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اعتراف به انتقام خونین از پدر

درخواست قصاص براي مردان شمشيرزن

پسر نوجوانی كه متهم اس�ت پدرش را با ضربات چكش
به قتل رسانده ،بازداشت ش�د و به جرمش اعتراف كرد.

سرهنگ اكبر نجفي ،فرمانده انتظامي شهرستان رفسنجان
توضيح داد28 :دي ماه مأموران پليس رفسنجان از حادثهای
خونين در روستاي روان مهران باخبر و در محل حاضر شدند.
بررسيها نشان داد مردي ميانسال با اصابت جسم سخت به
س��رش مصدوم و بعد از انتقال به بيمارستان به علت شدت
جراحت فوت شده است .همزمان با انتقال جسد به پزشكي
قانوني ،تحقيقات در اين باره جريان پيدا كرد و مشخص شد
پسر 18ساله مقتول آخرين كس��ي بوده كه در خانه حضور
داش��ته اس��ت .او وقتي مورد بازجويي قرار گرفت ،به قتل
پدرش اعتراف ك��رد و گفت :به خاطر اختالف��ي كه با پدرم
داشتم كينه او را به دل گرفتم و زماني كه خواب بود ،او را با
ضربات چكش هدف قرار دادم كه فوت شد .تحقيقات بيشتر
در اين باره جريان دارد.

اختالف ملكي رنگ خون گرفت
مرديكهبهاتهامقتلدوعضوخانوادهعمويشبازداشتشده،
مدعياستحادثهرادرجرياناختالفملكيرقمزدهاست.

سردار علياكبر جاويدان ،فرمانده انتظامي استان كرمانشاه
توضيح داد :مهرماه امس��ال حادثه تيراندازي در روس��تاي
چهارزبر شهرستان كرمانشاه اتفاق افتاد .بررسيهاي پليس
نشان داد مردی 69ساله و پسر 36س��اله او با شليك گلوله
هدف قرار گرفته و جانشان را از دست دادهاند .بررسيهاي
پليس بعد از انتقال اجساد به پزشكي قانوني نشان داد عامل
حادثه پسرعموي 49ساله مقتول است كه تحت تعقيب قرار
گرفت .مأموران پليس سرانجام پس از چهار ماه موفق شدند
مخفيگاه وي را در شهرك پرديس كرمانشاه شناسايي و دو
روز قبل او را بازداش��ت كنند .متهم اعتراف كرد حادثه را به
خاطر اختالف ملكي رقم زده اس��ت كه تحقيقات بیشتر در
این زمینه جريان دارد.

قتل 3عضو خانواده
باشليكگلوله

اختلاف اعض�اي دو خان�واده پ�س از
درگيريه�اي زي�اد ب�ه قط�ع دو انگش�ت
يك�ي از آنه�ا منج�ر ش�د .ش�اكي ب�راي
متهمان درخواس�ت قص�اص كرده اس�ت.

به گزارش «جوان» سال گذشته مأموران پليس
ته��ران از درگيري چند مرد ج��وان در خيابان
ابوذر باخبر و راهي محل شدند .بررسيهاي اوليه
نشان داد چند مرد جوان با حمله به راننده يك
خودروي سواري او را با ضربات چاقو و شمشير
زخمي کرده و از محل گريختهاند.
محمد كه در بيمارستان تحت درمان قرار داشت
بعد از بهبود نسبي در حالي كه انگشتان شست
هر دو دستش قطع شده بود ،مورد تحقيق قرار
گرف��ت .او از دو مرد جوان به نام حس��ن و برزو
شكايت كرد و در شرح ماجرا گفت« :پدربزرگم
با پدربزرگ حسن و برزو از 10سال قبل اختالف
داشت و اين اختالف دنبالهدار سالها ادامه پيدا
كرد تا جايي كه هر وقت يكي از اعضاي خانواده
ما با يكي از بستگان حسن روبهرو ميشد ،آنها
با ساير اعضاي خانوادهشان تماس ميگرفتند و
همين باعث درگيري ميش��د ،به همين خاطر
خانوادههايمان در كالنتري پروندههاي زيادي
دارند و همين بهانهاي شد تا هر دو طرف هميشه
مس��لح به قمه و شمشير باش��ند ،حتي زنان و
دخترانمان نيز وقتي از خانه بي��رون ميروند،
مسلح به قمه و شمشير هستند».
متهم ادامه داد« :آخرين بار سوار ماشين بودم
و از خيابان عبور ميكردم كه با حس��ن روبهرو
ش��دم .به هم نگاهي كرديم و او ب��ا چند نفر از
اعضاي خانوادهاش تماس گرف��ت و آنها بعد از
آمدن به محل با شمش��ير و قمه ب��ه من حمله
كردند ،سپس ماشينم را تخريب كردند و حسن

تحقيقات از مردي كه به اتهام قتل همس�ر سابق خود و
دو عضو خانواده او بازداش�ت شده اس�ت ،جريان دارد.

شهرام كرمي ،دادستان كرمانشاه میگوید :ساعت 3بامداد روز
پنجشنبه مأموران پليس كرمانشاه از حادثه تيراندازي در يكي
از محلههاي شهر باخبر و در محل حاضر شدند .بررسيها نشان
داد زنی ميانسال به همراه دو دختر خود با شليك گلوله به قتل
رسيدهاند .همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني ،تحقيقات
بيشتر در اين باره به جريان افتاد .در بررسيهاي بيشتر مشخص
شد عامل قتلها داماد سابق خانواده بوده كه از محل متواري شده
است .او از ابتداي شب در خانه همسر سابقش كه دخترخالهاش
بود ،حاضر میشود و شب را در يكي از اتاقها استراحت ميكند و
زماني كه مطمئن ميشود اعضاي خانواده در خواب هستند ،آنها
را با شليك گلوله به قتل میرساند و از محل فرار ميكند .در شاخه
ديگري از تحقيقات مأموران پليس موفق شدند مخفيگاه متهم را
دريكيازمحلههايشهرشناساييواورابازداشتكنند.تحقيقات
از متهم جريان دارد.

قطع زبان دانشجو
در زورگيري مرموز

نيز با قمه انگشت شست دست چپم را زد .برزو
نيز با شمش��ير انگشت شست دس��ت راستم را
قطع كرد».
با ثبت اين اظهارات دو مرد جوان شناس��ايي و
دستگير شدند اما در روند بازجوييها جرمشان
را انكار كردند.
با انكار متهمان ،پرونده با توجه به شواهد و قرائن
موجود كام��ل و به دادگاه كيفري يك اس��تان
تهران فرستاده شد .دو متهم بعد از تعيين شعبه
مقابل هيئت قضايي شعبه يازدهم قرار گرفتند.
در ابتداي جلسه ،شاكي بار ديگر شكايت خود
را مطرح و براي متهمان درخواس��ت قطع عضو
كرد.
در ادامه حس��ن در جايگاه قرار گرفت و با انكار
جرمش گف��ت« :هي��چ درگيريای ب��ا محمد
نداش��تم و ضربهاي به دس��ت او نزدم .آن شب
وقتي باهم درگير شديم ،شاهدان با گوشيهاي
تلفن همراهشان از صحنه درگيري فيلمبرداري
كردند و اين فيلم نش��ان ميدهد قطع انگشت
دست محمد كار من نبوده است .قبول دارم چند
سالي است خانوادههايمان باهم درگير هستند
اما آن شب من ضربهاي به دست شاكي نزدم».
ديگر مته��م نيز جرمش را انكار ك��رد و گفت با
شاكي درگير نشده است.
بعد از دفاعي��ات دو متهم در حالي كه ش��اكي
درخواست قطع عضو را مطرح كرده بود ،پرونده به
دستور هیئت قضايي به پزشكي قانوني فرستاده
شد تا كارشناسان پس از بررس��ي اوراق پرونده
اعالم كنند امكان قصاص وجود دارد يا نه.
به اي��ن ترتيب هیئت قضايي بع��د از اعالم نظر
كارشناسان پزش��كي قانوني حكمش را صادر
خواهد كرد.

درحالی که پسر دانشجويي مدعي است
سارقانخشندرحادثهزورگيريقسمتي
از زبانش را قط�ع كردهاند مأموران پليس
در بررسي دوربينهاي مداربسته متوجه
شدند ردي از س�ارقان ثبت نشده است.

فرار از كشور پس از قتل در اتاق كارگران

پرونده م�ردي كه متهم اس�ت پس از درگي�ري با كارگر
رستوران وي را به قتل رس�انده و از كشور گريخته است
در دادگاه كيفري يك اس�تان تهران بررس�ي ميش�ود.

به گزارش «جوان» پاييز سال  ،۹۸مأموران پليس تهران از قتل
كارگري در يكي از رستورانهاي خيابان ونك باخبر و راهي محل
شدند .جسد متعلق به افشين ۳۰س��اله بود كه در استراحتگاه
كارگران رستوران كشته و گلويش بريده شده بود.
جسد به دستور قضايي به پزشكي قانوني فرستاده شد و صاحب
رستوران كه مأموران را باخبر كرده بود ،مورد تحقيق قرار گرفت.
او در توضيح گفت« :افش��ين سالها كارگر رس��تورانم بود .او
اهل كرمانش��اه و براي كار به تهران آمده بود .ساعتي قبل يكي

از كارگران كه دوست افش��ين بود تماس گرفت و گفت يكي از
كارگران افغان به نام بركت با افش��ين درگير شده و او را به قتل
رسانده است .از شنيدن اين خبر شوكه شدم و بالفاصله با پليس
تماس گرفتم ،سپس به اتاقي كه استراحتگاه كارگران بود ،رفتم.
در قفل بود كه بعد از رس��يدن مأموران قفل در را شكستيم و با
جسد افشين روبهرو شديم .در اين سالها بركت و افشين باهم
اختالفی نداشتند و حاال از بركت خبري نيست و نميدانم به كجا
گريخته است».
با ثبت اين اظهارات ،ديگر كارگران نيز مورد تحقيق قرار گرفتند
و يكي از آنها به مأموران گفت« :بركت و افشين باهم اختالفي
نداشتند .آخرين بار مرخصي بودم كه بركت تماس گرفت و گفت
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ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140060310019005520ﻣﻮﺭﺥ 1400/09/29
3581ﻓﺮﻋﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140060310019004550ﻣﻮﺭﺥ 1400/08/17
3667ﻓﺮﻋﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  271ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  140060310019005511ﻣﻮﺭﺥ 1400/09/29
3663ﻓﺮﻋﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺩﻳﺎﻧﺘﻰ ﻛﻨﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 178.96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140060310019005507ﻭ  140060310019005508ﻣﻮﺭﺥ 1400/09/29
4469ﻓﺮﻋﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﺍﻣﺎﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 177.05ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140060310019004908ﻣﻮﺭﺥ 1400/09/03
 14218ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  4102.74ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﺗﻮﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140060310019005550ﻣﻮﺭﺥ 1400/10/01
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻜﻨﺎﺭ ﭘﻼﻙ  119ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ 2
2659ﻓﺮﻋﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺷﺠﺎﻉ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 160.15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 140060310019005500ﻣﻮﺭﺥ 1400/09/28
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻰ /ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ  ،ﺭﺃﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ  2ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ،ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺭﺃﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻭﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺘﻰ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ،ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 1259395 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  :ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1400/10/25ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1400/11/09

سازمان آگهيهاي روزنامه
جوان تلفني آگهي ميپذير د

88498458

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻜﻨﺎﺭ -ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺮﺩﻯ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺗﻴﭗ  111SEﻣﺪﻝ  1397ﺭﻧﮓ
ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ) ﺍﻳﺮﺍﻥ 299 - 38ﻩ  (32ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 6097081/M13ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ NAS431100J1020155
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻫﺮﻩ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﺳﺎﺭﻭﺧﻴﻞ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻟﺒﺮﺯ

با مقتول درگير شده و او را به قتل رسانده است .نميدانستم باور
كنم يا نه .براي اطمينان با صاحب رستوران تماس گرفتم و او را
در جريان گذاشتم».
با ثبت اين اظهارات ،تالش براي يافتن عامل قتل آغاز اما در روند
تحقيقات مشخص شد او از مرز خارج شده است .به اين ترتيب
پليس ايران از پليس اينترپل درخواست كرد عامل قتل بعد از
دستگيري به ايران برگردانده شود .به اين ترتيب پرونده بعد از
كاملشدنتحقيقاتبهدادگاهكيفرييكاستانتهرانفرستاده
شد تا عامل جنايت بعد از بازداشت در شعبه دهم دادگاه محاكمه
شود .اين در حالي اس��ت كه اولياي دم براي متهم درخواست
قصاص را مطرح كردهاند.

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ

به گ��زارش «جوان» س��اعت 12ش��امگاه
چهارشنبه ،ششم بهمن ماه مأموران كالنتري
 148انقالب با تماس تلفني ش��هروندي از
كشف پيكر نيمهجان پسر جواني در خيابان
جمالزادهشمالي باخبر و راهي محل شدند.
مأموران پليس در محل حادثه با پيكر زخمي
پسر26س��الهاي به نام كامران روبهرو شدند
كه از دهانش خون جاری بود ،بنابراین پيكر
نيمهجان پس��ر زخم��ي را ب��راي درمان به
بيمارس��تان منتقل كردند كه مشخص شد
وي از ناحيههاي مختلف بدن زخمي و حتي
قسمتي از زبانش هم كنده شده است.
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه
داشت ،ساعت 14روز پنجشنبه ،هفتم بهمن
به مأموران پليس خبر رسيد پسر زخمي به
هوش آمده اس��ت .وي در تحقيقات پليسي
مدعي شد چند سارق خشن به او حمله كرده
و قسمتي از زبانش را هم كندهاند.
با توجه به حساسيت حادثه ،قاضي حبيباهلل
صادقي ،بازپ��رس ويژه قتل دادس��راي امور
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان پليس
آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز كردند.
پسر زخمي در ادعايي گفت :من دانشجوي
ارشد تجهيزات پزشكي دانشگاه تهران هستم
و در خياب��ان جمالزادهش��مالي هم خانهاي
اجاره كردهام و تنها زندگي ميكنم .نيمهشب
چهارش��نبه در خيابان جمالزادهشمالي در
حال رفتن به خانهام ب��ودم كه ناگهان چند
پسر موتورسوار به من نزديك شدند و راه مرا
سد كردند .همان ابتدا متوجه شدم آنها قصد
سرقت دارند كه تصميم به فرار گرفتم اما آنها
مرا دوره كردند و نگذاشتند فرار كنم .سارقان

خشن از من خواستند اموالم را به آنها تحويل
دهم كه اين بار تصميم گرفتم از همسايهها با
داد و فرياد درخواست كمك كنم كه ناگهان
روي سرم خراب شدند و مرا به شدت كتك
زدند .آنها با چاقو به جان��م افتادند و ضربات
متعددي به پاها و دستانم و حتي به صورت
و گردنم زدند ،به طوري كه همه بدنم را خون
فرا گرفت .پسران خشن تلفن همراهم و اموال
قيمتيام و حتي خودكار فلزي گرانقيمتم را
هم از من گرفتند و با همان خودكار ضرباتي
به دهانم زدند كه با آن ضربات قسمتي از زبانم
كنده شد و بعد هم بيهوش شدم تا اينكه روي
تخت بيمارستان به هوش آمدم.
زورگيري خيالي
با طرح اين شكايت تيم جنايي براي شناسايي
متهمان به محلي كه ش��اكي اع�لام كرده
بود س��ارقان به وي حمله كردهاند ،رفتند و
دوربينهاي مداربسته محل را بازبيني كردند
اما هيچ ردي از سارقان پيدا نكردند .مأموران
فيلمهاي ضبط شده در محل ادعايي را يك
س��اعت قبل و يك س��اعت بعد از حادثه به
صورت كامل بازبيني كردن��د اما دوربينها
هيچ درگي��ريای را ضبط نك��رده بودند .از
طرفي هم مأموران لباسهاي پسر زخمي را
بررس��ي كردند كه در آن هيچ اثر پارگي كه
نش��ان از ضربات چاقو به بدن وي باشد ،پيدا
نكردند .همچنين تيم پزشكي هم اعالم کرد
زخمهاي روي بدن پس��ر دانشجو دگرزني
نيست و خودزني اس��ت كه همگي حكايت
از آن داشت پسر دانش��جو به داليلي روايت
عجيبي از زورگيران خيالي مطرح كرده است.
پس از آن ،مأموران دوباره سراغ شاكي رفتند
اما وي دوباره همان ادعاي قبلي را تكرار كرد و
گفت از چند سارق خشن به اتهام زورگيري و
قطع قسمتي از زبانش شكايت دارد.
تحقيقات درباره اين حادثه تا روش��ن شدن
زواياي پنهان آن ادامه دارد.

كشف15ميليارد تومان سيگار و تنباكوی فاسدشده
رئي�س پلي�س امني�ت ته�ران
بزرگ از كش�ف 15ميلي�ارد تومان
س�يگار و تنباكوی فاس�د خبر داد.

به گ��زارش «ج��وان» س��رهنگ پيام
كاوياني گفت :مأموران پليس امنيت در
جريان تحقيقات خود از دپوي سيگار و
ن مولوي باخبر
تنباكوي فاسد در خيابا 

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ

شدند و در بازرسي از محل 14هزار نخ
س��يگار و 17هزار و  110بسته توتون
تنباكوی فاس��د و تاريخ گذشته كشف
كردند .بررسيها نشان داد متهمان با
تغيير تاريخهاي كاال ،اجناس را با تاريخ
جديد به بازار عرضه ميكردند كه يك
متهم در اين باره بازداشت شد.

ﺷﻤﺎﺭﻩ 28-26/1400
نوبت دوم

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ) (Setadiran.irﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1401/1/6
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯ 1400/11/5
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ  1401/1/18 :ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ
ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ :ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺥ 1401/1/16
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺣﻴﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻠﺘﻬﺎﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻟﺬﺍ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ،ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
)ﺭﻳﺎﻝ(

1

ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ
ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻧﺰﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 415,24
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ

19,785,800,000

2

3

ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ
ﺍﻧﺰﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  444ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ
ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻧﺰﻟﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  456,05ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ

*ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ )ﺭﻳﺎﻝ(

989,290,000

21,160,000,000

1,058,000,000

26,261,650,000

1,313,082,500

ﻧﺸﺎﻧﻰ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ

ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻧﺰﻟﻰ ،ﻛﻠﻴﻮﺭ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻯ
ﺩﻭﻟﺖ)ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ( ،ﻛﻮﭼﻪ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ،ﭘﻼﻙ  ،10ﺩﺭﺏ ﺩﻭﻡ ،ﻛﺪ
ﭘﺴﺘﻰ 77781-43198
ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻧﺰﻟﻰ ،ﻛﻠﻴﻮﺭ ،ﻛﻮﻯ ﺷﻬﺪﺍﻯ
ﺩﻭﻟﺖ)ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ( ،ﻛﻮﭼﻪ ﺩﻭﻡ،
ﭘﻼﻙ  ،13ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ -43198
73574
ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻧﺰﻟﻰ ،ﻛﻠﻴﻮﺭ ،ﻛﻮﻯ ﺷﻬﺪﺍﻯ
ﺩﻭﻟﺖ)ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ( ،ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻭﻝ،
ﺩﺭﺏ ﺍﻭﻝ ،ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ -43198
73545

2000000026000026

2000000026000027

2000000026000028

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ:
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ (ﻭﺩﻳﻌﻪ) ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ )ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ( ﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ،ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ (ﺗﻮﻛﻦ) ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ1456 :
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )  (www.setadiran.irﺑﺎ “ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ/ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺮ” ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ:
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ)ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﺑﻪ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ  4001037106372777ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ41638-33111 :

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ14002905405 :

ﻛﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ2176324414000 :

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان گیالن

