14

دوش��نبه  22ش��هریور  6 | 1400صف��ر | 1443

| روزنامه جوان |شماره 6300

سرويس حوادث 88498435

حكمغيابيقصاص
حبس و شالق براي قاتل فراري

مرد جواني كه با همدس�تي برادرانش
يكي از بچههاي محل را به خاطر كينه
قديمي به قتل رساندهبود ،پس از فرار از
كشورغيابيمحاكمهوبهقصاص،حبس
و شالق محكوم شد و ديگر متهمان نيز
به حبس و شالق و ديه محكوم شدند.

به گزارش جوان 27 ،آذرسال ،94مأموران
پليس تهران از درگي��ري خونين مقابل
تاالر عروسي در منطقه ياخچي آباد باخبر
شدند .وقتي مأموران به محل حادثه رفتند
دربررسيهاياوليهمشخصشد،درگيري
بين چند مرد جوان اتفاق افتاده است و در
آندرگيريپدروپسريبراثرشليكگلوله
زخمي و راهي بيمارستان شدهاند.
تحقيقاتدراينزمينهادامهداشتكهخبر
رسيد پس��ر جوان به نام پيام بر اثر شدت
ي فوت كرده است ،اما پدرش به نام
خونريز 
عمار پس از درمان مرخص شده است.
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني ،پدر
مقتول بعد از بهبود نسبي مورد تحقيق
قرار گرفت .او عامل اين حادثه را صاحب
تاالر و س��ه برادر معرفي كرد و گفت« :از
س��الها قبل ما با يكي از بچههاي محل
به نام رض��ا اختالف داش��تيم و چند بار
با هم درگير ش��دهبوديم .آن ش��ب رضا
همراه برادرانش و يكي از برادرزادههايش
مقابل خانهمان آمدند و با اسلحه شكاري
و كلت كمري كه همراه داش��تند به ما
حمله كردند .پسرم با شليك گلوله رضا
مقابل چشمانم جان داد و در بيمارستان
فوت كرد».
مرد ميانسال درباره زخمي شدن خودش
نيز گفت« :در آن درگيري اسلحه از دست
رضا روي زمين افتاد .همان لحظه برادر او
كه منوچهر نام دارد اسلحه را برداشت و به
طرف من ش��ليك كرد .از سهبرادر و پسر
منوچهربهخاطرقتلپسرموزخميشدن
خودم شكايت دارم».
دستگيري دو متهم
با طرح اين شكايت صاحب تاالر و منوچهر
به همراه پسرش به نام علي بازداشت شدند
كه مشخص شد دو برادر ديگر به نامهاي
رضا و آرش از كشور خارج شده و به آلمان
فرار كردهاند.
با بهدس��ت آمدن اين اطالعات ،منوچهر
تحت بازجويي قرار گرفت و گفت« :چند
س��ال قبل مقتول در جشن عروسي رضا
باعث درگيري شد و در آن درگيري همه
شيشههايتاالرراشكست.درگيريخيلي
شديد بود ،اما با ميانجيگري مهمانها و
رهگذران تمام ش��د ولي كينه آن در دل
رضا بود .شب حادثه مقتول همراه پدرش
و دوس��تانش مقابل تاالري كه متعلق به
يكي از دوستان ما بود آمدند .من به همراه
رضا و آرش هم آنجا بوديم كه دوباره كار
به درگيري كش��يد و آنها شيش��ههاي
تاالر را شكستند و رفتند .همراه برادرانم
مقابل در خانه آنها رفتي��م ،اما درگيري
باال گرفت كه در آن درگيري سعي كردم
ميانجيگريكنمتااتفاقينيفتد.باوركنيد
اسلحهاي همراه نداشتم و شليك نكردم.
نميدانم چرا پدر مقتول چنين ادعايي را
مطرح كردهاست و گفته است به او شليك
كردهام».
متهم در ادامه گفت« :آرش براي تحصيل
به ص��ورت قانوني به كش��ور آلمان رفته
اما رضا بعد از درگي��ري و ارتكاب به قتل
شبانه از كشور خارج ش��د و به آن كشور
فرار كرد».

 جلسهمحاكمه
پرونده بعد از گذشت شش سال از حادثه
در حاليك��ه تالش براي دس��تگيري دو
برادر ناكام ماندهبود به دادگاه كيفري يك
استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه
روي ميز هيئت قضايي شعبهدهم دادگاه
قرار گرفت.
ابتداي جلسه پدر مقتول در جايگاه ايستاد
و گفت درخواست قصاص دارد .در ادامه
منوچهر مقابل هيئت قضايي قرار گرفت
و گفت« :پ��در مقتول مدعي اس��ت آن
ش��ب برادرانم را سوار ماش��ين كردهام و
آنها را مقابل خانهشان بردهام .باور كنيد
سالهاس��ت از درد كمر رن��ج ميبرم به
همين خاطر نميتوانم رانندگي كنم .در
اين باره مدارك پزشكي هم دارم كه نشان
ميدهد۱۰سال است رانندگي نكردهام .در
قتل پسر جوان نقشي نداشتم و برادرم رضا
بود كه اسلحه داشت و شليك كرد».
در ادامه پسر منوچهر نيز در جايگاه ايستاد
و گفت« :آن ش��ب در درگي��ري حضور
داشتم ،اما اسلحهاي همراهم نبود .فقط
فندكي داشتم كه شبيه تفنگ بود كه بعد
از دستگيري آن را به مأموران تحويل دادم.
عامل قتل عمويم رضا ب��ود كه به مقتول
شليك كرد و حاال فراري است».
بعد از آخرين دفاع پدر و پسر ،پدر مقتول
گفت آنها دروغ ميگويند و ميتواند براي
اثبات ادعايش چند شاهد به دادگاه معرفي
كند .با اين ادعا هيئت قضايي جلسه را به
تاريخ ديگري موكول كرد تا شاهدان حادثه
به دادگاه احضار شوند.
 صدور حك�م با گواهي ش�اهدان
حادثه
به اين ترتيب دومين جلس��ه محاكمه با
حضور شاهدان حادثه تشكيل شد .با اعالم
رسميت جلسه يكي از آنها گفت« :وقتي
درگيري باال گرفت رضا با اسلحه به طرف
مقتول ش��ليك كرد .پدر پيام وقتي اين
صحنه را دي��د دنبال رضا دوي��د .رضا در
حال فرار بود كه روي زمين افتاد و اسلحه
از دستش رها شد .همان موقع منوچهر
اسلحه را برداش��ت و به طرف پدر مقتول
شليك كرد ».در ادامه ديگر شاهدان نيز
با تأييد اين اظهارات گواهي دادند منوچهر
به پدر مقتول شليك كردهاست .در ادامه
منوچهر بار ديگر جرم��ش را انكار كرد و
گفت هرگز دست به اسلحه نزده است.
در پايان هيئت قضايي ،رضا را به قصاص،
به اتهام اخالل در نظم عمومي به 75ماه
زندان ،به اتهام قدرتنمايي با س�لاح به
30ماه زندان و 74ضربه شالق و به اتهام
حمل س�لاح به هفت ماه و ني��م زندان
محكوم كرد.
منوچهر ني��ز به اتهام ض��رب و جرح پدر
مقتول ب��ه پرداخت ديه ،ب��ه اتهام حمل
سالح به پرداخت جريمه در حق دولت ،به
اتهام اخالل در نظم عمومي به سه سال و
نيم زندان و به اتهام قدرتنمايي با سالح به
13ماه زندان و شالق محكوم شد.
علي نيز به اتهام اخ�لال در نظم عمومي
به هفتماه و نيم زندان و شالق ،به اتهام
قدرتنمايي با س�لاح به 13ماه زندان و
شالق و به اتهام حمل سالح به پرداخت
جريمه در حق دولت محكوم شد.
ساير متهمان نيز به اتهام شركت در نزاع
دستهجمعي منجر به قتل و به اتهام اخالل
در نظم عمومي به يكسال زندان و74ضربه
شالق محكوم شدند.

شوهر

پای قاتل
به پرونده قتل دخت ر باز شد
گمانهزنيهايپليسدربارهمرگدختريكهاحتمال
ميرود با طراحي سناريوي خونين از سوي مادرش
به كام مرگ رفتهباشد جريان دارد .مادر اين دختر
در حال حاضر به اتهام قتل شوهرش بازداشت است.

به گزارش جوان  ،اوايل تيرس��ال 98بود كه كاركنان
بيمارس��تاني در تهران مأم��وران پلي��س را از مرگ
مشكوك مرد جواني به نام بهنام با خبر كردند.
تيم پزش��كي ب��ه مأموران پلي��س اع�لام كردند زن
جواني ش��وهرش را در حالي كه حال خوبي نداشت
به بيمارستان منتقل كرد و گفت او قرص برنج خورده
است كه پزشكان براي نجات او تالش كردند ،اما وي بر
اثر مسموميت شديد روي تخت بيمارستان فوت كرد.
از آنجايي كه مرگ بهنام مش��كوك به نظر ميرسيد،
جسد براي انجام آزمايشهاي الزم به پزشكي قانوني
منتقل ش��د و پرونده هم براي رس��يدگي به دستور
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران در اختيار
كارآگاهان ادارهدهم پليس آگاهي قرار گرفت.
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت
يكي از اعضاي خانواده بهنام به دادسراي امور جنايي
رفت و از همسر بهنام به عنوان قاتل شكايت کرد .وي
گفت :بهنام و همس��رش مژگان از مدتها قبل با هم
اختالف داشتند به طوريكه چند باري تصميم گرفتند
از هم جدا ش��وند ،اما دوباره با هم آشتيكردند .بهنام
اص ً
ال بيماري نداشت و هميشه هم سر حال بود و اينكه
همسرش مدعي است او قرص برنج خورده و خودكشي
كرده ،دروغ اس��ت .م��ن اطمينان ميده��م مژگان
شوهرش را مسموم كرده و او را به قتل رساندهاست.
بازداشت همسر
با شكايت خانواده بهنام ،مأموران پليس مژگان را براي
تحقيق به دادس��را احضار كردند ،ام��ا وي منكر جرم
خود شد و ادعا كرد كه ش��وهرش افسردگيداشته و
خودکشی کرده است.
هر چند متهم جرم خود را انكار كرد ،اما مأموران متوجه
تناقضگوييهاي وي شدند و او را به عنوان مظنون به
قتل بازداشت کرده و مورد بازجویي فني قرار دادند.
مته��م در بازجوييها بعدي هم��ان حرفهاي اوليه
را تكرا رك��رد و در ادعايي گفت :من و ش��وهرم با هم
اختالف داش��تيم و به طوريكه هميشه با هم درگير
ميش��ديم .درگيري ما آنقدرادامه داش��ت كه دختر
18سالهام افسردگي گرفت و بعد از مدتي با قرص برنج
خودكشي كرد.
پس از اين اختالفات ما بيش��تر شد و ش��وهرم نيز به
خاطر خودکش��ی دخترمان افسرده ش��د و هميشه

قرص مصرف ميكرد .شب حادثه از محل كار به خانه
آمد و گفت س��ر درد دارد و حالش خوب نيست .او به
آشپزخانه رفت و قرصي برداش��ت و با يك ليوان آب
خورد كه دقايقي بعد گفت حالش خيلي بد شده است.
هر لحظه ميگذشت حال او بدتر مي شد تا جايي كه
بيهوش شد و او را براي درمان به بيمارستان منتقل
كردم .االن پزشكي قانوني اعالم كرده است كه او قرص
برنج خوردهاست ،اما من آن روز خبر نداشتم كه شوهرم
چه قرصي مصرف كرد.
رابطه پنهاني و قتل
در حالي كه متهم همچنان با تناقضگويي منكر جرم
خود مي شد مأموران پليس دريافتند وي از مدتي قبل
با مرد جواني به نام كيوان ارتباط پنهاني دارد.
بدين ترتيب متهم دوباره مورد بازجويي فني قرار گرفت
و درنهايت پس از گذش��ت چند ماه وقتي با شواهد و
داليل روبهرو شد ناچار به قتل شوهرش اعتراف كرد.
وي گفت :من و بهنام از چند سال قبل با هم اختالف
پيدا كرديم .او هميشه سرش به كار خودش گرم بود
و كمتر به من توجه ميكرد .از س��وي ديگر هميشه
مرا درجمع مورد تمس��خر قرار م��ي داد و ديگران به
من ميخنديدند كه باع��ث اختالف و درگيري ما مي
شد .بههرحال درگيريها و مشاجره لفظي ما هر روز
ادامه داش��ت تا جايي كه دخترم افس��ردگي گرفت و
خودكش��ي كرد .پس ازاين من هم افسردگي گرفتم
و به خاطر اينكه از نظر روحي ش��رايط مناسبي پيدا
كنم عضو گروه تلگرامي شدم كه پست هاي مشاوره و
روانپزشكي در آن ميگذاشتند .مدتي بعد در آن گروه
با مرد جواني به نام كيوان دوست شدم و هميشه با او
درد دل مي كردم.
چند ماهي با هم ارتباط پيامكي داشتيم تا اينكه شوهرم
متوجه شد و دوباره اختالف ما بيشتر شد كه رابط ه ام
را با كيوان قطع كردم و از شوهر خواستم مرا ببخشد و
او هم مرا بخشيد.
پس از چند ماه دوباره اختالفات ما ش��روع شد و من
دوباره با كيوان ارتباط برقرار كردم و هميشه با اوحرف
میزدم كه شوهرم براي دومين بار به ارتباط پيامكي
من و كيوان پي ب��رد .از آن روز به بع��د درگيريهاي
فيزيكي و بياحترامي بيشتر شد تا جايي كه تصميم
گرفتم شوهرم را از سر راه بردارم و با كيوان ازدواج كنم.
درنهايت قرص برنج تهيه كردم و ش��ب حادثه وقتي
شوهرم گفت سر در د دارد به جاي قرص سر درد ،قرص
برنج به او دادم ،اما خيلي زود پش��يمان شدم و او را به
بيمارستان بردم كه فوت كرد.

تصادفمرگبار تريليواتوبوسمسافربري

برخورد يك دستگاه تريلي با يك دستگاه اتوبوس
مس�افربري در محور طبس – بش�ريه در خراسان
جنوبي چهاركش�ته و 27مجروح بر جاي گذاشت.

به گزارش جوان ،روز گذش��ته مأموران پليس استان
خراس��ان جنوبي از حادثه تصادف مرگب��ار در محور
طبس – بشرويه باخبر و راهي محل شدند .بررسيهاي
اوليه حكايت از آن داشت اين حادثه بر اثر برخورد يك
دستگاه اتوبوس مسافربري و يك دستگاه تريلي اتفاق

افتادهاست كه در اين حادثه راننده تريلي و سهسرنشين
اتوبوس در دم جان باخته و27نفر از مسافران نير مصدوم
و به بيمارستان ش��هيد مصطفي خميني شهرستان
طبس منتقل شدهاند .سرهنگ عليرضا رضايي ،رئيس
پليس راه استان خراسان جنوبي درباره علت اين حادثه
گفت« :بعد از بررسي كارشناسان پليسراه علت تصادف
انحراف به چپ تريلي كه ناش��ي از خس��تگي و خواب
آلودگي بود ،گزارش شدهاست».

اتهام قتل دختر
پرونده متهم پ��س از تحقيقات تكميلي
و صدور كيفرخواس��ت ب��راي صدور رأي
به دادگاه فرس��تاده ش��د .قضات دادگاه
پس از بررس��ي پرونده زن همس��ركش
وقتي فهميدند كه دختر 18ساله متهم نيز
مثل پدرش بر اثر مصرف قرص برنج فوت
كرده اس��ت ،احتمال دادند كه زن جوان
به همان شيوهاي كه ش��وهرش را به قتل
رسانده است ،دخترش را نيز به خاطر بر مال
شدن راز رابطه پنهانياش به قتل رسانده
است .بنابراين قضات دادگاه پرونده را براي
رسيدگي مجدد به دادسراي امور جنايي
تهران فرستادند .بدين ترتيب متهم صبح
ديروز از زندان به دادسرا منتقل شد و درباره
مرگ مشكوك دخترش مورد بازجويي قرار

ي
قتل ميانج 
در دعواي
 2پسر جوان

درگيري دو پس�ر ج�وان در يك�ي از خيابانهاي
ش�رقي تهران به خاطر چش�م در چش�م ش�دن
ب�ه قت�ل م�رد ميانجيگ�ر پاي�ان ياف�ت .قات�ل
فراري تحت تعقي�ب مأموران پليس ق�رار دارد.

گرفت .متهم اين بار در بازجويي ها عالوه
بر انكار قتل دخترش ،قتل شوهرش را نيز
انكار كرد.
وي در ادعايي گفت :دخترم هميشه شاهد
درگيريهاي ما بود و كم كم افس��ردگي
گرفت و به زندگي خودش پايان داد .شوهرم
نيز وقتي پي به رابطه پيامكي من و كيوان
برد افسرده ش��د و هميش��ه دارو مصرف
ميكرد و شب حادثه هم با خوردن قرص
برنج به زندگي اش پايان داد .وي در پايان
گفت :آن زمان من به دروغ اعتراف به قتل
شوهرم كردم و االن مي گويم كه در مرگ
شوهرم و دخترم اص ً
ال نقشي نداشتهام.
متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر به
دستور بازپرس جنايي در اختيار كارآگاهان
اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

ناكاميسارقاندرسرقتمسلحانهازطالفروشي

تلاش پلي�س ب�راي دس�تگيري چه�ار
س�ارقي كه قص�د س�رقت مس�لحانه از يك
مغ�ازه طالفروش�ي در يك�ي از خيابانه�اي
تهرانپ�ارس را داش�تند ،ادام�ه دارد.

به گزارش جوان ،روز گذشته مأموران كالنتري144
جواديه از سرقت مس��لحانه از يك طالفروشي در
تهرانپارس باخبر و راهي محل شدند .بعد از رسيدن
مأموران به محل حادثه چهار س��ارق در حاليكه

قصد سرقت از طالفروش��ي را داشتند با مشاهده
مأموران اقدام به شليك تير هوايي با سالح شكاري
كردند .با حضور به موقع مأموران س��ارقان در اين
سرقت ناكام ماندند اما توانستند با يك خودروي
تيبا از محل فرار كنند .سرهنگ جليل موقوفهاي
رئيسپليسپيشگيريتهرانبزرگدربارهاينخبر
گفت«:بافرارمتهمانتالشپليسبرايشناساييو
دستگيري هرچهار سارق ادامه دارد».

به جوان
دوباره نگاه كن
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ﺁﻳﻴﻦﻭﻣﺎﺩﻩ
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ﻣﺴﺎﺣﺖ 78/7
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ﺷﺸﺪﺍﻧﮓﺑﻪﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ
78/7ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓﻋﻠﻰﻳﻚﺩﺭﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ
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ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻡ ﺳﻤﺖ
ﺩﻭﻡ12
ﻭﺣﺪﺕ
12ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ
ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ
ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ  9ﻭﺍﻗﻊ
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ﭘﻼﻙ17018
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ﺣﺴﻨﻰ 1
ﭼﭗ1ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﺎﺳﻤﻰ
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ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭﺩﻭ
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ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻊﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﺗﻘﺪﻳﻢﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﻗﻀﺎﻳﻰﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺷﺪ.ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ
ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
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ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﺳﻨﺪ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ
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ﺩﻭﻡ/22:
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺸﻬﺪ
ﻭﺍﻣﻼﻙ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
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ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ – ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ

ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻨــﺪﺭ ﻣﺎﻫﺸــﻬﺮ ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺠــﻮﺯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ /368ﺵ ﻣــﻮﺭﺥ  1400 /3 /25ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺷــﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ
ﺩﺍﺭﺩ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺯﻳــﺮ ﺳــﺎﺯﻯ ﻧﻮﺍﺭﻫــﺎﻯ ﺣﻔــﺎﺭﻯ ﻭ ﻟﻜــﻪ ﮔﻴــﺮﻯ ﻭ ﺗﺮﻣﻴــﻢ ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑــﺮ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙ ﺷــﻬﻴﺪ
ﺭﺟﺎﻳــﻰ ﺑﻨــﺪﺭ ﻣﺎﻫﺸــﻬﺮ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺭﻋﺎﻳــﺖ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻭ ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺑــﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧــﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟــﺪ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳــﺪ.
 -1ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺍﺯ ﻣــﻮﺭﺥ  1400 /6 /22ﺗــﺎ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﻭﻗــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣــﻮﺭﺥ  1400 /7 /7ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠــﻎ
 1,500,000ﺭﻳــﺎﻝ ) ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ( ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎ ﺏ ﺳــﻴﺒﺎ  0105293482000ﻧــﺰﺩ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﻠــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺎﻛــﺖ
ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺥ  1400 /7 /10ﺑــﻪ ﻭﺍﺣــﺪ ﺍﻣــﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻣــﻰ ﮔــﺮﺩﺩ .ﺑﺎﺯﮔﺸــﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛــﺖ ﻫــﺎ ﻣــﻮﺭﺥ  1400 /7 /12ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.
 -2ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻭﻟﻴــﻪ ﻛﺎﺭ  6,677,887,997ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳــﺪ 5ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳــﻪ ) 333,894,400ﺭﻳﺎﻝ ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺳــﻴﺒﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  0105294167003ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻨﺪﺭﻣﺎﻫﺸــﻬﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻳــﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺧــﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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به گزارش جوان ،بامداد ديروز يكشنبه 21شهريور
مأموران كالنتري 144جواديه تهرانپارس تلفني به
قاضي رحيم دشتبان ،بازپرس ويژه قتل دادسراي امور
جنايي تهران خبر دادند پسر جواني كه چند ساعت
قبل در درگيري با ضربات چاقو زخمي و به بيمارستان
منتقل شدهبود براثر شدت جراحات فوت كرده است.
با اعالم اي��ن خبر بازپ��رس جنايي هم��راه تيمي از
كارآگاه��ان ادارهدهم پليسآگاهي در بيمارس��تان
تحقيقات خود را آغاز كردند.
تيم جنايي روی تخت بيمارس��تان با جس��د پس��ر
27سالهاي به نام پيمان روبهرو شدند كه با اصابت دو
ضربه چاقو به قتل رسيدهبود.
بررسيهاي مأموران پليس نشان داد چند ساعت قبل
يكي از دوستان مقتول كه كارگر ميوه فروشي در يكي
از خيابانهاي شرق تهران است با پسر جوان ديگري
به نام بهرام به خاطر چش��م در چشم شدن درگيري
خونيني را رقم ميزنند كه مقتول براي ميانجيگري
وارد درگيري ميشود و به قتل ميرسد.
در تحقيقات از ش��اهدان عيني هم مش��خص ش��د
قاتل همراه دختر مورد عالقهاش بوده كه به ش��اگرد
ميوهفروش اعتراض ميكند ك��ه چرا به دختر همراه
او خيره شدهاس��ت و ب��ه خاطر همي��ن موضوع اين
درگيري را آغ��از و پس از چاقوكش��ي خونين هم از
محل فرار ميكند.
چشم در چشم خونين
مأموران پليس در ادامه از شاگرد مغازه ميوهفروشي
تحقيق كردند .وي در توضيح ماجرا گفت :جلوی مغازه
ميوه فروشي ايستاده بودم و ميوهها را مرتب ميكردم
كه پسر جواني همراه دختري از دور به مغازه نزديك
شدند .وقتي به روبهروي در مغازه رسيدند نگاه ما دو
نفر به هم افتاد و به هم چپ چپ نگاه كرديم .او گمان
كرد كه من به دختري كه همراه او است نگاه بد كردهام
كه با چشمانش به من اخم كرد .بههرحال ما چشم در
چشم شديم و حتي به او گفتم كه اشتباه ميكني ،اما
پسر جوان شروع به فحاشي كرد و گفت چرا به آنها نگاه
كردهام .او خيلي عصباني بود به طوريكه به من نزديك
شد و چند سيلي به صورت من زد كه درگيري ما آغاز
شد .پس از اين افراد زيادي دور ما جمع شدند و حتي
چند نفري هم او را گرفتهبودند كه چاقويي از جيبش
بيرون آورد و با آن مرا تهديد كرد .پسر جوان ميگفت
ميخواهد مرا بكشد و داد و فرياد ميكرد كه دوستم
پيمان ب��راي ميانجيگري وارد درگيري ش��د .پيمان
خيلي سعي كرد پسر عصباني را آرام كند ،اما او چاقو به
دست تالش ميكرد كه خودش را به من برساند و مرا با
چاقو زخمي کند يا به قتل برساند كه ناگهان در حين
درگيري دو ضربه چاقو به پيمان اصابت كرد .دوستم
خونين نقش بر زمين شد كه ضارب با ديدن اين صحنه
به سرعت از محل گريخت .پس از اين بالفاصله پيمان
را به بيمارستان رسانديم ،اما متأسفانه او به جاي من در
اين درگيري به قتل رسيد.
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جس��د
مقتول براي انجام آزمايشهاي الزم به پزشكي قانوني
منتقل شد.
مأموران در تالشند تا قاتل فراري را دستگير و زواياي
پنهان اين حادثه خونين را بر مال كنند.
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175/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ175/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺩﺭﺷﺸﺪﺍﻧﮓﺑﻪﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﺩﺭﺷﺸﺪﺍﻧﮓﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺳﻤﻰﻋﻠﻰﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﺣﺪﺕ  12ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ
12ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ 9
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﭘﻼﻙ17018
ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ
ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ
ﻭﺣﺪﺕ
ﺍﺻﻠﻰﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ
18ﻭﺍﻗﻊ
ﺑﺨﺶ 9
ﺍﺻﻠﻰ
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 170
ﺭﺳﻤﻰ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺎﻟﻚ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﭘﻼﻙﺍﺯ98
ﺣﺴﻨﻰ 1
ﭼﭗ1ﺷﻬﻴﺪ
ﺳﻤﺖ
ﺩﻭﻡ ﺳﻤﺖ ﭼﭗﺩﻭﻡ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﻭﺭﺛﻪ
ﻣﺎﻟﻚ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﭘﻼﻙ 98
ﺣﺴﻨﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﺩﺭﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺩﺭﺩﻭﻋﻤﻮﻡ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ
ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﺤﺮﺯ
ﻣﺮﺍﺗﺐﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ
ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﺤﺮﺯ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ
ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ
ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ
ﺭﻭﺯ ،ﺩﺭ
 15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ15ﺷﻮﺩ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻣﻰﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦﺩﻭﻣﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ
ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕﺭﺳﻴﺪ،
ﺍﺯﺍﺧﺬ
ﻭﭘﺲ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻭﭘﺲﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻣﺪﺕﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ
ﻇﺮﻑ
ﺭﺳﻴﺪ،
ﺍﺯﺍﺧﺬ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻊﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﻗﻀﺎﻳﻰﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺷﺪ.
ﺳﻨﺪﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺻﺎﺩﺭ
ﻃﺒﻖﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﺳﻨﺪ
ﻭﺻﻮﻝﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ
ﻣﺪﺕﻭﺻﻮﻝ
ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ
ﺩﻭﻡ1400/6/22:ﺩﻭﻡ1400/6/22:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
1400
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﻮﺑﺖ
ﺍﻭﻝ/6/6:ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
 1400ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻭﻝ/6/6:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺸﻬﺪ
ﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺍﻓﺸﺎﺭ-ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ
ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻓﺸﺎﺭ-ﺭﻳﻴﺲ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ
ﺳﻔﻴﺪ
ﺭﻧﮓ
ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﭙﺎ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ
ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ
ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ
ﺳﻨﺪ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﺛﺒﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺛﺒﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
5679727/M13ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﻪ
ﺷﺎﺳﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
5679727/M13ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻪ
ﺭﻭﻏﻨﻰ
ﺭﺿﻮﻯ
ﺭﺿﻮﻯﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺛﺒﺖﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
12ﺹ659
ﭘــﻼﻙ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
NAS411100G1246091ﺑﻪ
12ﺹ659
ﭘــﻼﻙ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
NAS411100G1246091ﺑﻪ
ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ
ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ
ﻣﻠﻚﺣﻮﺯﻩ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﺯ
ﻭ
ﻣﻔﻘﻮﺩﺷﺪﻩ
ﺻﻮﻣﻌﻪ
ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ 66ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺩﺭﺟﻪﻭﺿﻌﻴﺖ
ﻭﺿﻌﻴﺖﺍﺯﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻫﻴﺎﺕ
ﻣﻮﺿﻮﻉﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻳﺮﺍﻥ 66ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﻴﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻔﻘﻮﺩﺷﺪﻩ ﻭ
ﺻﻮﻣﻌﻪ
ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺳﺎﻗﻂ
ﻓﺎﻗﺪﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰﻓﺎﻗﺪﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺛﺒﺘﻰ
ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻭﻣﺎﺩﻩ13ﺁﺋﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﺎﺩﻩ3ﻗﺎﻧﻮﻥﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻣﺎﺩﻩ13ﺁﺋﻴﻦ
ﻣﺎﺩﻩ3ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻤﺎﺭﻩ140060306022000214ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ
ﺑﺮﺍﺑﺮﺭﺍﻯ
ﺛﺒﺘﻰ
ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩ140060306022000214ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺮﺍﺑﺮﺭﺍﻯ
ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﺴﺘﻘﺮﺩﺭﻭﺍﺣﺪﺛﺒﺘﻰ
ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻣﻠﻚﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺘﻘﺮﺩﺭﻭﺍﺣﺪﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ
ﻓﺎﻗﺪﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ565ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﻓﺮﻳﻤﺎﻥ
ﭘﻮﺭﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺻﺎﻟﺤﻰ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺻﺎﻟﺤﻰﺁﻗﺎﻯ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ565ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﻓﺮﻳﻤﺎﻥ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻧﻮﺭﻋﻠﻰ
ﭘﻮﺭﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺳﻔﻴﺪ
ﺭﻧﮓ
ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﭙﺎ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ
ﺗﺠﺎﺭﻯﭘﮋﻭ
ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﻛﺪﻣﻠﻰﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ
ﭘﻼﻙ 15278ﻓﺮﻋﻰ
35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ
ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﻣﻐﺎﺯﻩ
ﺑﺎﺏ
0849064988ﺩﺭﻳﻚ
ﻛﺪﻣﻠﻰ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ 15278ﻓﺮﻋﻰ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻐﺎﺯﻩ
0849064988ﺩﺭﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﻣﺤﺮﺯﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍﺑﻪ
ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻰ
ﺭﺿﺎﻏﺪﻳﺮﻯ
ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﺑﺨﺶ13ﺍﺯﻣﺎﻟﻚ
ﺑﺨﺶ13ﺍﺯﻣﺎﻟﻚﺩﺭ
ﺷــﻤﺎﺭﻩﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭﺍﺯ276ﺍﺻﻠﻰ
ﺷﺎﺳﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
5679727/M13ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻭﺍﻗﻊﺑﻪ
ﺭﻭﻏﻨﻰ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍﺑﻪ
ﻣﺤﺮﺯﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻰ
ﺭﺿﺎﻏﺪﻳﺮﻯ
ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺯ276ﺍﺻﻠﻰ
12ﺹ659ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻛﻪ ﺷﻮﺩ
ﻣﻰ
15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ
ﺩﺭﺩﻭﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ
ﻧﺴﺒﺖ
ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ
ﺑﻔﺎﺻﻠﻪﺷﻮﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻣﺮﺍﺗﺐ15ﺭﻭﺯ
ﻋﻤﻮﻡﺑﻔﺎﺻﻠﻪ
ﺩﺭﺩﻭﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﭘــﻼﻙ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
NAS411100G1246091ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﻨﺪ
ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﺑﻪ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻤﺪﺕ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺭﺟﻪ
ﻣﻰ ﺍﺯ
ﻣﻔﻘﻮﺩﺷﺪﻩ ﻭ
ﺻﻮﻣﻌﻪ
ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻧﺎﻡ
66ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﺍﺯﺍﺧﺬﺭﺳﻴﺪ ،ﻣﺎﻩﻇﺮﻑ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﭘﺲ
ﻭﭘﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺭﺍﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩﺧﻮﺩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﺍﺯﺍﺧﺬﺭﺳﻴﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻪ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺳﺎﻗﻂ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺧﻮﺩﺭﺍﺑﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﻣﺪﺕ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺧﻮﺩﺭﺍﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ
ﺳﻨﺪﻃﺒﻖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻭﺻﻮﻝ
ﻭﻋﺪﻡ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻃﺒﻖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1400،6،6:
ﺍﻭﻝ1400،5،23:ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ1400،6،6:
ﺍﻭﻝ1400،5،23:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻘﺪﻡ-ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﺭﺟﺎﻳﻰ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﺭﺟﺎﻳﻰ ﻣﻘﺪﻡ-ﺭﺋﻴﺲ
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ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
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