
گفتگو با متهم 
 سابقه داري ؟ 

نه، من اصاًل سابقه ندارم و دانشجو هستم. 
چه رشته درس مي خواني ؟ 

من دانش��جوي كارشناس��ي حق��وق و در يكي از 
ش��هرهاي غربي س��اكنم و همانجا هم مشغول به 

تحصيل هستم. 
چه شد كه تصميم گرفتي به تهران بيايي 

و دست به سرقت مسلحانه بزني ؟ 
من براي سرقت به تهران نيامدم و اين حادثه سرقت 

مسلحانه هم به صورت اتفاقي رخ داد. 
چطوري به صورت اتفاقي پيش آمد ؟ 

وقتي به تهران آمدم حال خوشي نداشتم و افسرده 
بودم كه يك قرص خوردم و توهم گرفتم وارد مغازه 

طالفروشي شدم كه اين حادثه پيش آمد. 

اسلحه را از كجا آوردي ؟ 
من دانشجو هس��تم و وضع مالي خوبي هم ندارم 
و يك خواهر كوچك هم دارم كه چند روز قبل با 
يكي از بستگانم كه در تهران ساكن هستند تماس 
گرفتم و به او گفتم كه قصد دارم به تهران بيايم و 
كاري پيدا كنم و قرار بود به خانه آنها بروم. وقتي به 
تهران آمدم او تلفن مرا جواب نداد كه داخل شهر 
تهران سرگردان ش��دم. در نزديكي بازار در حال 
پياده  روي بودم كه پايم به نايلون مشكي برخورد 
كرد و وقتي آن را برداشتم ديدم اسلحه كمري با 
تعدادي فشنگ داخل آن است. اسلحه را برداشتم 
و در حالي كه به شدت افسرده شده بودم تصميم 
گرفتم به خودم ش��ليك كنم و به زندگي ام پايان 
دهم، اما وقتي شليك كردم اس��لحه گير كرد و با 

خودم گفتم كه عمرم به دنيا است. 

بعد چه شد؟ 
پس از اي��ن داخل خيابان به راه افت��ادم كه با مردي 
روبه رو شدم كه از من سؤال كرد چرا اينقدر ناراحت 
هس��تم. به او گفتم كه از زندگي خس��ته ام و قصد 
خودكشي دارم. او كمي مرا دلداري داد و بعد قرصي به 
من داد و گفت آن را بخورم تا حالم خوب شود. قرص 
را خوردم كه توهم مرا گرفت و با ديدن اولين مغازه 
طالفروشي براي سرقت وارد شدم و به سوي صاحبان 
طالفروشي اسلحه كشيدم و بعد هم كه گرفتار شدم. 
اما ش�ما در بازجويي ها گفت�ه بودي كه 
اسلحه را براي س�رقت 8 ميليون تومان 

خريده بودي ؟ 
 ]سكوت مي كند[

براي چه مي خواستي خودكشي كني ؟ 
به خاطر مشكالت مالي و افسردگي شديدي كه دارم. 
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خاموشي ها 
شهرها را  براي سارقان امن كرده است
افزايش 18 درصدی سرقت در دی ماه 

    حسين فصيحي 
پيش بيني ها در مورد افزايش س�رقت ها 
همزمان با خاموش�ي هاي شبانه به وقوع 
پيوس�ته و پليس تأييد كرده اس�ت كه 
خاموش�ي معابر و بزرگراه ها 18 درصد به 
ميزان سرقت ها اضافه كرده است، با اين 
حال دولت ب�دون توجه به كاهش امنيت 
ش�بانه، دس�ت به دكمه قطع برق برده و 
شهرها را براي س�ارقان امن كرده است. 
نگراني از بروز رفتارهاي مجرمانه و كاهش 
امنيت، همواره مورد توجه ويژه دولت ها قرار 
داش��ته و از نقاط مرزي تا قلب پايتخت ها، 
هزينه هاي بس��ياري براي تأمي��ن امنيت 
شهروندان صورت مي گيرد. در كشور ما پليس 
مأموريت تأمين عمده ترين بخش امنيت را 
عهده دار اس��ت كه با گسترش فناوري های 
نوين، مبارزه با جرائم نوپديد را هم در دستور 
كار خود قرار داده اس��ت. در چند سال اخير 
و همزمان با افزايش سرسام آور هزينه هاي 
زندگي و بي تدبيري دولت نسبت به رفع يا 
مديريت آسيب هاي ايجاد شده، شيب بروز 

سرقت سير صعودي به خود گرفته است. 
سردار محمد قنبري، رئيس پليس آگاهي 
ني��روي انتظام��ي روز گذش��ته آم��اري 
درباره بروز جرائم اعالم ك��رد و گفت كه 
92/3  درصد از وقوع كل جرائم مربوط به 
سرقت است كه ۴۸ درصد آن سرقت هاي 
خرد و ۴2 درصد هم س��هم س��رقت هاي 
مهم از جمله سرقت منزل، خودرو و مغازه 
است. وي گفت كه سهم جرائم جنايي از 
جمله قتل، آدم ربايي، تج��اوز به عنف در 
ميان كل جرائم 0/۴درصد اس��ت. سردار 
قنبري با اش��اره به اينكه از ابتداي س��ال 
با افزاي��ش 9 درصدي س��رقت ها مواجه 
هستيم به افزايش كشفيات هم اشاره كرد 

و گفت  كه كشفيات پليس هم 16/2درصد 
افزايش داشته اس��ت. وي در مورد كشف 
جرائم جنايي بيان داشت كه 97/۴درصد 
از پرونده هاي قتل و صددرصد پرونده هاي 
آدم ربايي كشف شده كه در مجموع جرائم 

جنايي 96/9 درصد كشف شده است. 
سردار قنبري همچنين با رد  تبعيض در 
پيگيري پرونده ها گفت كه همه پرونده ها 
از نظر پليس مهم هستند و پس از تشكيل 
پرونده مورد بررس��ي قرار مي گيرند. وي 
در مورد رس��يدگي ويژه به پرونده افراد 
مشهوري مثل هنرمندان و ورزشكاران كه 
به دليل انتشار در فضاي مجازي خبرساز 
مي ش��وند گفت: ما به هم��ه موضوعات 
با رويك��رد »مهم« و »اولوي��ت دار« نگاه 
مي كنيم و تبعيضي در پيگيري پرونده ها 
و تالش براي كشفيات نداريم. در پيگيري 
پرونده ها تبعيضي نداريم و پليس هرگز 
يك پرونده را به صورت سفارش��ي دنبال 
نمي كن��د.  رئي��س پليس آگاه��ي ناجا 
درباره ارتباط خاموشي معابر و بزرگراه با 
افزايش سرقت ها گفت: در دي ماه امسال 
در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته 
س��رقت ها 1۸ درص��د افزايش داش��ته و 
اين در حالي اس��ت كه باي��د بگويم طي 
10 ماهه سال جاري ميزان كل سرقت ها 
افزايش 9 درصدي داش��ته است. سردار 
قنبري ادامه داد: هر چند كه خاموش��ي 
معابر و بزرگراه ها در افزايش س��رقت ها 
به ويژه س��رقت هاي خرد تأثير دارد، اما 
از زمان اعم��ال محدوديت هاي كرونايي 
و با دستور فرمانده نيروي انتظامي تردد 
اكيپ هاي گش��ت آگاه��ي و انتظامي در 
سطح شهرها به ويژه از ساعت 21 به بعد 

افزايش داشته است. 

 

قاتل ناپدري از زندان آزاد شد
مردي كه از 16 س�ال قبل به اتهام قتل 
پدرخوانده اش در زندان به سر مي برد 
سرانجام با رأي قضات دادگاه كيفري 
يك اس�تان تهران از حبس آزاد شد. 
به گزارش جوان، ارديبهشت س��ال ۸3، 
مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك 
مرد ۴0 س��اله به ن��ام پروي��ز در يكي از 
بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل 
شدند. شواهد نشان مي داد پرويز ناپدري 
پسر 25 س��اله به نام مرتضي است كه در 
جريان درگيري با مصدوم و بعد از انتقال به 

بيمارستان فوت شده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني مرتضي 
بازداشت ش��د و با اقرار به جرمش گفت: 
»پدرم اعتياد داشت به همين خاطر مادرم 
طالق گرفت. من و برادر بزرگترم با مادرم 
زندگي مي كرديم اما برادر ديگرم كه هشت 
ماهه بود به پدرم سپرده شد. اين گذشت تا 
اينكه سال  67 مادرم با پرويز ازدواج كرد و 

آنها صاحب يك دختر و پسر شدند.«
متهم ادامه داد: »ناپدري ام مرد بد اخالقي 
بود و مدام مادرم را كتك مي زد. وقتي به 
خدمت سربازي رفتم و براي مادرم نامه 
مي فرستادم، نامه ها بي جواب مي ماند تا 
اينكه فهميدم پرويز آنها را پاره  كرده تا به 
دست مادرم نرسد. وقتي به تهران برگشتم 
با او درگير شدم و به خاطر درگيري، مادرم 
به زندان افتاد. در دوران محكوميتش بود 
كه ناپدري ام با زن ديگري ازدواج كرد به 
همين خاطر، وقتي مادرم از زندان آزاد شد 
از پرويز طالق گرفت اما بعد از جدايي پرويز 

اجازه نمي داد او فرزندانش را ببيند.«
متهم در حالي كه گريه مي كرد، گفت: »به 
خاطر سختگيري های ناپدري ام، مادرم 
مقابل مدرسه دخترش مي رفت تا اينكه 
همسر پرويز متوجه شد و خواهر ناتني ام را 
با كوتاه كردن موهايش تنبيه كرد. مادرم با 
شنيدن اين خبر عصباني شد و مقابل خانه 
پرويز رفت و با آن زن درگير ش��د. در آن 

درگيري او با قيچي به دست همسر پرويز 
ضربه زد و دست او زخمي شد. سر همين 

موضوع مادرم دوباره به زندان افتاد.«
مته��م در خصوص قتل گف��ت: »مادرم 
بعد از آزادي بار ديگر مقابل خانه ش��وهر 
سابقش رفت اما پرويز به شدت او را كتك 
زده بود. از اين زندگي خس��ته شده بودم 
و نمي توانستم شكنجه و آزارهاي مادرم 
را ببينم به همين خاطر تصميم گرفتم 
با خوردن قرص خودكشي كنم اما زنده 
ماندم. اين گذش��ت تا اينكه روزي سراغ 
ناپدري ام رفتم و با او درگير شدم. در آن 
درگيري پرويز را هل دادم كه س��رش به 
زمين خورد و بيهوش شد. وقتي خبر فوت 
او را شنيدم همراه مادرم فرار كردم و شبها 
را در خيابان مي گذرانديم تا اينكه پليس 

مرا  دستگير كرد.«
ب��ا اقرارهاي پس��ر جوان وي در ش��عبه 
چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران 
محاكمه و با درخواس��ت خواه��ر و برادر 
ناتني اش و معاون اول قوه قضائيه از سوي 
برادر خردسالش به پرداخت ديه و حبس 
محكوم ش��د.  با تأييد اين حكم متهم با 
نوشتن نامه اي درخواست تقسيط ديه را 
مطرح كرد. با قبول اين درخواست از سوي 
دادگاه اما به خاطر عدم پيگيري اولياي دم 
متهم اين بار با نوشتن نامه اي درخواست 

تعيين تكليفي كرد. 
به اين ترتيب متهم بار ديگر مقابل هيئت 
قضايي شعبه چهارم دادگاه قرار گرفت و در 
آخرين دفاعش گفت: »16سال است در 
زندانم و همچنان بالتكليف هستم. مدتي 
است در زندان به بيماري هپاتيت و عفونت 
شديد مبتال هستم و روزهاي سختي را 
مي گذرانم. از دادگاه تقاضا دارم مرا كمك 
كنند تا زودتر آزاد شوم و اين شرايط سخت 

برايم تمام شود.«
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور شد و 

دستور آزادي متهم را صادر كرد.

 دانش�جوي حق�وق ك�ه ب�ا اس�لحه كلت 
كمري وارد طالفروش�ي در محل�ه جواديه 
راه آه�ن ش�ده بود در ج�دال ب�ا صاحبان 
مغ�ازه خل�ع س�الح ش�د و ب�ه دام افتاد. 
به گزارش جوان، دقايقي مانده به ساعت 1۸ روز 
يك ش��نبه پنجم بهمن مأموران كالنتري 117 
جواديه متوجه صداي آژير خطر طالفروش��ي 
در آن حوالي ش��دند و بالفاصله براي بررس��ي 
موض��وع راهي محل ش��دند. مأم��وران پليس 
وقتي به مغازه طالفروش��ي رس��يدند مشاهده 
كردند افراد زيادي مقابل در مغازه جمع ش��ده 
و چشم به داخل طالفروش��ي دوخته اند. همه 
چيز حكايت از آن داشت كه داخل مغازه اتفاقي 
رخ داده اس��ت و بنابراين مأموران پاي در داخل 
طالفروشي گذاشتند و پسر جواني را كه از سوي 
دو برادر طالفروش   هنگام سرقت مسلحانه گرفتار 

شده بود، بازداشت كردند. 
بررسي ها نشان داد متهم لحظاتي قبل در حالي 
كه كاله كشي به سر و ماسك بهداشتي به صورت 
داشته است با اس��لحه كلت كمري وارد مغازه 
ش��ده كه در درگيري با صاحبان طالفروشي به 

دام مي افتد. 
     حرف هاي صاحب طالفروشي 

يكي از صاحبان طالفروش��ي درب��اره حادثه 
گفت: من و برادرم داخل مغ��ازه بوديم و زن و 
مرد جواني هم به عنوان مشتري در حال خريد 
قطعه اي ط��ال بودند كه پس��ر جواني كه كاله 
كشي به سر داشت و ماس��ك بهداشتي هم به 
صورت زده بود از بيرون در مغازه را باز كرد و به 
برادرم گفت كه قطعه طاليي را داخل ويترين 
پسند كرده و خواس��ت او را برايش  بياوريم. در 
حالي كه من پيش مشتري ها بودم برادرم پشت 
ويترين رفت و پسر كاله به سر هم بيرون رفت تا 
قطعه طالي مورد نظر را از بيرون به برادرم نشان 
دهد. هنوز لحظاتي نگذشته بود كه پسر جوان 
به سرعت وارد مغازه ش��د و در همان ثانيه اول 
اسلحه كلتي را به طرف ما گرفت و تهديد كرد 
كه هيچ حركتي نكنيم. زن و مرد جوان به شدت 
ترسيده بودند كه پسر جوان اسلحه را به طرف 

من گرفت و ماشه را كشيد تا تهديدش را عملي 
كند اما خوشبختانه اسلحه اش گيركرد و شليك 
نشد. او دوباره ماشه را كشيد و اين بار اسلحه را 
به طرف برادرم گرفت اما باز هم شليك نشد كه 
برادرم به سرعت خودش را به او رساند و با مرد 
مسلح درگير شد و من هم به كمكش رفتم و دو 
نفري او را زمين زديم. همزمان با اينكه او را خلع 
سالح كرديم آژير خطر را به صدا در آورديم كه 
سه دقيقه بعد مأموران كالنتري جواديه از راه 

رسيدند و سارق مسلح را بازداشت كردند. 
      اعتراف به سرقت با نقشه قبلي 

متهم پس از دستگيري و انتقال به كالنتري به 
سرقت مسلحانه با نقشه قبلي اعتراف كرد. وي 
گفت: مدتي قبل به خاطر مشكالت مالي تصميم 
به سرقت گرفتم و به همين خاطر اسلحه اي از 
مرد ناشناسي در يكي از شهرهاي غربي به قيمت 
۸ ميليون تومان خريدم و راهي تهران شدم. در 
تهران اين طالفروشي را انتخاب كردم و با اسلحه 
وارد مغازه ش��دم. وقتي اس��لحه را براي تهديد 
به طرف صاحبان طالفروشي گرفتم و ماشه را 
كشيدم اسلحه گير كرد كه آنها با من درگير شدند 

و مرا گرفتار كردند. 
      بازسازي صحنه 

متهم 22 س��اله در حالي كه در بازجويي هاي 
اوليه به جرم خود اقرار كرده بود، روز دوشنبه با 
حضور در محل حادثه صحنه سرقت مسلحانه 
را بازسازي كرد و در تحقيقات داستان خيالي 
را مطرح كرد و س��عي كرد ب��ا تناقض گويي 
مأم��وران پلي��س را فري��ب ده��د. صاحبان 
طالفروش��ي از آالرم و تجهي��زات حفاظتي 
مانند دزدگير در مغازه خود بهره مي بردند كه 
پس از ورود سارق به سرعت سيستم آالرم را 
به صدا درآوردند كه با به صدا درآمدن سيستم 
دزدگير مغازه،   تيم عملياتي 117 جواديه كه 
در حوالي مغازه مذكور مش��غول گش��ت زني 
بودن��د، وارد عمل ش��ده و پي��ش از هرگونه 
س��رقت موفق به بازداش��ت س��ارق و كشف 
يك كلت كمري با 9 فش��نگ جنگي از سارق 

شدند. 

قتل پيرمرد با ضربات چاقو
 جس�د مرد س�الخورده اي كه با اصابت ضربات چاقو به قتل 
رس�يده اس�ت در كوه هاي س�عادت آباد تهران كشف شد. 
به گزارش جوان، س��اعت 13:30  روز دوش��نبه ششم بهمن قاضي 
حبيب اهلل صادقي بازپرس ويژه قتل تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 163 ولنجك از قتل مرد سالخورده اي در كوه هاي سعادت 
آباد با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل شد.  جسد متعلق به مردي 75 س��اله  بود كه با اصابت ضربات 

متعدد چاقو به گلو و نقاط ديگر بدنش به قتل رسيده بود. 
مرد كوهنوردي كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: 
همراه دوس��تانم در حال كوهنوردي بوديم كه متوجه جسدي در 
دره شديم. احتمال داديم كه از كوه س��قوط كرده باشد اما وقتي 
خودمان را به وي رس��انديم متوجه ش��ديم به قتل رسيده است. 
تحقيقات نشان داد مقتول بازنشسته اداره دولتي است و احتماالً   
در مكان ديگري به قتل رس��يده و جسدش در اين محل رها شده 
است.  همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين 

باره جريان دارد.

بازداشت سارق پيچ هاي ريل مترو 
قبل از بروز فاجعه

هوش�ياري مأموران پليس در بازداشت س�ارقي كه پيچ هاي 
ريل مترو را سرقت كرده بود از بروز يك فاجعه جلوگيري كرد. 
سرهنگ عليرضا ناصري نژاد، جانشين پليس پيشگيري پايتخت 
گفت: روز گذشته مأموران نامحس��وس كالنتري وردآورد هنگام 
گشت زني متوجه شدند كه مردي در حال سرقت پيچ و مهره ريل 
مترو است كه خيلي زود وارد عمل شده و همزمان با اطالع ماجرا 
به عوامل تعميرات خط مترو متهم را بازداش��ت كردند. مأموران 
پليس در بازرسي از كوله پشتي متهم تعداد زيادي بست هاي فلزي 
نگهدارنده ريل را كشف كردند. در بررسي سوابق متهم مشخص 
شد متهم از مجرمان س��ابقه دار است كه قباًل هش��ت بار به اتهام 

ارتكاب جرم بازداشت شده و به زندان افتاده بود. 

جان باختن  دانش آموزي كه در مدرسه كانكسي سوخته بود
پرون�ده آتش س�وزي مرموز در مدرس�ه 
ب�ا  دزف�ول  شهرس�تان  كانكس�ي 
ج�ان باخت�ن يك�ي از قربانيان�ش ك�ه 
دانش آموزي 15 ساله بود پيچيده تر شد. 
  روز گذش��ته دكت��ر پيمان نجات��ي رئيس 
بيمارس��تان س��وانح و س��وختگي آيت اهلل 
طالقاني اهواز درباره آخرين وضعيت آسيب 
ديدگان آتش س��وزي مدرس��ه كانكس��ي 
دزفول گفت: »يك��ي از مصدومان حادثه به 
نام نيما همتي 15 ساله با سوختگي 57 درصد 
جان خود را از دس��ت داد و وضعيت يكي از 
مصدومان كه دچار سوختگي ۸5 درصد شده 

مساعد نيست.«
  نجاتي افزود: » مصدومان حادثه س��ه معلم 
به نام ه��اي علي ايس��پره، حس��ين رضايي 
ميرقائد و مجيد مرادي و س��ه دانش آموز به 
نام هاي نيما همتي، امين الياس��ي و يوسف 
مراد الياس��ي بودند ك��ه پ��س از حادثه به 
بيمارس��تان طالقاني اهواز منتقل شدند. دو 
نفر از دانش آموزان با سوختگي 57 درصد و 
۸5 درصد در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 
شدند كه متأس��فانه يكي از آنها به نام نيما 
همتي با س��وختگي 57 درصد روز گذشته 
فوت كرد. يكي از معلمان نيز به نام حسين 
رضايي ميرقائد با ۸0 درصد س��وختگي در 
همان روزهاي اول با رضايت خانواده به يكي 
از بيمارستان هاي اصفهان اعزام شد، اما دو 
معلم ديگر با سوختگي 27 درصد و 2۴ درصد 

و يكي از دانش آموزان با سوختگي 17 درصد 
همچنان در بخ��ش مراقبت هاي ويژه تحت 

درمان قرار دارند.«
س��اعت 21 ش��امگاه 30 دي م��اه حادث��ه 
آتش سوزي در يكي از كانكس هاي مدرسه اي 
شهرستان دزفول اتفاق افتاد. تحقيقات نشان 
داد كه ش��ش نفر در جريان حادثه به شدت 
دچار سوختگي ش��ده اند كه به علت شدت 
سوختگي به بيمارستان طالقاني اهواز منتقل 
شدند. مسئوالن استاني از زمان انتشار خبر، 
شروع به انتشار قطره چكاني درباره چرايي 
حادثه، هويت قرباني��ان و ابعاد ديگر حادثه 

كردند. در حالي ك��ه همزمان با وقوع حادثه 
وزير آموزش و پرورش در شهرستان اهواز به 
سر مي برد و انتظار مي رفت راهي بيمارستان 
شده و از حادثه ديدگان عيادت كند، زحمت 
اين كار را هم به خود نداد تا ابهام هاي موجود 
همچنان به قوت خود باق��ي بماند. هر چند 
علت اولي��ه حادث��ه برخورد صاعق��ه اعالم 
ش��د، اما اميد بن عباس مدي��ركل مديريت 
بحران خوزس��تان دو روز قب��ل اعالم كرد 
كه آتش سوزي بر اثر انتشار گاز رخ داده اما 
شيوه آن را مطرح نكرد. وي گفت كه داخل 
كانكس پيك نيك هم وجود داش��ته است. 

وي ادامه داد: آسيب ديدگان به بيمارستان 
طالقاني اهواز منتقل ش��ده اند و بر اس��اس 
شواهد موجود، مصدومان عارضه ريوي ناشي 
از استشمام گاز داش��ته اند. طبق بررسي ها، 
آتش س��وزي بر اثر گاز رخ داده است، با اين 
وجود بررسي هاي بيشتر در حال انجام است. 
هنوز مسئوالن اس��تاني درباره علت شبانه 
سه دانش آموز داخل كانكس توضيح نداده 
و بس��ياري حضور دانش آموزان را كاًل انكار 
كرده اند. همچنين به دليل شيوع كرونا علت 
حضور ش��بانه معلمان هم در كانكس اعالم 

نشده است.

  ناكامی دانشجوی حقوق 
در سرقت مسلحانه از طالفروشی

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى وانت مزدا تيپ 1600 مدل 1372 به رنگ 
آبى فيروزه اى متاليك به شماره پالك ايران 68 -  814 ط 18 به 
شماره موتور 210668 و شماره شاسى 72600713 متعلق به آقاى 
سيد حسين مير جليلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت آسان سپهر دانش ياور با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 18124 و شناسه ملى 14008583498 

اتخاذ شد:  ذيل  تصميمات  مورخ 1399/10/17  مديره  استناد صورتجلسه هيئت   به 
1. محل شركت در واحد ثبتى اروميه به آدرس استان آذربايجان غربى، شهرستان 
اروميه  بخش مركزى، شهر اروميه، محله دره چايى، كوچه چهارم[يوسف علوى]، خيابان 
22 بهمن، پالك 0، ساختمان حسينى و محمدزاده، طبقه سوم، واحد 5 - به كدپستى: 

5715646147 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (1085014)

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
سند كمپانى خودرو سوارى پژو  تيپ  206SD-TUS مدل 1397 به 
رنگ سفيد - روغنى به شماره پالك ايران 46 - 752 ن 29 به شماره 
 NAAP41FE4JJ576240 167 و شماره شاسىB0037655 موتور
متعلق به آقاى ابوالفضل غفارى فرزند مهدى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. گيالن

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى، سند نقل و انتقاالت و بنچاق كارت شناسايى 
خودرو سوارى نيسان تيپ 2400 مدل 1389 به رنگ آبى روغنى به 
شماره پالك ايران 34 - 772 ق 16 به شماره موتور 586403 و شماره 
شاسى NAZPL140TBN292185 متعلق به آقاى بهروز قاسمى 

حسن آباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
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