
شنبه  2 مهر   1401- 27 صفر 1444 - 24 سپتامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5816  6  حوادث

نوجوانــی که به دنبال نزاع دســته جمعی 
پسر 17ساله ای را با چاقو به قتل رسانده بود 

دستگیر شد.به گزارش رکنا؛ حامد 14سال و 
9 ماه سن دارد و کالس نهم است. او درحالی 

در یکی از محله های مهرشهر دستگیر شد که 
در جریان نزاع و درگیری با پسران محله اشان 
دست به چاقو شده و با چاقویی که اندازه اش 
را اندازه یک کف دســت نشان می داد گفت : 
ســاعت 3 ظهر بود وقتی رفتم بوستان محله 
بدنبال اختالفی که با یکی از هم محلی هایمان 
داشتم با هم درگیر شدیم. ترس تمام وجودم 
را گرفته بود. در یک لحظه حماقت باعث شد 
که از جیبم چاقویی که بیشــتر وقت ها همراه 
بود را دربیاورم و نمیدانم چه شــد که چاقو به 
قفسه سینه اش برخورد کرد و روی زمین افتاد 

و تازه فهمیدم که روزگارم سیاه شده است .
چند سال داری؟ 14سال.

چنــد کالس درس خواندی؟ کالس نهم را 

تمام کردم و قرار بود امســال به کالس دهم 
بروم.

چرا بازداشت شدی؟ به اتهام قتل.
چرا دست به قتل زدی؟ مقتول قبل از 
حادثه مرا با چاقو زخمی کرده و باهم اختالف 
داشــتیم تا اینکه روز حادثــه در پارک محل 

چشم به چشم شدیمو من با چاقو او را زدم.
چــرا او را به قتــل رســاندی؟ از ترس و 

حماقت.
قصد کشتن او را داشتی؟ نه هرگز.

پس چرا با چاقو به سراغش رفتی؟ من چاقو 
همیشــه همراه بود و در پــارک محل اتفاقی 

چشم تو چشم شدیم.
چرا چاقو همــراه ات بود؟ برای دفاع از 

خودم.
چه چیزی تو را تهدید می کرد که که فکر 
کردی باید چاقو همراهت باشد؟ محلی که ما 
در آن زندگی می کردیم پر از زورگیر بود و من 

احساس می کردم اینطوری قدرت دارم.
االن که با چاقویی که داشــتی باعث 
مرگ پسر جوانی شــدی چه احساسی 

داری؟ به شدت پشیمانم.
به هم سن و سالهای خودت چه توصیه ای 
داری؟ هیچ وقت دعوا نکنن چون عاقبت نداره 

و چاقو همراهشان نباشد.
اگر من چاقو نداشتم امروز در اینجا نبودم، 
روزگارم سیاه شــده و باعث مرگ یک جوان 

شدم.

قتل فجیع جوان کرجی با ضربات چاقوی پسر 14 ساله 

رئیــس پلیــس مبارزه با مــواد مخــدر تهران از 
دســتگیری دو ســوداگر مــرگ و کشــف 9۸ کیلو 

حشیش در جنوب تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ ضرغام آذین در تشریح 
جزئیات این خبر اظهارکرد: در راستای تداوم اجرای 
طرح های قاطع و مبارزه بی امان با ســوداگران مرگ، 
مامــوران عملیات ویژه  پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
تهــران بزرگ از  محل دپوی مــواد مخدر در جنوب 

تهران مطلع شدند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت، 
وی افــزود: در این ارتباط ماموران این پلیس با انجام 
اقدامــات تخصصی محل  دقیق دپــوی مواد مخدر را 

شناسایی و پس هماهنگی  با مقام قضایی در عملیاتی 
ضمن دستگیری دو قاچاقچی،  9۸ کیلوگرم حشیش 
و ۲۰۰ گــرم تریــاک را از این محل کشــف و ضبط 
کردند. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
با بیــان اینکه در این خصوص دو نفر از ســوداگران 
مرگ نیز دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل شــدند، 
گفــت: متهمان پس از تشــکیل پرونده برای ســیر 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
این افراد اعتراف کردند که قصد توزیع موادمخدر 
را داشــتند که از سوی پلیس دستگیر شدند.به گفته 
آذین، تحقیقات مامــوران پلیس مبارزه با موادمخدر 

درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 
قریب به 19۰ دســتگاه لوازم خانگی قاچاق در جنوب 
تهران خبرداد.به گزارش ایسنا، سرهنگ هدایت بهرامی 
دراین بــاره گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران 
بزرگ در راستای برخورد با عامالن قاچاق کاال و توزیع 
کاال خارج از شــبکه، از دپوی لوازم خانگی مشــکوک 
در یک انبار کاال  در محدوده شــهر ری مطلع شــده و 
بررســی موضوع را در دســتورکار خود قرار دادند.وی 
افزود:در همین راســتا نیز تیمــی از کارآگاهان پلیس 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ برای بررســی موضوع به 
نشــانی اعالمی اعزام و مشخص شــد که  لوازم خانگی 
دپو شده در این محل قاچاق و فاقد بارنامه و مجوزهای 

قانونی است.رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
به شناســایی مالک کاالها اشــاره کرد و گفت: این فرد 
دستگیر شــده و پس از تشکیل پرونده اولیه برای ادامه 
روند رســیدگی به جرم در اختیار دادسرا قرار گرفت.بر 
اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت، به گفته 
بهرامــی در این عملیات  1۶۵ دســتگاه آبمیوه گیری، 
هشت دستگاه ماشــین ظرفشویی، 1۰ دستگاه ماشین 
لباسشویی و  9 دستگاه تلویزیون خارجی قاچاق کشف 
و ضبط شد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
درباره ارزش ریالی محموله کشــف شده نیز گفت: برابر 
آنچه که کارشناسان بررسی و اعالم کرده اند، این محموله 

در حدود ۲۰میلیارد ریال ارزش ریالی داشته است. 

کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی قاچاق در تهرانکشف ۹۸ کیلو حشیش از ۲ موادفروش در تهران

مردی که متهم است دوست پولدارش را به خاطر بدهی 
میلیاردی به قتل رسانده است با درخواست قصاص از سوی 

اولیای دم مواجه شد.
به گزارش رکنا، دی ماه ســال گذشــته، مردی مأموران 
پلیس شــهریار را از کشف جسدی سوخته در باغی حوالی 
آن شهرســتان باخبر کرد. وقتی مأمــوران به محل حادثه 
رفتند، صاحب باغ که در محل حضور داشــت مورد تحقیق 
قرار گرفت و به مأموران گفت: برای سرکشی وارد باغ شده 
بودم که جسم ســوخته ای توجهم را به خودش جلب کرد. 
نزدیکش شدم و دیدم جسد سوخته ای است که روی زمین 
افتاده اســت. جســد به دســتور قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شد و مأموران در بررســی های اولیه خود دریافتند 
مقتول جای دیگری کشــته و جسدش به این مکان منتقل 

شده است.
با به دست آمدن این فرضیه، تحقیقات در این زمینه به 
جریان افتاد تا اینکه بعد از تشــخیص هویت مشخص شد 
جسد متعلق به مرد پولداری به نام آرین است. بررسی های 
بعدی نشــان داد آرین با یک مرد بنگاهدار به نام ســهیل 

اختالف مالی داشته است.
به این ترتیب سهیل تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت 
شــد. او در روند بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و در شرح 
ماجرا گفت: من و آرین در یک میهمانی با هم آشنا شدیم. 

او پسر پولداری بود. رابطه ما با رفت و آمد زیاد شد تا روزی 
از او خواســتم مبلغی به عنوان سرمایه به من بدهد تا با آن 

کار کنم و سود پولش را به او بدهم. 
آریــن قبول کرد و یک میلیــارد تومان پول نقد و 1۵۰ 
سکه به من داد. مدتی گذشت، ولی نتوانستم سرمایه گذاری 

کنم و کاری انجام دهم. مقداری از بدهی ام را به او پرداخت 
کردم، ولی مابقی بدهی را نداشــتم کــه بپردازم.متهم در 
ادامه گفــت: وقتی آرین به ماجرا پی برد، عصبانی شــد و 
هر بار مرا می دید طلبش را درخواســت می کرد. به او گفتم 
پولی در بســاط ندارم، اما گوشــش بدهکار نبود و هر بار از 

من می خواســت هرچه زودتر پولش را پس بدهم. او خیلی 
عصبانی بود، حتی یک بار مرا تهدید کرد و گفت قصد دارد 
شکایت کند. در آن شرایط چاره ای نداشتم تا اینکه تصمیم 
گرفتم او را به قتل برسانم. برای انجام نقشه آرین را به یک 
باغ دعوت و با اسلحه به سرش شلیک کردم. نمی دانستم با 
جســد چه کنم، این شد که آن را در صندوق عقب ماشین 
گذاشــتم و به باغی در شهریار بردم و آتش زدم.با اقرار های 
متهم، وی بعد از بازســازی صحنه جرم راهی زندان شــد. 
پرونده نیز با صدور کیفرخواســت بــه دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شــد تا اینکه بعد از تعیین شعبه در 
وقت رســیدگی روی میز هیئت قضایی شعبه دهم دادگاه 
قرار گرفت.بعد از اعالم رسمیت جلسه، اولیای دم در جایگاه 
قرار گرفتند و درخواســت قصاص کردند. ســپس متهم به 
دستور ریاســت دادگاه به جایگاه رفت و خالف اظهاراتش 
قتل را انکار کرد. او در دفاع از خود گفت: من و آرین با هم 
دوست های صمیمی بودیم و اختالفی نداشتیم. قبول دارم 
به او بدهکار بودم، اما آرین وقتی فهمید نتوانسته ام با پولش 
سرمایه گذاری کنم و سودی هم درنیاورده ام، خودش به من 
مهلت داد تا هر وقت توانســتم بدهی ام را بپردازم. من قباًل 
تحت فشار های بازجویی به قتل اقرار کردم، اما حاال حقیقت 
را می گویم. من قاتل نیستم. در پایان هیئت قضایی با اعالم 

ختم جلسه جهت صدور رأی وارد شور شد.

مهیــن زن جوان تهرانی پرده از پیشــنهاد غیراخالقی 
همســرش برداشت.به گزارش رکنا، زن جوان به نام مهین 
کــه در باغ فیض غرب تهران همراه با همســرش زندگی 
می کند، پس از تعطیل شــدنش از سرکار بدون فوت وقت 
سراسیمه برای کمک گرفتن به پلیس تهران مراجعه کرد.
این زن پیشــنهاد غیر اخالقی از همسرش دریافت کرده 
بود، لحظــه ای که ماجــرای این پیشــنهاد را بیان کرد 

چشــم ماموران پلیس به پرونده های روی میز خیره ماند 
و همه را شوکه کرد.مهین ماجرای خود را با صدای لرزان 
اینگونــه بیان کرد: هنگامی که ازدواج کردم زندگی آرامی 
داشــتم و همسرم مشکلی نداشــت، اما با مرور زمان او از 

من در خواســت های عجیب و بی شرمانه ای می کرد.این 
زن ادامه داد: همســرم هنگامی از محــل کارش به خانه 
می آمد، درخواســت بی شرمانه ای می کند. شوهرم از من 
می خواهد تا با دوســتانش رابطه نامشروع بر قرار کنم اما 

مــن مخالفت می کردم.مهین با گریه افزود: با مخالفت من 
همســرم عصبانی می شــد و با توهین من را کتک می زد. 
تقریبا هرشــب همسرم این درخواست بی شــرمانه را از 
من می کرد، دیگر خســته شــده بــودم و تصمیم گرفتم 
برای کمک بــه پلیس تهران مراجعه کنم.بنابراین گزارش 
ماموران پلیس رسیدگی به پرونده این زن را در دستور کار 

خود قرار دادند.

مردی که دوست پولدارش را به خاطر بدهی میلیاردی به قتل رساند

شوهر بی غیرت پیشنهاد غیراخالقی می داد

واژگونی خودرو با ۵ کشته 
در محور خرم آباد - کوهدشت

واژگونی خودرو، در محور خرم آباد به کوهدشت پنج کشته برجای گذاشت.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: یک دستگاه خودروی پژو 
در جاده خرم آباد به کوهدشــت واژگون شد.مهدی غیبی با بیان اینکه نیروهای 
اورژانس بالفاصله بــه محل وقوع حادثه در محور کوهدشــت- خرم آباد اعزام 

شدند، افزود: با واژگون شدن این خودرو هر پنج سرنشین آن جان باختند.

ناکامی قاچاقچیان در مرزهای کرمانشاه
فرمانده مرزبانی استان کرمانشــاه گفت: مرزبانان با اشراف اطالعاتی بر نوار 
مرزی، 1۸ میلیارد ریال کاالی قاچاق قبل از ورود به کشــور را کشف کردند.به 
گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سردار »کیاست سپهری« در تشریح این خبر 
اظهار داشت: مرزبانان استان با اشراف و تسلط اطالعاتی بر نوار مرزی توانستند 
در چنــد عملیات مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق را کشــف و قاچاقچیان را 
در دســتیابی به اهداف شوم شــان ناکام کنند.وی افزود: در این عملیات ها از 
قاچاقچیان انواع کاالی قاچاق شــامل مهار 17۶ راس احشام، 3۰ هزار نخ انواع 
ســیگار، یک هزار و 941 ثوب انواع البســه، ۲ هزار و 11۰بسته توتون، 4 هزار 
و 3۰9 لیتر انواع ســوخت، ۲ دستگاه بی ســیم و 1۵۰ کیلوگرم غذای خانگی 
حیوانات را کشف و مهار کردند.فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با بیان اینکه در 
این رابطه 4 دســتگاه خودرو توقیف و ۲ قاچاقچی دستگیر شدند، تصریح کرد: 
کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را 1۸ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از 

تشکیل پرونده قضائی تحویل مراجع ذی صالح شد.

30 زن و مرد کرمانشاهی
به دنبال مرد چرب زبان بودند 

فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه از دستگیری فردی در شهرستان کنگاور 
خبــر داد که اقدام به کالهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالــی از 3۰ نفر کرده بود.به 
گزارش رکنا؛ سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار 
داشــت: پس از شکایت تعدادی از شــهروندان کنگاوری مبنی بر اینکه از آنها 
به بهانه خرید و فروش خودرو و ســودآوری در این زمینه کالهبرداری شــده 
است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: در تحقیقات 
پلیس از شاکیان که تعداد آنها به 3۰ نفر می رسید مشخص شد فردی با جلب 
اعتماد آنها و اینکه قادر اســت ســود هنگفتی با انجــام خرید و فروش خودرو 
نصیبشــان کند، اقدام به اخاذی کرده اســت.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس نشــان می داد این فرد پس از دریافت مبلغی در 
حدود ۲۰۰ میلیارد ریال از 3۰ نفر به شهر تهران گریخته که اقدامات اطالعاتی 
برای شناســایی مخفیگاهش آغاز شــد.جاویدان تصریح کــرد: ماموران پلیس 
کنگاور با انجام کارهای اطالعاتی موفق به شناسایی فرد کالهبردار که در حال 
حرکت به ســمت یکی از شهرستانهای تهران بود، شده و پس از هماهنگی های 
الزم با مراجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.وی در پایان 
از تشــکیل پرونده ای در این خصوص و معرفی متهم به دستگاه قضائی جهت 

صدور حکم الزم خبر داد.

پنج دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق در مراغه 
کشف شد

فرمانده انتظامی از کشف پنج دستگاه ماینر ) استخراج ارز دیجتیال ( غیرمجاز 
و قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و اعالم کرد: در این 
زمینه یک نفر نیز دســتگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضایی تحویل شــد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ توحید فارسی روز 
پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران آگاهی این تعداد ماینر 
را پــس از هماهنگی قضائی و بــا همکاری عوامل اداره بــرق طی یک عملیات 
غافلگیرانه کشــف کردند.وی اضافه کرد: استفاده از دستگاه های ماینر به مصرف 
بــرق زیادی نیــاز دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتــال عالوه بر مضرات 
اقتصادی باعت اخالل در شبکه برق رسانی می شود.وی از اهالی شهرستان خواست 
تا برای کمک به اقتصاد و امنیت کشــور به ویژه پیشــگیری از اختالل در شبکه 
برق رسانی، در صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصله موضوع را از طریق تماس 
با شــماره 11۰ به پلیس اطالع دهند.کشــفیات ماینرهای غیرمجاز و قاچاق در 
مراغه ، بر اساس آمارهای رسمی بسیار بیشتر از شهرستان های همترازش است؛ 
موضوعی که در نگاه نخســت شاید به شــرایط اجتماعی و طبیعی و تعدد خانه 

باغ هایش مربوط باشد اما در اصل به آسیب شناسی نیاز دارد.

انهدام باند قاچاق پرندگان شکاری و زینتی در گلستان 
فرمانده مرزبانی گلســتان از دســتگیری باند قاچاقچیان پرندگان شکاری 
توسط مرزبانی استان خبرداد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ ستاد احمدرضا حاتمی 
در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به منظور تشــدید اقدامات کنترلی و اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق و شکار پرندگان در سطح استان و حوزه مرزی، مجموعه 
معاونت اطالعات مرزبانی استان طی یک عملیات مشترک با فرماندهی انتظامی 
شهرستان سمیرم اســتان اصفهان موفق به دســتگیری قاچاقچیان پرندگان 
شکاری شدند.فرمانده مرزبانی گلستان افزود: طی رصد شبانه روزی اطالعاتی، 
باندی را که از مبدا استان گلستان اقدام به زنده گیری پرندگان شکاری و قاچاق 
آن در سطح کشور و همچنین از طریق دریا به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
می کردند را شناســایی که فعالیت آنها زیر چتــر اطالعاتی فرماندهی مرزبانی 
استان قرار گرفت.وی بیان کرد: ماموران این فرماندهی پس از تالش و اقدامات 
اطالعاتــی، نوع خودرو و زمان حرکت حامل پرندگان را شناســایی و با تعامل 
وهمکاری با عوامل انتظامی استان اصفهان و شهرستان سمیرم خودروی مذکور 

در ایست و بازرسی شهید رئیسیان آن استان متوقف شد.

فرار زن کرجی از ماشین یک شیطان صفت 
مسافرکش

راننده شــیطان صفت که با سوار کردن زن جوان به عنوان مسافر قصد داشت 
به او تعرض کند دســتگیر شد... مردم زن جوان را به موقع نجات دادند.به گزارش 
اختصاصی رکنا؛ رســیدگی به این پرونده از اول مرداد امسال بدنبال شکایت زن 
جوان از یک راننده شــیطان صفت که قصد ربودن و تعرض به او را داشت شروع 
شــد.این زن به افسر کالنتری گفت: صبح زود حدود ساعت ۵ صبح بود که برای 
رفتن به محل کار از خانه خارج شــدم هوا تاریک بود تا اینکه یک خودروی تیبا 
مقابلم ایستاد من سوار شدم دقایقی از حرکت او گذشته بود که متوجه شدم او از 
مسیر اصلی دور شده که به راننده اعتراض کردم اما او توجهی نکرد و بعد شال مرا 
گرفت و درحالیکه ترسیده بودم در خودرو را نیمه باز کردم و مردم خیابان و اهالی 
انجام متوجه شدند و به کمک من آمدند من پیاده شدم و وقتی رانند دید که چند 
نفر به کمکم آمدند خیلی زود پابه فرار گذاشــت. بدنبال شکایت این زن بود که 

راننده شیطان صفت پس از یک ماه شناسایی و دستگیر شد .
چرا بازداشت شدی؟ به خاطر آدم ربایی.

ماجرا را توضیح می دهی؟ صبح زود بود در حال حرکت بودم که با دیدن این 
زن جوان شیطان در من نفوذ کرد.

سابقه کیفری داری؟ بله.
چند وقت زندان بودی؟ سه ماه.

متهــم بعد از فرار خودرو را فروخته بود و بعد از یک ماه پلیس توانســت او را 
دستگیر کند.

اخبار کوتاه

داماد کرجی کنار عروس بود که تیر خورد 
پســر کینه جو که به دنبال شــنیدن جواب رد از دختر مورد عالقه اش به 
شدت عصبانی شــده بود تصمیم گرفت در شب عروســی رقیب عشقی را با 
اسلحه بترساند او با نقاب سیاه وارد مراسم شد.با تیراندازی خون به به پا کرد.
به گزارش رکنا؛ رســیدگی به این پرونده ازشامگاه ۲9 اسفند سال گذشته 
بدنبال تیراندازی خونین دریک مراســم عروســی در یکی از محله های کرج 

شروع شد.
خیلی زود گشت کالنتری در محل حضور یافت و با پیکر خونین داماد روبرو 
شد که با تالش تیم پزشکی داماد جوان خیلی زود به مرکز درمان منتقل شد 

و از مرگ حتمی نجات یافت.
کارآگاهان جنایی در تحقیقات اولیه دریافتند در مراســم جشــن عروسی 
فردی ناشــناس که چهره اش را با یک نقاب پوشــانده بود وارد مراســم شد و 
درحالیکه یک اســلحه در دستش بود به طرف داماد شلیک کرد و خیلی زود 

پابه فرار گذاشت.
تحقیقات پلیس با شناســایی ضارب ناشــناس قوت گرفت و پس از مدتی 
مشخص شد که ضارب خواستگار سابق عروس خانم بوده است . این فرد تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت و پس از چند ماه صبح روز چهارشنبه بازداشت شد.

چرا بازداشت شدی؟ از روی حماقت.
توضیح بده؟ از وقتی که فهمیدم دختر مورد عالقه ام جواب رد داد و بعد 
متوجه شدم قرار اســت با فرد دیگری ازدواج کند این موضوع به شدت ذهن 

مرا درگیر خود کرد.
چرا وقتــی دختر مورد عالقه ات می خواهد ازدواج کند باز تصمیم 
به انتقام گیری گرفتی؟ به خاطر حســادتی که در دلم بود میخواستم کینه 

ام را خالی کنم.
اسلحه را از کجا تهیه کردی؟ از طریق فضای مجازی تهیه کردم.

اسلحه را چند خریدی؟ 1۰ میلیون تومان.
نقشه ات چه بود می خواستی با اسلحه چه کار کنی؟ میخواستم داماد 

را بترسانم، من به او حسادت می کردم.
با اسلحه وارد شدی شلیک کردی امکان داشت داماد کشته شود 
آن وقت چه کار می کردی؟ نه من قصد کشتن او را نداشتم فقط میخواستم 

او را بترسانم.
سابقه کیفری داری؟ نه هرگز.

 
)آگهي فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های

 اداره کل ورزش و جوانان استان آذر بایجان غربی( شهریور 1401
اداره کل ورزش و جوانان اســتان آذربایجان غربي در نظر دارد پروژه های 
جدید خود را در قالب مشارکت با بخش خصوصی  به استناد ماده ۲7 قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )۲( مطابق 
دســتورالعمل شماره 586206 مورخ 1395/04/05 سازمان برنامه و بودجه 
کشور و اصالحیه شــورای اقتصاد به شماره 1342590مورخ 1396/05/25 
ضمن رعایت شــرایط و ضوابط تعیین شــده احداث نماید. از کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی صالحیتدار وعالقمند به مشــارکت دعوت به عمل می آید 

تا در صورت تمایل جهت دریافت فرم درخواســت مشارکت و اسناد ارزیابی 
بــه اداره کل ورزش و جوانان اســتان آذربایجان غربی به آدرس ذیل مراجعه 
و نســبت به دریافت و تکمیل اوراق مورد نظــر اقدام نمایند. حداکثر فرصت 
برای ارائه درخواست مشارکت و مدارک ارزیابی تا تاریخ 14/چهاردهم مهر 
ماه سال جاری خواهد بود. اسناد کیفي توسط کمیته فني، ارزیابي شده و به 
متقاضیانی که حداقل امتیازالزم را کســب کرده باشند دعوت نامه ارائه طرح 

تجاری ارسال خواهد شد.      

نام پروژه
برآورد اولیه

)میلیون ریال(
متراژ

روش 
مشارکت

1۵.۰۰۰1۰۰۰B.O.Tزمین چمن مصنوعی آغبالغ اشنویه1

1۵.۰۰۰1۰۰۰B.O.Tزمین چمن مصنوعی سیالب سلماس۲

1۵.۰۰۰1۰۰۰B.O.Tزمین چمن مصنوعی کوزه رش سلماس3

1۵.۰۰۰1۰۰۰B.O.Tزمین چمن مصنوعی یالقوز آغاج سلماس4

1۵.۰۰۰1۰۰۰B.O.Tزمین چمن مصنوعی شکریازی سلماس۵

۲۰۰.۰۰۰1۲۰۰B.O.Tسالن طبقاتی سلماس۶

۲۰۰.۰۰۰1۲۰۰B.O.Tسالن طبقاتی نالوس اشنویه 7

۲۰۰.۰۰۰1۲۰۰B.O.Tسالن طبقاتی سیامند رحمان۸

۸۰.۰۰۰1۲1۲B.O.Tسالن ورزشی ربط سردشت 9

* ســرمایه گذار منتخب پس از صرف هزینه مورد نیاز جهت احداث 
پروژه به مدت معینی اقدام به بهره برداری نموده و پس از ســپری  شدن 

مدت قرارداد،پروژه موضوع فراخوان را به دولت عودت خواهد نمود.
* درصورت پیشنهاد سایر مدل های مشارکتی توسط متقاضی موضوع 

حسب پروژه و تصویب کارگروه واگذاری استان بررسی خواهد شد.
* جهت دریافت اطالعات بیشتر به دبیر خانه ماده ۲7 اداره کل ورزش 
وجوانان استان واقع در ارومیه خیابان سربازان گمنام )برق( جنب مجتمع 

فرهنگی هنری مراجعه بفرمایید.
 تلفن تماس: 4۶ 37 4۵ 33 -۰44 داخلي 143      

اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با استناد به ضوابط و قوانین 
مربوطه در قبول و رد یک یا همه پیشنهادها مختار می باشد.

روابط عمومي اداره کل ورزش و جوانان
 آذربایجان غربي

 B.O.T=  احداث، بهره برداری، انتقال به دولت

)نوبت دوم(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسی صنعتی فراورش ساخت آریا به شناسه ملی 10103046194 و به 
شماره ثبت 271018 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مسعود 
الکساری به شماره ملی 0047670541 به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/08 خانم 
زهرا شعبانعلی اسیابان به شماره ملی 0052582205 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/08 آقای نیما 
الکساری به شماره ملی 0078564557 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/08انتخاب گردیدند کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضاء منفرداً آقای مسعود الکساری مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا به امضاء منفرداً خانم زهرا شعبانعلی 
اسیابان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای سید جعفر ارفعی زرندی به شماره ملی 
0051777991 به سمت بازرس علی البدل و خانم طاهره بصیری به شماره ملی 3874637662 به سمت بازرس اصلی 

تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1384073(


