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دادستان تهران عنوان کرد؛ 

پیش فروش خودرو، دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی
مفتوح شدن ۱۷ پرونده و وجود ۸۵۰۰ شاکی درباره پیش فروش خودرو

گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه 2019 به ایران مهلت داد

آگهــی مناقصــه آسفالت معابر شهر نودان )نوبت  اول(
تاریخ چاپ:97/07/28

شهرداری نودان به استناد بودجه سالیانه سال 97 قصد  اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالت  تعدادی از خیابانها و کوچه های سطح شهر 
نودان به میزان تقریبی 15/000 مترمربع با قیمت پایه 3/500/000/000 ریال دارد ، لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت و  رتبه 
بندی از سازمان برنامه و بودجه  دعوت بعمل  می آید حداکثر به مدت   7 )هفت(روز کاری پس از نشر آگهی برای دریافت اسناد 
مناقصه  به دایره مالی شهرداری نودان مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه 09173246659 یا 42434142  آقای 

هاشمی تماس حاصل فرمایند.  
1- حداکثر مهلت دریافت اسناد مناقصه: 97/08/05

2- حداکثر  مهلت تحویل پاکت  پیشنهادقیمتها به شهرداری: 97/08/12 و ثبت دبیرخانه 
شماره  حساب  به  نودان   شهرداری  سپرده  حساب  به  مبلغ175/000/000ریال  به  را  پایه  قیمت  بایست%5  می  پیشنهاددهندگان   -3

780853743 نزد بانک کشاورزی شعبه نودان واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی بعنوان تضمین شرکت در مناقصه ارایه نمایند.
4- به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

6- هزینه درج  دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
7- درصورتیکه نفرات اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده آنهابه ترتیت به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد 

و این روند تا نفر سوم ادامه دارد.
8- تهیه قیر 70*60 مورد نیاز این پروژه بعهده شهرداری می باشد که با پیمانکار تهاتر می گردد.

9- باتوجه به شرایط عمومی پیمان ، این پروژه به میزان 25 % با نظر کارفرما قابل افزایش یاکاهش می باشد.
10-تاریخ  چاپ نوبت دوم آگهی :97/08/06

دادستان تهران با اشاره به مفتوح شدن ۱۷ پرونده در رابطه با پیش فروش خودرو 
گفت: حداقل 8500 نفر در پرونده های پیش فروش خودرو شاکی هستند و 490 

میلیارد تومان ادعای پول اتومبیل ها شده است.
و  عمومی  دادستان  دولت آبادی  جعفری  فارس،  قضایی  خبرنگار  گزارش  به 
 17 شده  مفتوح  از  خودرو،  پیش فروش  پرونده های  درخصوص  تهران  انقالب 
پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح گفت: پرونده نگین خودرو با 
3 هزار و 519 شاکی، بدهی 40 میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو 
خلیج  پارس  شرکت  دارد.  بدهی  میلیارد   7 و  زندانی  محکوم  دو  شاکی،   635
به صدور  پرونده  این سه  البته  دارد که  نفر محکوم و 255 شاکی  خودرو سه 
حکم منتهی شده است.وی با اشاره به پرونده های مفتوح پیش فروش خودرو در 
دادستانی تهران گفت: شرکت آرمان پرشین پارس 9 متهم، 920 شاکی و صد 
میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم خودرو 20 شاکی، 200 میلیارد 
تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، 82 شاکی، دنیز خودرو، 186 
شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، 3 متهم و 115 شاکی و حدود 
6 هزار پیش فروش خودرو و دارای 119  میلیارد تومان بدهی می باشد. وی ادامه 
داد: در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهای وارداتی تا کنون هزار و 
267 نفر شکایت خود را ثبت کرده اند. در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و 170 
نفر شاکی  دستگاه خودرو پیش فروش شده است. شرکت کیمیا خودرو هزار 
با  گسترطوس  مهرخودروی  پرونده  هم چنین  دارد.  بدهی  تومان  میلیارد   11 و 
123 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت های 
تومان مطالبه دارند که  میلیارد  آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو 
تمام پرونده های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. دادستان تهران 
تصریح کرد: حداقل 8500 نفر در پرونده های پیش فروش خودرو شاکی هستند 
با  اتومبیل ها شده است. جعفری دولت آبادی  و 490 میلیارد تومان ادعای پول 
طرح این سؤال که چه کسی باید بر شرکت های لیزینگ نظارت کند، تصریح 

کرد: چرا باید شرکت های خودرو این گونه بی محابا خودرو پیش فروش کرده و 
مردم را گرفتار کنند و نهایتًا آن ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاییه 
در واگذاری ماشین، اخذ وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته 
است؛ اما امروز مانند مؤسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی 
که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه های دولتی و ساختار مبارزه با فساد 

اضافه نشود، این روند ادامه دارد.
وی پرونده های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از مؤسسات 
مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان ها باید وقتی با آگهی های پیش فروش 
خودرو مواجه می شوند، به سراغ آن ها بروند و مجوزها را بررسی کنند چراکه 

شرکت های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
دادستان تهران تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد و 
دادستان های شهرستان ها از پلیس و مسئوالن محلی بخواهند این موضوع را مدنظر 
قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش فروش خودرو را بررسی 
کنند. وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد: متهم در شهر 
کوچک بناب سایت خریدوفروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس به سراغ 
این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول هایشان رفته و 

موضوع موردتوجه قرار گرفت.
و  تأکید  موارد  قبیل  این  به  نسبت  و حساسیت  توجه  لزوم  بر  تهران  دادستان 
خاطرنشان کرد: بر اساس اعالم رئیس پلیس فتای ناجا 9 سایت مشابه سکه ثامن 
تخلفاتی را انجام می دهند که نامه ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده 
است. جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه ها برانجام 
وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت 
صمت در عرضه ورود کاال جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما 
مربوط می شود که مشکل احتکار کاال یا اخالل ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام 

وظایف ذاتی  و نظارت دستگاه ها به مبارزه با فساد کمک می کند.

گروه ویژه اقدام مالی )FATF( ضمن ابراز تأسف از باقی ماندن اغلب برنامه های 
اصالحات  تکمیل  برای   )2019 فوریه  )تا  دیگر  ماه  چهار  ایران  به  عملیاتی، 

مهلت داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست 
خود اعالم کرد که ایران تا ماه فوریه مهلت دارد تا اصالحات الزمه برای رسیدن 

به استاندارهای بین المللی را اعمال کند وگرنه با عواقب آن مواجه خواهد شد.
آمریکا در این اجالس تالش داشت تا اقدامات مقابله ای علیه ایران که از تیرماه 
این  اما  کند،  مجدد وضع  را  بودند  تعلیق شده  برجام  اجرای  در حین  و   1395
مانده  ناکام  این گروه  اعضای  قاطع  اکثریت  فنی  و  بی طرفانه  نگاه  با  تالش ها 

است.

فرا رسیدن هفته استاندارد گرامی باد 
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 گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه 2019 
به ایران مهلت داد

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی ایران 
عنوان کرد؛
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