
14
88498435سرويس  حوادث

سه ش��نبه 20 مه��ر 1400 | 5 ربی��ع  االول 1443 | | روزنامه جوان |  شماره 6321

مرگ مشكوك 
مستأجر و صاحبخانه

 بررسي مي شود 
زن س�الخورده همراه مس�تأجرش ب�ه طرز مش�كوكي در 

آتش سوزي به كام مرگ رفتند. 
به گزارش جوان، عصر يك ش��نبه هيجدهم مهر مأموران پليس 
به قاضي محمد تقي ش��عباني، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران مرگ مشكوك زن س��الخورده و مرد ميانسالي را 

خبر دادند. 
بدين ترتيب بازپرس جنايي همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاه��ي راهي محل ش��دند ك��ه دريافتند زن 88 س��اله 
صاحبخانه بوده و مرد 61 س��اله هم همراه همسرش كه بيماري 
آلزايم��ر دارد در طبقه زير همك��ف اين خان��ه قديمي زندگي 
مي كرده است. تيم جنايي با جسد زن سالخورده در پاگرد خانه 
روبه رو شدند و با جس��د مرد ميانسال كمي آنطرف كه مشخص 
بود اولي بر اثر سوختگي و دومي بر اثر دودگرفتگي جان خود را 

از دست داده است. 
مأموران كنار جسد مرد ميانسال يك ظرف 4 ليتري بنزين كشف 
كردند كه بررسي ها نشان مي داد بنزين داخل آن روي صاحبخانه 

ريخته شده و بعد او را آتش زده اند. 
از آنجايي كه تنها شاهد حادثه بيماري آلزايمر داشت دو فرضيه 
براي مأم��وران پليس قوت گرف��ت. اول اينكه مرد ميانس��ال با 
صاحبخانه اش اختالف داشته و او را آتش زده كه در آن حادثه جان 
خودش را هم از دست داده است. دوم اينكه فرد سومي صاحبخانه 
را آتش زده و مستأجر هنگام كمك به صاحبخانه اش خفه شده و 
جانش را از دست داده است.  همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين 

حادثه اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد.

مرگ شهروند ايراني 
با شليك مرزباني تركيه 

مرد ايراني كه قصد خروج از مرز تركيه را داش�ت با ش�ليك 
مأمور مرزباني تركيه كشته شد. 

به گزارش جوان، چند روز قبل اعضاي خانواده اي به دادسراي امور 
جنايي تهران رفتند و از عامل مرگ فرزندشان كه با شليك گلوله 

مأمور مرزبان تركيه به قتل رسيده بوده شكايت كردند. 
ش��اكي گفت: مدتي قبل فرزندم تصميم گرفت براي زندگي به 
كش��ور تركيه برود. او به چند قاچاقچي انس��ان پول داده بود كه 
از مرز عبورش دهند كه چند روز بعد متوجه شديم هنگام عبور 
از مرز با ش��ليك گلوله مرزبان تركيه اي كشته شده است. االن از 

عامالن مرگ فرزندمان شكايت داريم . 
با اين ش��كايت قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس شعبه چهارم 
دادسرا به مأموران پليس اينترپل دس��تور داد درباره مرگ مرد 
جوان تحقيق كنند و از پليس تركيه بخواهند پرونده وي را براي 

رسيدگي به دادسرا ارسال كنند. 

2 كشته در تصادف پژو با شتر 
دو سرنش�ين خودروي س�واري پژو در تصادف با ش�تر در 

گنبدكاووس جان باختند. 
شامگاه يك ش��نبه مأموران پليس شهرس��تان گنبدكاووس از 
حادثه رانندگي در جادث��ه گنبد به مراوه تپه حوالي روس��تاي 
خيرخوجه با خبر و در محل حاضر ش��دند. بررس��ي ها نش��ان 
نش��ان داد خودروي پژو 206 پس از تصادف با شتر با چراغ برق 
تصادف كرده است. همچنين مشخص شد دو سرنشين خودرو 
به علت شدت جراحت فوت شده اند و دو نفر هم زخمي شده اند 
كه به بيمارس��تان منتقل ش��دند. تحقيقات پليس در اين باره 

جريان دارد. 

 امنيت عمومي و امنيت اقتصادي 
   سردار حسين رحيمي*

از مهمتري��ن مؤلفه ه��اي 
آس��ايش و رف��اه عمومي در 
يك كش��ور وجود اقتصادي 
پويا و پايدار است. پيشرفت 
و حركت رو ب��ه جلو جامعه 
محقق نخواهد ش��د مگر در 

سايه وجود امنيت و ثباتي پايدار در تمامي 
حوزه ها، خصوصاً در حول محور اقتصاد براين 
اساس پيشرفت كشور در تمامي زمينه ها و 
وجود اقتصاد مقاوم و قدرتمند به نحوي الزم 
و ملزوم يكديگرند و تحقق هر يك از آنها در 

گرو وجود ديگري است. 
در رابط��ه ب��ا آس��ايش و رف��اه اقتصادي 
كشورهايي كه همواره مورد چشم داشت 
و طمع بيگانگان و دش��منان خود بوده اند، 
از جمله كش��ور عزيزم��ان، تنه��ا گزينه 
مقاوم س��ازي اقتصاد و حفظ و حراست و 
حمايت همه جانبه از توليد داخلي بهترين و 
جامع ترين گزينه براي مقابله با هر گونه فشار 
اقتصادي و رواني و امتياز خواهي بيگانگان، 
حاصل از مش��كالت اقتص��ادي در جامعه 
است. دشمنان ميهن اس��المي ما پس از 
امتحان گزينه هاي فراوان براي فشار به ملت 
شريف ايران و آسيب زدن به نظام اسالمي 
كشورمان و البته تقبل شكستي سنگين در 
تمامي نقشه هاي شوم خود، گمان برده اند 
كه مي توانند با تهديد و فش��ار همه جانبه 
اقتصادي ملت بزرگ ما را به زانو در آورده و به 
خواسته هاي شوم خود كه همانا چيزي جز 
استعمار و استثمار كشور و مردم عزيزمان 
نيست، دست يابند. اما تا به امروز با مقاومت 
همه جانبه ملت ايران و دفاع س��رافرازانه 
آنان از كش��ور، عقايد و باورهاي رفيعشان 
روبه رو گشته اند. اقدامات دشمنان برخالف 
خواست شوم آنان نه تنها باعث شكاف ميان 
مس��ئوالن و مردم و رويارويي آنان نگشته 
اس��ت، بلكه حتي اتحاد و همراهي آنان در 
تمامي زمينه ها را تقويت كرده است و تا به 
امروز شاهد آن بوده ايم كه تمامي دستگاه ها 
و ارگان هاي كشور اعم از اقتصادي، سياسي، 
روابط خارجي و خصوصاً ارگان هاي نظامي 
كشور همگام با مردم مقاومتي شايسته و 
بايسته در مقابل هرگونه دست درازي و زياده 

خواهي دشمنان داشته اند. 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نيز 

بنا بر وظيفه خود پا به عرصه 
جنگ اقتصادي نه��اده و در 
تمامي مصائب و س��ختي ها 
دوش��ادوش مردم ش��ريف 
كشور حركت كرده و با نهايت 
تالش و كوش��ش، خ��ود را 
سپري در مقابل آماج حمالت 
بي رحمانه دش��منان و سوء استفاده گران 
داخل��ي و خارجي به م��ردم عزيزمان قرار 
داده اس��ت. واضح اس��ت كه دشمن تمام 
توان خود را براي ضربه به اقتصاد كشور به 
كار گرفته است و بر اين اساس پليس الزم 
دانس��ت تا در حوزه اقتصاد فعاليتي ويژه 

داشته باشد. 
يكي از مهمترين فعاليت هاي نيروي انتظامي 
جمهوري اس��المي ايران در حوزه اقتصاد 
شامل شناسايي و دس��تگيري اخالگران 
اقتص��ادي، خصوص��اً ارزي و محتكران و 
قاچاقچيان كاال است، خصوصاً آنكه با شيوع 
ويروس منحوس كرونا، عده اي سوء استفاده 
گر با احتكار اقالم و كاالهاي بهداشتي سبب 
آن ش��دند كه مردم عزي��ز و كادر درماني 
پرتالش كشور در تهيه نياز هاي بهداشتي 
و پزشكي خود با مش��كل مواجه شوند كه 
به ياري پروردگار و همت پليس هميشه در 
صحنه اين مشكالت تا حد زيادي بر طرف 
گشته و زين پس نيز فعاليت پليس در اين 

زمينه ادامه خواهد داشت. 
از ديگر سو پليس شناسايي قاچاقچيان كاال و 
اقالم و كشف كاالهاي قاچاق را در دستور كار 
خود داشته است تا بتواند به سهم خود قدمي 
در جهت ضايع نگشتن حق و حقوق توليد 

كنندگان داخلي و توليدات آنان بردارد. 
همچنين در روزهايي كه فش��ار اقتصادي 
مردم عزيزمان را با مشكالتي در لبيك به 
نداي رهبر عزيزمان مواجهه ساخته است، 
پليس خود را با مردم همراه س��اخته است 
تا جايي كه شاهد بوديم كه نيرو ها و پرسنل 
خدوم نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران اقدام به تهيه بس��ته هاي بهداشتي و 
معيشتي و توزيع آنها در ميان قشر نيازمند 
و آسيب پذير جامعه كرده اند تا مانند ساير 
آحاد جامعه، در كمك به اين قشر عزيز نقش 
و سهمي هرچند كوچك داشته و شريك 

آمال و مشكالت آنان باشد. 
 * فرمانده انتظامي پايتخت

 طراحي نقشه هاي سرقت 
پشت ميله هاي زندان

اعض�اي يك ش�بكه س�رقت كه پس 
از تش�كيل باند در زن�دان و رهايي از 
حبس سريال سرقت هايش�ان را رقم 
زده بودند يك به يك بازداشت شدند. 
به گ��زارش جوان، چن��دي قبل مردي 
با مركز فوريت ه��اي پليس 110 تهران 
تماس گرفت و گزارش يك س��رقت را 
اعالم كرد. وقتي مأموران پليس در محل 
حاضر ش��دند ش��اكي گفت كه مردي 
فريبكار 30 س��كه طاليش را س��رقت 
كرده اس��ت. وقت��ي تحقيقات بيش��تر 
در اي��ن باره از س��وي مأم��وران پايگاه 
هش��تم پليس آگاهي تهران ادامه پيدا 
كرد ش��اكي جزئيات بيشتري از حادثه 
را ش��رح داد. او گفت: من طالفروش و 
صاحب مغازه طالفروش��ي هس��تم. از 
مدتي قبل با مردي به نام ماهان آش��نا 
شدم. ماهان از مش��تريانم بود و در سه 
مرحله از م��ن خريد كرده ب��ود. امروز 
تماس گرفت و درخواست خريد 30 سكه 
بهار آزادي داد و خواست كه طالها را به 
دفترش برسانم كه قبول كردم. من هم 
سكه ها را برداشتم و به دفترش رفتم و 
سكه ها را به او تحويل دادم. ماهان گفت 
كه امكان انتقال پ��ول از دفترش وجود 
ن��دارد و از من اجازه خواس��ت به دفتر 
كناري اش برود و پول را به حسابم واريز 
كند كه قبول ك��ردم. هر چه منتظرش 
ماندم از او خبري نش��د. وقتي به دفتر 
همسايه اش رفتم گفتند كه اصاًل ماهان 

را نمي شناسند. 
بعد از مطرح شدن شكايت بررسي ها در 
اين باره به جريان افتاد و مش��خص شد 
كه ماهان دفتر را به مدت دو روز اجاره 
كرده بود و بع��د از جلب اعتماد صاحب 
طالفروشي او را فريب داده و به اين شيوه 

سكه هايش را سرقت كرده بود. 
بررسي هاي بيش��تر پليس در اين باره 
مشخص كرد كه س��رقت هاي مشابهي 
به كالنتري هاي شهر گزارش شده است. 
بررسي شكايت هاي مطرح شده نشان 
داد كه ماهان به ش��يوه اي ديگر هم به 
همراه اعضاي باندش در حال س��رقت 
است. يكي از ش��اكيان توضيح داد: من 
فروش��نده مواد غذايي هستم. چند روز 
قبل 100 تن س��ويا را در سايت فروش 
كاال آگهي كردم و چند نفر براي خريد 
تماس گرفتند. يكي از آنها مردي به نام 
ماهان بود ك��ه بعد از چانه زني بر س��ر 
قيمت توافق كردي��م. او همراه چند نفر 
به انبار مغازه ام آمد و سوياها را بار وانت 
كرده و رفتند. ماهان قبل از رفتن گفت 
كه پول را از بانك به حسابم واريز مي كند 
كه من اعتماد كردم و نمي دانم كه چطور 

از محل متواري شد. 
مأموران پليس با اطالعاتي كه ش��اكيان 
در اختيارش��ان گذاش��تند و بررس��ي 
دوربين هاي مداربسته توانستند اعضاي 
باند را شناسايي و در جريان عمليات هاي 
جداگانه آنها را بازداش��ت كنند. بررسي 
سوابق متهمان نشان داد كه هر چهار نفر 
از مجرمان سابقه دار هس��تند. ماهان به 
عنوان سردسته گفت: ما در زندان با هم 
آشنا شديم و باند سرقت را تشكيل داديم. 
تصميم گرفتيم بع��د از آزادي س��ريال 
سرقت هايمان را شروع كنيم و اين كار را 

كرديم تا اينكه بازداشت شديم. 
س��رهنگ عل��ي عزيزخان��ي، رئي��س 
پايگاه هش��تم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: در حال حاض��ر ارزش مالي پرونده 
يك ميليارد تومان است و تحقيقات براي 
كشف جرائم بيشتر متهمان جريان دارد.

خانم دكتر كه هنگام عمل سقط جنين، 
مرگ بيمارش را رقم زده بود به اتهام قتل 
شبه عمد به دادسراي امور جنايي احضار 
شد، اما بررسي ها نش�ان داد وي پس از 
حادثه به زندگي اش پايان داده اس�ت. 
به گزارش جوان، سي ام بهمن سال قبل بود 
كه قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران پليس از مرگ مشكوك زن 
جواني در مطبي در ش��رق تهران با خبر و 
همراه تيمي از كارآگاه��ان پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جنايي در مط��ب زن��ان و زايماني با 

جسد زن جواني روبه رو شدند كه حكايت 
از آن داشت هنگام عمل سقط جنين فوت 

كرده است. 
ش��وهر زن ف��وت ش��ده گفت: همس��رم 
باردار بود كه در هفته چهاردهم از طريق 
سونوگرافي متوجه شديم جنين بيماري 
س��ندروم داون دارد و به همين خاطر روز 
قبل براي س��قط ب��ه اين مط��ب مراجعه 
كرديم. خان��م دكتر پ��س از معاينه براي 
امروز نوبت داد كه دوباره به مطبش آمديم. 
ساعتي قبل همسرم همراه خانم دكتر به 
اتاق عمل رفتند كه دقايقي بعد خانم دكتر 
اعالم كرد همسرم فوت كرده است و االن از 

او به اتهام قتل همسرم شكايت دارم. 
مأموران در بازرس��ي از داخل مطب خانم 
دكتر مقداري لوازم مربوط به عمل جراحي 
كشف كردند كه حكايت از آن داشت وي 
در مطبش عمل س��قط جنين غير قانوني 

انجام مي دهد. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه 
جسد زن جوان براي مشخص شدن علت 
اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد 
تا اينكه چند روز قبل پزشكي قانوني اعالم 
كرد زن جوان براثر ش��وك ناشي از سقط 

جنين فوت كرده است. 
بدي��ن ترتيب خان��م دكتر به اته��ام قتل 

ش��به عمد زن ج��وان و به اتهام نداش��تم 
مجوز سقط جنين به دادسراي امور جنايي 
احضار شد. در حالي كه متهم تحت تعقيب 
مأموران قرار گرفته بود به بازپرس جنايي 
خبر رس��يد خانم دكتر 42 س��اله پس از 
حادثه به خاط��ر عذاب وجدان ناش��ي از 
مرگ زن جوان با خوردن تعدادي قرص به 

زندگي اش پايان داده است. 
با وجود اع��الم مرگ مته��م، خانواده زن 
جوان همچنان از عامالن مرگ دخترشان 
كه هنگام سقط جنين جانش را از داست 
داده است ش��كايت دارند و پيگير موضوع 

هستند.

مرگ خودخواسته خانم دكتر پس از مرگ مشكوك بيمار 

   غالمرضا مسكنی
رئيس پليس راه�ور ناجا با بي�ان اينكه 
۳۰ دستگاه در حوزه ترافيك مسئوليت 
دارند تأكي�د كرد تكاليفي ك�ه قانون بر 
عهده آنها گذاش�ته را هيچ كس مطالبه 
نمي كند و جايي پرس�يده نمي ش�ود كه 
چه كار مؤث�ري در وظيفه اي كه در بحث 
ترافيك به آنها محول شده انجام داده اند.  
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ظرفيت هاي اجتماعي بهره ببريم. 
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انضباط هر كشوري دارند كه باعث شد ما براي 
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موضوع داشته باشيم. 
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را بيشتر و بهتر رعايت مي كنند. 
    زيان  8 درصدی به  توليد ناخالص ملي 
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آمار جانباختگان حوادث ترافيكي اذعان 
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 سردار هاديانفر ادامه داد: بيشترين كساني 
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مطالبه گري از دستگاه ها شايد وقتي ديگر

س��ردار هاديانفر در خصوص نقش س��اير 
س��ازمان هاي مس��ئول در حوزه ترافيك 

بيان كرد: 30 دس��تگاه در ح��وزه ترافيك 
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  پاسخ به » جوان«
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انتقاد رئيس پليس راهور ناجا از بی توجهی  سازمان ها به وظايف ترافيكی 

 چرا هيچ كس از 30 دستگاه 
حوزه ترافيك مطالبه گري نمي كند  

مدل  آى  ايكس  تى  جى  تيپ  پرايد  خودرو  سبز  برگ 
1383 رنگ سفيد شيرى روغنى شماره پالك ( ايران68  
به شماره موتور 00928696 شماره شاسى  646 ج 48) 
S1412283315540 متعلق به حسين دايى زاده مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

و  انتقال  و  نقل  سند  كمپانى  برگ  سبز،  برگ 
 1384 مدل   GTXI تيپ  پرايد  خودرو  بنچاق 
 414 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  مشكى  رنگ 
شاسى  شماره   01299996 موتور  شماره  به   (22 و 
مفقود  مرادى  ناصر  به  متعلق   S1412284654591

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بك  هاچ  پرايد  خودرو  شناسايى  وكارت  سبز  برگ 
مدل 1383رنگ سفيد شماره پالك ( ايران68  291 
شاسى  00990587شماره  موتور  شماره  به   (54 ب 
امينى مفقود  به مجيد  S1442283172188 متعلق 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
مورخ   157381 شماره  وكالتنلمه  طبق  چنار  شاكر  محمد  گل  آقاى  اينكه  به  نظر 
1391/11/16 دفتر 25 مشهد وتفويض وكالت شماره 9901 مورخ 1393/6/4  دفتر 
299مشهد از خانم ميمنت ناظر زاده به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است ،سند مالكيت ششدانگ 
يك قطعه زمين به شماره پالك 252 فرعى از67- اصلى بخش نه مشهد،مفقود شده 
است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده ذيل دفتر شماره 572 صفحه 
534 به شماره 113852 ثبت وسند مالكيت به شماره 115453 به نام حسين ناظر 
انتقال به شماره 15833 مورخ 1389/6/23  زاده يزدى صادر وسپس به موجب سند 
به خانم فرناز ناظرزاده يزدى سند صادر گرديده است.دفتر امالك بيش از اين حكايتى 
ومتذكر  آگهى  نوبت  يك  ،مراتب  ثبت  قانون  اصالحى   120 ماده  استناد  به  ندارد،لذا 
ميگردد،هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده ويا مدعى سند مالكيت 
نزد خود ميباشد،بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را 
به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام 

ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس-م الف 661خواهد شد.

تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك 
گنجينه مهر

وفق مصوبه مجمع مورخ 1400/07/03 صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر و مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 
سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، هزينه هاى 
برگزارى مجامع مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب 

گرديد:
حداكثر تا مبلغ 150 ميليون ريال براى برگزارى مجامع در طول يك سال مالى با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، حقالزحمه 
حسابرس مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب 

گرديد:
ساالنه مبلغ ثابت 280 ميليون ريال به ازاى هر سال مالى.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، كارمزد 
تصويب  ذيل  شرح  به  صندوق،  دارايى هاى  محل  از  پرداخت  قابل  هزينه هاى  موضوع  با  اميدنامه،   3-8 بند  جدول  مطابق  متولى 

گرديد:
ساالنه 0,4 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارايى هاى صندوق، كه حداقل 400 و حداكثر 500 ميليون ريال خواهد بود.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، هزينه هاى 
دسترسى به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانى آن ها مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل 

دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب گرديد:
هزينه دسترسى به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازى تارنماى آن و هزينه هاى پشتيبانى آنها ساالنه در قالب چهار مورد ذيل و با 

ارائه مدارك مثبته و با تصويب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق :
940 ميليون ريال به عنوان بخش ثابت ساالنه،

18,000 ريال بابت هر مشترى فعال (داراى واحد سرمايه گذارى) در هر سال؛
4,000 ريال بابت هر صدور و ابطال؛

ضريب ساالنه از خالص ارزش روزانه دارايى ها به طبق جدول ذيل:

باالى 50,000از 30,000 تا 50,000از صفر تا 30,000ارزش دارايى ها به ميليارد ريال

0,000050,000030,000001ضريب

براساس مصوبات مجمع فوق الذكر، بند 2-3 اميدنامه صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر، درخصوص حد نصاب تركيب 
دارايى هاى صندوق سرمايه گذارى«مختلط»، طبق ابالغيه شماره 12020182 مورخ 12/03/ 1399 تغيير يافت.

براى اطالعات بيشتر به سايت صندوق به آدرس www.ganjinehmehrfund.ir   مراجعه نمائيد.
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دسترسى به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانى آن ها مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل 

دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب گرديد:
هزينه دسترسى به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازى تارنماى آن و هزينه هاى پشتيبانى آنها ساالنه در قالب چهار مورد ذيل و با 

ارائه مدارك مثبته و با تصويب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق :
940 ميليون ريال به عنوان بخش ثابت ساالنه،

18,000 ريال بابت هر مشترى فعال (داراى واحد سرمايه گذارى) در هر سال؛
4,000 ريال بابت هر صدور و ابطال؛

ضريب ساالنه از خالص ارزش روزانه دارايى ها به طبق جدول ذيل:

باالى 50,000از 30,000 تا 50,000از صفر تا 30,000ارزش دارايى ها به ميليارد ريال

0,000050,000030,000001ضريب

براساس مصوبات مجمع فوق الذكر، بند 2-3 اميدنامه صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر، درخصوص حد نصاب تركيب 
دارايى هاى صندوق سرمايه گذارى«مختلط»، طبق ابالغيه شماره 12020182 مورخ 12/03/ 1399 تغيير يافت.

براى اطالعات بيشتر به سايت صندوق به آدرس www.ganjinehmehrfund.ir   مراجعه نمائيد.

مدل  آى  ايكس  تى  جى  تيپ  پرايد  خودرو  سبز  برگ 
1383 رنگ سفيد شيرى روغنى شماره پالك ( ايران68  
به شماره موتور 00928696 شماره شاسى  646 ج 48) 
S1412283315540 متعلق به حسين دايى زاده مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

و  انتقال  و  نقل  سند  كمپانى  برگ  سبز،  برگ 
 1384 مدل   GTXI تيپ  پرايد  خودرو  بنچاق 
 414 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  مشكى  رنگ 
شاسى  شماره   01299996 موتور  شماره  به   (22 و 
مفقود  مرادى  ناصر  به  متعلق   S1412284654591

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بك  هاچ  پرايد  خودرو  شناسايى  وكارت  سبز  برگ 
مدل 1383رنگ سفيد شماره پالك ( ايران68  291 
شاسى  00990587شماره  موتور  شماره  به   (54 ب 
امينى مفقود  به مجيد  S1442283172188 متعلق 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
مورخ   157381 شماره  وكالتنلمه  طبق  چنار  شاكر  محمد  گل  آقاى  اينكه  به  نظر 
1391/11/16 دفتر 25 مشهد وتفويض وكالت شماره 9901 مورخ 1393/6/4  دفتر 
299مشهد از خانم ميمنت ناظر زاده به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است ،سند مالكيت ششدانگ 
يك قطعه زمين به شماره پالك 252 فرعى از67- اصلى بخش نه مشهد،مفقود شده 
است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده ذيل دفتر شماره 572 صفحه 
534 به شماره 113852 ثبت وسند مالكيت به شماره 115453 به نام حسين ناظر 
انتقال به شماره 15833 مورخ 1389/6/23  زاده يزدى صادر وسپس به موجب سند 
به خانم فرناز ناظرزاده يزدى سند صادر گرديده است.دفتر امالك بيش از اين حكايتى 
ومتذكر  آگهى  نوبت  يك  ،مراتب  ثبت  قانون  اصالحى   120 ماده  استناد  به  ندارد،لذا 
ميگردد،هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده ويا مدعى سند مالكيت 
نزد خود ميباشد،بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را 
به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام 

ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس-م الف 661خواهد شد.

تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك 
گنجينه مهر

وفق مصوبه مجمع مورخ 1400/07/03 صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر و مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 
سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، هزينه هاى 
برگزارى مجامع مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب 

گرديد:
حداكثر تا مبلغ 150 ميليون ريال براى برگزارى مجامع در طول يك سال مالى با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، حقالزحمه 
حسابرس مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب 

گرديد:
ساالنه مبلغ ثابت 280 ميليون ريال به ازاى هر سال مالى.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، كارمزد 
تصويب  ذيل  شرح  به  صندوق،  دارايى هاى  محل  از  پرداخت  قابل  هزينه هاى  موضوع  با  اميدنامه،   3-8 بند  جدول  مطابق  متولى 

گرديد:
ساالنه 0,4 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارايى هاى صندوق، كه حداقل 400 و حداكثر 500 ميليون ريال خواهد بود.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، هزينه هاى 
دسترسى به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانى آن ها مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل 

دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب گرديد:
هزينه دسترسى به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازى تارنماى آن و هزينه هاى پشتيبانى آنها ساالنه در قالب چهار مورد ذيل و با 

ارائه مدارك مثبته و با تصويب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق :
940 ميليون ريال به عنوان بخش ثابت ساالنه،

18,000 ريال بابت هر مشترى فعال (داراى واحد سرمايه گذارى) در هر سال؛
4,000 ريال بابت هر صدور و ابطال؛

ضريب ساالنه از خالص ارزش روزانه دارايى ها به طبق جدول ذيل:

باالى 50,000از 30,000 تا 50,000از صفر تا 30,000ارزش دارايى ها به ميليارد ريال

0,000050,000030,000001ضريب

براساس مصوبات مجمع فوق الذكر، بند 2-3 اميدنامه صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر، درخصوص حد نصاب تركيب 
دارايى هاى صندوق سرمايه گذارى«مختلط»، طبق ابالغيه شماره 12020182 مورخ 12/03/ 1399 تغيير يافت.
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انتقال به شماره 15833 مورخ 1389/6/23  زاده يزدى صادر وسپس به موجب سند 
به خانم فرناز ناظرزاده يزدى سند صادر گرديده است.دفتر امالك بيش از اين حكايتى 
ومتذكر  آگهى  نوبت  يك  ،مراتب  ثبت  قانون  اصالحى   120 ماده  استناد  به  ندارد،لذا 
ميگردد،هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده ويا مدعى سند مالكيت 
نزد خود ميباشد،بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را 
به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام 

ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس-م الف 661خواهد شد.

تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك 
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وفق مصوبه مجمع مورخ 1400/07/03 صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر و مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 
سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، هزينه هاى 
برگزارى مجامع مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب 

گرديد:
حداكثر تا مبلغ 150 ميليون ريال براى برگزارى مجامع در طول يك سال مالى با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، حقالزحمه 
حسابرس مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب 

گرديد:
ساالنه مبلغ ثابت 280 ميليون ريال به ازاى هر سال مالى.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، كارمزد 
تصويب  ذيل  شرح  به  صندوق،  دارايى هاى  محل  از  پرداخت  قابل  هزينه هاى  موضوع  با  اميدنامه،   3-8 بند  جدول  مطابق  متولى 

گرديد:
ساالنه 0,4 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارايى هاى صندوق، كه حداقل 400 و حداكثر 500 ميليون ريال خواهد بود.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، هزينه هاى 
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18,000 ريال بابت هر مشترى فعال (داراى واحد سرمايه گذارى) در هر سال؛
4,000 ريال بابت هر صدور و ابطال؛
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ميگردد،هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده ويا مدعى سند مالكيت 
نزد خود ميباشد،بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را 
به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام 

ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس-م الف 661خواهد شد.

تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك 
گنجينه مهر

وفق مصوبه مجمع مورخ 1400/07/03 صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر و مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 
سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، هزينه هاى 
برگزارى مجامع مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب 

گرديد:
حداكثر تا مبلغ 150 ميليون ريال براى برگزارى مجامع در طول يك سال مالى با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، حقالزحمه 
حسابرس مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب 

گرديد:
ساالنه مبلغ ثابت 280 ميليون ريال به ازاى هر سال مالى.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، كارمزد 
تصويب  ذيل  شرح  به  صندوق،  دارايى هاى  محل  از  پرداخت  قابل  هزينه هاى  موضوع  با  اميدنامه،   3-8 بند  جدول  مطابق  متولى 

گرديد:
ساالنه 0,4 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارايى هاى صندوق، كه حداقل 400 و حداكثر 500 ميليون ريال خواهد بود.

براساس مجوز شماره 122/91054 مورخ 1400/07/12 اداره امور صندوق هاى سرمايه گذارى سازمان بورس و اوراق بهادار، هزينه هاى 
دسترسى به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانى آن ها مطابق جدول بند 8-3 اميدنامه، با موضوع هزينه هاى قابل پرداخت از محل 

دارايى هاى صندوق، به شرح ذيل تصويب گرديد:
هزينه دسترسى به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازى تارنماى آن و هزينه هاى پشتيبانى آنها ساالنه در قالب چهار مورد ذيل و با 

ارائه مدارك مثبته و با تصويب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق :
940 ميليون ريال به عنوان بخش ثابت ساالنه،

18,000 ريال بابت هر مشترى فعال (داراى واحد سرمايه گذارى) در هر سال؛
4,000 ريال بابت هر صدور و ابطال؛

ضريب ساالنه از خالص ارزش روزانه دارايى ها به طبق جدول ذيل:

باالى 50,000از 30,000 تا 50,000از صفر تا 30,000ارزش دارايى ها به ميليارد ريال

0,000050,000030,000001ضريب

براساس مصوبات مجمع فوق الذكر، بند 2-3 اميدنامه صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر، درخصوص حد نصاب تركيب 
دارايى هاى صندوق سرمايه گذارى«مختلط»، طبق ابالغيه شماره 12020182 مورخ 12/03/ 1399 تغيير يافت.

براى اطالعات بيشتر به سايت صندوق به آدرس www.ganjinehmehrfund.ir   مراجعه نمائيد.

     یادداشت 


