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سرويس حوادث 88498435

حبس پدر
از ترس بخشش اموال

درخواست ويژهها براي عبور از خط ويژه!

 پليس :برخي اعضاي شوراي شهر درخواست مجوز تردد خط ويژه داشتند كه موافقت نشد

حسین فصیحی

وقتي حبيب كاش�اني ،عضو ش�وراي ش�هر
تهران از رئيس پليس راهور پايتخت خواست
ليس�ت مجوزهاي صادر ش�ده براي عبور در
خط وي�ژه را اعالم كند ش�ايد نميدانس�ت
همكاران خودش هم درخواس�ت مجوزهاي
مشابهي به پليس داده بودند كه با آن مخالفت
شدهاس�ت .او از اين كه نميتواند به س�رعت
از خانهاش در محله طرش�ت به بهشت برسد
ً
قبلا به اعضاي
گاليه كرده و گفته اس�ت كه
ش�ورا مجوز داده ميش�د و بعد برچيده شد.

هميار هم باشيم

هر شهروند ميتواند نقش مهمي در اجراي درست قانون داشته باشد .گاهي
يك شهروند با يك تماس ميتواند در نقش هميار ظاهر شده و با اعالم يك
تخلف يا گزارش يك حادثه نقش مهمي در كشف حقيقت يا رسيدگي به يك
حادثه داشته باشد ،از همين رو بسياري از سازمانها براي دريافت گزارش
حوادث يا تخلفهايي كه در جامعه صورت ميگيرد با داير كردن مراكز پيام
از شهروندان به عنوان همياران خود دعوت به همكاري ميكنند .پاسخگويي
سازمانهاي مورد نظر به مطالبات مردم ميتواند به حضور بيشتر مردم براي
ارائه گزارشها و رفع آسيبها از جامعه كمك كند.

پسر آتش افروز
محاكمه ميشود

پس�ر معت�اد ك�ه ب�ه خاط�ر خريد
مت�ادون خانهش�ان را ب�ه آت�ش
كش�يده اس�ت ،در دادگاه كيف�ري
يك اس�تان تهران محاكمه ميشود.

به گ��زارش «جوان» ،س��ال گذش��ته
مردي مأموران پليس تهران را از حادثه
آتشسوزي در خانه همسايهشان باخبر
كرد .وقتي مأموران به آن خانه رسيدند
بعد از مهار آتش در اولين بررس��يهاي
خود با جسد مرد س��الخوردهاي به نام
مرتضي روبهرو ش��دند كه شواهد نشان
ميداد او بر اثر خفگي فوت كرده است.
جس��د به دس��تور قضايي به پزش��كي
قانوني فرستاده شد تا اينكه كارشناسان
اعالم كردند علت مرگ استنش��اق گاز
مونوكسيدكربن ناش��ي از آتشسوزي
بودهاست .از آنجایيكه در روند تحقيقات
معلوم شد آتشس��وزي عمدي بوده و
همسر و دو پسر مرتضي نيز زمان حادثه
در محل حاضر بودهاند ،همس��ر او مورد
تحقيق قرار گرف��ت و در توضيح گفت:
«پسرم فربد نام دارد و ۴۰ساله است .او
سالهاست گرفتار اعتياد است به همين
خاطربرايگرفتنپولموادهميشهبامن
و پدرش درگير بود .او شب حادثه دوباره
سر همين موضوع با ما درگير شد و در آن
درگيري خانه را شبانه آتش زد .آن شب
من و پسر ديگرم نيز در خانه بوديم و هنوز
نخوابيده بوديم كه متوجه آتشسوزي
شديمبههمينخاطرتوانستيمفراركنيم
و از خانه بيرون برويم ،اما شوهرم خواب
بود به همين خاطر نتوانست خودش را
نجات دهد و كشته شد .پسر معتادم بعد
از اين حادثه از خانه فرار كرد و حاال از او
شكايت داريم».
باطرحاينشكايتفربدتحتتعقيبقرار
گرفت و چند روز بعد از حادثه بازداشت
ش��د .او تحت بازجويي قرار گرفت و در
روند بازجوييها به آتشسوزي به خاطر
كينه از پدر و مادرش اعتراف كرد و گفت:
«مادرم از هم��ان دوران كودكي برادرم
را از من بيشتر دوس��ت داشت .او به من

اهميتي نميداد و به كارهايم بياعتنا بود.
همينبيمهريهاباعثشدگرفتاراعتياد
شوم و سراغ مواد بروم .مادرم هميشه به
برادرم پول ميداد ،ام��ا هر وقت من از او
پول ميخواس��تم بهانه ميآورد و طفره
ميرفت .اين رفتارها تأثير بدي در روحيه
من گذاشته بود و باعث ميشد هميشه با
آنها درگير باشم».
متهم ادامه داد« :شب حادثه حال خوبي
نداشتم به همين دليل ميخواستم مواد
بخرم ،اما پول زيادي نداش��تم .اين شد
كه به بهانه خريد دارو از مادرم خواستم
80هزار توم��ان پول بده��د ،اما او فقط
۲۰هزار تومان داد .اعت��راض كردم كه
فهميد ميخواهم خرج مواد كنم .اين شد
كه عصباني شدم و كار به درگيري كشيد.
در آن درگيري پدرم از مادرم طرفداري
كرد و اين باعث شد بيشتر عصباني شوم
و نقشه آتشسوزي به سرم زد .براي انجام
نقشه تا نيمههاي شب صبر كردم تا آنها
بخوابند .وقتي همه خانواده به اتاقشان
رفتند و خوابيدند ظرف بنزين را برداشتم
و همه جاي خانه را بنزين پاشيدم سپس
با زدن يك جرقه هم��ه جا آتش گرفت.
شعلههاي آتش زياد ميشد كه از ترس
بيرون رفتم .مادرم و برادرم بيدار بودند
به همين دليل بالفاصل��ه از خانه بيرون
آمدند ،اما پدرم خواب بود و كشته شد.
آن موق��ع به خاطر خش��م مرتكب اين
جرم شدم ،اما حاال پشيمانم .باور كنيد
قصد قتل نداش��تم و ميخواستم با اين
كار خانوادهام را بترسانم و كينهام را خالي
كنم».
با اقرارهاي متهم وي راهي زندان شد و
پرونده وي با توجه به گزارش كارشناسان
پزش��كي قانوني و مأموران آتشنشاني
به اتهام تس��بيب در قتل پدر و اقدام به
قتل مادر و برادر ب��ه دادگاه كيفري يك
استان تهران فرستاده شد .به اين ترتيب
پس��ر جوان بعد از تعيين شعبه در وقت
رسيدگي در شعبه مورد نظر از خودش
دفاع خواهد كرد.

درخواس��ت عب��ور از خط وي��ژه با س��يلي كه
علياصغر عنابستاني ،نماينده مجلس به صورت
س��رباز پليس راهور زد جنجال زيادي به پا كرد.
بهمنماهسالگذشته بود كه سرباز پليس راهور
تهران خودروي حامل اين نماينده مجلس را كه
قصد عبور از خط ويژه را داش��ت متوقف كرد و از
راننده خواست به مسير اصلي خيابان تغيير مسير
دهد .درخواستي كه با خش��ونت نماينده پاسخ
دادهشد و با اين كه صداي آن در فضاي رسانهاي
كشور شنيده ش��د ،اما منجر به قانع شدن افكار
عمومي و شفافيت ماجرا نشد.
روز گذش��ته در حالي كه س��ردار محمدحسين
حميدي ،رئيس پليس راهور تهران مهمان جلسه
شوراي شهر شده بود بار ديگر موضوع عبور از خط
ويژ ه مطرح ش��د .حبيب كاشاني يكي از اعضاي
ش��ورا گفت« :من به ش��خصه زماني كه از شورا
ميخواهم به سمت طرش��ت بروم 45دقيقه در
ترافيك ميمانم در حالي كه وجود چراغ قرمز و
مأمور راهنمايي و رانندگي در كاهش بسيار مؤثر
است ».وي با انتقاد از عبور تعداد زيادي خودرو كه
چراغ  LEDدارد و وارد خط ويژه ميشود ،گفت:
«اعضاي شوراي ش��هر مجوز عبور از خط ويژه را
ندارند در گذشته يكس��ال اين مجوز داده شد و
سرانجام برچيده شد اكنون پليس به ما اعالم كند
كه چه كساني از اين خط عبور ميكنند كه اين
پن�ج س�ارق خش�ن در پوش�ش مس�افربر
ام�وال م�ردم را س�رقت ك�رده و س�پس
قرباني�ان خ�ود را داخ�ل گون�ي ره�ا كرده
و مت�واري ميش�دند بازداش�ت ش�دند.

به گزارش جوان ،چندي قبل مرد جواني در تهران
سراس��يمه به اداره پلي��س رفت و از چهار س��ارق
زورگيري به اتهام سرقت اموالش شكايت كرد .شاكي
در توضح ماجرا گفت :من مهندس هستم و دفتركارم
در يكي از خيابانهاي شرقي تهران است.
س��اعتي قبل از محل كارم بيرون آمدم و داخل
خيابان منتظر تاكس��ي بودم كه به خانهام بروم.
دقايق��ي بعد خ��ودروي س��مندي درحالي كه
عالوه بر راننده س��همرد ديگر به عنوان مس��افر
نشستهبودند جلوی پايم توقف كرد .وقتي مسيرم
را گفتم راننده مرا سوار كرد كه يكي از مسافران
به بهانه اينكه كمي جلوتر پياده ميشود از خودرو
پياده شد و من بين او و مسافر ديگري در صندلي
عقب نشستم.
راننده پس از طي مسافتي تغيير مسير داد كه به
او اعتراض كردم و همان لحظه مردي كه كنارم

به گزارش جوان ،چندي قبل مرد سالخوردهاي در تهران
به ادارهپليس رفت و از گمشدن برادرزاده 64سالهاش به
نام قنبر شكايت كرد.
وي گفت :پسر برادرم قنبر در يكي از خيابانهاي مركزي
تهران همراه خان��وادهاش زندگي ميكند .من هر روز با
او در تماس هستم و گاهي هم يكديگر را ميبينيم و از
گذشته با هم حرف ميزنيم ،اما االن چند روزي است كه
از قنبر خبري ندارم و حتي به تلفنهاي من هم جواب
نميدهد كه احتمال ميدهم براي او اتفاقی افتاده باشد.
با طرح اين ش��كايت مأموران پليس به دس��تور قاضي
محمدرضا صاحبجمعي ،بازپرس شعبه ششم دادسراي
امور جنايي تهران براي پيدا كردن مرد گمشده وارد عمل
شدند و در نخستين گام به خانه او مراجعه كردند.
شكايت از  3فرزند
مأموران پليس وقتي زنگ خانه مرد گمشده را به صدا در
از وخامت وضع ترافيك را هم شرح داد و گفت « :خودروي شخصي ،افزايش زمان سفر ،اشغال سطح
مسير شلوغ شده است».
آوردند وي سراسيمه از خانهاش بيرون آمد و ادعا كرد
در حالي كه انتظار ميرود ساختار قانوني كشور تردد 4ميليون و 230هزار و 716خودرو4،ميليون معابر به دليل افزايش تخلفات ساكن و اخالل در
كه س��ه فرزندش او را به زور ب��راي تصاحب اموالش در
براي رفع موانع موج��ود گام بردارد و تالش خود و 218ه��زار و 388موتورس��يكلت21،درص��د بهداشت و س�لامت عمومي از مشكالت موجود
خانهاش حبس كردهاند.
را براي رفع آس��يبها به كارگيرد درخواس��ت تصادفات كشور  ،وقوع بيش از هزارو 700تصادف است كه راهكارهاي پيش��نهادي براي رفع اين
وي در توضيح ماجرا گفت :چند ماهي است با سهپسرم
گرفتن امتياز بيشتر از سوي مسئوالن ثمري جز روزانه ،مرگ ساالنه 600نفر در سوانح رانندگي ،مسئله تغيير در نگرش مديران از خودرومحوري
كه همگي هم تحصيلكرده هستند اختالف پيدا كردهام.
ل به انس��انمحوري ،بازنگري در مح��دوده طرح
فاصلهگذاري اجتماعي بيشتر بين مردم و ساختار رتب��ه 19آلودهتري��ن ش��هر دني��ا و  530مح 
آنها ميخواهند من قبل از مرگم اموالم را به نام آنها بزنم
قانوني ندارد حاال اگر جنس اين امتيازگيري از نوع پرتصادف از مشخصههاي ترافيكي تهران است ».ترافيك و كاهش آلودگي هوا و توسعه پيادهراهها
اما من راضي نشدم .بههرحال آنها وقتي با مخالفت من
بيخبري باشد وخامت ماجرا بيشتر ميشود .در بخش مهمي از ترافيك شهري به دليل بيتوجهي و مناسبسازي پيادهروها همچنين توسعه حمل
روبهرو ش��دند راههاي زيادي را ب��راي تصاحب اموالم
واكنش به اظهار نظر اين عضو شوراي شهر رئيس متوليان به ساختار شهري صورت گرفته و حاال به و نقل عمومي پاك است ».وي به ايجاد و احداث
انتخاب كردند ،اما موفق نش��دند تا اينك��ه مدتي قبل
پليس راهور ته��ران گفت« :در هم��ه دورههاي شكل معضل خودش را نشان دادهاست .احداث مراكز اداري تجاري پرمخاطب مختلف بدون اخذ
مرا از خان��هام بيرون انداختن��د .از آن روز به بعد من به
شوراها درخواس��ت مجوز عبور از خط ويژه داده ساختمانهاي بزرگ اداري و تجاري بدون در نظر پيوست ترافيكي هم اشاره كرد و ادامه داد« :ملزم
دادسرا رفتم و از سهپسرم شكايت كردم و در اين مدت
ش��ده اما چون انجام نش��د ،منتفي شده است ».گرفتن پيوستهاي ترافيكي ،شعار محوري دولت كردن سازندگان مجتمعهاي تجاري پرمخاطب
هم در خانه بس��تگان نزديكم زندگي ميكردم تا اينكه
سردار حميدي در واكنش به اعطاي مجوز تردد الكترونيك كه براي كاهش حضور مردم در ادارات به اخ��ذ پيوس��ت ترافيكي و عدم ص��دور مجوز
چند روز قبل براي پيگيري ش��كايتم به دادسرا رفتم.
خط ويژه به مديرعامل يكي از خودروسازها گفت :مطرح ميشود ،هوشمند نبودن پليس و تالش ساخت مجتمعهاي تجاري در معابر پر تردد و كم
وقتي از دادسرا بيرون آمدم داخل خيابان خلوتي بودم
«مجوز تردد در خطوط ويژه يك دس��تورالعمل براي هوشمند جلوه دادن آن كه منجر به قانون عرض از سوي شهرداري ضرورت دارد .برگزاري
كه سه پسرم مرا به زور سوار خودرو كردند و به خانهام
دارد و پس از بررسي بهصورت مقطعي به برخي گريزي متخلفان شده ،فرس��ودگي خودروهاي نمايش��گاههاي پرمخاطب بدون در نظر گرفتن
آوردند .البته خيلي تالش كردم كه از دامشان فرار كنم،
اشخاص داده ميش��ود و در همين شورا خيلي حمل و نقل شهري از جمله اتوبوس و تاكسيها مالحظات ترافيكي و عدم نظارت سيس��تمي بر
اما موفق نشدم .پس��رانم مرا چند روزي در خانه حبس
از دوس��تان درخواس��ت كردند اما مجوز به آنها معضالتي است كه بر دامنه ترافيك و پيوستهاي عملكرد موتورسيكلتسواران از ديگر مشكالت
207I-MT
ﺗﻴﭗ
ﺑﻚازﭘﮋﻭ
ﻫﺎچ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ
ﺑﺮگ
خواستند چند برگه
من مي
دادند و
شكنجه
ﺳــﺒﺰ،ﺧﻮﺩﺭﻭكردند و
همچنين بروزرساني تجهيزات پليس
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻊ تهران است.
افزوده است.
ﺗﺎﺳﻴﺲ آن
داده نشد».
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
ﺍﻳﺮﺍﻥ439-30
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳﻔﻴﺪ
ﭘﻼﻙنام) آنها بزنم اما من زير
اموال��م را به
ﺭﻭﻏﻨﻰتمام
امضاء كنم و
 1400ﺭﻧﮓ را
ﻣﺪﻝتهاي
رانندگيﻭ متناس��ب با مأموري
گفت :راهنمايي و
بخش��ي از
حميديﺑﻪدرباره
شرح ترافيك
 14010658222ﺛﺒﺖ
مشكالتﻣﻠﻰ
اينﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
3383
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
1400/10/12
مأموران به دادم
167B0114580اينكه
ﻣﻮﺗﻮﺭههاي آنها طاقت آوردم تا
اهميت است ».ﻡ  (32ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ شكنج
ﺍﻃﻼﻉحائز
ﺟﻬﺖبسيار
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮمحوله
اس��تفاده از
خودرومح��وريﻛﻪو ميل به
ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ«افزايش
رئيس پليس راهور تهران در جلسه شورا گزارشي
ﺷﺎﺳﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻤﻮﻡ
ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
رسيدند و مرا نجات دادند.
ﺍﺯ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺩﻭﻟﺖ
ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
:ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﺘﻌﻠﻖداردﺑﻪ ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ
NAAR03FE4MJ410854
پدرمان مشكل عقلي
ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭﺟﻪ
ﺷﺪﻩ ﻭ
به دادسرا
ﻣﻰتحقيق
ﺳﺎﻗﻂبراي
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭپسر وي
ميانسال سه
ﺍﺯمرد
ادعاي
ﺟﻤﺎﻳﺮﺍﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ با
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥآن خيابانها طعمه خود را
سارقان در
ﺍﺧﺬيدادند
ﭘﻴﺸــﺨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ )ﺑﻪ ﺷﺮﻁ م
ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ
احضار شدند.
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ به صورت نامحسوس تحت
خودرو ميكنند
سوار
ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ( ﺩﺭﺻــﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ
يكي از پسران وي با رد ادعاي آدمربايي و حبس پدرشان
ﺍﺻﻠﻰچن��د روز قبل مأموران در
ﻣﺮﻛﺰ اينكه
گرفتند تا
ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ نظر
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
گفت :مدتي است پدرمان عقل معيشتياش را از دست
شرقي تهران متوجه خودروي
هاي
ن
خيابا
از
يكي
 :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﭼﺎﻟﻮﺱ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ  ،ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻟﻮﺱ ،ﻣﺤﻠﻪ
دهد و
ﺑــﺎمي
ﻛﺮﻳﻤﻰانجام
عادي زيادي
كارهاي غير
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰاست .او
داده
بود تيغ موكت بري زير گلويم گذاشت و تهديد پايگاهده��م پليسآگاه��ي ب��راي شناس��ايي و سمندي شدند كه
ﻣﻠﻰ
ﻛﺪ
ﺳــﻜﻴﻨﻪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
سرنشينانﻓــﺎﺭﻍ
داخل آن يك نفر باﻣﺪﺭﻙ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ
ﺗﺨﺘﻰ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺷﺮﻗﻰ  ، 7ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺗﺨﺘﻰ  ،ﭘﻼﻙ  ، 0ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ
1533است به
مادرمان كه زنده
پس��رش و
ﺭﻭﺡكه
ﻓﺮﺯﻧﺪحالي
 6029473603در
كرد كه حرفي نزنم .آنها س��رم را به پايين فشار دستگيري زورگيران مس��افركش نما وارد عمل دیگر در حال درگيري بود.
ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻟﻪماﺑﻪسهﺷﻤﺎﺭﻩ
 4661846588ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 1,000,000
كند .چند
بخشش مي
ﺁﻣﻮﺯﺵبذل و
ﺭﺷﺘﻪاموالش را
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰداريم او
ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ پول نياز
دستگيري سارقان
شدند.
دادند كه صورت آنها را نبين��م .راننده به راهش
ﻭﺍﺣﺪ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺳﻦ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﻗﺎﺳﻢ
ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ
باري به او گفتيم كه اموالش را به ديگران نبخش��د ،اما
ادامه داد و آنها هم همه اموالم را به زور گرفتند و همزمان با ادام��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه بدين ترتيب مأموران پليس دستور ايست دادند،
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2739171382ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  500000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺝ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ
به حرفهاي ما توجهي نكرد چ��ون ديگران او را فريب
حتي كاپشن و كفشهاي كتانيام را از تن و پايم مأموران پليس با ش��كايتهاي مشابهاي روبهرو اما راننده با شنيدن صداي ايس��ت اقدام به فرار
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4839910952ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 500000
ﺁﺯﺍﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﻣﺪﺭﻙ
ﺍﺻﻞ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻰ
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ
ﺍﺯ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰ
ميدهند و اموالش را تصاحب ميكنند .ما حتي موضوع
بيرون آوردند تا اينكه متوجه ش��دم خودرو در ش��دند كه همگي نش��ان ميداد زورگيران كه كرد .س��پس مأموران خودرو را تعقيب كردند و
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺳــﻦ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﻗﺎﺳﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺷﻬﺮ
ﺭﺟﺎﻳﻰ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ
ﻛﺮﺝ
ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺑﻪ
ﻛﺮﺝ
ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
را در دادگاه هم مطرح كرديم و گفتيم كه پدرمان عقل
اطراف تهران در مكاني خلوتي توقف كرد .سپس گاهي چهار نفره و گاهي هم پنجنفره در پوشش با شليك چند تير هوايي موفق شدند خودروی
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2739171382ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﻮﺫﻥ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ .معيش��تي ندارد و دادگاه هم پدرم را به پزشكي قانوني
بازداشت
آنها دستانم را با طنابي بستند و گوني روي سرم مسافركشي از ش��هروندان زورگيري ميكنند و متهمان را متوقف و پنجسارق زورگير را
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻤﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4839910952ﺑﻪ
معرفي كرد تا پس از انجام آزمايشهاي الزم اعالم كند
كشيدند و س��ر آن را با طنابي گره زدند و مرا از حتي عالوه براي سرقت اموال گرانقيمت كفش و كنند.
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﺪﺕ
ﺑــﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀــﻮ
كه پدرمان مش��كل عقلي دارد يا نه اما هنوز پزش��كي
ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ش��اكي گفت كه به عنوان مسافر سوار خودروی
خودرو به داخ��ل خيابان پرت كردن��د تا نتوانم كاپشن آنها را هم سرقت ميكنند.
ﭼﻚ
ﻗﺒﻴﻞ
ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺁﻭﺭ
ﺗﻌﻬﺪ
ﻭ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
1389درﺑﻪ
ﭘــﺎﺭﺱ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ
ﺑــﺮگبينﺳــﺒﺰ
ﻣــﺪﻝادام��ه داد:
اس��ت .وي
ﭘــﮋﻭاعالم نكرده
نتيجه را
قانوني
سارقان در همه سرقتها سمند شده كه چهار سرنشين داشته اما در
ش��ماره پالك خودروش��ان را بخوانم .دقايقي همچنين مشخص شد
ﻭ
ﻋﺎﺩﻯ
ﻫﺎﻯ
ﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻠﻴﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻭ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻋﻘﻮﺩ
 ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،
بخش��يدن اموالش
ش��روع به
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ اين مدت پدرمان دوباره
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ،را رها ميكنند روي س��رش راه يك نفر ديگ��ر به آنها اضافه ش��ده و در حال
طول كش��يد و من جايي را نميديدم و حيران زماني كه مالباخته
ﺷﺎﺳــﻰ
ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ
12489008692
ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰ
ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻬﺮ
ﺑﺎ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء
به ديگران كرد كه او را در خانه نگه داش��تيم تا پزشكي
گوني ميكشند كه نتوانند شماره پالك خودرو زورگيري از او بودند كه مأموران از راه رسيدند.
و سرگردان بودم كه راننده خودروی عبوري به
ﻫﺎﻯ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺩﺭﺝ
ﺟﻬﺖ
ﺟﻮﺍﻥ
ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﻛﺜﻴﺮ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
خود را اعالم
قانوني نظر كارشناسي
متهم��ان پ��س از انتق��ال ب��ه اداره پلي��س به
ﻭﭘﻼﻙكند 516.ﺱ38
NAAN21cA9AE426590
ﻃﺒﻖبه خاطر بسپارند.
ﻋﺎﻣﻞ  :را
دادم رسيد و مرا نجات داد.
ﺻﺪﻭﺭ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ
تعدادﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
تحقيقات درباره اي��ن حادثه از س��وي مأموران پليس
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪبه اين شيوه اعتراف كردند.
سريالي
ﺍﺧﺬتﻭهاي
افزودهﻣﻨﺰﻟﻪسرق
ش��اكيان
ﺛﺒﺖ ب��ه
ﮔﺮﺩﻳﺪ.هر روز
حالي كه
ﺷﺮﻛﺖ در
شكايتهاي مشابه
ﺍﺳﺖ .
ﺳﺎﻗﻂ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻣﺮﺟﻊ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﺍﻣﻼﻙ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
مأمورانﻛﻞ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺩﺍﺭﻩ
حادثه
متهمان
شاكي يا
ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪادعاي
روشن شدن صحت
ﺛﺒﺖادامه دارد .ﺍﻳﺮﺍﻥ  59ﻣﻔﻘﻮﺩ براي
متهمان
تحقيقات از
احتمال
هايي كه
ﺛﺒﺖمحل
پليس
ﻧﻤﻰش��د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ مي
با ش��كايت م��رد ج��وان تيم��ي از كارآگاهان
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﭼﺎﻟﻮﺱ )(1256194
ادامه دارد.
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

زورگيري با گوني

 5سال و نيم زندان
براي سرقت گردنبند علي دايي و 20سرقت ديگر

س�ارق گردنبند عل�ي دايي اس�طوره
فوتبال ايران كه 20شاكي ديگر هم دارد
به پنج س�ال و نيم حبس محكوم ش�د.

به گزارش «جوان» ،عصر پنجشنبه هشتم
آبانماه سال گذشته بود كه دو سارق موتور
سوار گردنبند علي دايي فوتباليست مشهور
ايران را در خيابان آصف در ش��مال تهران
س��رقت كردند .آن روز عل��ي دايي همراه
دخترش از مح��ل كارش بيرون آمدهبود و
قصد داشت سوار خودرواش شود كه سارقي
از ترك موتور سيكلتي پايين پريد و با تهديد
چاق��و در يك چش��م به��م زدن گردنبند
گرانقيمت او را قاپيد و همراه همدس��تش
فرار كرد .بعد از حادثه مأموران خیلی زود

س�ه پس�ر ج�وان وقت�ي متوج�ه ش�دند
پدرش�ان در ح�ال بخش�يدن اموال�ش ب�ه
ديگ�ران اس�ت او را در خان�ه حب�س كردن�د.

یکی از سارقان را بازداشت کردند.
متهم در حالي كه 20شاكي ديگر هم از او
به اتهام گردنبند قاپي و سرقتهاي مقرون
به آزار ش��كايت كردهبودند پروندهاش از
سوي قاضي بهش��تي ،بازپرس دادسراي
ويژه س��رقت تكمي��ل و براي رس��يدگي
ب��ه ش��عبه 1148دادگاه بعث��ت تهران
فرستاده شد و قاضي ش��عبه هم وي را به
خاطر مشاركت در س��رقت مقرون به آزار
به پنجس��ال و نيم حبس و مش��اركت در
قاپيدن گردنبندهاي طالي ش��اكيان به
سهسال و نيم حبس و رد مال محكوم كرد.
تحقیقات برای بازداشت همدست متهم
جریان دارد.

سایپاﺑﻚ
ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻫﺎچ
ﺳﻮﺍﺭﻯ
وکارتﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ماشینﻭﻛﺎﺭﺕ
ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﻴﻦ
هاچ
سواری
شناسایی
کارت
761ﺝ 68ﺍﻳﺮﺍﻥ 98
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
ﻣﺪﻝ1396
761ج68
شماره پالک
سفید به
مدل1396
بک
ﻣﻬﺪﻳﺲ
6010521/M13
ﺷــﻤﺎﺭﻩبهﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺑﻪ
بنام
4010521ﺑﻨﺎﻡM13/
ش�ماره موتور
ایران 98
ﺳــﺎﻗﻂ
ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺗﺮﺟﻤــﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ
اعتبار
وازدرجه
ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩگردیده
ترجمان مفقود
مهدیس
ﺍﺳﺖ.است ایالم
ساقط

ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳــﻤﻨﺪ ﺗﻴﭗ CNG LX EF7
ﻣﺪﻝ  1396ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ )ﺍﻳﺮﺍﻥ778-21
ﺩ (12ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  147H0334916ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAACJ1JE6HF234252ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ  4910410589ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﺳــﻨﺪ ﻗﻄﻌــﻰ ﻭﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰﻭﻛﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﻭﻛﺎﺭﺕ
ﺳــﻮﺧﺖ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪﻫــﺎچ ﺑــﻚ ﻣــﺪﻝ 1388
ﻣﺸــﻜﻰ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ 542ﺝ  88ﺍﻳــﺮﺍﻥ59
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ IRPC88iv103201042ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ  2802574ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ
ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﺷﻮﺭﻭﻟﺖ ﺗﻴﭗ S10
ﻣﺪﻝ 1992ﺭﻧــﮓ ﻧﻮﻙ ﻣﺪﺍﺩﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ )
ﺍﻳﺮﺍﻥ 513- 55ﺱ  (99ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 154094ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﺎﺳﻰ  154094ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﻴﻘﺒﺎﺩﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮﻣﺎﺩﻩ 3ﻭﻣﺎﺩﻩ  13ﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14006031248000100007ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮﺩﺭﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻗﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 17597ﻭﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2120175772ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﮔﺮﮔﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺸﻬﻮﺭﻳﻪ
ﺑﺮﺑﺮﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  1400114412480000733ﺩﺭﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  22,26ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯﭘﻼﻙ 3
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﻭﺯﻳﻨﻪ ﺑﺨﺶ  3ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻣﺮﭼﻊ ﺛﺒﺘﻰ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  1400/10/18ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1400/11/4
ﺣﺠﺖ ﺍﷲ ﺗﺠﺮﻯ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭﮔﺮﮔﺎﻥ

ﺑﺮگ
ﺭﻧﮓ
88
1192

ﺑﺮگ
ﻣﺪﻝ
 11ﺷﺎﺳـ
ﺣﺴﻴ
ﺩﺭﺟﻪ

ﺑﺮگ
NG
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻤﺎﺭ
ﺍﻛﺮﻡ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛِﺸﻨﺪﻩ ﺗﻴﭗ T375_6*4
 1400/08/01ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺎﻟﻴﺰ ﺷﻬﺪ ﻭﻧﻮﺱ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ
 NADG4DY349H600203ﻭ
ﺷﺎﺳــﻰ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺑﻨﺎﻡ ﺟﺎﺕ ،ﺁﺑﻨﺒﺎﺕ ،ﺗﺮﺷﻚ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭﻧﻴﻤﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ،
ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ
ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺗﻮﺭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ
ﻭ
71ﻉ985ﺍﻳﺮﺍﻥ71
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 69589130ﻭ
ﻛﻨﺴﺮﺟﺎﺕ ،ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻭ
ﺭﺏ
ﻫﺎ،ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺍﺩﻭﻳﻪ
ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ،
ﺑﺮﻧﺞ،
ﻭﺷﻜﺮ،
ﻗﻨﺪ
ﭼﺎﻯ،
ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ،
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻧﻴﺎ ﺍﺳﻴﻮﻧﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻓﺮ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 1870800788
ﺷﻬﺮﻯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺩﺭﺟﻪﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ
ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ
ﺳﺎﻗﻂﺍﺭﺯﻯ ﻭ
ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ
ﺣﺴﺎﺏ،ﺍﺯﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺩ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ  ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ،ﭘﻼﻙ  ، 0ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻦ  ، 3ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ  ،ﻭﺍﺣﺪ  3ﻛ
ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  50,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺻﺪﻕ
ﺳــﻔﻴﺪ
206ﻣﺪﻝ 1389ﺭﻧﮓ
ﻫﺎچ ﺑﻚ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  25500000ﺭﻳﺎ
2940173834
ﭘﮋﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
ﺍﺻﺪﻕ ﺑﻪ
ﺍﻣﻴﺮﺍﻓﺸﺎﺭ
ﺳــﺒﺰﺁﻗﺎﻯ
ﺑﺮگﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
NAAP03ED5BJ491541
ﺷﺎﺳــﻰ
ﺭﻭﻏﻨــﻰ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫ
ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩﺑﻪ ﺳﻤﺖ
2940057273
ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
 2940173834ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
14189082736
ﻣﻮﺗــﻮﺭ
ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭ
ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪﻋﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ،
ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﭼﻚ ،ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ 59
ﻭﭘﻼﻙ752ﺹ29
ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ
ﺳﺎﻗﻂ
ﺍﺳﺖ.ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ )(1256089

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ)ﻓﺸﺮﺩﻩ( ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ

ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ 1264584 :ﻡ ﺍﻟﻒ 3644

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻴﺎﻧﻪ( ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2000090450000012ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣــﻞ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﻓﺮﺍﺧــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻓﺮﺍﺧــﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺘﻬــﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗــﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳــﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
 www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ )ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺧﻂ( ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ
ﻣﻬﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﻣﻮﺍﻋﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ1400/11/02 :ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ1400/11/12 :ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ1400/11/24 :ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ1400/11/25 :ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  8,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  :ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ،ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺐ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ 04152337742

