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مرگآتشينپيرمرد
بررسيميشود

پرونده مرگ دلخراش پيرمرد تنها در خانهاش از سوي كارآگاهان پليسآگاهي تهران
در حال بررسي است.

سرويس حوادث 88498435

ترك محل زندگي ،شرط بخشش قاتل
م�رد ميانس�ال ك�ه پس�رجوانش
ش�ش س�ال قبل با ضرب�ه چاقوي
دوس�تش ب�ه قتل رس�يده ش�رط
كرده اس�ت قاتل را در صورت ترك
مح�ل زندگياش خواهد بخش�يد.

به گزارش جوان ،ساعت سه بامداد هشتم آذرماه امسال مردي با مركز فوريتهاي پليس110
تهران تماس گرفت و گزارش فوت پدرش را اعالم كرد .لحظاتي بعد مأموران كالنتري161
ابوذر در محل كه طبقه چهارم ساختمان مسكوني بود حاضر شدند با جسد مردي 60ساله
مواجه شدند كه بر اثر سوختگي فوت شده بود .از آنجا كه مرگ پيرمرد مشكوك به نظر ميرسيد
قاضي واحدي ،بازپرس ويژه قتل تهران به همراه تيمي از كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاهي در
محل حاضر شدند .در اولين بررسيها معلوم شد كه حادثه آتشسوزي در اتاق خواب اتفاق
افتاده و پيرمرد كه دچار سوختگي شده بود خودش را به در آپارتمان رسانده و همانجا نقش بر
زمين شده است .پسر او كه پليس را از ماجرا با خبر كردهبود ،گفت :پدرم ساكن طبقه چهارم
ساختمان است .من و يكي ديگر از برادرانم در طبقه اول و دوم ساكن هستم .لحظاتي قبل هر چه
با تلفن پدرم تماس گرفتم جواب نداد .نگران شدم و همراه برادرم با كليد يدك كه داشتيم به در
آپارتمانش آمديم .وقتي در را باز كرديم متوجه شديم پدرمان پشت در افتاده و فوت شده است.
همچنين متوجه شديم كه حادثه آتشسوزي اتفاق افتاده و او فوت شده است.
بعد از ثبت حرفهاي پسران پيرمرد ،قاضي دستور داد جسد به پزشكي قانوني منتقل و علت
اصلي مرگ مشخص شود .همچنين دستور بررسي علت آتشسوزي و چرايي خاموش شدن
آتش اتاق خواب از سوي بازپرس صادر شد.

به گزارش جوان ،شامگاه 24اسفندماه
س��ال 1394ب��ه مرك��ز فوريتهاي
پليس 110خبر رس��يد كه حادثهاي
خونين در پارك شببو منطقه لواسان
اتفاق افتادهاست .وقتي مأموران پليس
در محل حاضر شدند مشخص شد كه
پسري 22س��اله با ضربه چاقو زخمي
و به بيمارس��تان منتقل شدهاس��ت.
همزم��ان با حض��ور پلي��س در مركز
درماني معلوم ش��د كه نيم��ا به علت
شدت جراحت جانش را از دست داده
اس��ت .بنابراين پرونده با موضوع قتل
تش��كيل و بازپرس وي��ژه قتل همراه
كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاهي در
محل حاضر ش��د .در اولي��ن گام و در
جريان تحقيقات ميداني معلوم شدكه
عامل حادثه پسري به نام ايمان است
كه تحت تعقيب پلي��س قرارگرفت و
دستگير شد.
ايمان وقتي بازجويي شد به ارتكاب قتل
اعتراف كرد و در شرح حادثه هم گفت:
من مدتي است كه به مصرف موادمخدر
اعتياد دارم .ش��ب حادث��ه همراه نيما
بودم .او از دوس��تانم بود .مقداري به او
پول دادم و خواس��تم براي من مواد و

خالی کردن حساب کاربران
با ربات همسریاب

اعضاي باند فريبكار كه با ربات همسرياب به شيوه فيشینگ حساب كاربران را
خالي ميكردند بازداشت شدند.

چندي قبل مردي وارد پليس فتای شرق تهران شد و گزارش برداشت غيرمجاز را اعالم
كرد .بررسيهاي پليس در اين باره نشان داد كه اين مرد به واسطه يك ربات همسرياب
در تلگرام به درگاه جعلي هدايت شده و موجودي حسابش برداشت شدهاست .تحقيقات
پليس فتا در اين باره ادامه پيدا كرد و مأموران موفق شدند اعضاي يك باند را كه در اين
باره فعال بودند بازداشت كنند .سردسته باند گفت :ما از مدتي قبل در تلگرام شروع به
فعاليت كرديم .با رباتهاي همسرياب كاربران را فريب ميداديم و از آنها میخواستيم
در قبال معرفي همسر مقداري پول پرداخت كنند.
رباتهاي همسرياب طراحي شده ،آنها را به درگاههاي جعلي بانك كه از قبل طراحي
كرده بوديم هدايت ميكردند .وقتي كاربران اطالعات كارتهاي بانكيش��ان را وارد
ميكردند ما با همان اطالعات به حسابهايش��ان وارد ميشديم و موجودي آن را به
كارتهاي ديگر منتقل و پول را برداشت ميكرديم.
ن تأكيد کرد
سرهنگ حميدرضا سلطانآبادي ،رئيس پليس فتای ويژه شرق استان تهرا 
هموطنان هنگام ثبت سفارشات اينترنتي از فروشگاههاي داراي نماد اعتماد الكترونيك
خريد كنند و با بررسي پروتكل ( )httpsاز صحت سايتها مطمئن شوند.

كالهبرداري زن و شوهر فريبكار
در پوشش برندهشدن مسابقه راديويي

زوج فريب�كار ك�ه ب�ا معرف�ي خ�ود ب�ه عن�وان مج�ري رادي�و ش�هروندان
را فري�ب داده و موجودي حسابش�ان را برداش�ت مي كردند بازداش�ت ش�دند.
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ﻚ ﮔﺮﮔﺎﻥ

به گزارش جوان،سرهنگ داوود معظمي گودرزي رئيس پليس فتاي تهران بزرگ توضيح
اعالم
كالهبرداري را
گزارش يك
تهران شد و
پليس فتای
مردي4وارد
ﺑﻨﺪقبل
ﺑﺮﺍﺑﺮ روز
داد :چند
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﺑﻪ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺍﻟﻒ -
زنده
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯپخش
است و از
مجري
گفت كه
ﻣﻮﺭﺥتماس گرفت و
زني با من
كرد .او گفت :امروز
ﻣﻮﻗﺖ
راديوﻧﺎﻡ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
1400/6/30
438/600/2/6
راديو تماس ميگيرد .صداي استوديو هم ميآمد و مشخص بود كه برنامهاي راديويي در
ﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺩﻛﻪ ﻛﺪ  179ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
جريان است .به هر حال او گفت كه من از سوي برنامه آنها برنده شدهام و خواست كه به يك
ﺳﻌﻴﺪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
جايزه ﺍﺭﻡ
ﻣﻬﺮﺷــﻬﺮتاﺑﻠﻮﺍﺭ
زيادي در حرف
ﻧﺎﻡمهارت
ﺑﻪزن
119آن
واريز كند.
ﻧﺒﺶحسابم
نقدي را به
ﻛﺮﺝ مراجعه كنم
عابربانك
ﻣﻮﻗﺖ
ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻴــﺎ
ﻃﻰبا
ﻣﻮﺻﻮﻑكردم و
همين اعتماد
ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯبراي
ﻣﺪﻋﻰبرنامه است
بود مجري
باورم شده
ﻧﻘﺪﻯكه من
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥطوري
زدن داشت به
ﻣﻮﺭﺥ1398/06/13دوباره تماس گرفت و خواست
عابربانك رساندم .وقتي رسيدم او
به باجه
ﻭﻛﺎﻟﺖخودم را
خوشحالي
23790
ﺷﻤﺎﺭﻩ
كدهايي كه در اختيارم ميگذارد وارد كنم .بعد از اين كه وارد حسابم شدم و كدهاي مورد
ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
نظر را وارد كردم گفت كه پول به حسابم واريز شد و تماس را قطع كرد .بعد پيامكي برايم
است.ﻫﺎﻯ
ﻭﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ
ﺷﻬﺮﻯ
ﻣﺸﺎﻏﻞ
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ﺳﻮﻯ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰبه حساب
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ﺭﺳﻤﻰكهﺍﺯمعلوم
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ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ
تحقيق ﻫﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
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ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ
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فتا در
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با مطرح شدن
شناسايي
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯتهران
در جنوب
متهمان را
مخفيگاه
يابي تماس،
شده و رد
هاي ﻭانجام
تراكنش
ﻣﻮﻗﺖ ﺩﻛﻪ
ﺗﻌﻠﻖ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻭﺭﺍﺙ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
هاي
ي
كالهبردار
به
ها
ي
بازجوي
در
بودند
شوهر
و
زن
كه
متهم
دو
كنند.
بازداشت
و آنها را
ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ
سريالي به اين شيوه اعتراف كردند .سرهنگ معظمي گودرزي به شهروندان هشدار داد
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻮﺳﻜﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ
كه به هيچ عنوان فريب چنين تماسها و وعدههايي را نخورده و مطمئن باشند كه هيچ
ﻃﺒﻘﻪ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
شدن درﻫﺎﻯ
ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ
ﺷﻬﺮﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
انجام
كاري
مسابقه چنين
اعالمﻭبرنده
ﻣﺸﺎﻏﻞبراي
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰتلويزيوني
هاي راديويي و
يك از شبكه
هايي قطعاً
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪكالهبرداري است.
چنين تماس
نداده و
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻫﻤﻜﻒ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ  4 -ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 6/2/600/438ﻣﻮﺭﺥ  1400/6/30ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ
ﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻛﻪ ﻛﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﺮﺝ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻥ ﻧﺒﺶ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﻢ ﻛﺪ  239ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭﺣﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ
ﻧﻘﺪﻯ ﻋﻠﻴﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻃﻰ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 106313ﻣﻮﺭﺥ1399/09/24
ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻭﺭﺍﺙ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﻛﻪ
ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻮﺳﻜﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
368/20
ﺨﺶ ﺩﻭ
ﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻮﺩﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
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ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ  4 -ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 438/600/2/6ﻣﻮﺭﺥ  1400/6/30ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ
ﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺩﻛﻪ ﻛﺪ  179ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻛﺮﺝ ﻣﻬﺮﺷــﻬﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﻡ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  119ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻌﻴﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻧﻘﺪﻯ ﻋﻠﻴــﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻃﻰ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  23790ﻣﻮﺭﺥ1398/06/13
ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻭﺭﺍﺙ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﻛﻪ
ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻮﺳﻜﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ  4 -ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 6/2/600/438ﻣﻮﺭﺥ  1400/6/30ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ
ﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻛﻪ ﻛﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﺮﺝ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻥ ﻧﺒﺶ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﻢ ﻛﺪ  239ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭﺣﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ

پايپ تهيه كند .وقتي از او جدا ش��دم
گفت بعد از تهيه مواد تماس ميگيرد.
ساعتي گذشت اما از نيما خبري نشد
براي همين با تلف��ن همراهش تماس
گرفتم كه جواب نداد.
چند بار ديگر هم زنگ زدم اما به تماسم
جواب ن��داد .فهمي��دم نميخواهد به
تماسم جواب بدهد ،براي همين با علي
كه از دوستان مشتركمان بود تماس
گرفتم .از علي خواس��تم با نيما تماس
بگيرد و در پارك شببو با او قرار بگذارد.
علي قبول كرد و با او قرار گذاشت .وقتي
سر قرار آنها حاضر ش��دم متوجه شد
برايش تله گذاشته بودم .خواستم پولم
را برگرداند .او يك پايپ به دس��تم داد
و گفت ك��ه مواد را تهيه ميكند .س��ر
اين موضوع مش��اجرهمان شد .او يك
چاقويي الي بوتهها جا س��از كرده بود
كه آن را برداشت .دعوايمان ديگر باال
گرفته بود كه درگير ش��ديم و چاقو به
دس��ت من افتاد كه ب��ه او ضربه زدم و
حادثه اتفاق افتاد.
بعد از اعت��راف متهم ،بازپ��رس ايمان
را به اتهام قتل عمد مجرم ش��ناخت و
كيفرخواست عليه وي صادر و پرونده
براي رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه
كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
در جلس��ه رس��يدگي به پرونده پدر
مقتول به عن��وان تنها ول��ي دم براي
ايمان درخواس��ت قصاص كرد .وقتي

نوبت به دف��اع ايمان رس��يد او گفت
قب��ل از حادثه مش��روب خوردهبود و
روي رفتارش كنترل نداش��ته و قتل
ناخواسته اتفاق افتادهاست .دفاعيات
ايمان ام��ا از س��وي هيئ��ت قضايي
پذيرفته نشد و ايمان به مرگ محكوم
ش��د .با اعتراض متهم به رأي دادگاه
پرونده در ديوانعالي كش��ور بررسي
و رأي قضات رس��يدگي كننده تأييد
ش��د .بعد از انجام تش��ريفات قانوني
اجراي حكم پرونده در ش��عبه چهارم
اجراي احكام دادس��راي امور جنايي
در نوبت اجرا قرار گرفت .با كامل شدن
بررسيها نام ايمان در ميان محكومان
به م��رگ ثبت و متهم چن��د روز قبل
براي اجراي حكم آماده شد .در حالي
ك��ه همه چيز مهي��اي اجرا ب��ود پدر
مقتول به عنوان وليدم گفت :حاضر
است كه به سه شرط و بدون دريافت
ديه از متهم اعالم گذش��ت كند .اول
اين كه متهم حق ندارد ديگر به محل
زندگي آنها در لواسان بازگردد و دوم
اين كه با خانواده مقتول هيچ ارتباطي
برقرار نكند.
پدر مقتول همچنين گف��ت :پرونده
بايد از جنبه عمومي جرم بررسي و هر
ميزان مجازات زندان كه قضات دادگاه
براي متهم در نظر گرفتند بايد سپري
شود .متهم با پذيرش شرط اوليايدم
فرصت زندگي تازهاي پيدا ميكند.

پليس :برگ سبز سند رسمي
خودرو است

مع�اون اجتماع�ي و فرهن�گ ترافيك پلي�س راهور
ناجا بر رسمي بودن برگ س�بز به عنوان سند خودرو
تأکید كرد و گف�ت :براي رس�يدن به اهداف�ي كه به
نفع م�ردم اس�ت نميتوانيم ب�ه اهداف گ�روه خاص
توج�ه كنيم ك�ه در براب�ر نفع عم�وم جامع�ه ممكن
است گروهي مانند دفاتر ثبت اس�ناد متضرر بشوند.

س��رهنگ عيناهلل جهاني درباره اينكه برگ سبز خودرو
سند رس��مي اس��ت يا نه؟ گفت :درباره ش��بهههايي كه
دفاتر اسناد رسمي مطرح كردهاند هيئت عمومي ديوان
عدالت اداري ك��ه رأي آن در حكم قانون اس��ت ،رأي بر
سند رسمي بودن برگ س��بز خودرو و عدم نياز به ثبت
در دفاتر اسناد رسمي داده است و دادستان كل كشور در
۱۳شهريور۱۴۰۰خطاب به دادستانهاي كشور بر تلقي
برگ سبز خودرو به عنوان سند مالكيت تأکید كرد ،ولي
متأسفانه با وجود اين همه ش��فافيت ،برخي دفاتر اسناد
رسمي تمكين نميكنند.
وي ادامه داد :بر اساس ماده ۲۹قانون رسيدگي به تخلفات
راهنمايي و رانندگي برگ سبز سند رسمي است و رأي
ديوان عدالت اداري و نظر دادستان كل كشور اين موضوع
را شفاف كرده و كميسيون اصل ۹۰مجلس بر اين موضوع
تأکید دارد و همچنين پليس نيز به عنوان قوه حاكميتي
و مجري كه اين موضوع را دنبال ميكند بر سند رسمي
بودن برگ س��بز تأکید دارد پس نميتوان گفت در برابر
نظر اين تشكيالت و افراد ،حرف كانون سردفتران بر الزام
ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي درست است.
وي با بيان اينكه بر اس��اس ماده ۲۲قان��ون حمل و نقل
كاال نيز صدور س��ند مالكي��ت خودرو بر عه��ده نيروي
انتظامي گذاشته شده است و اين ماده قانوني همچنان
پا برجاست ،بيان داش��ت :در سال ۱۳۵۹شوراي انقالب
تصويب كرده كه ورود دفاتر اسناد رسمي به حوزه سند
خودرو ممنوع اس��ت و به اعتقاد ما اين ماده تا سال۸۹
حيات حقوقي داشتهاست و البته يك آييننامه اجرايي
صفر مرزي شناس��ايي و بازداش��ت كرد .نقض شد .نظر قضات ديوان بر آن بود كه
بايد براي آن نوشتهميشد كه سهلانگاري شده است.
مرد جوان ب��ه پليسآگاهي منتقل ش��د بايد علت تامه مرگ استعالم شود و تالش
معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا ادامه
و تح��ت بازجويي قرار گرفت ت��ا اينكه در براي شناس��ايي اوليايدم صورت گيرد.
داد :بر اس��اس ماده ۴۷و ۴۸قانون ثبت فرد براي اموال
رون��د بازجوييه��ا به قتل هم��كارش در به اين ترتيب پرونده به ش��عبه همعرض
منقول خود بايد به دفتراس��ناد رس��مي برود ،ولي براي
جريان درگيري اعتراف كرد .او در ش��رح فرستاده شد و بعد از كامل شدن تحقيقات
اموال غيرمنقول مانند ط�لا و فرش و خودرو تأکیدي بر
ماجرا گفت« :من و حميد چند سال قبل متهم اين بار مقابل هيئت قضايي ش��عبه
ثبت سند رسمي در دفاتر نيست و برداشت به اختياري
از افغانستان براي پيدا كردن كار به ايران دهم قرار گرفت.
بودن است و اگر كس��ي دلش خواس��ت ميتواند براي
ﺩﻭﻡ(آن ساختمان نيمهكاره مشغول بعد از اعالم رسميت جلسه از آنجایيكه
آمديم .در
)ﻧﻮﺑﺖ
خودروي خود به عنوان مال غيرمنق��ول بعد از دريافت
كار بوديم ،اما حميد خيلي تنبل بود و هر تالشه��ا ب��راي شناس��ايي اولي��ايدم
س��ند پليس به دفاتر ثبت اس��ناد مراجعه و سند ثبتي
كاري راكه نميخواست انجام بدهد به من بينتيجه مانده بود ،رئيس ق��وه با توجه
بگيرد.
 -1ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬﺍﺭ  :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
كه
پزش��كي قانوني
كارشناس��ان
ﺟﻬﺖنظر
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ به
ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻭبار با هم
موضوع چند
ﻣﻮﺿﻮﻉس��ر
-2سپرد.
مي
ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺍﻭﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ
اين :ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
وي با اشاره به اينكه بر اساس ماده ۱۲۸۷قانون مدني كه
سخت
جسم
مرگ را ضربات با
تامه
علت
به
بار كه
ﻫﻔﺖآخرين
ﻣﺒﻠﻎولي
بوديم،
ش��ده
درگير
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻃﺮﺡ
،
ﺧﺰﺍﻧﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺍﻳﻦ
(
ﺫﻳﺤﺴﺎﺑﻰ
)
ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﻫﺎﻯ
ﻃﺮﺡ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺤﻞ
ﺍﺯ
(
ﺭﻳﺎﻝ
7/350/000/000
)
ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻭ
ﺳﻴﺼﺪ
ﻭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
:
ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
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به صراحت آمده است ،سند رسمي سندي است كه يا در
مقتول اعالم كرده بودند درخواست
ﻛﺎﻫﺶبهﻭ ﻳﺎ به
گرفت و او
درگيري باال
او اعتراض كردم
سرﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
25ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ
 1502002015ﻭ ﺗﺎ
دفاتر اسناد رسمي صادر شود يا در نزد مأموران صالحيتدار
 20ﺭﻭﺯ
ام ﺍﺟﺮﺍ :
ﻣﺪﺕ
-4
كرد .با شنيدن ناسزاهاي قصاص كرد.
فحاشي
خانواده
بر اس��اس صالحيتي كه براي يك موضوعي دارند صادر
ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻰ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻧﻈﺎﺭﺕ :
-5ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺣﻮﻣﻪادامه متهم در جايگاه ايس��تاد و بعد از
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ در
اعصابم را از
كنترل
شدم و
عصباني
حميد
شود ،گفت :برگ سبز خودرو كه در مراكز تعويض پالك
ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ( ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﺫﻳﻞ:
 367/500/000ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ
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گفت«):باور
ﻣﺒﻠﻎآخرين دفاعش
ماجرا در
شرح
كردم .او
ﻧﺎﻣﻪحمل��ه
طرفش
ﻧﻮﻉبه
دادم و
دس��ت
صادر ميشود حكم سند رسمي را دارد مانند ديگر اسناد
ﺍﻟﻒ -ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺯ
از من قوي هيكلتر ب��ود وقتي حمله كرد كنيد قصد قتل نداش��تم .ام��ا مقتول در
رسمي مثل گواهينامه كه در اداره راهنمايي رانندگي صادر
ﺏ -ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﺳﻴﺒﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  0109023356003ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ.
ﺭﻓﺎﻩسخت
كارهاي
ﻭﺯﺍﺭﺕو همه
ﺍﻳﻤﻨﻰمﺍﺯيكرد
ﺻﻼﺣﻴﺖتنبلي
ﺗﺎﻳﻴﺪ كارها
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪروي
آهن��ي را از
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯخودم
براي دفاع از
ﺍﻳﺎﻡ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ
ﺑﻪ
ﺭﻭﺯﻩ
ﻫﻤﻪ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻰ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻛﺴﺐ
ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ
ميلهﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ
-7
ميش��ود ،گذر نامه كه در اداره گذرنامه صادر ميشود و
ﺁﺩﺭﺱ او خسته
رفتارهاي
من از
ﺳﺎﻳﺖبود.
ﺑﻪ من
گردن
ﺁﮔﻬﻰاو
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭزدم.
ضربهﺭﻭﺯبهﺍﺯسرش
برداشتم و سه
زمين
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
)(www.setadiran.ir
ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺩ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺩﻭﻡ
ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻩ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﺑﻤﺪﺕ
ﺗﻌﻄﻴﻞ
مدارك تحصيلي كه در آموزش و پرورش صادر ميشود.
ش��ده بودم و فقط ميخواستم تذكر بدم،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕكردم.
ﻗﺒﻮﻝبود كه فرار
افتاده
خونين روي
ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
زمينﺭﺩ ﻳﺎ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ
-8
جهاني تأکید كرد :نيروي انتظامي به دنبال ارائه خدمت
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩاوﺍﺳﺖ.
افغانس��تانﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ
قصدﺳﺎﻳﺮ
-9
شروع به فحاشي كرد .با رفتارهاي او
ﺩﺭﺝ اما
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪاما از
برگردم،
داشتم به
آسان و كم كردن بروكراسي و كاهش هزينهها براي مردم
كنترل اعصابم را از دست دادم و ناخواسته
ﻛﺎﻻشدم».
مأموران دستگير
سوي
ﺟﻤﻊ
ﻭﺍﺣﺪ
ﻗﻴﻤﺖ
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺭﺩﻳﻒ
است و تأکید دارد كه وقتي كاالي غیر منقولي خريداري
با اقرارهاي متهم در حاليكه تالش براي مرتكب قتل
34/000/000
35
شدم».ﺍﺗﻤﻴﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﻏﻰ
 200ﺁﻣﭙﺮ
ﺑﺎﻃﺮﻯ  12ﻭﻟﺖ  19ﺑﻴﻠﻴﺖ ﺑﺎﺭﻳﻚ
1
 1/190/000/000ميشود كه نياز به دفتر خانه ندارد ،نبايد هزينهاي به مردم
شناسايي اولياي دم بي نتيجه مانده بود ،او در آخر گفت« :از اين حادثه پش��يمانم
 1/280/000/000تحميل شود.
128/000/000
315/80R/22/5از خانواده مقتول هيچ آدرس و نش��اني 10
2
ﻻﺳﺘﻴﻚيك اس��تان و
پرون��ده ب��ه دادگاه كيفري
وي با اشاره به اينكه براي رس��يدن به اهدافي كه به نفع
2/160/000/000
108/000/000
ندارم .وقتي به ايران آمديم تنها بوديم و او 20
295/80R/22/5
ﻻﺳﺘﻴﻚ
3
متهم در يكي از
تهران فرس��تاده ش��د و
مردم است ،نميتوانيم به اهداف گروه خاص توجه كنيم و
پشيمانم
قتل
خاطر
به
بود.
برادر
مثل
برايم
آن
در
او
ش��د.
محاكمه
دادگاه
ش��عبات
87/000/000
25
ﻻﺳﺘﻴﻚ 275/70R/22/5
4
 2/175/000/000در برابر نفع عموم جامعه ممكن است گروهي مانند دفاتر
جلسه با درخواست قصاص از سوي رئيس و درخواست گذشت دارم».
ثبت اسناد متضرر بشوند ،گفت :پليس در مراكز تعويض
540/000/000
54/000/000
10
ﻻﺳﺘﻴﻚ 215/75R/22/5
5
قوهقضائيه به قصاص محكوم شد ،اما اين در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي
پالك با بازدي��د از خودرو اصالت آن را از لحاظ س��رقتي
7/345/000/000
ﺟﻤﻊ
حكم از س��وي قضات ديوانعالي كشور وارد شور شد.
نبودن ،دو تيكه نبودن اتاق ،دستكاري نشدن شماره بدنه
و شاسي تأييد ميكند.

متهم :مقتول تنبل بود

كارگ�ر س�اختماني ك�ه ب�ه اته�ام
قت�ل هم�كارش ب�ه قص�اص محكوم
ش�ده ب�ود ب�ار ديگ�ر محاكم�ه و
مدعي ش�د مقت�ول را به خاط�ر تنبل
بودن�ش ب�ه كام م�رگ كش�انده بود.

به گزارش جوان ،دو س��ال قبل مأموران
پليس تهران از كشف جس��د يك كارگر
جواني در يك س��اختمان نيمه س��از در
س��عادتآباد باخبر و راهي محل ش��دند.
جسد متعلق به مرد ۲۷ساله به نام حميد
بود كه با ضربات جس��م سخت به سرش
كشته شده بود.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني صاحب
ملك كه با پليس تماس گرفته بود ،مورد
تحقيق قرار گرفت و در ج��واب مأموران
گفت« :حميد از كارگران افغان ساختمان
بود .امروز صبح وقتي براي سركشي وارد
ساختمان ش��دم با جس��د او در حاليكه
خونين گوشهاي از س��اختمان افتادهبود
روبهرو ش��دم .پيگير ش��دم كه چه كسي
او را كشته اس��ت كه متوجه شدم يكي از
كارگران ساختمان به نام بركت كه او هم
اهل افغانستان است ناپديد شده است و از
او خبري نيست .احتماالً او در اين حادثه
مقصر است».
با ثبت اين اظه��ارات ،از آنجایيكه همكار
مقتول به نام بركت بع��د از حادثه به طور
مرموزي ناپديد شدهبود به عنوان مظنون
به قتل تح��ت تعقيب ق��رار گرفت و چند
روز بع��د از حادث��ه پلي��س او را در نقطه

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ " ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ " ﺷﻤﺎﺭﻩ 1400/32

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺒﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

آگهی دعوت از اعضای مجمع عمومی
 بدینوسیله از اعضای موسسه اندیشه والیت دعوت به
عمل می آید تا در مجمع عمومی دوساالنه این موسسه
شرکت نمایند .زمان:پنجشنبه ۲۵/۰۹/۱۴۰۰ساعت۱۵
مکان :خیابان سید جمال الدین اسدآبادی  -نبش خیابان
چهاردهم  -پالک  - ۲واحد ۲
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺷﻤﺎﺭﻩ -07-16ﻡ1400-

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺧﺮﻳﺪ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ
ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﻰ ﻭﻯ ﺳــﻰ ﺳــﺨﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﺪ  S65ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺯﻫﻜﺶ
ﺁﺑﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛﺎﺭﻭﮔﻴﺖ ﺩﺍﺭ
) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ(
ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ  1400/09/13 :ﻟﻐﺎﻳﺖ
 1400/09/15ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺍﻟﻰ  16ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 1400/09/17
ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ  :ﺷﻨﺒﻪ 1400/09/20
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  500 :ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  10ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ – ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺑﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ –
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ – ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺗﻠﻔﻦ  06133130888 :ﻭ 06133130815
)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ(
ﻫﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ

)ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ(

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ " ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ " ﺷﻤﺎﺭﻩ 1400/32

 -1ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬﺍﺭ  :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
 -2ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺧﺮﻳﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺍﻭﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
 -3ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ  :ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ )  7/350/000/000ﺭﻳﺎﻝ ( ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ) ﺫﻳﺤﺴﺎﺑﻰ ( ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ  ،ﻃﺮﺡ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1502002015ﻭ ﺗﺎ 25ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 -4ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍ  20 :ﺭﻭﺯ
-5ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ  :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ
 -6ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻣﺒﻠﻎ  367/500/000ﺭﻳﺎﻝ ) ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ( ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﺫﻳﻞ:
ﺍﻟﻒ -ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺯ
ﺏ -ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﺳﻴﺒﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  0109023356003ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ.
 -7ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺍﻳﺎﻡ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻤﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ) (www.setadiran.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -8ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺩﻳﻒ

ﻛﺎﻻ

2

ﻻﺳﺘﻴﻚ 315/80R/22/5

1

3

4

5

ﺟﻤﻊ

ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﺣﺪ

10

128/000/000

1/280/000/000

87/000/000

2/175/000/000

ﺑﺎﻃﺮﻯ  12ﻭﻟﺖ  19ﺑﻴﻠﻴﺖ ﺑﺎﺭﻳﻚ  200ﺁﻣﭙﺮ ﺍﺗﻤﻴﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﻏﻰ

35

ﻻﺳﺘﻴﻚ 295/80R/22/5

20

ﻻﺳﺘﻴﻚ 275/70R/22/5

ﻻﺳﺘﻴﻚ 215/75R/22/5

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺒﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

25

10

34/000/000

108/000/000

54/000/000

ﺟﻤﻊ

1/190/000/000

2/160/000/000

540/000/000

7/345/000/000

