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ادعاي قتل  26زن در توهم شيشه!

قهوهچي فراري
غيابيمحاكمهشد

م�رد قهو هچ�ي ك�ه هم�كارش را ب�ا
پاش�يدن آب ج�وش مص�دوم كردهاس�ت
ب�ه ص�ورت غياب�ي محاكم�ه ش�د .ش�اكي
ك�ه از زن�دان ب�ه دادگاه منتق�ل ش�دهبود،
براي متهم درخواس�ت اش�د مج�ازات كرد.

به گزارش جوان ،تابستان سال 98پيكر سوخته
مرد جواني به نام رضا به يكي از بيمارستانهاي
جنوب شهر تهران منتقل ش��د .رضا كه از ناحيه
گردن و صورت به شدت سوخته و آسيب ديدهبود
تحت درمان قرار گرف��ت و عامل حادثه را يكي از
همكارانش به نام پدرام معرفي كرد .رضا يك هفته
در بيمارستان تحت درمان قرار گرفت و مرخص
شد .او بعد از ترخيص و بهبود نسبي مورد تحقيق
قرار گرفت و گفت« :من و پدرام هر دو در يك قهوه
خانه كار ميكرديم .مدتي قبل با هم اختالف پيدا
كرديم ،اما اختالف بين ما همچنان ادامه داشت
و حل نميشد .شب حادثه در قهوهخانه خوابيده
بودم كه نيمههاي شب با سوزش شديد صورتم از
خواب پريدم و شروع به داد و فرياد كردم .آن شب
پدرام هم در قهوهخانه خوابيده بود ،اما وقتي فرياد
ميكشيدم او آنجا نبود .فهميدم به خاطر كينهاي
كه از من داش��ت آب جوش را روي سر و صورتم
پاش��يده و مغازه را ترك كرده اس��ت .بالفاصله
دوستانم مرا به بيمارستان رساندند ،اما صورت به
شدت سوخته بود و هنوز آثار آن باقي مانده است.
از همكارم شكايت دارم و ميخواهم هرچه زودتر
دستگير شود».
با طرح اين ش��كايت ،مأموران در اولي��ن گام از
تحقيقات خود در فيلم ضبط ش��ده دوربينهاي
مداربسته قهوه خانه ديدند متهم نيمههاي شب
كتري آبجوش را روي سر و صورت شاكي پاشيده
و بعد از ارتكاب جرم از محل فرار كردهاست.
به اين ترتيب متهم 63س��ال تحت تعقيب قرار
گرفت ،اما ردي از وي به دست نيامد.
با گذشت يكسال و ش��ش ماه از ماجرا ،در حالي
كه تالش پليس براي دستگيري متهم ناكام ماند،
پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده
شد تا متهم به صورت غيابي محاكمه شود.
به اين ترتيب پرون��ده روي مي��ز هيئت قضايي
ش��عبهدهم دادگاه ق��رار گرفت .ابتداي جلس��ه
ش��اكي كه به اتهام حمل مواد مخدر از زندان به
دادگاه اعزام شده بود در جايگاه ايستاد و گفت« :با
اين حادثه سر و صورتم به شدت سوخت و تحت
درمان قرار گرفتم ،اما هنوز آثار آن باقي اس��ت و
مرا اذيت ميكند .متهم با من اختالف داشت و به
خاطر گرفتن انتقام اين بال را بر سر من آورد .براي
اثبات حرفهايم چند شاهد به دادگاه آوردهام تا
گواهي دهند كه متهم ب��راي انتقام مرتكب جرم
شدهاست و زندگي مرا س��ياه كردهاست .براي او
درخواست اشد مجازات دارم».
در ادامه دو شاهد در ش��عبه حاضر شده و يك به
يك در جايگاه ق��رار گرفتند و با تأييد توضيحات
شاكي گفتند متهم همان شب فرار كرد و آنها از او
و مخفيگاه او اطالعي ندارند.
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��نيدن دفاعيات
متهم و اظهارات شاهدان حادثه وارد شور شد.

مردي كه در توهم ناش�ي از مصرف شيش�ه
مدعي ش�ده بود 26زن را در ته�ران به قتل
رس�انده به اختالالت خلقي و روانپريش�ي
مبتال است و به دليل توهمات ناشي از مصرف
شيشه دچار مشكل روحي و رواني شده است.

به گزارش جوان ،چندي قب��ل مأموران پليس
هنگام گش��تزني در يكي از خيابانهاي غربي
تهران به مرد ميانسالي كه سر و وضع مناسبي
نداش��ت و وس��ايلي همراه خود حمل ميكرد،
مشكوك شدند .مأموران احتمال دادند كه وي
سارق است و به همين خاطر اين مرد 43ساله را
بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند.
مرد ميانسال كه خود را اس��كندر معرفي كرد
به ج��اي اعتراف به س��رقت مدعي ش��د قاتل
زنجيرهاي اس��ت و قب ً
ال 26زن جوان را به قتل
رسانده است.
اظهارات عجي��ب اما نش��انيهايي كه متهم به
پليس داد باعث شد وي براي بازجويي و روشن
شدن ادعايش به دستور بازپرس دادسراي امور
جنايي تهران در اختي��ار كارآگاهان ادارهدهم
پليسآگاهي قرار گيرد.
اعتراف عجيب !
متهم در بازجوييها در ادعاي��ي گفت :همراه
همس��رم زندگي خوبي داش��تم تا اينكه با هم
اختالف پي��دا كرديم .هر روز كه ميگذش��ت
زندگي ما تيره و تارتر ميش��د ت��ا جايي كه به
همسرم مشكوك شدم و او هم مرا براي هميشه
ترك ك��رد .از آن روز به بعد من معتاد ش��دم
و همين موضوع باعث ش��د از زناني كه ظاهر
مناسبي نداش��تند كينه به دل بگيرم و به فكر

انتقام باش��م .پس از اين هر روز با خودروام در
خيابانهاي تهران دور دور ميزدم و به عنوان
مسافر زنان را س��وار ميكردم .من طعمههايم
را از ميان زناني انتخ��اب ميكردم كه احتمال
ميدادم به شوهرانش��ان خيانت ميكنند و به
همين خاطر آنها را به منطقه خلوتي در اطراف
تهران ميكشاندم و بعد از اينكه آزار و اذيتشان
ميكردم آنها را به قتل ميرساندم .سپس اموال
آنها را س��رقت ميكردم و بعد هم جسدش��ان
را آتش م��يزدم و در بيابانه��اي اطراف دفن
ميكردم تا هيچ ردي از خودم بهجاي نگذارم.
در طول اين مدت 26زن را به قتل رس��اندم تا
اينكه كمكم وضعيتم بدتر شد و االن هم مدتي
است ،كارتنخواب هستم.
ادعاي جديد
با اعتراف متهم ،مأموران دس��ت به تحقيقات
ميداني زدند و در گام نخست به دستور بازپرس
پرونده زنان گمشده را بررسي كردند و در ادامه
هم به محلهايي كه متهم ادعا كردهبود اجساد
زنان خياباني را آتشزده رفتند ،اما هيچ آثاري
از جسد پيدا نكردند .از س��وي ديگر مأموران
در بررسي پروندهها هم ردي پيدا نكردند و به
همين سبب دوباره از اسكندر تحقيق كردند.
وي اين ب��ار در تحقيقات ادع��اي جديدي را
مطرح كرد و مدعي شد كه دو مرد غريبه او را
براي قتل زنان اجيركردهبودند .وي گفت :مدتي
قبل در پارك با دو نفر آشنا شدم كه ميگفتند
از زنان خياباني نفرت دارند .وقتي فهميدند من
هم همان عقيده آنها را دارم پيشنهاد دادند كه
زناني كه وضع ظاهري خوبي ندارند را به قتل

بخشش قاتل به احترام ميالد پيامبر

پس�ر جوان�ي كه چه�ار س�ال قب�ل در درگيري
يك�ي از دوس�تانش را ب�ه قت�ل رس�اندهبود،
بام�داد دي�روز پ�اي چوب�هدار در زن�دان
رجاييش�هر كرج از س�وي اوليايدم ب�ه احترام
ميلاد پيامب�ر اعظ�م (ص) بخش�يده ش�د.

به گزارش جوان ،شامگاه 27بهمنس��ال 96بود كه
به مأموران كالنتري 119مهرآب��اد جنوبي درگيري
خونيني در خيابان شمشيري گزارش شد.
وقتي مأموران ب��ه محل حادثه رس��يدند ،دريافتند
كه لحظاتي قبل بين چهار پس��ر ج��وان كه همگي
همشهري هم هستند درگيري خونيني رخ دادهاست
كه در جريان آن پسر 24سالهاي به نام حامد از ناحيه
پا و قلب زخمي و براي درمان به بيمارس��تان منتقل
شده است.
قتل
بدين ترتي��ب مأم��وران پليس ب��راي تحقيق راهي
بيمارستان شدند كه تيم پزش��كي اعالم كرد حامد
بر اثر شدت جراحات و خونريزي شديد به كام مرگ
رفته است.

برس��انم و در ازاي آن به من دستمزد بدهند.
من در حضور آنها زنان را به قتل ميرس��اندم
و جس��د آنها را آتش مي زدم و بعد هم اجساد
را دفن ميكرديم و در پايان هم دس��تمزدم را
مي گرفتم.
دروغ گفتم
در حالي كه متهم هر روز ادعاي تازهاي را مطرح
ميكرد قاضي محمد وهابي ،بازپرس شعبهدوم
دادسرا متهم را براي انجام آزمايشهاي الزم و
مشخص شدن س�لامت روحي و روانياش در
اختيار پزشكي قانوني قرار داد.
چند روز قبل پزشكي قانوني اعالم كرد اسكندر
مجنون نيست ،اما اختالالت خلقي و روانپريشي
دارد و به دليل توهمات ناشي از مصرف شيشه
دچار مشكل بيماري روحي و رواني شدهاست و
سعي ميكند با هذيانگويي ادعاي بزرگنمايي
كند و به همين سبب به دروغ اعتراف كردهاست
كه قاتل زنجيرهاي است .در حالي كه متهم تحت
درمان قرار گرفته و وضعي��ت روحياش كمي
مناسب شدهاست مأموران پليس تالش كردند
كه خانواده وي را شناس��ايي كنن��د ،اما موفق
نش��دند .وي در آخرين بازجويي ها گفت :من
مدتي بود توهم داشتم و اينكه گفته بودم قاتل
زنجيرهای هستم ناش��ي از همان توهم مصرف
شيشه بود .من نه ماش��ين دارم و نه خانه اي و
نه همسري و چند سالي است كه كارتنخواب
هس��تم .من نه تنها قاتل زنجيرهاي نيستم كه
خالفي هم مرتكب نشدهام.
تحقيقات درباره اين پرونده به دستور بازپرس
جنايي ادامه دارد.

(ص)

حسينفصيحي

فاجعهترافيك

يكي از مهمترين معضالت پايتخت شكلگيري ترافيكهاي سنگين در
خيابانهاومعابراست.مشخصاستكهترافيكموضوعيقديمياستكه
تاكنون هيچ اقدام اساسي براي رفع آن صورت نگرفته و هر روز كه ميگذرد
بر دامنه معضالت آن اضافه ميشود .رئيس پليس تهران اعالم كرده كه
هر روز هزار دس��تگاه خودرو به تعداد خودروهاي تهران اضافه ميشود.
همچنين روزانه يكميليون دس��تگاه خودرو وارد تهران ش��ده و هنگام
شب از آن خارج ميشوند .براي خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه
حركت هيچ اقدامي صورت نميگيرد .به حمل و نقل عمومي به عنوان يكي
از اساسيترين راهكارهاي كاهش ترافيك توجه نميشود و ميزان استفاده
از خودروهاي شخصي مدام افزايش پيدا ميكند .تغيير ساعت و سرماي
هوا به افزايش ترافيك منجر ميشود و با سردتر شدن هوا وضعيت از آن چه
امروز در خيابانهاي شهر جريان دارد وخيمتر خواهد شد.
انس��ان ،خودرو و جاده نقش مهمي در شكلگيري ترافيك دارند .انسان
به عنوان توليد كننده خودرو و استفاده كننده از آن و وضع كننده قوانين
استفاده از خودرو ،از نقشي تأثيرگذارتر برخوردار است ،اما به نظر ميرسد
در پايتخت اثربخشي انسان مورد نظر فقط در حد حرف باقيمانده وگرنه
نبايد شاهد شكلگيري چنين فجايعي در خيابانهاي شهر باشيم .همه ما
هنگامرانندگيدرترافيكهايسنگينفقطشاهديكيازاعضايدخيلدر
ترافيك هستيم .مأموران پليس راهور كه مستأصل از وضعیت شكلگرفته
در حال تالش براي سامان دادن به وضعيت نابسامان هستند ،اما تالششان
راه به جايي نميبرد .ترافيك تهران طفل 40س��اله س��رراهي است كه
هيچكس حاضر به سرپرستي و مديريت آن نيست .در حالي كه ميليونها
ساعت از عمر شهروندان در ترافيك هدر ميرود جلسات و همايشهاي
بس��ياري براي رفع اين معضل برگزار ميش��ود ،بدون اين كه اثربخشي
حداقلي براي رفع معضل موجود داشتهباشد .كاش كسي به فكر بود.

مرگ سارق فراري
بررسي مي شود

پرون�ده س�ارق ف�راري ك�ه در جري�ان تعقي�ب و گري�ز
ب�ا ش�ليك گلول�ه مأم�ور پلي�س كش�ته ش�د هبود ،در
دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران رس�يدگي ميش�ود.

به گزارش جوان5 ،خردادسال ،98مأموران پليس از مرگ مشكوك مرد
جواني در يكي از بيمارستانهاي شهر باخبر و راهي محل شدند .جسد
متعلق به سارق سابقهداري به نام افشين بود كه در عمليات تعقيب و
گريز با شليك گلوله از سوي يكي از مأموران پليس كشته شده بود.
بدين ترتيب با اعالم خبر قتل پسر جوان پرونده وارد من خواس��ت به داخل كوچه بروم .من ترسيده بودم
با انتقال جسد به پزشكي قانوني ،مأمور پليس با شكايت اوليايدم
مرحله تازهاي ش��د و تيمي از كارآگاه��ان ادارهدهم كه چاقويي برداشتم و به داخل كوچه رفتم .دوستانم
بازداشت شد .او تحت بازجويي قرار گرفت و در توضيح گفت« :شب
كه خانه ما بودند همراه من به داخل كوچه آمدند كه
پليسآگاهي براي بررسي موضوع وارد عمل شدند.
حادثه با چند نفر از همكارانم در كالنتري 147گلبرگ در محدوده
بررسيها نشان داد قاتل پسر 26سالهاي به نام صفدر درگيري رقم خورد و حامد زخمي شد و در بيمارستان
خيابانهاي اطراف در حال گش��تزني بوديم كه متوجه شديم سه
است كه شب حادثه مقتول همراه يكي از دوستانش هم فوت كرد.
سرنشين يك دس��تگاه خودروي پرايد در حال سرقت يك دستگاه
بخشش
به قصد دعوا به در خانه آنها ميرود و درگيري خونيني
خودروي سواري هس��تند .س��ارقان وقتي متوجه حضور ما شدند
متهم پ��س از صدور كيفرخواس��ت در ش��عبه دهم
را رقم ميزنند.
بالفاصله سوار خودروي پرايد مشكي رنگ شده و از محل گريختند.
سپس مأموران صفدر را به عنوان قاتل تحت تعقيب كيفري استان تهران محاكمه و به قصاص محكوم شد.
با فرار آنها عمليات تعقيب و گريز آغاز شد تا اينكه با استعالم شماره
قرار دادند تا اينكه يك روز بعد از حادثه صفدر به اداره رأي دادگاه پس از تأیيد در يكي از شعبههاي ديوان
پالك خودروي متهمان فهميديم خودروی سرقتي است و دو روز
عالي كش��ور براي اجراي حكم به شعبه سوم اجراي
پليس رفت و خودش را تسليم كرد.
قبل س��رقت آن اعالم شدهاس��ت .عمليات تعقيب ادامه داشت اما
احكام دادسراي جنايي تهران فرستادهشد و روي ميز
پشيمانم
راننده خودرو همچنان با س��رعت زياد در حال ف��رار بود به همين
وي در توضيح ماجرا گفت :من و مقتول همش��هري قاضي حسين گودرزي قرار گرفت .متهم 31شهريور
خاطر چند بار به او دستور ايست داديم ،اما راننده سرعت خودرو را
بوديم و چند س��الي است او را ميش��ناختم .مدتي امسال براي اولين بار در زندان رجاييشهر پاي چوبه
افزايش داد تا فرار كند .به ناچار از ديگر مأموران محدودههاي اطراف
قبل بر س��ر موضوعي با هم اختالف پيدا كرديم و هر دار رفت ،اما با ميانجيگري ب��زرگان دو قوم موفق به
از جمل��ه ،افس��ريه ،آزادگان ،نازيآباد و ميدان بهم��ن براي توقف
روز هم كه ميگذش��ت اختالفات ما بيشتر ميشد تا گرفتن مهلت شد .وي س��حرگاه ديروز براي دومين
خودروي متهمان و دس��تگيري آنها كمك گرفتيم .سارقان وقتي
جايي كه از او كينه به دل گرفتم .چند روز قبل تلفني بار پاي چوبهدار رفت كه اين بار اوليايدم اعالم كردند
خودشان را در احاطه مأموران ديدند از خودرو پياده شده و پا به فرار
با هم مشاجره لفظي كرديم و شب قبل از حادثه هم به احترام ميالد پيامبر اعظم(ص) وي را بخشيدهاند.
گذاشتند ،اما يكي از آنها دس��ت به چاقو شد و قصد داشت به طرف
در تلگرام به من فحاشي كرد .او ش��ب حادثه همراه بنابراين متهم با اقدام خداپسندانه اوليايدم به زندگي
مأموران حمله كند».
دوس��تش براي درگيري به در خانه ما آمد و تلفني از دوباره بازگشت.
مأمور پليس ادامه داد« :با ديدن اين صحنه بار ديگر دستور ايست دادم و
چند تير هوايي شليك كردم كه يكي از تيرها به پاي يكي از آنها برخورد
كرد و او روي زمين افتاد .بعد از دستگيري ديگر متهمان ،سارق زخمي
راهي بيمارستان شد ،اما بر اثر شدت خونريزي و جراحات فوت كرد .در
بررسي خودروي سرقتي نيز مقداري مواد مخدر ،آالت و ادوات مصرف
اتصال سيم برق واحد توليدي «طبيعت» در شهرستان شده است ،سيامك سليماني فرماندار زرنديه علت اوليه را
مواد نيز كشف شد ».بعد از اين توضيحات پرونده در اختيار بازپرس ويژه
زرندي�ه را به خاكس�تر تبدي�ل كرد و خس�ارت 5هزار اتصال س��يم برق اعالم كرده اما گفته اس��ت كه تحقيقات
اعالم
اسلحه شناسي
كارشناسان
بررسيها،
در روند
قرار گرفت كه
حادثه ﺳﺒﺰ ،قتل
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪوي گفت
باره جريان دارد.
ﺑﻪ در اين
بيشتر هم
ﺷﻤﺎﺭﻩ
گذاشت .ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺠﺘﻰ
ميليارد توماني برجاي ﺳﻨﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻧﻘﻞ ﻭ
ﺳﻨﺪ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ
ﺑﺮگ
1131كه در اينﺑﺮگ
كردند مأمور پليس طبق قانون به كارگيري اس��لحه به طرف متهمان
حادثه آتش سوزي در واحد توليدي «طبيعت» شهرستان سه نفر مصدوم شدند كه دو نفر از آنها سرپايي درمان شدند
ﻭﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  2181274381ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1209,25ﺑﺨﺶ
ﻣﺪﻝ  1386ﺭﻧﮓ ﻣﺸﻜﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ROA
كرده است.
ﭘﮋﻭ ﺗﻴﭗ شليك
زرنديه حدود ساعت 3:30بامداد ديروز اتفاق افتاد و به دليل و سومين نفر به بيمارستان منتقل شد.
ﺷﻤﺎﺭﻩ
درمورد ﻗﻄﻌﻰ
زرنديهﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
2053
نشانيﺷﻤﺎﺭﻩ
آتش ﺑﻪ
ﺛﺒﺘﻰ
حجم گسترده آتش تيمهايﺳﻪ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
براي ﺑﻪ
ﺏ(92
ﭘﻼﻙ )
ﺷﻤﺎﺭﻩ
اما با
صادر شد
مأمور پليس
 473تعقيب
ﺍﻳﺮﺍﻥ30دستور منع
اعالم اين نظريه،
با
خس��ارت برجاي مانده هم افزود:
شهرستانﻓﺮﻋﻰفرماندار
گسترده
مأمور
61221032مجدد
اظهار نظر بعد از بررسي
دم ،داديار
اعتراض اولياي
1400/04/26
ﺗﺎﺭﻳﺦ
38103
ﺭﺳﻤﻰدر حدود 5هزار
ﺍﺳﻨﺎﺩخسارتي
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاست كه
ﺗﻮﺳﻂ حاكي از آن
برآورد اوليه
در محل حاضر
مهار آتش
زرنديه و ش��هرهاي اطراف براي
پرونده ﺑﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺷﺎﺳﻰ
11686088790ﺷﻤﺎﺭﻩ
پليس را به پرداخت ديه محكوم كرد.
الي
50
و
داده
رخ
س��وزي
ش
آت
اين
پ��ي
در
تومان
ميليارد
سوزي
ش
آت
شدت
دليل
به
شدند .بررسيها نش��ان داد كه
ﺳﺎﻗﻂ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺷﻬﺮﮔﺮﮔﺎﻥ
68
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﺯﺭﮔﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
با توجه به اختالف نظر بازپرس و داديار ،پرونده مأمور پليس به دادگاه
موادغذايي و انبار شركت از بين رفته  60هزار مترمربع س��الن مس��قف هم دچار آس��يب شده و
سولههاي بسته بندي ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
تحت
كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا بعد در يكي از شعبات آن
ﺍﻟﺒﺮﺯ
بندي و انبار نيز از
ه
بست
به
مربوط
آالت
ن
ماشي
و
ها
ه
دستگا
بندي
بسته
و
توليد
بخش
به
و منجر به بروز خسارت سنگين
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
رسيدگي قرار گيرد.
چاي و همينطور بستهبندي روغن و انبارهاي اين مجموعه بين رفته است.

خسارت 5هزار ميلياردي آتش به «طبيعت»

ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻠﻴﻨﺪﺭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  14000485754ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 12486075029ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺮﻳﺰ
امورمشترکینوتوزیع

روزنامه جوان

88498476

ﺪﺭ ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺩﺭﺟﻪ

ﺒﺮﻳﺰ

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1131
ﻭﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  2181274381ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1209,25ﺑﺨﺶ
ﺳﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ  2053ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 38103ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/04/26ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  68ﺷﻬﺮﮔﺮﮔﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ
ﺍﺳﺖ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

به جوان
دوباره نگاه كن
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﭘﮋﻭ ﺗﻴﭗ  ROAﻣﺪﻝ  1386ﺭﻧﮓ ﻣﺸﻜﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ) ﺍﻳﺮﺍﻥ 473 30ﺏ (92ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
11686088790ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  61221032ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﺯﺭﮔﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﻛﻴﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻣﺪﻝ  1355ﺑﻪ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ،ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ )ﺍﻳﺮﺍﻥ  281 68ﺏ  ( 58ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ 14211077
ﺭﻫﻨﻰ(ﻣﺪﻝ  1398ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ )
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﻔﺎﻥ
ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭ)ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺳﻨﺪﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﺻﺪﻭﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  10025824ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ
0200NC5097532
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻪ
(15574
_
141
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﻉ8800923-5667/
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻟﺬﺍﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻨﻘﻮﻝﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻏﻴﺮﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺪ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﺭ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ
ﺍﺻﻠﻰﺑﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ
163 NCSCDLDHFKAE43072
ﺷﺎﺳﻰﻗﻄﻌﻪ  148ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  10759ﻓﺮﻋﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 1187/5
ﺯﻣﻴﻦ
ﻗﻠﻌﻪ
ﻳﻚ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻓﻮﻕ
ﻛﻼﺳﻪ
ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻪ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ 15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺕ
ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ
ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻗﻂ
ﺫﻳﻞﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺭﺟﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ
ﻣﻰﺻﻔﺤﻪ
940007
ﻓﺮﺩﻳﺲ
ﻳﺰﺩﻟﻰﺛﺒﺘﻰ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻮﺯﻩ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺳﺮﺣﺪ ﺃﺑﺎﺩ ﺟﺰء
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺍﺻﻠﻰ
ﺍﺯ
ﻓﺮﻋﻰ
755
ﺍﺯ
ﺷﺪﻩ
ﻭﻣﺠﺰﻯ
ﻣﻔﺮﻭﺯ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﻳﺰﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  52596ﻣﻮﺭﺥ  85/06/23ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ  424ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﺩﻳﺎﻧﻰ ﺍﻳﻨﺪﺭﺍﻟﻴﻞ ﻓﻮﻻﺩﻭﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ
3045
ﺟﺎﺩﻩﺩﻓﺘﺮ
2628
ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺳﺎﻭﻩ
ﺍﻟﺒﺮﺯ 85/09/04ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  802ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺳﺮﻳﺎﻝ ﭼﺎﭘﻰ  957726ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ  3380 -ﻣﻮﺭﺥ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ،ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  25ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  129ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  47/5ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ 149
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ،ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  25ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  10ﻣﺘﺮﻯ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  47/5ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  147ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﺝ ﻓﺮﺩﻳﺲ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻳﻼﺋﻰ ﺩﻫﻜﺪﻩ )ﺧﺎﻧﻪ
( ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﺩﻥ ﻏﺮﺑﻰ پ  27ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  1400/04/14ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  282/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ  :ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ  40ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﻳﻼﻳﻰ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ  3ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﻒ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻟﻤﻴﻨﺖ
ﻭ ﻛﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻛﺖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﮔﭽﺒﺮﻯ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻰ ﻭ ﮔﺎﺯﻯ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻓﺎژ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺜﻤﺮ ﻭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  5ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﺭﺩﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﺩﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ  8ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺃﻟﻮ ﻭ ﮔﻮﺟﻪ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ )ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ(
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﻉ8800923-5667/

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻠﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  1187/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ  148ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  10759ﻓﺮﻋﻰ  163ﺍﺻﻠﻰ
ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  755ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺳﺮﺣﺪ ﺃﺑﺎﺩ ﺟﺰء ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺩﻳﺲ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  940007ﺻﻔﺤﻪ
 262ﺩﻓﺘﺮ  3045ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  52596ﻣﻮﺭﺥ  85/06/23ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ  424ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﺩﻳﺎﻧﻰ ﺍﻳﻨﺪﺭﺍﻟﻴﻞ ﻓﻮﻻﺩﻭﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﺳﺮﻳﺎﻝ ﭼﺎﭘﻰ  957726ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ  3380 -ﻣﻮﺭﺥ  85/09/04ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  802ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ،ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  25ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  129ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  47/5ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ 149
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ،ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  25ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  10ﻣﺘﺮﻯ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  47/5ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  147ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﺝ ﻓﺮﺩﻳﺲ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻳﻼﺋﻰ ﺩﻫﻜﺪﻩ )ﺧﺎﻧﻪ
( ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﺩﻥ ﻏﺮﺑﻰ پ  27ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  1400/04/14ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  282/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ  :ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ  40ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﻳﻼﻳﻰ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ  3ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﻒ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻟﻤﻴﻨﺖ
ﻭ ﻛﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻛﺖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﮔﭽﺒﺮﻯ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻰ ﻭ ﮔﺎﺯﻯ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻓﺎژ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺜﻤﺮ ﻭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  5ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﺭﺩﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﺩﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ  8ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺃﻟﻮ ﻭ ﮔﻮﺟﻪ
ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﺭﺩﻫﻰ  5ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﺭﺩﺍﻟﻮ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﺩﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻭ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺳﺒﺰ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻠﻚ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺧﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺰﻳﻴﻨﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﺏ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  12ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
 1400/08/11ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺝ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻴﺮﺳﺪ .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  282/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺃ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ،ﺑﺮﻕ ،ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩ
ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ ،ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ
ﺗﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻤﻠﻴﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺛﺒﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻫﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1400/07/29
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