خريد فرشهاي ميلياردي با دست ه چک سرقتي
رئيس پليس آگاهي استان از دستگيري سارقي که دسته چک فردي را سرقت و با يک فقره آن  4تخته فرش ابريشم به ارزش  4ميليارد خريداري کرده بود ،خبر داد.سرهنگ «سعيد سليميان»
در گفتوگو با پايگاه خبري پليس اظهار داشت :در پي اعالم مرکز فوريتهاي پليسي مبني بر اينکه فردي قصد خريد  2ميليارد و  900ميليون ريال سکه از يک طالفروشي و ارائه يک فقره چک
سرقتي را دارد بالفاصله مأموران گشت انتظاميو پليس آگاهي وارد عمل شدند.وي با اشاره به اينکه طالفروش چک ارائهشده را استعالم و پسازاينکه متوجه سرقتي بودن آن شده و طي تماس
با پليس موضوع را اعالم کرده بود بيان داشت  :مأموران در اقداميضربتي و غافلگيرانه وارد عمل شدند و او را دستگير کردند.سرهنگ سليميان بيان داشت  :اين سارق در بازجوييهاي پليس به
خريد  4تخته فرش ابريشم به ارزش  4ميليارد ريال با ارائه يک فقره چک مسروقه اعتراف کرد.

خبر ويژه

دوشنبه  11تیر  18 1397شوال 1439
 2جوالی  2018شماره 2472

5

حوادث

www.asre-iranian.ir

دستگيري  ۵نفر از انتشار دهندگان شايعه کودک ربايي و قتل

سقوط مرگبار خانواده  7نفره به رودخانه

بر اثر ســقوط يک دستگاه خودروسمند به رودخانه ونايي بروجرد  7نفر کشته و زخميشدند.
نادرموسيوند معاون عمليات و خدماتي ايمني آتش نشاني بروجرد گفت :دراين حادثه که بامداد
يكشنبه رخ داد سرنشينان جلوي خودرو که يک زن و شوهر بودند در دم جان باخته و پنج فرزند
آنها مصدوم شدند.وي اظهارداشت :به دليل نبود عالئم راهنمايي و رانندگي در طول مسير،
عرض کم جاده و پيچهاي فراوان حادثههاي زيادي دراين مسير رخ ميدهد که ضروري است
رانندگان در اين مسير به خصوص در شب به آهسته حرکت کنند .وي بيان کرد :بيرون کشيدن
سرنشينان خودرو و انتقال به بيمارستان حدود چهار ساعت طول کشيد.

رييس پليس فتاي زنجان گفت:در پي انتشار شايعات کذب در فضاي مجازي مبني بر کودک
ربايي و قتل،پليس فتا با انتشــار دهندگان اين شــايعات برخورد ميکند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان از زنجان؛ســرهنگ آدينه لو رييس پليس فتاي زنجان گفت:در پي انتشار
شايعات کذب در فضاي مجازي مبني بر کودک ربايي و قتل ،پليس فتا با انتشار دهندگان اين
شايعات برخورد ميکند.وي در اين ارتباط از دستگيري تعداد  ۵نفر متهم که اقدام به انتشار
اخبار و مطالب کذب در فضاي مجازي کرده بودند خبر داد و گفت :اين متهمان با تشــکيل
پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند.

ملكي  :رعايت سرعت مطمئنه و استفاده از کمربند ایمنی كاهش تلفات رانندگي را به همراه دارد

حوادث دور دنيا

تصادف آتشین در حوالی کن

دهها کشته در حادثه سقوط
اتوبوس در شمال هند

حادثه ســقوط يک دســتگاه اتوبوس
به درهاي در شــمال هند دستکم ۴۴
کشته برجا گذاشــت.به گزارش ايسنا،
پليس هند بــا بيان اينکــه در حادثه
ســقوط اتوبوس به داخل دره دستکم
 ۴۴تن کشــته شــدهاند ،اعالم کرد:
عمليات امداد و نجات براي رســيدن
به ديگر حادثــه ديدگان در حال انجام
است.حادثه روز يکشنبه در ايالت شمالي
اوتاراکند رخ داده است.به گزارش خليج
تايمز ،همچنين دستکم سه نفر ديگر
در اين سانحه رانندگي مجروح شدهاند.
گزارشها درباره تعداد دقيق مسافران
اين اتوبوس متفاوت است و تحقيقات
بيشتر ادامه دارد.

گروه حوادث  :سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران
از فوت و مصدومیــت دو نفر در حادثه تصادفی در
نزدیکی رودخانه کن خبر داد.
جالل ملکی در گفت و گو با ایسنا در مورد جزییات
این حادثه اظهار کرد :ساعت  20دقیقه بامداد شنبه
یک مورد حادثه تصادف در مســیر شرق به غرب و
اتوبان همت نرسیده به رودخانه کن به سامانه 125
سازمان آتش نشانی تهران اعالم شد که بالفاصله
دو ایستگاه از دو مسیر مختلف به محل اعزام شدند.
وی در مــورد جزییات این تصــادف اظهار کرد :در
محل مشــاهده شد که یک دســتگاه خودروی ال
 90با دو سرنشــین به هنگام حرکت به عقب یک
دســتگاه کامیونت برخورد کرده و دراثر این حادثه
بخش جلــوی خودروی ال  90زیر قســمت عقب
کامیونت رفته و شــعله ور شــده بود.وی ادامه داد و چهــار مصدوم به جا گذاشــت.مجتبي خالدي در
که آتش پیش از رسیدن عوامل آتش نشانی توسط گفتوگو با ايســنا درمورد اين حادثــه اظهار کرد:
رانندگان خودروهای عبوری با خاموش کننده هایی حوالي ســاعت  15:23بعدازظهر شنبه يک دستگاه
که در اختیار داشتند خاموش شده و هر دو سرنشین پژو پارس با پــژو  405در حوالي پليس راه همدان
خودرو ال  90را از خودرو خارج کرده بودند.
با يکديگر برخورد کردند که پس از تماس با سامانه
ملکی در مورد وضعیت دو سرنشــین گفت :بعد از  115اورژانس چهار دستگاه آمبوالنس براي انجام
معاینات مشخص شد که یکی از سرنشینان خانمی اقدامــات الزم به محل حادثه اعزام شــده اســت.
حدودا  17ســاله بود که بر اثر شدت جراحات جان سخنگوي سازمان اورژانس کشــور درمورد تلفات
خود را از دست داده بود و راننده که حدودا  26ساله حادثه نيز گفت :متاســفانه در اين تصادف سه نفر
بود شدیدا مصدوم شــده بود.به گفته ملکی ،در پی کشته و چهار نفر مصدوم شدند.
این حادثه ،ترافیک سنگینی نیز در مسیر ایجاد شده
بود و آتش نشانان با کمک عوامل پلیس راهور پس
واژگوني پژو  4مصدوم بر جاي گذاشت
از انجام ایمن ســازی هــای الزم مصدومان را نیز فرمانده انتظاميشهرســتان داورزن نيز از واژگوني
تحویل عوامــل اورژانس دادند.وی همچنین گفت :يک دستگاه پژو  405با  4مصدوم خبر داد.سرهنگ
خودرو به محل امن منتقل شد و پس از انجام ایمن «سيد جمال معتمد الشريعتي گفت :روز شنبه خبري
ســازی های الزم ترافیک به حالت عادی بازگشت مبني بر واژگوني يک دســتگاه پژو  405حد فاصل
و عملیات در ســاعت  1و  21دقیقه به پایان رسید .داورزن به سبزوار به مرکز فوريتهاي پليسي 110
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی توصیه کرد که اعالم و بالفاصله عوامل گشــت «پاسگاه انتظامي
رانندگان به خصوص جوانترها با ســرعت مطمئنه باشتين» به همراه نيروهاي امدادي به محل حادثه
رانندگــی و از کمربنــد ایمنی در هنــگام رانندگی اعزام شد.وي با اشــاره به اينکه در بررسيهاي به
استفاده کنند.
عمل آمده مشخص شــد يک دستگاه پژو  405به
علت نامعلومياز جاده منحرف و واژگون شده است،
 3کشته و  4مصدوم در تصادف دو پژو
تصريح کرد :در اين حادثه  4سرنشــين خودرو که
همچنين در راستاي اخبار اين حوزه  ،تصادف بين همه اعضاي يک خانواده بودند به شــدت مجروح
دو دســتگاه خودروي پژو پارس و  405سه کشته و توسط عوامل امدادي به بيمار ستان امداد سبزوار

تيراندازي مرگبار
در منطقه تفريحي «تورنتو»

در پي تيراندازي در يک منطقه تفريحي
در تورنتوي کانادا سه نفر مورد اصابت
گلوله قرار گرفتند.به گزارش ايسنا ،بنابر
اعالم پليس تورنتو در اين حادثه که روز
شنبه در منطقهاي تفريحي رخ داد سه
نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که
يک تن از آنان به دليل شدت جراحات
در بيمارســتان جــان باخت.همچنين
وضعيت جســميدو زخميديگر وخيم
گــزارش شــده اســت.بنابر گزارش
ســيتيوي نيوز ،پليس تورنتو اعالم
کرد :صداي شليک چندين گلوله شنيده
شد و مردم به سرعت از منطقه متواري
شدند .همچنين مشــاهده شده که دو
مظنون حادثه پس از تيراندازي سوار بر
خودرويي شده و از محل گريختند.
کشف  ۱۱جسد حلق آويز شده در هند

پليس هند از کشــف  ۱۱جســد حلق
آويز شــده در خانهاي در شمال دهلي
خبر داد.به گزارش ايسنا ،پليس هند روز
يکشــنبه اعالم کرد :اين  ۱۱جسد در
حالي پيدا شــدند که حلق آويز شده و
چشمهايشان بســته بود .همچنين در
ميان قربانيان چهــار زن و پنج کودک
بودهاند.بنابر اعالم پليس ،اجساد قربانيان
متعلق به اعضاي يک خانواده بوده که
از  ۲۰ســال قبل در اين خانه سکونت
داشتهاند.به گزارش خبرگزاري شينهوا،
پليس دهلي در حال بررســي احتمال
خودکشي اعضاي اين خانواده است.
نجات  ۶۰مهاجر در سواحل ليبي

قايق امدادي اســپانيا  ۶۰مهاجر را که
در آبهاي ســاحلي ليبي گرفتار شده
بودند ،نجات داد.به گزارش ايسنا ،اين
قايق امدادي کــه متعلق به يک گروه
بشردوستانه اســپانيايي بوده روز شنبه
اقدام به نجــات  ۶۰مهاجر کردند که
در دريا گرفتار شــده بودند.خبرگزاري
آسوشيتدپرس منتشر کرد :بنابر اعالم
اين گــروه بشردوســتانه در ميان اين
مهاجــران پنج زن و چهــار کودک و
نوجــوان نيز بودهاند که قايقشــان در
ميانه دريا دچار حادثه شــده بود.گفته
شده تماميمهاجران در وضعيت مساعد
جسميقرار دارند.

سربازان واحدهای مختلف ارتش هم براي نجات تيم اعزام شدهاند

عمليات براي نجات اعضاي تيم فوتبال تايلند از غار مرگ

دولــت تايلند اعالم کرد :تاکنون  10هزار ســرباز
واحدهاي مختلف ارتــش را براي نجات جان 13
نفر از اعضاي تيم فوتبال جوانان اين کشــور که
در يک غار در شــمال بانکوک پايتخت اين کشور
گرفتار شده اند ،اعزام کرده است .به گزارش ركنا،
«پرايوت چان اوچا» نخست وزير تايلند و بسياري
از مســئوالن ارشد اين کشور نيز با حضور درمحل
حادثه و غاري که اعضاي اين تيم در آن گير افتاده
اند ،با خانوادههاي اين افراد همدردي کردند.عمليات
نجات جان اعضاي تيم فوتبال تايلند نه تنها به يک
عمليات گسترده ملي تبديل شده بلکه گروههايي
از متخصصان کشورهاي مختلف از جمله آمريکا
 ،انگليــس ،چين و اســتراليا نيز بــراي کمک به
امدادگران به آنها پيوسته اند12.پسر نوجوان  11تا
 16سال به همراه مربي  25ساله تيم فوتبال جوانان
تايلند از روز شــنبه گذشــته وارد غاري در شمال
بانکوک پايتخت اين کشور شدند که وروديهاي
اين غار به دليل باال آمدن ســطح آب ناشــي از
سيالبهاي جاري و بارشهاي تند موسميبسته
شده است.در يک هفته گذشــته غواصان نيروي
دريايي کشورهاي شرکت کننده در عمليات نجات
اقدامات گســتردهاي را براي يافتن افراد گمشده و

گرفتار در زير زمين انجام دادهاند که تاکنون بي ثمر
بوده و هنوز اثري از اين افراد به دست نيامده است.
دولت استراليا نيز شب شــنبه اعالم کرد  6نفر از
متخصصان نيروي دريايي اين کشور با يک فروند
هواپيماي نظاميبه تايلند براي شرکت در عمليات
نجات اعضاي اين تيم عزيمت کردند.مهندســان
حاضــر در گروه امداد و نجات تاکنون با تجهيزات
پيشرفته و دستگاههاي پمپ قوي ميليونها تن آب
را از وروديهــا و تونلهاي تنگ و مارپيچ اين غار
خارج ساختهاند اما عمليات امداد به دليل بارشهاي
شديد اين منطقه کوهستاني به کندي پيش ميرود.
نجات جان اعضاي تيم فوتبال جوانان تايلند اکنون
به يک پروژه ملي براي اين کشــور تبديل شده و
افکار عموميدر اين کشــور بسيار ملتهب ومتاثر
از اين حادثه اســت.در يک هفته گذشته عالوه بر
خانوادههاي نگــران اين افراد ،گروههاي زيادي از
مردم اين کشــور در اطراف غــار حضور يافته و با
برگزاري مراســم دعا آرزوي رهايي اين نوجوانان
را دارند.باالترين ترند شــبکههاي اجتماعي نيز در
جنوب شــرق آســيا متعلق به تايلند و حادثه تيم
فوتبال اين کشــور بوده که حاکي از تاثير پذيري
افکار عموميمنطقه از اين موضوع است.

شــدند.وی تاکید کرد :هیجان تماشاگران حوادث
گاهی منجر به دخالت در امر امدادرســانی می شود
که این دخالت شدت صدمات وارده به مصدومان را
باال می برد.
 ۳۰هزار مصدوم حوادث رانندگی د ر اردیبهشت۹۷

پزشکی قانونی هم در راستای اخبار این حوزه اعالم
کرد؛ در اردیبهشــت  ۳۰ ،۹۷هــزار و  ۵۶۱نفر نیز در
تصادفات مصدوم و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه
کردند که در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل،این
تعداد ۱۴.۷درصد بیشتر شده است .بنابراين گزارش ،در
اریبهشت امسال هزار و  ۲۴۴نفر در حوادث رانندگی
جان باختند که در مقایســه با اردیبهشت سال قبل ۳
درصد کاهش یافته است.در این مدت سی هزار و ۵۶۱
نفر نیز در تصادفات مصدوم و به مراکز پزشکی قانونی
مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 ۱۴.۷درصد بیشتر شده است.

منتقل شــدند.وي عنوان کرد :کارشناس پليس راه
ســبزوار علت حادثه را بي توجهي به جلو و ناتواني
راننده در کنترل وسيله نقليه ناشي از خواب آلودگي
راننده اعالم کرده است.سرهنگ معتمد الشريعتي در
پايان از تماميرانندگان خواســت با توجه به شروع
مسافرتهاي تابستاني با سرعت مطمئنه و با احتياط
بيشــتري رانندگي كنند و با هر دوساعت رانندگي
 15دقيقه اســتراحت نموده تا هيچ گاه شاهد چنين
حوادثي نباشيم.

رشــد تلفات حوادث رانندگی در دو ماهه نخست
امسال

در دو ماهه نخست سال جاری دو هزار و  ۵۴۹نفر در
حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند ،این رقم
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات دو
هزار و  ۴۴۶نفر بود ۴.۲ ،درصد افزایش یافته اســت.
در دو ماهه ابتدایی ســال جاری از کل تلفات حوادث
رانندگی یکهزار و  ۹۳۵نفر مرد و  ۶۱۴نفر زن بودند.
همچنین از کل تلفات یکهزار و  ۷۲۴نفر در مسیرهای
برون شــهری ۶۵۱ ،نفر در محورهای درون شهری،
 ۱۷۳نفر در مسیرهای روستایی و یک نفر در مسیری
نامعلــوم جان خود را از دســت داده اند.در این مدت
اســتان های فارس با  ،۲۳۷کرمان با  ۲۱۳و تهران
با  ۱۷۰بیشترین و استان های ایالم با  ،۲۵اردبیل با
 ۲۷و خراسان جنوبی با  ۳۲نفر کمترین تلفات حوادث
رانندگی را داشته اند.بر اساس این گزارش در دو ماهه
نخســت سال جاری  ۵۸هزار و  ۷۵۲مصدوم حوادث
رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که
از این تعداد  ۴۰هزار و  ۹۱۳نفر مرد و  ۱۷هزار و ۸۱۲
نفر زن بودند .این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  ۷.۸درصد افزایش یافته است.

 2كشــته به دنبال ســانحه رانندگی در محور
«تبریز-ارومیه»

مســئول روابط عمومی مرکز مدیریــت حوادث و
فوریت های پزشــکی آذربایجان شرقی هم گفت:
ســانحه رانندگی در محور تبریــز  -ارومیه موجب
کشــته شــدن دو نفر و مصدومیت یک نفر دیگر
شد.وحید شادی نیا افزود :این حادثه صبح يكشنبه
بر اثر برخورد خودروی سواری ال  90با نیسان وانت
در ســه راهی دیــزج رخ داد.وی ادامه داد :با اعالم
این سانحه به مرکز اورژانس بالفاصله کارشناسان
بــه محل حادثه اعزام و مرگ زن  36ســاله و مرد
 38ساله به علت شــدت جراحات وارده در محل را
تایید کردند.شادی نیا اظهار داشت :راننده نیسان که
دچار مصدومیت شــده بود با انجــام اقدامات پیش
بیمارستانی به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل

معاون اطالعات پليس مبارزه با موادمخدر ناجا:

ايران قرباني مسير ترانزيت مواد مخدر است

معاون اطالعات پليس مبارزه بــا موادمخدر ناجا
گفت :بر اســاس اعالم ســازمان ملــل در حال
حاضر حدود  ۳۰درصــد از توليدات مواد مخدر در
کشور افغانســتان از طريق مرزهاي ايران به ساير
کشورها منتقل ميشود.به گزارش ميزان سرهنگ
ي در يک برنامه راديويي با اشــاره به
مجيد کريم 
همسايگي کشورهاي افغانستان و پاکستان با ايران،
گفت :در حال حاضر افغانستان در سراسر دنيا يکي
از مهمترين کانونهاي توليد خشخاش و هروئين
به شــمار ميآيد.وي با اشاره به توليد  ۹هزار تني
ترياک در کشور افغانستان ،اظهار داشت :بسياري
از کشورهاي غربي با اهتمام به شعار مبارزه با توليد
مواد مخدر در افغانســتان وارد اين کشور شدند و
بــا جنگ افروزيهاي مختلف ســالها به مقابله
با گروهکهاي تروريســتي پرداختند ،اما پس از
اتمام اين جنگها توليد مواد در کشــور افعانستان
نه تنها متوقف نشــد بلکه رشد چشمگيري نيز به
خود گرفت.معــاون عمليــات و اطالعات پليس
مبارزه با موادمخدر ناجا در ادامه افزود :کشور ايران
نزديکترين و کم هزينهترين مســير براي انتقال
مواد مخدر از افغانستان به کشورهاي غربي است.
وي با اشــاره به اين که ايران حدود  ۹۰۰کيلومتر

مرز مشترک با کشور افعانستان دارد ،عنوان کرد:
وزارت کشور ،سازمان مرزباني و پليس مبارزه با مواد
مخدر همواره با اقدامات مختلف در تالش هستند
تا شرايط امنيتي مرزهاي مشترک با افغانستان را
در بهترين شکل ممکن حفظ کنند.سرهنگ مجيد
کريميدر ادامه اضافه کرد :بر اساس اعالم سازمان
ملل در حال حاضر حدود  ۳۰درصد از توليدات مواد
مخدر در کشور افغانستان از طريق مرزهاي ايران
به ساير کشورها منتقل ميشود.وي با بيان اين که
ايران قرباني مسير ترانزيت مواد مخدر است ،عنوان
کرد :کشــورهاي اروپايــي و آمريکايي مهمترين
مصرف کنندگان موادي هســتند که در افغانستان
توليد ميشــود.معاون عمليات و اطالعات پليس
مبــارزه با مواد مخدر ناجا در ادامه افزود :در مرحله
انتقال مواد مخدر از مرزهاي شــرقي به مرزهاي
غربي بخش عمدهاي از مواد در حال گذر به واسطه
بازارهاي مختلف در سطح کشور پخش ميشوند.
وي در ادامه خاطر نشان کرد :عالوه بر مواد مخدر
سنتي که از افعانســتان وارد کشور ميشود ،بنا به
تقاضــاي داخلي به طور ســاالنه قرصها و مواد
صنعتي متعددي از کشــورهاي اروپايي به داخل
مرزهاي ايران نفوذ ميکنند.

حوادث در ايران
ورود آب خام به شبکه علت
مسموميت روستاييان رامهرمز

ورود آب خام به شــبکه و استفاده از آب
چشــمه علت قطعي مســموميت اهالي
دهســتان ابوالفارس رامهرمز بوده است.
دکتر شــکرا ...ســلمان زاده رئيس مرکز
بهداشت خوزســتان گفت :مردم و اهالي
دهستان ياد شــده  20ساعت قطعي آب
داشــتهاند به همين دليل از آب چشــمه
اســتفاده کرده ضمن اينکه بعد از وصل
شدن آب شــبکه چندين ساعت کلرزني
انجام نشــده اســت.وي گفت:با برطرف
شــدن اين مشــکل هم اکنون وضعيت
آب شــرب منطقه نســبتا کنترل شده و
تعداد مراجعان دچار مسموميت به مراکز
بهداشــتي و درماني تا حد زيادي کاهش
يافته اند.فرماندار شهرستان رامهرمز هم
در ايــن زمينه گفت :بر اســاس آخرين
گزارش تاکنون  210نفر از افراد مسموم
شده دهستان ابوالفارس رامهرمز به مراکز
درماني مراجعه کرده اند.در حال حاضر 12
نفر در بيمارســتان مادر رامهرمز و  9نفر
در مراکز درماني اهواز بستري هستند.بر
اساس اين گزارش از صبح روز شنبه 65
نفر از اهالي دهستان ابوالفارس رامهرمز
از سه روســتاي شهيد رايگاني ،ستلون و
کبوتري با عاليم اســهال خفيف و تب
دچار مسوميت شــده و به مرکز خدمات
جامع ســامت روســتايي باوج رامهرمز
مراجعه کردند..دهستان ابوالفارس رامهرمز
براساس آخرين سرشماري عمومينفوس
و مسکن سال  1395حدود  2هزار و 503
نفر جمعيت دارد.رامهرمز در  70کيلومتري
شرق اهواز قرار دارد.
آخرين وضعيت سانحه سقوط هواپيما
در ارتفاعات دنا

اســتاندار کهگيلويــه و بويراحمد گفت:
پيکر ۶۴ -۶۳نفر از جانباختگان ســانحه
هوايي ارتفاعات دنا از نظر  DNAکامل
بوده و آنها را تحويل دادهايم و يکي دو نفر
آخر هم شناسايي شدند و در حال تحويل
به خانوادههاي محترمشان هستيم .سانحه
هواييعليمحمد احمــدي در گفتوگو با
ميزان ،بــا اشــاره به آخريــن وضعيت
جستجوي اجساد هواپيماي سقوط کرده در
ارتفاعات دنا اظهارداشت :متاسفانه در اين
سانحه برخورد شديدي انجام شده و اشياء
و وسايل به مناطق اطراف پرتاب شده بود
و اين منطقه هم يخچالي است.وي ادامه
داد :پيکر ۶۴ -۶۳نفر از جانباختگان سانحه
هوايي ارتفاعات دنا از نظر  DNAکامل
بوده و آنها را تحويل دادهايم و يکي دو نفر
آخر هم شناسايي شدند و درحال تحويل
به خانوادههاي محترمشان هستيم.استاندار
کهگيلويه و بويراحمد تأکيد کرد :با توجه به
اينکه منطقه يخچالي بوده است مدارک و
اسناد اين جانباختگان درمنطقه پخش شده
است ،اين منطقه تحت حفاظت قرار دارد.
البته مرحله اول که جستجو وانتقال اجساد
اين عزيزان بوده ،کامال انجام شده است.
مرحله بعدي که کار حفاظت ،براي جمع
آوري اسناد و اشياء جانباختگان ميباشد،
در حال انجام است .احمدي يادآور شد :در
اين مرحله اگر سازمان هواپيمايي بخواهد
الشــه هوايپما را که اين جزو قوانين بين
المللي است براي بررسيهاي بعدي منتقل
کند ،در مراحل ديگر اين اقدام هم دردستور
کارقرار دارد .مسئوالن مديريت بحران و
پزشــکي قانوني اســتان اعالم کردهاند،
مراحل شناســايي و انتقال اجساد به اتمام
رسيده است.

آگهی ابالغ مالیاتی
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نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

شماره برگ تشخیص -برگ قطعی -شماره برگ دعوت هیات حل اخالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

1

قادر تجارت بندر

بازرگانی

8/047/252/190

1394

برگ قطعی (عملکرد)

1397/03/05-46831324

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

2

قادر تجارت بندر

بازرگانی

135/053/407

1394

برگ قطعی (تکلیفی

1397/03/06 -46867691

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

3

قادر تجارت بندر

بازرگانی

7/633/341/684

1394

برگ قطعی ( 169مکرر

1397/03/06 – 46867714

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

4

سارینا گستر شایا

بازرگانی

1/023/302/768

1394

برگ قطعی (عملکرد

1397/03/05 -46831492

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

5

سارینا گستر شایا

بازرگانی

645/167/801

1394

برگ قطعی ( 169مکرر

1397/03/06 -45867595

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

6

همپایان جوان کاسپین

بازرگانی

21/401/610

1394

برگ قطعی (عملکرد

1397/02/09 -602

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

7

فاطمه مهرآسا

بازرگانی

1587057480

1395

تشخیص

10783
1397/03/18

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

8

محمد آبشک

فوتبالیست

260664000

1395

تشخیص

12175
1397/03/29

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

9

رضا پور جمشیدیان

بازرگان

150649400

1395

تشخیص

10890
1397/03/19

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

