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قاتل نامرئی ،جان مرد دامغانی را گرفت

فرماندهانتظامیشهرستاندامغانگفت:مرد51سالهدامغانیقربانیسرماوگازمنواکسیدکربنبرخاستهازآتششعلهورشدوجانخودراازدست
داد.بهگزارش شبکهاطالعرسانیراهدانا،سرهنگعلیاکبرمیریگفت :مردی51سالهکهبرایفرارازسرما،چادریمسافرتیدرپارکبرپاکردهو
حلب 17کیلوییحاویآتشراداخلآنبردهبود،بهعلتنشتگازمنواکسیدکربن سحرگاهیکشنبهدچارخفگیشدوجانخودراازدستداد.
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خط زرد
اقدامات ضروری قبل ازخاک برداری
* قبل از ق��راردادن ماشین آالت و وسایل مکانیکی از قبیل
ی
ن خاکها 
ن و  ...و یا انباشت 
ل مکانیکی ،کامیو 
جرثقیل ،بی 
ی
یدرنزدیک 
حساختمان 
یومصال 
ی ،حفار 
لازگودبردار 
حاص 
لبههای گود ،باید شمع ،سپر و مهارهای الزم برای افزایش
ی در دیوار ه گود نصبشود.
ی اضاف 
ل بارها 
ت در مقاب 
مقاوم 
* در صورتی که از وسایل باالبر برای حمل خاک و مواد
ی
ی استفاد ه شود ،باید پایهها 
ی و حفار 
ل از گودبردار 
حاص 
این وسایل به طور محکم و مطمئن نصب و خاک و مواد
ن باال آورد ه شود.
ن و مطمئ 
مذکور نیز با محفظههای ایم 
 *  ه��رگ��اه دی���واری ب��رای حفاظت یکی از دی��وارهه��ای
ی
ی مورد استفاد ه قرار گیرد باید ب ه وسیل ه مهارها 
گودبردار 
ن شود.
ن تامی 
یآ 
الز م پایدار 
        سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حادثه در قاب

تصویریازفیلمیکهازلحظهزورگیریدرمنطقه18محلهخلیج
فارس تهران ،در خبر گزاری باشگاه خبر نگاران منتشر شد.

...

ازمیان خبرها

برداشت غیرمجازازحساب
ایرانی ها ازارمنستان
رئیسپلیسفتایتهرانبزرگبابیاناینکهمجرمانسایبری
محدودیتی به نام زمان و مکان ندارند ،گفت :فردی که از
کشورارمنستانباجعلدرگاههایبانکیوفرستادنکیالگر
به قربانیهای خود ،از آن ها کالهبرداری مالی میکرد،
شناسایی شد.به گزارش ایرنا سرهنگ محمدمهدی کاکوان
افزود:پسازمراجعهشاکیانبهاینپلیسکارشناسانپلیس
فتای تهران ،رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود
قرار دادند.وی ادامه داد :متهم درکشور ارمنستان ازطریق
جعلدرگاههایبانکیوفرستادنکیالگر(بهنرمافزارهایی
گفته میشود که کلیدهای فشرد ه شده روی صفحه کلید را
ذخیره میکنند به صورتی که میتوان از طریق آن  ،اطالعات
تایپ شده کاربران ازقبیل رمزهای عبور آنها را سرقت کرد)
حسابهای قربانیان خود را خالی میکرد و به حساب یک
سری از همدستان خود در داخل کشور واریزمی کرد سپس
اینافرادباپولشوییاینمبالغرابهسکهودوبارهبعدازفروش
به ارز و دالر تبدیل می کردند.سرهنگ کاکوان ادامه داد:
همدستان متهم 30درصد از کالهبرداریها را برای خود بر
میداشتندو 70درصدمبالغراازطریقصرافیهابهحساب
متهم اصلی در کشور ارمنستان ارسال میکردند و توانسته
بودند در مجموع مبلغ  120میلیون تومان را از این طریق
کالهبرداری کنند.وی گفت :از طریق پلیس اینترپل برای
دستگیری متهم اصلی در کشور ارمنستان در حال پیگیری
هستیم اما  2نفر از همدستان او که در داخل کشور بودند
شناسایی و دستگیر شدند.

توقیف 750کیلوتریاکوحشیش
توکلی-با  اقدامات اطالعاتی پلیس،  ماموران از فعالیت
فردی در امر تهیه و توزیع موادمخدر و انتقال آن به مرکز
کشور  باخبرشدند.مامورانیگانامداد پسازشناساییاین
قاچاقچی،متهمراموردتعقیبومراقبتقراردادند.فرمانده
انتظامی شهرستان فاریاب در این باره گفت  :ماموران با
شناسایی خودروی متهم ،این فرد را حین تردد در یکی از
ورودیهایاصلیشهرستان،متوقفودربازرسیازجاساز
خ��ودرو  367کیلو گرم تریاک و  223کیلوگرم حشیش
ودر مجموع 590کیلو مواد مخدر کشف کردند .سرهنگ
سعید اف��زود  :در این عملیات یک قاچاقچی  دستگیر و
یک دستگاه کامیون حامل مواد مخدر توقیف شد که پس
از تشکیل پرونده ،  این قاچاقچی و کامیون تحویل مرجع
قضایی شدند .فرمانده انتظامی  ارزوئیه نیزاز کشف
 160کیلوگرم تریاک از خودروی سواری  پژو  405در این
شهرستان خبر داد.

شعبه  ۱۱۷دادگ��اه کیفری 2شیراز 12،متهم پرونده
مدلینگ شیراز را جمعا به  ۳۷۹ماه حبس ،ممنوعیت
خروج از کشور و اشتغال به برخی از مشاغل محکوم کرد.
محمود طراوت روی وکیل تعدادی از متهمان در گفتوگو
با ایلنا؛ در مورد متهمان پرونده مدلینگ شیراز گفت :این
پرونده ۱۲متهمداردکه 8نفرازآنانزنو 4نفرمردهستند
و از سوی رئیس شعبه  ۱۱۷دادگاه کیفری  2شیراز ،اتهام
فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر
مبتذل و مستهجن در فضای مجازی ،تشویق و ترغیب
مردم جامعه اسالمی به فساد و فحشا ،برگزاری نمایشگاه
لباس از طریق ارائه مدلهای غربی ،مانکن شدن و تبلیغ
فرهنگ برهنگی غرب به متهمان تفهیم شد.وی با بیان
این که متهمان این پرونده به حبسهایی از  ۵ماه الی ۶

محکومیت 12متهم پرونده مدلینگ شیراز
جمعا به  ۳۷۹ماه حبس
سال محکوم شدهاند در مورد احکام صادره آنان گفت:
زن و مردی هریک به  ۵سال حبس و منع از اشتغال به کار
تولیدوطراحیلباسوبرگزارینمایشگاهلباسبهمدت۲
سالازپایاندورانحبسمحکومشدهاند.وکیلتعدادیاز
متهمان این پرونده ادامه داد :مرد دیگری به  ۶سال حبس
و انفصال خدمات عمومی و دولتی (هر پست و حرفهای که
وزارت ارشاد به او بدهد) و منع از حرفه خبرنگاری و آنچه
که به حرفه خبرنگاری مربوط میشود و منع از اشتغال
به سردبیری مجله و آنچه به مطبوعات رایج کشور مربوط

است که با خبر روزنامه خراسان مطابقت دارد.
این گونه بود که کارآگاهان با صدور دستور
قضایی ،اظهارات این شاهد را ثبت کردند و
بدین ترتیب موفق شدند متهم مورد نظر را در
حالی دستگیر کنند که وی برای خرید مواد
مخدر صنعتی در خیابان رسالت پرسه می
زد .متهم  29ساله که م��ورد بازجویی های
تخصصی قرار گرفته بود لب به اعتراف گشود
و درباره چگونگی وقوع جنایت هولناک گفت:
به م��واد مخدر صنعتی اعتیاد داشتم و نمی
توانستمهزینههایمراتامینکنم.آنشبنقشه
ای کشیدم تا با سرقت یک دستگاه پیکان مدل
پایین سفیدرنگ ،پالک خودروی خودم را که
اوراقی بود ،روی آن نصب کنم تا بتوانم با آن
مسافرکشی کنم .با خودم می اندیشیدم هیچ
کس مرا نمی شناسد بنابراین پلیس هم نمی
تواندمرادستگیرکند.بااینتفکربهخیابانگاز
آمدم اما هرچه منتظر ماندم پیکان سفیدرنگ
مدل پایینی را پیدا نکردم درحالی که ناامید
شده بودم و قصد بازگشت به منزل را داشتم
ناگهان راننده ای از پشت سر بوق زد .درست
نگاهکردمدیدمپیکانیمدلپایینوسفیدرنگ
است! از راننده خواستم مرا دربست به منزلم
ببرد .او هم قبول کرد وقتی به منزل رسیدیم
به او گفتم من خواننده هستم و باید مدتی را

منتظر بمانی تا فردی که قرار است در مجلس
او خوانندگی کنم با من تماس بگیرد .راننده
 25ساله را با این بهانه به داخل اتاق کشاندم.
دیدم چرت می زند! به او گفتم مواد مصرف
می کنی ؟ پاسخ داد نه! دیشب تا  3بامداد
مسافر کشی می ک��ردم تا مخارج زندگی ام
را تامین کنم! من هم این فرصت را غنیمت
شمردم و از فروشگاه محله طنابی خریدم و به
منزلم بازگشتم .او خسته بود و تلویزیون نگاه
می کرد  ،ناگهان از پشت سر طناب را دور
گردنش حلقه زدم و آن قدر کشیدم تا خفه
شد سپس با همان طناب دست ها و پاهایش
را بستم و بعد هم پارچه سبز رنگ بزرگی را
که روی ماشین لباس شویی ب��ود برداشتم
و جسد را درون پارچه گذاشتم .پس از آن
روکش های صندلی پیکان را باز کردم و جسد
طناب پیچ را درون روک��ش ها مخفی کردم
و آن را در فضای سبز انداختم.اما نمی دانم
چگونه پلیس توانست  48ساعت بعد از این
حادثه مرا شناسایی و دستگیر کند .گزارش
خراسان حاکی اس��ت :ای��ن درح��ال��ی است
که شاهد صحنه انتقال جسد ،به قاضی ویژه
قتل عمد گفت :من عالقه زی��ادی به صفحه
حوادث روزنامه خراسان دارم آن روز هم وقتی
خبر کشف جسد را در روزنامه خواندم به یاد

آتشسوزیدرواگنمولدبرققطارمسافریمشهد-شیرازمهارشد
آتشسوزی در واگن مولد برق قطار مشهد-شیراز با
هوشیاری مأموران بازرسی فنی وانفصال واگن مولد
س
آتشگرفته به خیر گذشت .به گزارش خبرگزاری فار 
صبح روز گذشته قطار مسافری مشهد-شیراز که برای
تجدید جواز در ایستگاه اصفهان توقف کرد ،دچار مشکل
شد.پس از توقف این قطار یکی از ماموران بازرسی
فنی ایستگاه اصفهان متوجهآتشسوزی در واگن مولد
قطار مذکور شد و تالش کرد که بالفاصله با انفصال

واگن مولد برق ،از نفوذ آتش به دیگر واگنها جلوگیری
شود.بنابراین گزارش پس از یک ساعت امدادرسانی،
شعلههای آتش مهار شد و با جایگزینی دیزل زیمنس
برای تامین برق واگنها قطار به حرکت خود ادامه داد.
در این حادثه هیچ یک از مسافران و مأموران فنی آسیبی
ندیدند.بنابراین گزارش قطار مشهد-شیراز متشکل از
واگنهای سری اول ساخت واگنسازی پلور متعلق به
شرکت حمل و نقل ریلی رجا بود.

مسئولتصادفقطاردرآلمانبهحبسمحکومشد
  دادگاهیدرآلمان،مسئولکنترلوحرکتقطارهاکهبی
دقتی اش سبب تصادف 2قطار و مرگ  12نفر شده بود را
به تحمل  3سال و نیم زندان محکوم کرد.به گزارش ایرنا به
نقل ازخبرگزاری آسوشیتدپرس ،مسئول قطار «میکل پ»
 ،اعتراف کرده است که لحظاتی پیش از تصادف  2قطار،
سرگرم بازی با تلفن همراه خود بوده است.وی زمانی که
متوجه نزدیک شدن  2قطار به یکدیگر شد نیز برای اخطار
به آنان ،با دستپاچگی ،دکمه ای اشتباه را فشار داد.این
تصادف 20،بهمن 94در 60کیلومتریمونیخرویدادوبه

مرگ 12مسافروزخمیشدن 90نفردیگرانجامید«.اریش
فوکس»رئیسدادگاه روزگذشتهدرهنگاماعالمرایگفت:
مسئول کنترل و حرکت قطارها کامال به بازی بود و امکان
انجام صحیح مسئولیت خود را نداشت.با این حال ،فوکس
تاکید کرد که مجرم ،انسان بدی نیست و برای اولین بار
قربانیعالقهبیشازاندازهاشبهبازیشدهاست.دادستان
آلمان،برای«میکلپ» 4سالزنداندرخواستکردهبودو
وکیالناوگفتهبودندحداکثر2سالزندانقابلقبولاست.
قاضیدادگاه،درنهایتبا 3سالونیمحبسموافقتکرد.

تعاملوهمکاریدستگاهقضاییبهتحویل 2کودکربوده
شده به خانواده آن ها پس از 4ماه منجر شد .رئیس پلیس
آگاهیاستانهمدانروزگذشتهدرگفتوگوباایرناافزود:
یک خانواده غیربومی در مجموعه ای خصوصی به عنوان
سرایدار مشغول به کار بودند که سرپرست این خانواده به
دلیلی زندانی شد .سرهنگ رضا عزیزی بیان کرد :مادر
این خانواده که دارای  2کودک خردسال بود برای تهیه

ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن

واﺣﺪ ﻫﻤ�ﻒ ٦١ﻣﺘﺮ� ،ﻫﺎﺷﻤﻴﻪ ٦٢

از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٤واﺣﺪ� ٠٩١۵۵٢٢۶٩٢١

 /٩٥٢٦٤٤١٠ف
 /٩٥٢٤٧٥٠٣ق

وثیقه مورد نیاز برای آزادی همسرش  ،راهی استان خود
شد .اما سرپرست این مجموعه آموزشی به علت عالقه
شدید به این  2کودک ،امانتداری نکرد و هنگام غیبت
والدین بدون اطالع به آن ها کودکان را به خارج از استان
منتقل کرد .وی اف��زود :پس از چند ماه رایزنی دستگاه
قضایی به ویژه قاضی پرونده در نهایت یک شنبه کودک ربا
به تحویل کودکان اقدام کرد.

آﮔﻬﯽدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮان ﻓﺮاز ﻧﻮﯾﻦ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١٧۶۵۴ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٣٣٢٢۶٢
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد
ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده �ﻪ
در ﺳﺎﻋﺖ  ١٥ﻣﻮرخ  ٩٥٫٩٫٢٨در ﻣﺮ�ﺰ اﺻﻠ� ﺷﺮ�ﺖ
واﻗﻊ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ �ﻼﻧﺘﺮ� -ﺑﻌﺪاز ﺷﻬﻴﺪ �ﻼﻧﺘﺮ�
 ٥ﭘﻼ�  ٨١ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ :اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮان ﻓﺮاز ﻧﻮﯾﻦ
 /٩٥٢٧٢٧١٦م

کرمانی-محیط بانان  جنوب کرمان  2راس آهو را  از دست
شکارچیان و قاچاقچیان نجات دادند .رئیس محیط زیست
شهرستانقلعهگنجگفت :باهمکاریدویگانحفاظتمحیط
زیست شهرستان های قلعه گنج و منوجان و دوستداران و
همیاران محیط زیست  ،فردی که اقدام به زنده گیری دوراس
آهوکردهبودوقصدفروشآنهارابهقاچاقچیانحیاتوحش
داشت ناکام ماند .عبدا...زاده افزود  :از این قاچاقچی یک
قبضه اسلحه شکاری به همراه دو عدد تله زنده گیری و چند
رشته تور مخصوص پرنده گیری گرفته شد.  

 ٩٥٫٩٫٢٨از ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�  www.iets.mporg.irدرﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ�� �ﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر

مسمومیت همزمان صد نفر در روسیه !

زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١٠٫٩ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� زﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١٠٫١١ﺳﺎﻋﺖ ١٨

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٩۶-٩۵,٢
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬار :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد �ﺸﺎورز� ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�  -ﺑﺠﻨﻮرد -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺪرس-
ﻧﺒﺶ ﻣﺪرس  ٢٠ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎﻣﻴﻦ  ٣٢دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو� ﺳﻮار� و دو�ﺎﺑﻴﻦ �ﻤ� دار ﻣﺪل

 ٩١ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ :ر�ﺎل

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر :وار�ﺰ  ٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﻫﺎ �ﺎ ارا�ﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار�
در�ﺎﻓﺖ و �ﺎ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﺷﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻴﻨﺎ ﻋﻮدت ﻣ� ﺷﻮد.

ﻋﺼﺮ رﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ �ﻠﻴﻪ ﭘﺎ�ﻪ ﻫﺎ )رﺷﺘﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( دارا� ﻣﺠﻮز از اداره �ﻞ ﺗﻌﺎون،
�ﺎر و رﻓﺎه اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد :ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� رد�ﻒ اول ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد از ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارا�ﻪ �ﺪ �ﺎرﺑﺮ� و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻧﺎم در ﻓﺎ�ﻞ در�ﺎﻓﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﻨﺎد اﻟﺰاﻣ�
اﺳﺖ .ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰ�ﻴﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺪرج ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� )ﻧﻮﺑﺖ اول و ﺗﺠﺪ�ﺪ( ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

تصویر باز سازی جنایت در  18فروردین  93در حضور بازپرس ویژه قتل

صحنه ای افتادم که روز گذشته با چشمان
خودم دیده بودم ولی فکر نمی کردم که داخل
روکش های صندلی  ،جسد یک انسان باشد.
بنابراین گ��زارش  ،با اعترافات صریح متهم،
کیفرخواست این پرونده ص��ادر شد و جوان
 29ساله در شعبه سوم دادگ��اه کیفری یک
خراسان رضوی پای میز محاکمه ایستاد .او
که دیگر همه راه های گریز را بسته می دید
به ناچار اعترافات خود در مراحل بازپرسی
را تکرار کرد و به صراحت ارتکاب جنایت به
خاطر سرقت پیکان مدل پایین را پذیرفت .این

گونه بود که وی با صدور رای دادگاه به خاطر
سرقت به تحمل زندان و به اتهام ارتکاب قتل
م��رد مسلمان به قصاص نفس محکوم شد.
این گزارش حاکی است :رای صادره پس از
تایید شعبه  16دیوان عالی کشور ،سپیده دم
یکشنبه گذشته به اجرا درآمد .جانی 29ساله
با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم و درحالی
که مسئوالن اجرای احکام دادسرای عمومی و
انقالب مشهد نیز در محل اجرای حکم حضور
داشتند در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار
رفت و به مجازات رسید.

مردقاچاقچیپسرشراباکالشینکفکشت
در اقدامی کامال بی سابقه پدری قاچاقچی ،فرزندش را در
شهرستانزابلبهقتلرساند.بهگزارشروزگذشته باشگاه
خبرنگاران ،فرماندار زاب��ل گفت :پ��در و پسری پس از
جروبحثبایکدیگردرگیرشدندکهدراینراستاپدرباضرب
گلوله پسر خود را به قتل رساند .هوشنگ ناظری ادامه داد:
پس از تیراندازی از سوی پدر ،مردم پسر را به بیمارستان

منتقل کردند اما بر اثر شدت جراحت ،مصدوم جان خود
را از دست داد .وی با بیان این که ،در شب قبل از حادثه
مادر خانواده سکته کرده است ادامه داد :مقتول  ۲۷ساله،
متاهل و بیکار بوده و پدر (غ .ک)نیز پس از انجام این قتل
متواری و بعد از  3ساعت دستگیر شد  .در بازرسی از خانه
عالوه بر کشف اسلحه ،مقداری مواد مخدر نیز کشف شد.

آتشسوزیدرهتلیدرکراچیپاکستان 11قربانیگرفت
آتش سوزی در یکی از هتل های شهر کراچی پاکستان
که صبح روزگذشته رخ داد ،موجب کشته شدن دست
کم  11نفر و مجروح شدن بیش از  60نفر شد.به گزارش
ایرنا به نقل از سازمان امداد و نجات کراچی ،آتش سوزی
از آشپزخانه این هتل6طبقه واقع در طبقه همکف آن
شروع شده و به قسمت هایی در طبقات باال نیز سرایت
کرده است.برخی افراد در طبقات باال با استفاده از گره
زدن ملحفه ها ،موفق شدند از پنجره اتاق های خود از
هتل خارج شوند.به گزارش منابع بیمارستانی ،تعدادی از مجروحان این آتش سوزی ،ملیت های خارجی دارند.
طبق گزارش پلیس  ،این حادثه آتش سوزی ارتباطی به فعالیت های تروریستی ندارد.

جعبهسیاهبالگردسقوطکردهدردریایخزرپیداشد

 2کودک ربودهشدهدرهمدانبهآغوشخانوادهبازگشتند

نجات 2راس آهو از منزل قاچاقچی

ص��د نفر از ک��ارم��ن��دان ی��ک شرکت در روس��ی��ه ب��ه دلیل
مسمومیت شدید غذایی در بیمارستان بستری شدند.به
گزارش ایسنا وزارت بهداشت روسیه اعالم کرد :این افراد
یکشنبه به دلیل عفونت حاد روده ای به بیمارستان منتقل
شدند و وضعیت آنان توسط پزشکان در حد متوسطارزیابی
شده است.مسموم شدگان ،کارکنان شرکتی بودند که
ساالد آلوده خورده بودند.

میشود به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس
محکوم شده است.طراوت روی افزود :زن دیگری به یک
سال حبس ،زن و شوهری هریک به  ۸ماه حبس و منع از
اشتغال در کار تولید و طراحی لباس و کار در آتلیه عکاسی
برای مدت  2سال پس از پایان حبس۳ ،زن هر کدام به ۴
سال حبس و منع از اشتغال به کار طراحی و تولید لباس و
برگزارینمایشگاهلباسبهمدت 2سالپسازپایاندوران
حبس ،زن دیگری به  ۶ماه حبس و منع از اشتغال و کار
تولید ،طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت2

سالبعدازحبسمحکومشدهاند.وکیلتعدادیازمتهمان
پرونده مدلینگ شیراز گفت :در این پرونده زن دیگری
به  ۵ماه حبس و منع از کار طراحی و برگزاری نمایشگاه
لباس به مدت  2سال از اتمام دوران حبس محکوم شده
است .آخرین متهم مردی است که به  2سال حبس و منع
از اشتغال به حرفه عکاسی به مدت  2سال از پایان دوران
حبس محکوم شده است.وی اظهار کرد :دادگاه همچنین
متهمان را به  2سال ممنوعیت خروج از کشور پس از پایان
دورانحبسبهعنوانمجازاتتکمیلیمحکومکردهاست.
طراوت روی با بیان اینکه به وکالت از موکالن خود به این
حکم دادگاه اعتراض کرده است ،گفت :نسبت به حکم
تجدیدنظر خواهی صورت گرفته اما هنوز برای رسیدگی
در مرحله تجدیدنظر تعیین شعبه نشده است.

قصاصقاتلیکهباخبر روزنامهخراسانلو رفت!
سیدخلیل سجادپور -مرد جنایتکاری که
با درج خبری درروزنامه خراسان شناسایی
شد ،سپیده دم یک شنبه گذشته در زندان
مرکزی مشهد به مجازات رسید .به گزارش
اختصاصی خراسان ،هجدهم اسفند سال
 ،1392ک��ارگ��ران ش��ه��رداری در خیابان
ایثارگران مشهد ،جسد طناب پیچ جوان 25
ساله ای را داخل فضای سبز مشاهده کردند
که درون روکش های صندلی یک خودرو قرار
داشت .آنان بالفاصله ماجرا را به پلیس 110
گزارش کردند و بدین ترتیب تحقیقات قضایی
با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل کشف
جسدآغازشد.پارچهسبزرنگبزرگیکهجسد
داخل آن قرار داشت به همراه طنابی که دور
گردن مقتول حلقه شده و دست و پاهایش نیز
باآنبستهشدهبودضمیمهپروندهشد.بررسی
های مقدماتی توسط قاضی علی موحدی راد
(قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه) نشان
می داد که مقتول با خودروی پیکان به شغل
مسافربریاشتغالداشتهاستبنابراینتالش
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی برای یافتن سرنخی از خودروی مقتول
ادامه یافت تا این که روز بعد از کشف جسد و
درج خبر این حادثه در روزنامه خراسان ،فردی
درتماسباپلیسعنوانکرد:صحنهایرادیده
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  فرماندار بهشهر گفت :جعبه سیاه بالگردی که هفته پیش
در دریای خزر سقوط کرده بود ،پیدا شده است.سیدخالق
سجادییکشنبهشبدرگفتوگوبا ایرناافزود:باپیداشدن
اینجعبهکارشناسانبررسیعلتسقوطآنراآغازمیکنند.
ویدرعینحالگفتکهجسدیکیازسرنشیناناینبالگرد
هنوزپیدانشدهاستوتجسسهمچنانادامهدارد.یکفروند
بالگرد«امیآی) MI17(» 17ساعت 4و 30دقیقهبامداد
روزشنبههفتمتیردرحدود 20کیلومتریآبهایساحلی

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﻬﺮدار� ﭼﻨﺎران در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  ٣٧٤ﻣﻮرخ  ٩٥٫٦٫٤ﺷﻮرا� اﺳﻼﻣ�
ﺷﻬﺮ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎ�� ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� )ره (  ،ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻮﺷﺮو  ،ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ زاده و ﺳﺎ�ﺮ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� �ﺎ اﺳﻨﺎد
ﺧﺰاﻧﻪ
ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن
وﻗﺖ ادار� روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٢٥دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮدار�
ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز ��ﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٢٨واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ
ﺷﻬﺮدار�
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول  ،دوم و ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ �� از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻬﺮوى  -ﺷﻬﺮدار ﭼﻨﺎران  /٩٥٢٧٢٢١٤ش

دریای خزر در حوزه بندر امیرآباد سقوط کرد.این بالگرد در
اجارهشرکتحفارینفتشمالبودوبرایخارجکردنیکی
ازکارکنانسکوینفتیامیرکبیرکهدچارعارضهقلبیشده
بود ،به پرواز درآمد اما اندکی بعد از سوار کردن بیمار سقوط
کرد.بالگردهنگامسقوط5سرنشینداشتکهتمامیآناندر
اینحادثهجانباختند .فرماندهمنطقهچهارمدریاییارتش
روز یکشنبه اعالم کرد که الشه بالگرد غرق شده را تیمهای
تخصصیاینمنطقهپیداکردند.

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﻬﺮدار� ﭼﻨﺎران در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  ٣٧٣ﻣﻮرخ  ٩٥٫٦٫٤ﺷﻮرا� اﺳﻼﻣ�
ﺷﻬﺮ اﺟﺮا� ﭘﺮوژه آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﺮاﺷ� ،اﺟﺮا�
آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﭘﻴﺎده رو ﺳﺎز� و ﺟﺪول ﮔﺬار� ﺑﻠﻮار اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨ� ﻏﺮﺑ� و ﺑﺮﺧ� ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ و ﺻﻼﺣﻴﺖ
دار واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
در
ﺷﺮ�ﺖ
ﺳﭙﺮده
 ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧ�� �ﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ
ﻣﺪت اﺟﺮا� �ﺎر ﭼﻬﺎر ﻣﺎه
ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن
وﻗﺖ ادار� روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٢٥دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮدار�
ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز ��ﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٢٨واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ
ﺷﻬﺮدار�
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ،دوم و ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ �� از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
درج ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .

ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻬﺮوى  -ﺷﻬﺮدار ﭼﻨﺎران

 /٩٥٢٧٢٢٧٣ش

...

درامتدادتاریکی

دزد دوچرخه!

اصالفکرنمیکردمیکروزیبهجرمسرقتدستگیرشومودر
اینوضعیتتأسفباربهسرببرم....
مرد37سالهدرحالیکهدستوپاهایشمیلرزیدومدعیبود
به اشتباه دستگیر شده است ،وقتی با شهادت یک زائر رو به رو
شد که او را در حال سرقت دیده بود ،سرش را پایین انداخت و
درتشریحچگونگیسرقتهایشبهمشاورومددکاراجتماعی
کالنتری شیرازی مشهد گفت :من تا زمان ازدواجم در روستا
زندگی می کردم و دوره ابتدایی را در آنجا گذراندم .پدرم نیز
مشغولکارکشاورزیوباغداریبودوبازحمتوتالشفراوان
مایحتاجپنجفرزندشراتهیهمیکرد.ازآنجاکهمنفرزنداول
خانوادهبودموچهارخواهرداشتم،بیشتراوقاتهمراهپدرمدر
بیرونازمنزلبهسرمیبردم.معموالپدرممراباخودشهمهجا
میبرد.اوکهاعتیادبهموادمخدرسنتیداشت،درموقعمصرف
موادمخدربادوستانشازمنتعریفوتمجیدمیکردومداماز
کمکهایمندرکارهایکشاورزیسخنمیگفت.منکهدر
آنزماننوجوانیبیشنبودم،آنقدرخودمرامسئولیتپذیروبا
ارادهتصورمیکردمکهحتیتصمیمبهازدواجگرفتموموضوع
را با مادرم در میان گذاشتم .یادم می آید مادرم دستی به سرم
کشید و گفت :پسرم ،االن برای ازدواج زود است ،تو باید اول
خدمت سربازی ات را بگذرانی سپس سر کار بروی ،آن موقع
نوبت دامادی ات می شود! با اشتیاق فراوان حرف های مادرم
را گوش کردم و از این که با مادرم درباره آینده ام صحبت کرده
بودم،خرسندبودم.ازآنروزبهبعد،برایرسیدنبههدفهایم،
ترکتحصیلکردمومشغولکارشدم.همهچیزخوبپیشمی
رفتتازمانیکهپدرمدرپیناراحتیقلبیسکتهکردوناتوانو
خانهنشینشد.بابیماریپدرمومشکالتیکهپیشآمد،اعتماد
بهنفسمراازدستدادم.دیگرکسینبودکهازمنحمایتکند
و من یک باره تنها شدم .مادرم نیز برای تأمین مخارج زندگی و
تهیهجهیزیهخواهرمشروعبهکارکردوهمانندیکمردبیرون
ازمنزلتالشمیکردتافرزندانشسربلندباشند .برایاینکه
پدرمآرزوداشتمنهرچهزودترازدواجکنمودامادیمراببیند،
مادر و خواهرانم دست به کار شدند و خیلی زود من و سمیه به
عقدیکدیگردرآمدیم.مدتزیادیازعقدمانگذشتهبودکهپدرم
براثرایستقلبیفوتکردوماراتنهاگذاشت.
بعد از مرگ پ��درم ،احساس می کردم دیگر روستا جای من
نیست ،به همین خاطر تصمیم گرفتم زندگی ام را در شهر
آغاز کنم .با آمدن به مشهد و اجاره منزل نقلی در حاشیه شهر،
زندگی زیر یک سقف با سمیه را شروع کردم .در جست وجوی
پیداکردنکاریبودمکهدرهمیناثنا،باقنبرآشناشدم.اوادعا
می کرد کار خوب و پردرآمدی سراغ دارد و مرا نزد صاحبکار
قبلیاشبردسپسدرکارگاهمشغولفعالیتشدم.ولیدراین
میان،دوستیباقنبرروزگارمراسیاهکردچراکهاومعتادبودو
به واسطه کاری که برایم پیدا کرده بود ،بارها از من پول قرض
گرفت .وی مرانیزبهمصرفموادمخدردعوتمیکرد.
اینرویهادامهداشتتاجاییکهاتاققنبرپاتوقمصرفموادمخدر
من هم شده بود و بیشتر درآمدم را صرف خرید مواد مخدر می
کردم.دیگرتوانکارکردننداشتمکهازمحلکارماخراجشدم.
تأمینهزینههایسنگیناعتیادوخرجومخارجمنزلمراوادار
به سرقت کرد .در اطراف مراکز تجاری و زیارتی ،دوچرخه های
پارکشدهراشناساییمیکردموبهوسیلهدستهکلیدیکهتهیه
کرده بودم ،دست به سرقت می زدم و نزد همسرم چنین وانمود
می کردم که دوچرخه ها را به جای دستمزد به من می دهند.
سپسبافروشآنهابهمبالغپایین،موادمخدرتهیهمیکردم.
حاال که با خودم می اندیشم ،نمی دانم آن همه اراده و قدرت
چطوربااینموادافیونینابودشدومرابهسویپوچیکشاند...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی  

سیل جان  ۱۱تایلندی را گرفت
  جاری شدن سیل در جنوب تایلند دست کم ۱۱کشته بر جا
گذاشته است.به گزارش ایسنا ،بارش شدید باران در جنوب
تایلند موجب جاری شدن سیل و کشته شدن  ۱۱تن شده
است.همچنین 2نفردراینحادثهناپدیدشدهاند.اینحادثه
طبیعی از پنجشنبه هفته گذشته در ۱۰استان جنوبی تایلند
آغاز شده و زندگی  ۱۵۷هزار و  ۵۸۰خانواده در  ۶۸منطقه
را تحت تاثیر قرار داده است.به گزارش خبرگزاری شینهوا،
گزارشها حاکی از آن است که در جریان این حادثه طبیعی
رفت و آمد قطارها در چهار مسیر مختل و همچنین به۲۴۰۰
هکتار زمین کشاورزی خسارت وارد شده است.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
)ﻧﻮﺑﺖ اول (

ﺷﻬﺮدار� ﻃﺮﻗﺒﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ٩٥ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪار�
ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻗﺒﻪ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� در ﻗﺎﻟﺐ دو ﭘﻴﻤﺎن )اﻟﻒ ( و )ب(
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ )رﺗﺒﻪ ٤
ﺑﻪ ﭘﺎ�ﻴﻦ ( واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ :
 -١ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد :
ﭘﻴﻤﺎن اﻟﻒ  ٢٢٫٨١٩٫٤٨١٫٧٦٦:ر�ﺎل
ﭘﻴﻤﺎن ب ١١٫١٩٥٫٦٠٨٫٥٥١:ر�ﺎل
 -٢ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﭘﻴﻤﺎن اﻟﻒ  ١٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠:ر�ﺎل
ﭘﻴﻤﺎن ب  ٥٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠:ر�ﺎل
 -٣ﻣﺪت اﺟﺮا� �ﺎر دو ﺳﺎل ﺷﻤﺴ�
 -٤آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫١٠٫٢
 -٥از �ﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد  ٢٠درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ�
و  ٨٠درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﻗﺒﺎل واﮔﺬار�
ﻣﻠ� �ﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .
�-٦ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
رزوﻣﻪ �ﺎر� و ﻣﺪار� ﺛﺒﺘ� ﺷﺮ�ﺖ )آﮔﻬ�
ﺗﺎﺳﻴﺲ ،آﮔﻬ� آﺧﺮ�ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و  ( ...ﺑﻪ واﺣﺪ
ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎ�ﻴﺪ�ﻪ
�ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٧روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ
آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ :
* ﻃﺮﻗﺒﻪ  -ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮدار� -
اﺗﺎق -٥اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 ٣٤٢٢٥٨٤٤اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﻃﺮﻗﺒﻪ

 /٩٥٢٧٢٤١٦ش
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