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هميار هم باشيم
هر شهروند مي تواند نقش مهمي در اجراي درست قانون داشته باشد. گاهي 
يك شهروند با يك تماس مي تواند در نقش هميار ظاهر شده و با اعالم يك 
تخلف يا گزارش يك حادثه نقش مهمي در كشف حقيقت يا رسيدگي به يك 
حادثه داشته باشد، از همين رو بسياري از سازمان ها براي دريافت گزارش 
حوادث يا تخلف هايي كه در جامعه صورت مي گيرد با داير كردن مراكز پيام 
از شهروندان به عنوان همياران خود دعوت به همكاري مي كنند. پاسخ گويي 
سازمان هاي مورد نظر به مطالبات مردم مي تواند به حضور بيشتر مردم براي 

ارائه گزارش ها و رفع آسيب ها از جامعه كمك كند. 

حبس پدر
 از ترس  بخشش اموال

ش�دند  متوج�ه  وقت�ي  ج�وان  پس�ر  س�ه 
ب�ه  اموال�ش  بخش�يدن  ح�ال  در  پدرش�ان 
ديگ�ران اس�ت او را در خان�ه حب�س كردن�د. 
به گزارش جوان ، چندي قبل مرد سالخورده اي در تهران 
به اداره پليس رفت و از گم شدن برادر زاده 64 ساله اش به 

نام قنبر شكايت كرد. 
وي گفت: پسر برادرم قنبر در يكي از خيابان هاي مركزي 
تهران همراه خان��واده اش زندگي مي كند. من هر روز با 
او در تماس هستم و گاهي هم يكديگر را مي بينيم و از 
گذشته با هم حرف مي زنيم، اما االن چند روزي است كه 
از قنبر خبري ندارم و حتي به تلفن هاي من هم جواب 
نمي دهد كه احتمال مي دهم براي او اتفاقی افتاده باشد.  
با طرح اين ش��كايت مأموران پليس به دس��تور قاضي 
محمدرضا صاحب جمعي، بازپرس شعبه ششم دادسراي 
امور جنايي تهران براي پيدا كردن مرد گمشده وارد عمل 

شدند و در نخستين گام به خانه او مراجعه كردند. 
     شكايت از 3 فرزند 

مأموران پليس وقتي زنگ خانه مرد گمشده را به صدا در 
آوردند وي سراسيمه از خانه اش بيرون آمد و ادعا كرد 
كه س��ه فرزندش او را به زور ب��راي تصاحب اموالش در 

خانه اش حبس كرده اند. 
وي در توضيح ماجرا گفت: چند ماهي است با سه پسرم 
كه همگي هم تحصيلكرده هستند اختالف پيدا كرده ام. 
آنها مي خواهند من قبل از مرگم اموالم را به نام آنها بزنم 
اما من راضي نشدم. به هرحال آنها وقتي با مخالفت من 
روبه رو ش��دند راه هاي زيادي را ب��راي تصاحب اموالم 
انتخاب كردند، اما موفق نش��دند تا اينك��ه مدتي قبل 
مرا از خان��ه ام بيرون انداختن��د. از آن روز به بعد من به 
دادسرا رفتم و از سه پسرم شكايت كردم و در اين مدت 
هم در خانه بس��تگان نزديكم زندگي مي كردم تا اينكه 
چند روز قبل براي پيگيري ش��كايتم به دادسرا رفتم. 
وقتي از دادسرا بيرون آمدم داخل خيابان خلوتي بودم 
كه سه پسرم مرا به زور سوار خودرو كردند و به خانه ام 
آوردند. البته خيلي تالش كردم كه از دام شان فرار كنم، 
اما موفق نشدم. پس��رانم مرا چند روزي در خانه حبس 
كردند و شكنجه دادند و از من مي خواستند چند برگه 
را امضاء كنم و تمام اموال��م را به نام آنها بزنم اما من زير 
شكنجه هاي آنها طاقت آوردم تا اينكه مأموران به دادم 

رسيدند و مرا نجات دادند. 
   پدرمان مشكل عقلي دارد 

با ادعاي مرد ميانسال سه پسر وي براي تحقيق به دادسرا 
احضار شدند. 

يكي از پسران وي با رد ادعاي آدم ربايي و حبس پدرشان 
گفت: مدتي است پدرمان عقل معيشتي اش را از دست 
داده است. او كارهاي غير عادي زيادي انجام مي دهد و 
در حالي كه ما سه پس��رش و مادرمان كه زنده است به 
پول نياز داريم او اموالش را بذل و بخشش مي كند. چند 
باري به او گفتيم كه اموالش را به ديگران نبخش��د، اما 
به حرف هاي ما توجهي نكرد چ��ون ديگران او را فريب 
مي دهند و اموالش را تصاحب مي كنند. ما حتي موضوع 
را در دادگاه هم مطرح كرديم و گفتيم كه پدرمان عقل 
معيش��تي ندارد و دادگاه هم پدرم را به پزشكي قانوني 
معرفي كرد تا پس از انجام آزمايش هاي الزم اعالم كند 
كه پدرمان مش��كل عقلي دارد يا نه اما هنوز پزش��كي 
قانوني نتيجه را اعالم نكرده اس��ت. وي ادام��ه داد: در 
اين مدت پدرمان دوباره ش��روع به بخش��يدن اموالش 
به ديگران كرد كه او را در خانه نگه داش��تيم تا پزشكي 

قانوني نظر كارشناسي خود را اعالم كند. 
تحقيقات درباره اي��ن حادثه از س��وي مأموران پليس 
براي روشن شدن صحت ادعاي شاكي يا متهمان حادثه 

ادامه دارد. 

پسر آتش افروز
 محاكمه مي شود

پس�ر معت�اد ك�ه ب�ه خاط�ر خريد 
مت�ادون خانه ش�ان را ب�ه آت�ش 
كش�يده اس�ت، در دادگاه كيف�ري 
يك اس�تان تهران محاكمه مي شود. 
به گ��زارش »جوان«، س��ال گذش��ته 
مردي مأموران پليس تهران را از حادثه 
آتش سوزي در خانه همسايه شان باخبر 
كرد. وقتي مأموران به آن خانه رسيدند 
بعد از مهار آتش در اولين بررس��ي هاي 
خود با جسد مرد س��الخورده اي به نام 
مرتضي روبه رو ش��دند كه شواهد نشان 

مي داد او بر اثر خفگي فوت كرده است. 
جس��د به دس��تور قضايي به پزش��كي 
قانوني فرستاده شد تا اينكه كارشناسان 
اعالم كردند علت مرگ استنش��اق گاز 
مونوكسيد كربن ناش��ي از آتش سوزي 
بوده است. از آنجايي كه در روند تحقيقات 
معلوم شد آتش س��وزي عمدي بوده و 
همسر و دو پسر مرتضي نيز زمان حادثه 
در محل حاضر بوده اند، همس��ر او مورد 
تحقيق قرار گرف��ت و در توضيح گفت: 
»پسرم فربد نام دارد و 4۰ ساله است. او 
سال هاست گرفتار اعتياد است به همين 
خاطر براي گرفتن پول مواد هميشه با من 
و پدرش درگير بود. او شب حادثه دوباره 
سر همين موضوع با ما درگير شد و در آن 
درگيري خانه را شبانه آتش زد. آن شب 
من و پسر ديگرم نيز در خانه بوديم و هنوز 
نخوابيده بوديم كه متوجه آتش سوزي 
شديم به همين خاطر توانستيم فرار كنيم 
و از خانه بيرون برويم، اما شوهرم خواب 
بود به همين خاطر نتوانست خودش را 
نجات دهد و كشته شد. پسر معتادم بعد 
از اين حادثه از خانه فرار كرد و حاال از او 

شكايت داريم.«
با طرح اين شكايت فربد تحت تعقيب قرار 
گرفت و چند روز بعد از حادثه بازداشت 
ش��د. او تحت بازجويي قرار گرفت و در 
روند بازجويي ها به آتش سوزي به خاطر 
كينه از پدر و مادرش اعتراف كرد و گفت: 
»مادرم از هم��ان دوران كودكي برادرم 
را از من بيشتر دوس��ت داشت. او به من 

اهميتي نمي داد و به كارهايم بي اعتنا بود. 
همين بي مهري ها باعث شد گرفتار اعتياد 
شوم و سراغ مواد بروم. مادرم هميشه به 
برادرم پول مي داد، ام��ا هر وقت من از او 
پول مي خواس��تم بهانه مي  آورد و طفره 
مي رفت. اين رفتارها تأثير بدي در روحيه 
من گذاشته بود و باعث مي شد هميشه با 

آنها درگير باشم.«
متهم ادامه داد: »شب حادثه حال خوبي 
نداشتم به همين دليل مي خواستم مواد 
بخرم، اما پول زيادي نداش��تم. اين شد 
كه به بهانه خريد دارو از مادرم خواستم 
8۰هزار توم��ان پول بده��د، اما او فقط 
۲۰ هزار تومان داد. اعت��راض كردم كه 
فهميد مي خواهم خرج مواد كنم. اين شد 
كه عصباني شدم و كار به درگيري كشيد. 
در آن درگيري پدرم از مادرم طرفداري 
كرد و اين باعث شد بيشتر عصباني شوم 
و نقشه آتش سوزي به سرم زد. براي انجام 
نقشه تا نيمه هاي شب صبر كردم تا آنها 
بخوابند. وقتي همه خانواده به اتاقشان 
رفتند و خوابيدند ظرف بنزين را برداشتم 
و همه جاي خانه را بنزين پاشيدم سپس 
با زدن يك جرقه هم��ه جا آتش گرفت. 
شعله هاي آتش زياد مي  شد كه از ترس 
بيرون رفتم. مادرم و برادرم بيدار بودند 
به همين دليل بالفاصل��ه از خانه بيرون 
آمدند، اما پدرم خواب بود و كشته شد. 
آن موق��ع به خاطر خش��م مرتكب اين 
جرم شدم، اما حاال پشيمانم. باور كنيد 
قصد قتل نداش��تم و مي خواستم با اين 
كار خانواده ام را بترسانم و كينه ام را خالي 

كنم.«
با اقرارهاي متهم وي راهي زندان شد و 
پرونده وي با توجه به گزارش كارشناسان 
پزش��كي قانوني و مأموران آتش نشاني 
به اتهام تس��بيب در قتل پدر و اقدام به 
قتل مادر و برادر ب��ه دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب 
پس��ر جوان بعد از تعيين شعبه در وقت 
رسيدگي در شعبه مورد نظر از خودش 

دفاع خواهد كرد. 

درخواست ويژه ها  براي عبور از خط ويژه!  
  پليس: برخي اعضاي شوراي شهر درخواست مجوز تردد خط ويژه داشتند كه موافقت نشد

   حسين فصيحی
وقتي حبيب كاش�اني، عضو ش�وراي ش�هر 
تهران از رئيس پليس راهور پايتخت خواست 
ليس�ت مجوزهاي صادر ش�ده براي عبور در 
خط وي�ژه را اعالم كند ش�ايد نمي دانس�ت 
همكاران خودش هم درخواس�ت مجوزهاي 
مشابهي به پليس داده بودند كه با آن مخالفت 
شده اس�ت. او از اين كه نمي تواند به س�رعت 
از خانه اش در محله طرش�ت به بهشت برسد 
گاليه كرده و گفته اس�ت كه قب�اًل به اعضاي 
ش�ورا مجوز داده مي ش�د و بعد برچيده شد. 
درخواس��ت عب��ور از خط وي��ژه با س��يلي كه 
علي اصغر عنابستاني، نماينده مجلس به صورت 
س��رباز پليس راهور زد جنجال زيادي به پا كرد. 
بهمن ماه سال گذشته بود كه سرباز پليس راهور 
تهران خودروي حامل اين نماينده مجلس را كه 
قصد عبور از خط ويژه را داش��ت متوقف كرد و از 
راننده خواست به مسير اصلي خيابان تغيير مسير 
دهد. درخواستي كه با خش��ونت نماينده پاسخ 
داده شد و با اين كه صداي آن در فضاي رسانه اي 
كشور شنيده ش��د، اما منجر به قانع شدن افكار 

عمومي و شفافيت ماجرا نشد. 
روز گذش��ته در حالي كه س��ردار محمدحسين 
حميدي، رئيس پليس راهور تهران مهمان جلسه 
شوراي شهر شده بود بار ديگر موضوع عبور از خط 
ويژه   مطرح ش��د. حبيب كاشاني يكي از اعضاي 
ش��ورا گفت: » من به ش��خصه زماني كه از شورا 
مي خواهم به سمت طرش��ت بروم 45 دقيقه در 
ترافيك مي مانم در حالي كه وجود چراغ قرمز و 
مأمور راهنمايي و رانندگي در كاهش بسيار مؤثر 
است. « وي با انتقاد از عبور تعداد زيادي خودرو كه 
چراغ LED دارد و وارد خط ويژه مي شود، گفت: 
» اعضاي شوراي ش��هر مجوز عبور از خط ويژه را 
ندارند در گذشته يكس��ال اين مجوز داده شد و 
سرانجام برچيده شد اكنون پليس به ما اعالم كند 
كه چه كساني از اين خط عبور مي كنند كه اين 

مسير شلوغ شده است.«
در حالي كه انتظار مي رود ساختار قانوني كشور 
براي رفع موانع موج��ود گام بردارد و تالش خود 
را براي رفع آس��يب ها به كارگيرد درخواس��ت 
گرفتن امتياز بيشتر از سوي مسئوالن ثمري جز 
فاصله گذاري اجتماعي بيشتر بين مردم و ساختار 
قانوني ندارد حاال اگر جنس اين امتياز گيري از نوع 
بي خبري باشد وخامت ماجرا بيشتر مي شود. در 
واكنش به اظهار نظر اين عضو شوراي شهر رئيس 
پليس راهور ته��ران گفت: »در هم��ه دوره هاي 
شوراها درخواس��ت مجوز عبور از خط ويژه داده 
ش��ده اما چون انجام نش��د، منتفي شده است. « 
سردار حميدي در واكنش به اعطاي مجوز تردد 
خط ويژه به مديرعامل يكي از خودروسازها گفت: 
» مجوز تردد در خطوط ويژه يك دس��تورالعمل 
دارد و پس از بررسي به صورت مقطعي به برخي 
اشخاص داده مي ش��ود و در همين شورا خيلي 
از دوس��تان درخواس��ت كردند اما مجوز به آنها 

داده نشد.«
    شرح ترافيك

رئيس پليس راهور تهران در جلسه شورا گزارشي 

از وخامت وضع ترافيك را هم شرح داد و گفت: » 
تردد 4 ميليون و ۲3۰ هزار و 716 خودرو،4 ميليون 
و ۲18 ه��زار و 388 موتورس��يكلت،  ۲1درص��د 
تصادفات كشور ، وقوع بيش از هزارو7۰۰ تصادف 
روزانه ، مرگ ساالنه 6۰۰ نفر در سوانح رانندگي، 
رتب��ه 19 آلوده تري��ن ش��هر دني��ا و 53۰ محل  
پرتصادف از مشخصه هاي ترافيكي تهران است.«

بخش مهمي از ترافيك شهري به دليل بي توجهي 
متوليان به ساختار شهري صورت گرفته و حاال به 
شكل معضل خودش را نشان داده است. احداث 
ساختمان هاي بزرگ اداري و تجاري بدون در نظر 
گرفتن پيوست هاي ترافيكي، شعار محوري دولت 
الكترونيك كه براي كاهش حضور مردم در ادارات 
مطرح مي شود، هوشمند نبودن پليس و تالش 
براي هوشمند جلوه دادن آن كه منجر به قانون 
گريزي متخلفان شده، فرس��ودگي خودروهاي 
حمل و نقل شهري از جمله اتوبوس و تاكسي ها 
معضالتي است كه بر دامنه ترافيك و پيوست هاي 

آن افزوده است. 
حميدي درباره بخش��ي از اين مشكالت گفت: 
» افزايش خودرومح��وري و ميل به اس��تفاده از 

خودروي شخصي، افزايش زمان سفر، اشغال سطح 
معابر به دليل افزايش تخلفات ساكن و اخالل در 
بهداشت و س��المت عمومي از مشكالت موجود 
است كه راهكارهاي پيش��نهادي براي رفع اين 
مسئله تغيير در نگرش مديران از خودرومحوري 
به انس��ان محوري، بازنگري در مح��دوده طرح 
ترافيك و كاهش آلودگي هوا و توسعه پياده راه ها 
و مناسب سازي پياده روها همچنين توسعه حمل 
و نقل عمومي پاك است. « وي به ايجاد و احداث 
مراكز اداري تجاري پرمخاطب مختلف بدون اخذ 
پيوست ترافيكي هم اشاره كرد و ادامه داد: » ملزم 
كردن سازندگان مجتمع هاي تجاري پرمخاطب 
به اخ��ذ پيوس��ت ترافيكي و عدم ص��دور مجوز 
ساخت مجتمع هاي تجاري در معابر پر تردد و كم 
عرض از سوي شهرداري ضرورت دارد. برگزاري 
نمايش��گاه هاي پرمخاطب بدون در نظر گرفتن 
مالحظات ترافيكي و عدم نظارت سيس��تمي بر 
عملكرد موتورسيكلت سواران از ديگر مشكالت 
تهران است.   همچنين بروزرساني تجهيزات پليس 
راهنمايي و رانندگي متناس��ب با مأموريت هاي 

محوله بسيار حائز اهميت است.«

پن�ج س�ارق خش�ن در پوش�ش مس�افربر 
ام�وال م�ردم را س�رقت ك�رده و س�پس 
قرباني�ان خ�ود را داخ�ل گون�ي ره�ا كرده 
و مت�واري مي ش�دند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان ، چندي قبل مرد جواني در تهران 
سراس��يمه به اداره پلي��س رفت و از چهار س��ارق 
زورگيري به اتهام سرقت اموالش شكايت كرد.  شاكي 
در توضح ماجرا گفت: من مهندس هستم و دفتركارم 

در يكي از خيابان هاي شرقي تهران است. 
س��اعتي قبل از محل كارم بيرون آمدم  و داخل 
خيابان منتظر تاكس��ي بودم كه به خانه ام بروم. 
دقايق��ي بعد خ��ودروي س��مندي درحالي كه 
عالوه بر راننده س��ه  مرد ديگر به عنوان مس��افر 
نشسته بودند جلوی پايم توقف كرد. وقتي مسيرم 
را گفتم راننده مرا سوار كرد كه يكي از مسافران 
به بهانه اينكه كمي جلوتر پياده مي شود از خودرو 
پياده شد و من بين او و مسافر ديگري در صندلي 

عقب نشستم. 
راننده پس از طي مسافتي تغيير مسير داد كه به 
او اعتراض كردم و همان لحظه مردي كه كنارم 

بود تيغ موكت بري زير گلويم گذاشت و تهديد 
كرد كه حرفي نزنم. آنها س��رم را به پايين فشار 
دادند كه صورت آنها را نبين��م. راننده به راهش 
ادامه داد و آنها هم همه اموالم را به زور گرفتند و 
حتي كاپشن و كفش هاي كتاني ام را از تن و پايم 
بيرون آوردند تا اينكه متوجه ش��دم خودرو در 
اطراف تهران در مكاني خلوتي توقف كرد. سپس 
آنها دستانم را با طنابي بستند و گوني روي سرم 
كشيدند و س��ر آن را با طنابي گره زدند و مرا از 
خودرو به داخ��ل خيابان پرت كردن��د تا نتوانم 
ش��ماره پالك خودروش��ان را بخوانم.  دقايقي 
طول كش��يد و من جايي را نمي ديدم و حيران 
و سرگردان بودم كه راننده خودروی عبوري به 

دادم رسيد و مرا نجات داد. 
    شكايت هاي مشابه 

با ش��كايت م��رد ج��وان تيم��ي از كارآگاهان 

پايگاه ده��م پليس آگاه��ي ب��راي شناس��ايي و 
دستگيري زورگيران مس��افركش نما وارد عمل 

شدند. 
همزمان با ادام��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
مأموران پليس با ش��كايت هاي مشابه اي روبه رو 
ش��دند كه همگي نش��ان مي داد زورگيران كه 
گاهي چهار نفره و گاهي هم پنج نفره در پوشش 
مسافركشي از ش��هروندان زورگيري مي كنند و 
حتي عالوه براي سرقت اموال گرانقيمت كفش و 

كاپشن آنها را هم سرقت مي كنند. 
همچنين مشخص شد سارقان در همه سرقت ها 
زماني كه مالباخته را رها مي كنند روي س��رش 
گوني مي كشند كه نتوانند شماره پالك خودرو 

را به خاطر بسپارند. 
در حالي كه هر روز ب��ه تعداد ش��اكيان افزوده 
مي ش��د مأموران پليس محل هايي كه احتمال 

مي دادند سارقان در آن خيابان ها طعمه خود را 
سوار خودرو مي كنند به صورت نامحسوس تحت 
نظر گرفتند تا اينكه چن��د روز قبل مأموران در 
يكي از خيابان هاي شرقي تهران متوجه خودروي 
سمندي شدند كه داخل آن يك نفر با سرنشينان 

ديگر  در حال درگيري بود. 
    دستگيري سارقان 

بدين ترتيب مأموران پليس دستور ايست دادند، 
اما راننده با شنيدن صداي ايس��ت اقدام به فرار 
كرد. س��پس مأموران خودرو را تعقيب كردند و 
با شليك چند تير هوايي موفق شدند خودروی 
متهمان را متوقف و پنج سارق زورگير را بازداشت 

كنند. 
ش��اكي گفت كه به عنوان مسافر سوار خودروی 
سمند شده كه چهار سرنشين داشته اما در بين 
راه يك نفر ديگ��ر به آنها اضافه ش��ده و در حال 
زورگيري از او بودند كه مأموران از راه رسيدند. 

متهم��ان پ��س از انتق��ال ب��ه اداره پلي��س به 
سرقت هاي سريالي به اين شيوه اعتراف كردند. 

تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

زورگيري با گوني

ــازى معادن و صنايع معدنى ايران (مجتمع فوالد ميانه) در نظر دارد فراخوان تامين  فراخوان تامين ماشين آالت سنگين مورد نياز مجتمع فوالد ميانه سازمان توسعه و نوس
ماشين آالت سنگين مورد نياز مجتمع فوال ميانه به شماره 2000090450000012 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد.

ــتاد) به آدرس ــى دولت (س ــداركات الكترونيك ــامانه ت ــا از طريق درگاه س ــايى پاكته ــوان تا بازگش ــناد فراخ ــوان از دريافت و تحويل اس ــزارى فراخ ــل برگ كليه مراح
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت برخط) براى كليه صاحبان امضاى مجاز و 
مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
-تاريخ انتشار فراخوان: 1400/11/02

-مهلت دريافت اسناد فراخوان: 1400/11/12
-مهلت ارسال پيشنهادات: 1400/11/24
-زمان بازگشايى پاكت ها:  1400/11/25

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكى به ارزش 8,000,000,000 ريال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : آذربايجان شرقى، ميانه، جنب ايستگاه راه آهن، مجتمع فوالد ميانه، شماره تماس 04152337742

مناقصه عمومى 
همراه با ارزيابى كيفى(فشرده) يك مرحله اى

شناسه اگهى: 1264584 م الف 3644
نوبت اول   CNG LX EF7 ــمند  تيپ ــوارى س ــبز خودرو س برگ س

مدل 1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك (ايران778-21 
ــى  ــماره شاس ــماره موتور 147H0334916 ش د12) به ش
NAACJ1JE6HF234252 متعلق به جواد لطفى با كد 
ملى 4910410589 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى 

البرزباشد.

كارت ماشين وكارت شناسايى  سوارى سايپا هاچ بك 
 مدل1396 سفيد  به شماره پالك 761ج68 ايران 98

ــماره موتور   M13/6010521  بنام مهديس  به ش
ــاقط  ــده وازدرجه اعتبار س ــان  مفقود گردي ترجم

است.

 S10 برگ سبز و برگ كمپانى خودرو وانت شورولت تيپ
ــماره پالك (  ــگ نوك مدادى متاليك ش مدل 1992رن
ايران55 -513 س 99) به شماره موتور 154094شماره 
شاسى 154094 متعلق به مهدى كيقبادى مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــين وكارت  ــبزوكارت ماش ــرگ س ــى وب ــند قطع س
ــدل1388  ــك م ــاچ ب ــوارى پرايده ــوخت س س
ــران59 ــالك 542ج88 اي ــماره پ ــه ش ــكى ب  مش
ــى IRPC88iv103201042وشماره  به شماره شاس
موتور 2802574 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط 

است. 

 T375_6*4 برگ سبز و سند كمپانى خودرو كاميون ِكشنده تيپ
ــى NADG4DY349H600203  و شماره  ــماره شاس بش
ــماره انتظامى 71ع985ايران71 بنام  موتور 69589130 و ش
خانم سانيا اسيوند زاده فرزند جافر بشماره ملى 1870800788 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 
شهر كرد

ــفيد  ــوارى هاچ بك پژو 206مدل 1389رنگ س ــبز س برگ س
NAAP03ED5BJ491541 ــى ــماره شاس ــى وش  روغن
14189082736 ــور  موت ــماره   وش

ــده وازدرجه اعتبار  ــران 59 مفقود گردي وپالك752ص29 اي
ساقط است.

 گلستان

مفقودى 
برگ سبز خودرو سوارى سيستم : پژو  تيپ :  405ال ايكس آى 8/1 

رنگ : خاكسترى –  متاليك مدل:  1389 به شماره انتظامى   246  ج  
88     ايران 84      شماره موتور :   12489020964   شماره شاسى : 

NAAM01CA3AR511192    به مالكيت آقاى محمد امين شه 
 هرمزگان  دوست  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

207I-MT  ــوارى هاچ بك پژو تيپ ــبز،خودرو س برگ س
مدل 1400 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران439-30 
ــماره شاسى   ــماره موتور  167B0114580 ش م 32) به ش
NAAR03FE4MJ410854 متعلق به پريسا خدادادى 

جمايران  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــا كد ملى  ــكينه كريمى ب ــارغ التحصيلى اينجانب س مدرك ف
6029473603 فرزند روح اله به شماره شناسنامه 1533 صادره 
از تبريز در مقطع كارشناسى رشته آموزش ابتدايى صادره از واحد 
دانشگاهى دانشگاه آزاد كرج  مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد كرج به نشانى كرج انتهاى رجايى شهر تقاطع بلوار 

موذن ارسال نمايد.

ــدل 1389 به  ــارس م ــژو پ ــوارى پ ــبز س ــرگ س ب
ــى      ــماره شاس ــماره موتور  12489008692 وش ش
NAAN21cA9AE426590  وپالك 516 س38  
ايران 59  مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است . 
گلستان

تاسيس شركت با مسئوليت محدود ارتباطات گستر جامع الكترونيك درتاريخ 
1400/10/12 به شماره ثبت 3383 به شناسه ملى 14010658222 ثبت و 
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :ارائه خدمات پيشخوان دولت الكترونيك از 
قبيل ايجاد و بهره بردارى و انجام كليه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر 
ــخوان دولت و بخش عمومى غير دولتى (به شرط اخذ مجوز از سازمان  پيش
ــورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى  تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى) درص
الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى 
ــتان چالوس ، بخش مركزى ، شهر چالوس، محله  : استان مازندران ، شهرس
تختى ، كوچه درياى شرقى 7 ، بلوار تختى ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپستى 
4661846588 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ــركا خانم سوسن عزيزى قاسم  ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از ش
ــماره ملى 2739171382 دارنده 500000 ريال سهم الشركه  آبادى به ش
آقاى اميرحسين كاوسى به شماره ملى 4839910952 دارنده 500000 
ــن عزيزى قاسم آبادى به  ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم سوس
شماره ملى 2739171382 به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود 
آقاى اميرحسين كاوسى به شماره ملى 4839910952 به سمت مديرعامل 
ــه مدت نامحدود  ــو اصلى هيئت مديره ب ــمت عض به مدت نامحدود و به س
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات مدير 
ــار جوان جهت درج آگهى هاى  عامل : طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتش
شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى چالوس (1256194)

 1600CC-405GLX  برگ سبز خودرو سوارى پژو تيپ
مدل 1390 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران30 
- 411 ب 94  ) به شماره موتور 13990007175 و شماره 
ــه  ــق ب ــى   NAAM31FC7BK247678 متعل شاس
حسين زعفرانى با كد ملى 4902091933  مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــان تيپ   ــودرو وانت آريس ــايى خ ــبز و كارت شناس برگ س
ــماره پالك (  ــفيد  ش OHVG CNG مدل 1395 رنگ س
 118G0012375  ايران41-592 ص 41 ) به شماره موتور
شماره شاسى  NAAB6666PE7FV521944 متعلق به 
ــده و از درجه اعتبار ساقط مى  اكرم تيمورى زمانه مفقود ش

البرزباشد.

تاسيس شركت با مسئوليت محدود پاليز شهد ونوس درتاريخ 1400/08/01 به شماره ثبت 19887 به شناسه ملى 14010450510 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :توليد، بسته بندى، پخش، خريد و فروش و صادرات 
و واردات كليه فراوردهاى غذايى اعم از آماده ونيمه آماده، شيرينى جات، آبنبات، ترشك، بيسكوييت و ويفر، خشكبار، آجيل، خرما، ميوه جات خشك، 
حبوبات، چاى، قند وشكر، برنج، لبنيات، ادويه ها،انواع رب و كنسرجات، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقى و حقوقى، دولتى و خصوصى، حمل درون 
شهرى انواع كاالهاى مجاز بازرگانى، شركت در كليه مناقصات و مزايدات دولتى و خصوصى، شركت در نمايشگاهها و همايشهاى داخلى و بين المللى، 
ــات مالى و اعتبارى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت  ــهيالت ارزى و ريالى از بانكها و موسس افتتاح حساب، اخذ وام و تس
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان آذربايجان غربى ، شهرستان اروميه ، بخش مركزى ، شهر اروميه، محله شهرك فرهنگيان ، 
خيابان جنوبى ، بن بست شانزدهم ، پالك 0 ، ساختمان رادين 3 ، طبقه اول ، واحد 3 كدپستى 5716747792 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 50,000,000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقاى پيام اصدق به شماره ملى 2940057273 دارنده 24500000 ريال سهم 
الشركه آقاى اميرافشار اصدق به شماره ملى 2940173834 دارنده 25500000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاى پيام اصدق به شماره ملى 
2940057273 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى اميرافشار اصدق به شماره ملى 
2940173834 به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت و همچنين كليه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت 
ــناد و امالك استان آذربايجان غربى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى  مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. اداره كل ثبت اس

اروميه (1256089)

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر 
راى شماره 14006031248000100007  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
ــند رسمى مستقردرواحد ثبتى  وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد س
ــماره شناسنامه  تصرفات مالكانه بالمعارض اقاى خانم محمود محمود نژاد بش
17597 وبشماره ملى 2120175772  صادره ازگرگان فرزند يوسف مشهوريه 
بربرمتقاضى كالسه پرونده 1400114412480000733 درششدانگ يك 
قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 22,26   مترمربع ازپالك 3 
اصلى واقع دراراضى  اوزينه بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان  طبق راى صادره 
حكايت ازتصرفات متقاضى دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق 
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه  الذكر اعتراض داشته باش
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه د نمايد. 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/10/18  تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/11/4

حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه دوگرگان

كارت ماشين وكارت شناسايی  سواری سايپا هاچ 
بك مدل1396 سفيد  به شماره پالک 761ج68 
ايران 98 به ش�ماره موتور   M13/ 4010521 بنام 
مهديس ترجمان  مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط است ايالم

5 سال و نيم زندان 
براي سرقت گردنبند علي دايي و 20 سرقت ديگر

س�ارق گردنبند عل�ي دايي اس�طوره 
فوتبال ايران كه 20 شاكي ديگر هم دارد 
به پنج س�ال و نيم حبس محكوم ش�د. 
به گزارش »جوان«، عصر پنج شنبه هشتم 
آبان ماه سال گذشته بود كه دو سارق موتور 
سوار گردنبند علي دايي فوتباليست مشهور 
ايران را در خيابان آصف در ش��مال تهران 
س��رقت كردند. آن روز عل��ي دايي همراه 
دخترش از مح��ل كارش بيرون آمده بود و 
قصد داشت سوار خودرواش شود كه سارقي 
از ترك موتور سيكلتي پايين پريد و با تهديد 
چاق��و در يك چش��م به��م زدن گردنبند 
گرانقيمت او را قاپيد و همراه همدس��تش 
فرار كرد.    بعد از حادثه مأموران خيلی زود 

يكی از سارقان را بازداشت كردند. 
متهم در حالي كه ۲۰ شاكي ديگر هم از او 
به اتهام گردنبند قاپي و سرقت هاي مقرون 
به آزار ش��كايت كرده بودند پرونده اش از 
سوي قاضي بهش��تي، بازپرس دادسراي 
ويژه س��رقت تكمي��ل و براي رس��يدگي 
ب��ه ش��عبه 1148 دادگاه بعث��ت تهران 
فرستاده شد  و قاضي ش��عبه هم وي را به 
خاطر مشاركت در س��رقت مقرون به آزار 
به پنج س��ال و نيم حبس و مش��اركت در 
قاپيدن گردنبند هاي طالي ش��اكيان به 
سه سال و نيم حبس و رد مال محكوم كرد.   
تحقيقات برای بازداشت همدست متهم 

جريان دارد.  


