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سرويس حوادث 88498435

س�ه س�ارق مس�لح ك�ه در پوش�ش
مس�افربر ام�وال ش�هروندان را س�رقت
ميكردن�د در خ�واب بازداش�ت ش�دند.

تعرض به زنان مسافر
با تهديد قمه
فالكت حمل و نقل عمومي به شكلگيري
پروندههاي جنايي منجر ميشود

راننده خ�ودروي س�واري پژو كه در پوش�ش
مس�افربر به زن�ان تع�رض ميكرد س�رانجام
بازداشت شد.

به گزارش جوان ،س��ردار عليرض��ا لطفي ،رئيس
پليسآگاهي تهران بزرگ توضيح داد :چند شب
قب��ل زن جواني ب��ه يك��ي از كالنتريهاي غرب
تهران رفت و گفت كه از س��وي راننده خودروي
سواري ربوده ش��ده و به او تعرض ش��ده است .او
در ش��رح ماجرا گفت :س��اعتي قبل كنار خيابان
هاشمي منتظر تاكسي بودم تا به خانهام بروم كه
يك دستگاه خودروي پژو  405عبوري توقف كرد.
من بعد از گفتن مسيرم در صندلي جلو سوار شدم
و راننده شروع به حركت كرد .بعد از طي مسافتي
راننده ناگهان تغيير مسير داد كه اعتراض كردم.
او بدون توجه ب��ه اعتراض م��ن در محلي خلوت
توقف كرد و قمه كش��يد .بعد با تهديد قمه به من
تعرض كرد و من را از ماشين بيرون انداخت و فرار
كرد .بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور
بازپرس به اداره 16پليسآگاهي تهران فرس��تاده
شد و تحقيقات در اين باره ادامه پيدا كرد .مأموران
پليس با بررسي دوربينهاي مداربسته و اطالعاتي
كه شاكي در اختيارشان گذاش��ته بود تحقيقات
بيش��تري انجام دادند .در حالي كه تجسسهاي
پليس جريان داشت شكايت مش��ابهي به پليس
گزارش شد .اين بار ش��اكي زني ميانسال بود كه
خودش را به كالنتري 111هفتچنار رس��انده و
عليه مردي مسافربر ش��كايت كرده بود .او گفت:
شب حادثه حوالي كالنتري منتظر تاكسي بودم تا
به مترو بروم كه يك خودروي پژو 405توقف كرد.
بعد از گفتن مسيرم سوار شدم و راننده هم حركت
كرد .حوالي مترو اما او در محلي خلوت توقف كرد و
قمه كشيد بعد هم من را به مرگ تهديد كرد و. ...
مشخصاتي كه هر دو زن در اختيار پليس گذشته
بودند حكايت از اين داشت كه هر دو از سوي يك
نفر ربوده شده و مورد آزار قرار گرفتهاند .مأموران
پلي��س در جريان تحقيق��ات ميداني و بررس��ي
دوربينهاي مداربس��ته حوالي مترو موفق شدند
ش��ماره پالك خودرو را به دس��ت آوردند .وقتي
بررسيهاي پليس در اين باره نشان داد كه مالك
خودرو زني ميانسال است مأموران احتمال دادند
كه خودرو بايد در اختيار پس��ر يا يكي از نزديكان
وي باشد .در جريان تحقيقات ميداني اما مشخص
شد كه خودرو در اختيار پسر او كه پژمان نام دارد
است .با كامل شدن تحقيقات در اين باره مأموران
موفق شدند پژمان را در حالي كه سوار بر خودروي
خود بود بازداشت كنند .او وقتي در اين باره تحقيق
ش��د گفت كه از ماجرا خبر ندارد و به زنان تعرض
نكردهاست .متهم اما وقتي با شواهد پليس مواجه
شد و دو شاكي را مقابل خود ديد به جرمش اعتراف
كرد .او گفت :از مدتي قبل بود كه تصميم شيطاني
گرفتم و با پرسه شبانه در شهر آن را اجرا كردم تا
اين كه به دام پليس افتادم.
سردار عليرضا لطفي ،رئيس پليسآگاهي تهران
بزرگ گفت :تحقيقات براي كش��ف جرائم بيشتر
متهم و شناس��ايي ش��اكيان احتمال��ي در اداره
شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ جريان دارد.

به گزارش ج��وان ،س��رهنگ كارآگاه مرتضي
نث��اري ،مع��اون مب��ارزه ب��ا جرائ��م جنايي
پليسآگاهي ته��ران گفت :چندي قبل مردي
با مركز فوريتهاي پلي��س 110تهران تماس
گرفت و گزارش يك س��رقت را اع�لام كرد .با
حضور پليس در محل ش��اكي به آنها گفت كه
از سوي سرنشينان يك خودروي سواري هدف
سرقت قرار گرفته اس��ت .او در توضيح بيشتر
به كارآگاه��ان ادارهيك��م پليسآگاهي گفت:
ساعت هش��ت ش��ب در ميدان آزادي منتظر
تاكسي بودم تا به ميدان صادقيه بروم كه يك
خودرويپژو 405نقرهاي توقف كرد .به غير از
راننده دو مرد ديگر سوار بودند .من هم بعد از
گفتن مسيرم سوار شدم و راننده حركت كرد.
راننده بعد از طي مسافتي ناگهان تغيير مسير
داد كه به او اعتراض كردم .همان لحظه دو مرد
ديگر با اس��لحه من را تهديد كردند .آنها من را
به شدت كتك زدند و گوشي تلفن همراهم به

بازداشت سارقان مسلح در خواب

همراه پول نقد ،كارتهاي عابربانكم را سرقت
كردند .بعد ب��ا تهديد رمز كارت��م را گرفتند و
20ميلي��ون تومان موجودي حس��ابهايم را
در چند مغازه خريد كردند .بعد هم به س��مت
ميدان فتح حركت كردند و در محلي تاريك من
را بيرون انداختند و گريختند.

با مطرح شدن شكايت كارآگاهان در اين باره
تحقيق كردند .آنه��ا با بررس��ي دوربينهاي
مداربسته موفق شدند پالك خودروي سارقان
را به دس��ت آورده و يكي از آنها را شناس��ايي
كنند .سپهر از مجرمان سابقهدار بود كه بارها
به اتهام سرقت در پوشش مسافربري بازداشت

ش��ده و به زندان افتادهبود .ش��اكي هم بعد از
ديدن تصوير سپهر او را به عنوان يكي از سارقان
شناسايي كرد.
در ش��اخه ديگري از بررسيها مأموران پليس
موفق شدند دو همدست سپهر را هم شناسايي
كنند .بهزاد و فريدون هم از مجرمان سابقهدار
بودند كه قب ً
ال به اتهام س��رقت و زورگيري در
پوشش مسافربري بازداشت ش��ده و به زندان
افتاده بودند .با كامل ش��دن تحقيقات بود كه
مأموران پليس موفق شدند مخفيگاه متهمان را
در جنوب تهران شناسايي و در جريان عمليات
همزمان آنها را در خواب بازداشت كنند.
س��ه متهم وقتي در اين باره تحقيق شدند به
سرقتهاي سريالي به اين شيوه اعتراف كردند.
آنها گفتند از مدتي قبل اين باند را تشكيل داده
و در حال فعاليت بودند كه بازداشت شدند.
 س��رهنگ كارآگاه مرتض��ي نث��اري ،معاون
مبارزه با جرائم جناي��ي پليس آگاهي تهران
گفت :تحقيقات براي كش��ف جرائم بيش��تر
متهم��ان در اداره يك��م پليسآگاهي تهران
بزرگ ادامه دارد.

قاتل :گريههاي مادرم من را از قصاص نجات داد
پس�ر جواني كه در يك�ي از پاركهاي
تهران دوستش را به خاطر متلكپراني
به قتل رساندهاس�ت ،با جل�ب رضايت
اوليايدم از جنبه عمومي جرم محاكمه
ش�د .او گفت« :م�ادرم ب�ا گريههايش
پ�اي چوب�ه دار رضاي�ت اولي�اي دم
را گرف�ت و م�را از م�رگ نج�ات داد».

به گزارش جوان26 ،آذرسال 93مأموران
پليس تهران با اعالم گزارش مرگ مشكوك
پسر نوجواني به يكي از بيمارستانها شهر
رفتند .بررس��يهاي اولي��ه حكايت از آن
داشت فرامرز 18ساله در جريان درگيري
بين چند پسر جوان در يكي از پاركهاي
شهر بر اثر اصابت ضربه چاقو به بيمارستان
منتقل ش��ده ،اما بر اثر ش��دت جراحات و
خونريزي فوت كرده است.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني ،شاهدان
حادثه يك به يك مورد تحقيق قرار گرفتند
و همگ��ي عامل قتل را پس��ر جواني به نام
مبين معرفي كردند.
به اين ترتي��ب مبين تح��ت تعقيب قرار
گرفت ،اما مشخص شد به مكان نامعلومي
گريختهاست .با گذشت چند روز از حادثه
سرانجام پسر جوان به اداره پليس رفت و
خودش را تسليم مأموران كرد .او با اقرار به
قتل گفت« :درگيري به خاطر متلكپراني
به يك دختر ج��وان اتفاق افت��اد و در آن
درگيري مقتول را با چاقو زدم ».او در شرح
حادثه گفت« :من و فرامرز سالها همديگر
را ميشناختيم و با هم دوست بوديم .بچه
محل بوديم و با هم خصومتي نداش��تيم.

در محلهم��ان پاركي بود كه ه��ر ازگاهي
بچههاي محل آنج��ا همديگر را ميديدند
و در آنجا بارها فرامرز را ديدهبودم و با هم
تفريح كردهبوديم .من هيچ وقت از فرامرز
رفتار ناشايس��تي نديدهبودم تا روز حادثه.
آن روز در پارك ق��دم ميزديم كه ناگهان
متوجه شدم فرامرز به دختر جواني متلك
انداخت .به او اعتراض كردم اما او ناراحت
ش��د .همين بهانهاي ش��د تا با هم درگير
ش��ويم ».مته��م در خصوص قت��ل گفت:
«فكر نميكردم درگیري باال بگيرد و اين
حادثه رقم بخورد .در درگيري من و فرامرز
چند پس��ر جوان ديگر هم دخالت كردند
و براي طرف��داري از فرامرز ب��ه من حمله
كردند .چارهاي نداشتم و بايد از خودم دفاع
ميكردم اين شد كه چاقويي كه همراهم
بود را از جيب��م درآوردم و ي��ك ضربه به
مقتول زدم .من ضربه را ناخواسته زدم كه
به سينه او خورد و باعث قتل شد».
با ثبت اين اظهارات متهم بعد از بازسازي
صحنه ج��رم راهي زندان ش��د و پرونده با
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك
استان تهران فرستاده شد .پرونده با تعيين
شعبه در وقت رس��يدگي روي ميز هيئت
قضايي شعبهدهم دادگاه قرار گرفت.
ب��ا اع�لام رس��ميت جلس��ه ،اولي��ايدم
درخواس��ت قصاص كردند .در ادامه متهم
در جايگاه قرار گرفت و با ش��رح حادثه از
خودش دفاع كرد.
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور ش��د و
با توجه ب��ه اوراق پرونده پس��ر جوان را به

قصاص محكوم كرد.
اين حكم با اعتراض مته��م به ديوان عالي
كش��ور فرستاده ش��د و با بررس��ي مجدد
پرونده رأي صادره از سوي قضات يكي از
شعبات ديوان تأييد شد.
با تأييد اين حكم متهم در انتظار چوبهدار
قرار گرفت تا اينكه در روز اجراي حكم در
حاليك��ه وي كنار طنابدار ق��رار گرفت
توانست رضايت اوليايدم را جلب كند و از
مرگ نجات پيدا كند.
با اعالم رضايت اولي��ايدم متهم اين بار از
جنبه عمومي جرم مقاب��ل هيئت قضايي
شعبهدهم دادگاه قرار گرفت.
او بعد از اعالم رس��ميت جلسه ،در آخرين
دفاعش گفت« :آن روز درگيري اتفاقي بود
و انگيزه قتل نداشتم .فقط قصد داشتم به
دوس��تم تذكر بدهم ،اما او عصباني شد و
كار به درگيري كشيد و با دخالت ديگران
حادثه قتل رقم خورد».
او در ادامه گفت« :هفت سال از سالهاي
جوانيام در زندان گذش��ت و بعد از تأييد
حكم قصاص شب و روزهاي سختي را در
زندان ميگذراندم .روزي كه با پاي لرزان
پاي چوب��هدار رفتم فك��ر نميكردم روي
زندگي را ببينم ،اما ب��ا گريههاي مادرم و
التماسهاي او مادر مقتول مرا بخشيد و مرا
شرمنده كرد .حاال از دادگاه تقاضا دارم در
مجازاتم تخفيف قائل شوند تا اين روزهاي
سخت را براي خانوادهام جبران كنم».
در پايان هيئت قضاي��ي جهت صدور رأي
وارد شور شد.

قصاص مردي كه مهمانش را به قتل رساند

مردي كه از هشت سال قبل به اتهام قتل ميزبانش در بازداشت
به سر ميبرد قصاص شد.

به گزارش جوان ،بامداد شش��م اس��فند س��ال  92بود كه مأموران
پليس تهران از آتشسوزي خودروي پژو پارس��ي در خيابان ري با
خبر و راهي محل شدند .پس از اطفاي حريق از سوي آتشنشانان
مأموران پليس با جسد سوخته ش��ده مرد جواني در صندلي عقب
خودرو روبهرو شدند.
بررسيها نشان داد آتشسوزي عمدي بوده و به همين خاطر پرونده
مرگ آتش��ين مرد جوان به دس��تور بازپرس ويژه قتل دادس��راي
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 93/2ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﻰ )ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ ﺩﺭﺳﻮﺍﺑﻖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ(
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1400/6/9:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ -1400/6/24:ﻡ ﺍﻟﻒ 836

ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺸﻬﺪ

امورجنايي ته��ران براي بررس��ي در اختيار كارآگاه��ان ادارهدهم
پليسآگاهي قرار گرفت.
مأموران پليس در گام نخست هويت مقتول را كه مرد 30سالهاي به
نام بهرام بود شناسايي كردند و دريافتند شب قبل بهرام پس از پايان
عروسي يكي از بستگانش براي خواب به خانه يكي از اقوام نزديكش
به نام س��تار رفته تا اينكه دقايقي قبل جس��دش داخل خودرواش
كشف ميشود .مأموران پليس در ادامه از زن و شوهري كه مقتول
به خانه آنها رفته بود تحقيق كردند ،اما آنها مدعي ش��دند كه بهرام
نيمههاي آن شب با يكي از دوستانش قرار داشته و از خانه آنها بيرون

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ 1ﻭ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1390/9/20ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺁﻣﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤــﺮﺯ ﻭ ﺭﺃﻯ ﻻﺯﻡ ﺻﺎﺩﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻣــﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻳــﺎﺯﺩﻩ ﺛﺒــﺖ ﺁﻣﻞ-ﺩﻫﺴــﺘﺎﻥ ﻫﺮﺍﺯﭘــﻰ
 1ﺍﺻﻠﻰ )ﻗﺮﻳﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘــﺎﻥ(  748 :ﻓﺮﻋﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻧﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 91,17
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺧﺸﻚ ﺭﻳﺶ ﻭ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ،ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 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  ،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 ﺗﺴــﻠﻴﻢ 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 .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  1400/06/24ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ . 1400/07/07ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻓﻴــﺾ ﺍﻟــﻪ ﺫﺑﻴﺤﻰ-ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﺁﻣــﻞ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ1189050 :

رفته است .بررسيهاي مأموران نشان داد زوج جوان دروغ ميگويند
به همين س��بب از آنها دوباره تحقيق كردند كه ستار به قتل بهرام
اعتراف كرد .قاتل در بازجوييها مدعي شد كه نيمههاي شب وقتي
براي بردن فرزندش به دستش��ويي از خواب بيدار شده ،ديده است
كه بهرام در حال سرقت طالهاي همسرش است و در درگيري او را
به قتل رساندهاست.
متهم در ادامه در دادگاه با درخواس��ت قصاص اوليايدم به قصاص
محكوم شد تا اينكه چند روز قبل در زندان رجاييشهر كرج با طناب
دار قصاص شد.

متهم:پشتسرمبدگوييكرد
 2قاتل اجير كردم

مردي كه متهم اس�ت دو قات�ل اجارهاي
را براي قتل دوس�تش اجير كرده مدعي
اس�ت بدگوييهاي مقتول پشت سر وي
انگيزهاي براي ارتكاب جنايت شدهاست.

به گزارش جوان ،ساعت 22شامگاه يكشنبه
دهم مرداد امس��ال قاضي رحيم دش��تبان،
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران
باتماستلفنيمأمورانكالنتري 163ولنجك
از قتل مرد جواني در خان��ه وياليي در يكي
از خيابانهاي اطراف ب��ا خبر و همراه تيمي
از كارآگاهان ادارهده��م پليسآگاهي راهي
محل شد .تيم جنايي در محل حادثه كه اتاق
سرايداري در خانه وياليي بزرگي بود با جسد
مرد35سالهاي به نام صفدر روبهرو شدند كه با
اصابت جسم سختي به سرش به قتل رسيده
بود .در حالي كه معاينات اوليه پزشكي قانوني
نشان ميداد 17س��اعت از مرگ مرد جوان
گذشته است ،مأموران پليس دريافتند مقتول
در اين خانه بزرگ سرايدار بوده و صاحبخانه
هم خارج از ايران زندگي ميكند.
همچنين بررسيهاي محل حادثه حكايت
از آن داشت عامل يا عامالن قتل تلفن همراه
و اموال مقتول را سرقت كردهاند .مردي كه
موضوع را به مأموران پليس خب��ر دادهبود،
گفت :نيمههاي شب قبل متوجه سر و صدايي
از داخل خانه وياليي شدم ،اما سر و صدا خيلي
زود تمام شد و من هم كنجكاو نشدم تا اينكه
دقايقي قبل براي خريد از خانه بيرون آمدم كه
ديدم در خانه وياليي باز است و از سرايدار هم
خبري نيست .هر چقدر او را صدا زدم جواب
نداد كه به داخل اتاق سرايداري رفتم و ديدم
جسد خونينش در گوش��ه اتاق افتاده وهمه
وسايل او بهم ريختهاس��ت كه موضوع را به
پليس خبر دادم.
رد پاي دوست
 مأموران پليس در تحقيقات ميداني به رد پاي
يكي از دوستان مقتول به نام حامد رسيدند
كه مشخص شد مدتي است با مقتول اختالف
دارد .همچنين مشخص شد مقتول و حامد
روزها با ه��م در يك كارگاه مبلس��ازي كار
ميكردهاند و در محل كارشان هم چند باري
با هم مشاجره لفظي داشتهاند .از سوي ديگر
بررسيهاي فني هم نشان داد حامد به خانه
س��رايداري مقتول رفت و آمد داشته و شب
حادثه هم در آن نزديكي ديده شدهاست که او
را دستگیر کردند.
بازداشت قاتل
متهم پس از دس��تگيري جرم خود را انكار
كرد و مدعي بود كه از قتل دوستش بيخبر
اس��ت و نميداند چ��ه كس��ي او را به قتل
رساندهاست .متهم سرانجام صبح ديروز در
دادسراي امور جنايي وقتي با مدارك و داليل
روبهرو شد و به جرم خود اقرار كرد و مدعي
ش��د كه از مقتول كينه به دل داشتهاست و
براي تنبيه او دو نفر را اجير كرده اما آنها او را
به قتل رساندهاند.
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار
كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاهي قرار گرفت.
مأموران در تالش��ند تا دو مرد اجير شده را
كه متهم ادعا ميكند آنها صف��در را به قتل
رساندهاند ،بازداشت كنند.

گفتوگوبامتهم
چرا مقتول را به قتل رساندي؟
من او را به قتل نرساندم .اما دو نفر را اجير كردم
او را تنبيه كنند كه او را به قتل رساندند.
چه دشمني با او داشتي؟
دش��مني نداش��تم ،به خاطر رفتارهايي كه
داش��ت از او كينه به دل گرفتهبودم اما قصد
قتل او را نداشتم فقط ميخواستم او را تنبيه
كنم تا كمتر در كار من دخالت كند.
چه كاري؟
من حدود 11سال است در كارگاه مبلسازي
كار ميكنم ت��ا اينكه يكس��ال و نيم پيش
صفدر به عنوان كارگر وارد كارگاه شد .او روزها
دركارگاه مبلس��ازي كار ميكرد و شبها
هم به خانه وياليي ميرفت و س��رايدار آنجا
بود .ابتدا با هم دوست ش��ديم و رفت و آمد
ميكرديم ،اما كمكم متوجه شدم پشت سر
من پيش صاحبكارم از من بدگويي ميكند.
مث ً
ال ميگفت كه من كاره��ا را خوب انجام
نميدهم.اززيركارشانهخاليميكنموبيشتر
وقتها كارهاي خودم را انجام ميدهم .بههر
حال براي اينكه خودش را پيش صاحبكارم
عزيز كند ،هميش��ه از من ب��د ميگفت كه
آخرش متوجه شدم با اينكه سابقهاش از من
خيلي كمتر است ،حقوقش از من بيشتر شده
است .همين موضوع باعث شد از او كينه به دل
بگيرم و تصميم بگيرم او را تنبيه كنم.
چ�را ب�ا صاحب�كارت صحب�ت
نكردي؟
صاحبكارم حرفهاي او را باور كردهبود و به من
اطمينان نداشت و اص ً
ال كار به من نميداد.
دو م�رد اجي�ر ش�ده را از كج�ا
ميشناختي؟
من موض��وع را با يكي از دوس��تانم در ميان
گذاش��تم و به او گفتم كه ميخواهم يكي از
همكارانم را تنبيه كن��م و او هم گفت دو نفر
را ميشناس��د كه در قبال گرفت��ن پول هر
كاري را انجام ميدهند .دوستم وقتي فهميد
تصميم من جدي است به من قول داد كه با
آنها صحبت ميكند به من خبر ميدهد.
بعد چه شد؟
يك روز قبل از حادثه آنها از طرف دوس��تم
با من تماس گرفتند و براي ساعت 10شب
در ميدانالغدير در شرق تهران قرار مالقات
گذاش��تند .وقتي آنها را دي��دم موضوع را به
آنها گفتم و س��هنفري راه��ي محل زندگي
صفدر شديم .ساعت 11شب بود كه من زنگ
خانه را زدم و صفدر هم وقتي ديد من پشت
در هستم در را باز كرد و سه نفري وارد خانه
وياليي شديم.
من داخل حياط ماندم و دو نفر به داخل خانه
رفتند كه صداي داد و فريادش��ان به گوشم
رسيد .آنها او را به قصد كشتن ميزدند و در
نهايت هم دقايقي بعد در حالي كه تلفن همراه
صفدر را برداشتهبودند از اتاق او خارج شدند
و گفتند كارشان را انجام دادهاند .من به آنها
نگفته بودم كه او را بكشند و وقتي هم اعتراض
كردم مرا هم تهديد به مرگ كردند كه سكوت
كردم .پس از اين آنها شروع به صحنهسازي
كردند كه مأموران پليس را فريب دهند اما در
نهايت دست ما رو شد.
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ
ﺍﺳﻨﺎﺩ:
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻬﻠﺖ
-7ﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ ) (setadiran.irﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ 15ﻣﻮﺭﺥ  1400/7/3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ:
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻣﻲﺍﺳﻨﺎﺩ
-8ﻧﺤﻮﻩ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺯ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ ) (setadiran.irﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
)(setadiran.irﺻﻮﺭﺕ
ﺩﻭﻟﺖﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺑﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺁﻥ:
ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
-8ﻧﺤﻮﻩ
-9ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻣﺤﻞ ﻭ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ ) (setadiran.irﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ10ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ
ﻛﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻤﺎﻳﻞﺩﺭﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺥ 1400/7/17ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻃﺮﻳﻖﺳﺎﻋﺖ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ
)(setadiran.ir
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺻﻮﺭﺕﻛﻴﻔﻰ
ﺍﺳﻨﺎﺩﺩﺭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻣﻬﻠﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 1189053
-9ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ:
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ ) (setadiran.irﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10ﻣﻮﺭﺥ 1400/7/17ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 1189053

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧــﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﻣﻴــﻮﻥ ﺑﺎﺭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻛﺎﻭﻳــﺎﻥ ﺗﻴﭗ
K106GLﻣﺪﻝ  1387ﺭﻧﮓ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
)ﺍﻳﺮﺍﻥ941 22ﻉ  (68ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 1252069720942ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﺎﺳــﻰ  NA5K106C8G332728ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻯ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻣﺮﻍ ﺳﺮﺩﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ
ﻣﺮﻍ ﻫﻴﺌﺖ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
 10862098837ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
ﺁﮔﻬﻰ 465ﻭ
ﺛﺒﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳﺮﺩﺷﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻯ ﻛﻴﻤﻴﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
1400/05/19
ﻣﻮﺭﺥ
418/1400/342/10
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻧﺎﻣﻪ
ﻭ
18/05/1400
ﺛﺒﺖ  465ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10862098837ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺎﻥ ﺑﺎ
ﻣﻮﺭﺥ  - 1 :ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
ﺳﺮﺩﺷﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ
ﺗﻌﺎﻭﻥ
 1400/05/19ﺍﺩﺍﺭﻩ
418/1400/342/10
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 18/05/1400ﻭ
ﺍﺩﺭﻳﺲ
ﺳﺮﺩﺷﺖﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﻣﻠﻰ 2889713784ﻋﻀﻮ
ﻛﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻰﺑﺎ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯﺍﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺑﺠﺎﻯ- 1
ﻣﺪﻳﺮﻩﺷﺪ :
ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﺠﺎﻯﺳﺎﻝ
ﻣﺪﺕ 2
ﻫﻴﺎﺕﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻫﻴﺌﺖ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺩﺭﻳﺲ
ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﻣﺪﻳﺮﻩﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻀﻮ
ﻣﻠﻰ2889713784
ﻛﺪ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ
ﺍﻣﻼﻙ 2ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻩﻛﻞ
ﺷﺪ .ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻫﻴﺎﺕ
ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ
ﺛﺒﺖﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻫﻴﺌﺖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ
ﺳﺮﺩﺷﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﻫﻴﺎﺕ ﺛﺒﺖ
ﻣﺮﺟﻊ
)(1192256ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻛﻞ ﺛﺒﺖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺷﺪ .ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺮﺩﺷﺖ )(1192256

