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  قتل مرد تنها
 در آشپزخانه 

مرد ميانسالي به طرز مشكوكي داخل آش�پزخانه اش در جنوب 
تهران به قتل رسيد. تحقيقات براي رازگشايي اين حادثه ادامه دارد. 
به گزارش جوان، ساعت 12 ظهر يك شنبه بيست و ششم ارديبهشت 
قاضي محمد وهابي با تماس تلفني مأموران كالنتري 129 جامي از قتل 
مرد ميانسالي در خانه اش در خيابان اسكندري جنوبي با خبر و همراه 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
   كشف 3 چاقو 

محل قتل زير زمين خانه چند طبقه قديمي بود كه وقتي تيم جنايي 
پاي در قتلگاه گذاشتند با جسد برهنه مرد 62 ساله اي به نام پرويز روبه رو 
شدند كه با اصابت چند ضربه چاقو به قتل رسيده بود. خون مقتول تمام 
زير زمين چند متري را رنگين كرده بود كه نشان مي داد چند ساعتي از 
مرگ مرد ميانسال گذشته است و در اين مدت تمام خون بدنش خارج 
شده است. مأموران كنار جسد دو چاقوي خونين و زير جسد چاقوي 
خونيني ديگري كه تيغه اش در بدن مقتول شكسته بود كشف كردند. 
از سوي ديگر لكه هاي خون روي ديوار حكايت از آن داشت كه مقتول با 

عامل يا عامالن قتل درگير شده و حتي آنها را هم زخمي كرده است. 
   اظهارات صاحبخانه 

مردي كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: پرويز مستأجر 
من بود. او در طبقه اول زندگي مي كرد و زير زمين خانه در اختيار من بود 
كه مقداري از وسايلم را داخل آن انبار كرده بودم. پرويز از من خواسته بود 
كه قسمتي از زير زمين را در اختيار او قرار دهم كه وسايل آشپزي  خود  را 
در آنجا بگذارد و در واقع آشپزخانه اش باشد كه من هم قبول كردم. گاهي 
اوقات به زير زمين مي آمدم و وسايلي را كه الزم داشتم بر مي داشتم تا 
اينكه امروز براي انجام كاري به ساختمان آمدم. هر چقدر در خانه پرويز 
را زدم كسي جواب نداد. فكر كردم پرويز خانه نيست و از طرفي هم در 
خانه او و هم در زير زمين قفل بود كه با كليد يدك قفل در زير زمين را باز 
كردم و وارد آنجا شدم كه با جسد خونين پرويز روبه رو شدم و موضوع را 

به مأموران پليس خبر دادم. 
تيم جنايي در ادام��ه به محل زندگي مقتول در طبق��ه اول رفتند كه 
مشخص شد همه وسايل مقتول س��الم و مرتب است و چيزي سرقت 

نشده است. 
همچنين همسايه ها هم مدعي بودند كه صداي درگيري نشنيده بودند 

اما به خانه مرد تنها افرادي رفت و آمد داشته اند. 
مأموران در تحقيقات بعدي دريافتند مقتول از مدتي قبل كه از همسرش 
جدا ش��ده و در اين خانه تنه��ا زندگي مي كرده اس��ت و در اين مدت 

فرزندانش هم به خانه او رفت و آمد نداشته اند. 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي 
الزم كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تحقيقات   را براي شناسايي عامل 

يا عامالن قتل آغاز كردند. 
 

دو پس�رجوان  كه به اتهام قتل دختر دانشجو و سوزاندن جسد 
وي دستگير شده بودند با درخواست قصاص از سوي اولياي دم 

مواجه شدند. 
به گزارش جوان، سه سال قبل زوج ميانسالي مأموران پليس پايتخت 
را از ناپديد شدن دخترشان باخبر كردند و گفتند: »دخترمان ندا نام 
دارد. او دانشجو است و روز گذش��ته با خودرو اش از خانه خارج شد، 
اما ديگر بازنگشت. هرجا سراغش را گرفتيم از او خبري نبود و تلفن 

همراهش نيز خاموش است. نگرانيم اتفاق بدي افتاده باشد.«
با اعالم اين مفقودي، تالش براي يافتن دختر جوان آغاز شد تا اينكه 
مأموران جسد س��وخته وي را در شريف آباد كش��ف كردند. به اين 
ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد در دستور كار قرار گرفت تا اينكه 
در روند تحقيقات مأموران خودروي مقت��ول را در منطقه ولنجك 

پيدا كردند. 
در حالي كه پزشكي قانوني به خاطر شدت سوختگي نتوانست علت 
اصلي فوت را مشخص كند، سرانجام با بررسي مكالمات تلفن همراه 
دو پسر جوان به نام هاي عمار و سپهر را شناسايي و بازداشت كرد. دو 
متهم در روند بازجويي ها قتل را انكار كردند و عمار در توضيح گفت: 
»مدتي قبل با ندا آشنا شدم. او معتاد به مواد مخدر بود و هميشه براي 
خريد مواد س��راغم مي آمد. آخرين بار او به من گفت جايي را براي 
كشيدن مواد ندارد به همين دليل با دوستم به نام سپهر تماس گرفتم 

و از او كمك خواستم. سپهر ما را به خانه اش دعوت كرد.«
وي در ادامه گفت: »بيرون اتاق بودم كه يكباره صداي داد و فرياد ندا 
را شنيدم. وقتي وارد اتاق شدم با بدن نيمه عريان او روبه رو شدم كه 
روي زمين افتاده بود و نفس نمي كشيد. از سپهر سؤال كردم كه گفت 
دختر جوان بعد از مصرف مواد حالش بد شد و شروع به داد و فرياد 
كرد. او مي خواست ندا را ساكت كند، اما يكباره از نفس افتاد. آنجا بود 

كه از ترس جسد را حوالي شريف آباد برديم و آتش زديم.«
با ثبت اين اظهارات، س��پهر نيز با انكار قتل گف��ت: »روز حادثه ندا 
مش��غول مصرف مواد بود كه يكباره ش��روع به داد و فرياد كرد. از او 
خواستم آرام باشد اما مرا تهديد كرد و لباس هايش را در آورد و گفت 
عريان از خانه بيرون مي رود تا آبرويم را ببرد. س��عي كردم جلوي او 
را بگيرم، اما به مادرم فحاشي كرد. آنجا بود كه مادرم از طبقه باال به 

پايين آمد و خواست او را آرام كند كه يكباره ندا از حال رفت.«
دو متهم به اتهام قتل عمد مقابل هيئت قضايي شعبه هشتم دادگاه 
كيفري يك استان تهران قرار گرفتند و بعد از درخواست قصاص از 

سوي اولياي دم بار ديگر جرمشان را انكار كردند. 
در ادامه سپهر گفت: »باور كنيد قصد كشتن دختر جوان را نداشتم. او 
مي خواست آبروي مرا ببرد به همين خاطر سعي كردم جلوي دهانش 
را بگيرم تا س��ر و صدا نكند.« عمار نيز گفت: »باور كنيد نمي دانم و 

نديدم مقتول چطور كشته شد.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

درخواست قصاص
 براي عامالن قتل 

دختر دانشجو

رفيق كشي
 براي سرقت كارت عابربانك

دو مرد جوان كه براي س�رقت كارت عابربانك رفيقش�ان او را به 
قتل رس�انده و جس�دش را  به آتش كش�يده اند بازداشت شدند. 
س��رهنگ محمد عزيزي، فرمانده انتظامي بهبهان توضيح داد: بامداد 
27 ارديبهش��ت ماه مأموران پليس از حادثه آتش سوزي يك خودروي 
پرايد در حاشيه شهر با خبر ش��ده و در محل حاضر شدند. همزمان با 
خاموش كردن آتش بود كه جسد مردي جوان در صندلي عقب خودرو 
كشف شد. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني و شناسايي هويت 
جسد، تحقيقات در اين باره به جريان افتاد. بررسي ها جنايي نشان داد 
كه مرد جوان به قتل رس��يده و سپس جس��دش به آتش كشيده شده 
است. بعد از تشكيل پرونده با موضوع قتل عمد بود كه دو نفر از دوستان 
مقتول به عنوان مظنون بازداش��ت ش��دند. آنها در بازجويي ها به قتل 
آتشين اعتراف كردند. دو متهم گفتند: شب حادثه در مهماني دور همي 
بود كه متوجه شديم مقتول مقدار زيادي پول در حساب بانكي اش دارد 
براي همين براي سرقت پول هايش وسوسه شديم و او را به قتل رسانده 
و جسدش را آتش زديم اما خيلي زود بازداشت شديم. تحقيقات بيشتر 

از دو متهم جريان دارد. 

 بازداشت قاتالن فراري در الشتر
فرمانده انتظامي لرستان از بازداشت دو قاتل فراري كه هفته گذشته 
دو برادر را در شهرس�تان الش�تر به قتل رس�انده بودند خبر داد. 
س��ردار يحيي اللهي گف��ت: چند روز قب��ل مأموران پلي��س از حادثه 
درگيري در يكي از خيابان هاي الش��تر با خبر ش��ده و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نش��ان داد دو پس��ر جوان در جريان درگيري به كام 
مرگ رفته اند و عامالن حادثه از محل متواري شده اند. مأموران پليس 
همزمان با دستگيري چند نفر از شركت كنندگان در نزاع عامالن حادثه 
را شناسايي و بازداشت كردند. متهمان در بازجويي ها اعتراف كردند كه 

براي قدرت نمايي دست به ارتكاب جنايت زده اند. 

1044 شرور و سارق
  در پايتخت به خط شدند

فرمانده انتظامي پايتخت گفت كه مأموران 
پليس ته�ران در عمليات ه�اي جداگانه 
هزارو44نف�ر از اش�رار و س�ارقاني را كه 
مخل امنيت شهر بودند بازداشت كردند. 
سردار حس��ين رحيمي در حاشيه برگزاري 
اجراي طرح هاي اقتدار و رعد كه در برخورد 
با اوب��اش و س��ارقان فعال اس��ت، گفت كه 
217 نف��ر از اوباش ب��ا جرائمي مث��ل ايجاد 
مزاحمت، ضرب و جرح، تخريب، نزاع، توزيع 

مواد مخدر و مش��روبات الكلي و داير كردن 
مراكز فس��اد فعال بودند، دس��تگير شدند. 
سرداررحيمي با تأكيد بر اينكه پليس عالوه 
بر فضاي حقيقي بر فضاي مجازي و اقدامات 
مجرمانه در اين فضا نيز نظارت دارد، گفت: 
» ۵۸ تارنما مورد رصد قرار گرفته و ۳2 مورد 
آنها كه اقدام به ترويج اوباشگري و مواردي از 
اين دست كرده بودند، شناسايي و با مديران 
آن برخورد ش��د. « وي در توضي��ح چهل و 

چهارمين مرحل��ه از طرح رع��د هم گفت: 
» ۸27 مجرم شامل س��ارق، زورگير، مالخر 
بازداشت ش��ده اند و در بازرسي از مخفيگاه 
اين اف��راد 1۳ ميليارد تومان اموال س��رقتي 
كشف شده است. س��ردار رحيمي همچنين 
از كشف 11 قبضه س��الح جنگي و شكاري 
و 2۰ قبضه س��الح س��رد به همراه فشنگ و 

مهمات از مخفيگاه اين متهمان خبر داد.« 
وي پاسخ به پرس��ش خبرنگار جوان درباره 

افزايش ميزان كالهبرداري و جوالن سارقان 
در دو سايت ديوار و شيپور گفت: »در آخرين 
جلسه با دادستاني تهران، اين درخواست از 
سوي پليس اعالم ش��د تا كاربران دو سايت 
مراقبت هاي بيشتر داشته باشند يا رفتارشان 
را تغيي��ر دهند. اي��ن درخواس��ت نيز جزو 
تصميمات دادستان قرار گرفت، بنابراين در 
صورت عدم توجه كاربران بايد منتظر برخورد 

جدي پليس باشند.«

دزدي دوچرخه با خودروي سرقتي  سرقت از پيرزن بعد از نماز عيد فطر! 
 زن ۵۵ ساله كه دور دهانش به خاطر ماده بيهوشي 
سوخته بود، از شاكيان اين طرح بود. او روز عيد فطر 
به قصد رفتن بر سر قبر شوهرش وقتي سوار خودروي 
پرايد شده بود در تله راننده معتاد افتاد و بعد از سرقت 
طالهايش به طور معجزه آسايي زنده مانده بود. آن زن 
همراه پسرانش بود وقتي نزديك آمد و بعد از اينكه 
ماسكش را برداشت و سوختگي دوردهانش را نشان 
داد ، در شرح ماجرا گفت: » روز عيد فطر بعد از نماز 
عيد تصميم گرفتم بر س��ر قبر شوهرم بروم. منتظر 
ماش��ين بودم كه يك خودروي پرايد ايستاد. روي 
صندلي عقب يك زن جوان نشسته بود. خواستم در 
را باز كنم كنارش بنشينم، اما دستگيره در خراب بود. 
اين شد كه روي صندلي جلو نشستم و راننده شروع به 
حركت كرد. طي مسير آن زن پياده شد و رفت. راننده 
هم به بهانه تمام ش��دن بنزين پياده شد و به طرف 
صندوق عقب رفت. از داخل آينه متوجه شدم روي 
يك دستمال سفيد موادي را اسپري مي كند. همانجا 
فهميدم به دام افتاده ام. مي خواستم از ماشين پياده 
شوم كه يكباره روي صندلي عقب نشست و دستمال 
را روي دهانم گذاشت. مقاومت كردم تا اينكه او مرا به 
شدت كتك زد و به كتف و گردنم آسيب زد.« شاكي 
ادامه داد: » تالش مي كردم از ماشين پياده شوم اما 
راننده موهايم را كشيد و سرم را به دنده ماشين زد. 
سپس يك چاقو زير گردنم گذاشت و تهديد به مرگ 
كرد. همان لحظه فق��ط از حضرت زهرا)س( كمك 
خواس��تم و گفتم چند س��ال با آبرو زندگي كرده ام 
نمي خواهم بي آبرو شوم. او بعد از كشيدن گوشواره ها و 
سرقت انگشترم مرا در يك خرابه رها كرد و رفت.«بعد 
از اين توضيحات سراغ متهم رفتم. او با اقرار به جرمش 
با همدستي همسرش گفت: وقتي پيرزن سوار ماشين 

شد انگشترش مرا وسوسه كرد و اين اتفاق افتاد. 
چند سال داري؟

4۰ سال.

سابقه داري؟
بله، سابقه مواد مخدر دارم.

شغلت چه بود؟
خياط بودم ولي به خاطر كرونا كارم كساد شده بود و 

درآمدي نداشتم. 
همسرت هم دستگير شد ؟

خير، او بي تقصير بود و در مسير پياده شد!
مي دانستي شاكي طال همراه دارد؟

خير، وقتي نشست داخل ماشين با ديدن انگشترش 
وسوسه شدم. 

خودرو براي خودت بود؟
خير، براي دوس��تم بود. امانت گرفته بودم تا آن را 

درست كنم. 
فرزند هم داري؟

بله، دو فرزند پنج و شش ساله دارم. 
چه زماني دستگير شدي؟

همان روز از طريق دوربين ها شناسايي و دستگير 
شدم. 

طالها را چكار كردي؟
همراه همس��رم ب��ه مغ��ازه اي در قرچك ب��ردم و 

فروختم. 

دختر و پسر جوان سارا و داوود نام داشتند. آنها 
به اتهام سرقت دوچرخه با خودروي سرقتي 
از س��وي مأموران كالنتري 1۳۳ ش��هرزيبا 
شناسايي و دستگير شده بودند.  آنها هر دو 
معتاد به مواد مخدر بودند كه بعد از آشنايي، 
يكسالي زندگي نامشروعي را هم در يك خانه 
مجردي شروع كرده بودند! دختر جوان كه 
س��ن كمي داش��ت مدعي بود پدرش فوت 
كرده و مادرش هم ازدواج كرده اس��ت و از او 

بي خبر است. 
چند سال داري؟

21 سال.
به چه اتهامي دستگير شدي؟

سرقت دوچرخه.
دوچرخه ها را چكار كرديد؟

به مالخري كه مي شناختيم فروختيم. 
چند فروختيد؟

هر كدام يك ميليون تومان!
داوود را مي شناختي؟

از طريق يكي از دوس��تانم با او آش��نا شده 
بودم. 

قصد ازدواج داشت؟
بله، ام��ا مي گف��ت مداركش گمش��ده و 

نمي  تواند مرا عقد كند. 
اعتياد داري؟

بله، سه سالي است شيشه مصرف مي كنم و 
داوود هم قرص مي خورد. 

چطور مرتكب سرقت شدي؟
يكي از سرقت ها از ساختماني بود كه قباًل 
در آنجا زندگي مي ك��ردم به همين خاطر 
ريموت ساختمان را داش��تم و صاحبخانه 
آنرا تحويل نگرفته بود. آن روز همراه داوود 
به آنجا رفتم و ريموت در را زدم و در باز شد. 
سپس داخل پاركينگ رفتيم و دوچرخه را 

سرقت كرديم. 
در همه س�رقت ها كن�ار داوود 

بودي؟
بله، نمي خواستم تنها باشد. 

گويا داوود س�رقت خ�ودرو هم 
داشته است؟

بله، او ي��ك خ��ودروي پرايد داش��ت كه 
خراب بود. به همين خاطر پالكش را روي 
خودروي مشابهي كه سرقت كرده بود زده 

بود و با همان خودرو سرقت مي كرديم. 
داوود شغلي هم داشت؟

بله، مغازه تعمير ضبط داشت، اما نتوانست 
كرايه بدهد به همين خاطر آنرا جمع كرد. 

كجا دستگير شدي؟
در تهرانسر پاي بساطم بودم و داوود و مالخر 

هم در خاني آباد دستگير شدند.

شكستن دست 
خبرنگار روزنامه »صبح نو«

در حمله مأمور حراست پزشكي
خبرن�گار روزنامه صبح نو كه براي پوش�ش خب�ري درباره 
واكسيناس�يون راه�ي مجموع�ه »س�اعي« تح�ت نظ�ر 
دانشگاه علوم پزش�كي شهيد بهشتي ش�ده بود در حمله 
مأمور حراس�ت اين مجموعه زخم�ي و راهي بيمارس�تان 
ش�د. دانش�گاه عل�وم پزش�كي شهيدبهش�تي ب�ه رفتار 
خش�ونت بار مأمور كتك زنش واكنش نش�ان نداده است. 
امير اسماعيلي، سردبير روزنامه صبح نو در توضيح ماجرا گفت: 
دو روز قبل فائزه مؤمنی، خبرنگار صبح نو براي تهيه گزارش روند 
واكسيناس��يون و مصاحبه با عوامل كادر بهداشت در مجموعه 
س��اعي واقع ميدان سپاه كه تحت نظر دانش��گاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي فعال است حاضر شده بود. وي ادامه داد: خبرنگار 
ما بعد از تهيه گزارش در حال خروج از مجموعه بود كه با برخورد 
زننده مأمور حراست مواجه ش��د. اين مأمور از وي خواسته بود 
مصاحبه هاي انجام ش��ده در قالب فايل هاي صوتي ضبط شده 

را پاك كند. 
سردبير صبح نو ادامه داد: وقتي خبرنگار صبح نو به مأمور حراست 
اعالم كرد كه وي در جايگاهي نيس��ت كه چنين درخواستي را 
مطرح كند مأمور حراس��ت هم خانم خبرنگار را به شدت مورد 
ضرب و جرح قرار داد. ش��دت جراحت وارد ش��ده به حدي بود 
كه خيلي زود مشخص شد انگشت دست راست خبرنگار دچار 
شكستگي شده با اين حال مأمور حراست خبرنگار مصدوم را در 
همان حال با ضبط كيف و وس��ايلش بيش از يك ساعت تحت 
بازداش��ت غيررس��مي و غيرقانوني قرار داد كه با حضور عوامل 
روزنامه و مأمور پليس لوازم مورد نظر عودت داده شده و خبرنگار 

به بيمارستان منتقل شد. 
سردبير صبح نو گفت: اين حادثه در حالي رقم خورد كه بازرس 
دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس حراست 
مجموعه در محل حاضر بوده اند. شدت شكستگي دست خبرنگار 
هم به حدي بود ك��ه وي پس از انتقال به بيمارس��تان به مدت 

دوساعت تحت عمل جراحي قرار گرفت. 
اس��ماعيلي با بيان اينكه در حال حاضر خبرنگار از بيمارستان 
ترخيص شده است، گفت: قرار نيست خطاي محرز يك مأمور 
حراست از مجموعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را به پاي 
مجموعه وزارت بهداشت و تشكيالت كادر درماني بنويسيم، اما 
با توجه به شكايت  قضايي صورت گرفته تا آخر كار و احقاق حق 
خبرنگار خود ايستاده ايم. وي گفت: عليه مأمور حراست شكايت 
مطرح شده اس��ت با اين حال مجموعه دانش��گاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي نس��بت به رفتار مأمور حراست و اتفاق روي داده 

هيچ واكنشي نشان نداده است كه جاي تعجب دارد. 

كشف 95 قبضه سالح 
از خانه اي در شمال تهران 

رئي�س پلي�س امني�ت عموم�ي ته�ران ب�زرگ از كش�ف 95 
قبض�ه س�الح جنگ�ي و ش�كاري در خان�ه م�ردي خب�ر داد 
ك�ه ب�راي ف�روش آن در فض�اي مج�ازي فعالي�ت مي ك�رد. 
به گزارش جوان، س��ردار علي ذوالقدري توضي��ح داد: مأموران پايگاه دهم 
پليس امنيت تهران بزرگ در جريان تحقيقات خود از فعاليت يك فروشنده 
سالح و مهمات در فضاي مجازي با خبر ش��ده و مخفيگاه وي را در خيابان 
پاسداران در شمال تهران  شناس��ايي كردند. وي ادامه داد: مأموران پليس 
همزمان با دستگيري متهم در بازرسي از مخفيگاه وي 4۸قبضه سالح جنگي 
و 47 قبضه سالح غير مجاز ش��كاري، 164 عدد تير و كمان جنگي، ۳ هزار و 

242 عدد فشنگ جنگي و 117 عدد فشنگ سالح شكاري كشف كردند. 
 

توپ پينگ پنگ
 جان پسر نوجوان را گرفت

ت�وپ  ب�ازي  هن�گام  ك�ه  نوج�وان  پس�ر 
ش�د.  ف�وت  ب�ود  بلعي�ده  را  پن�گ  پين�گ 
به گزارش ايرنا، روز گذش��ته م��ردي به مأم��وران كالنتري 
22 بهمن كرمانش��اه مراجعه و عنوان كرد پسر 12 ساله اش 
به نام كارن مش��غول بازي با توپ پينگ پن��گ بوده كه آن را 
بلعيده است. طبق اظهارات اين شخص، بلعيدن توپ پينگ 
پنگ باعث خفگي پسرش شده و انتقال او به بيمارستان هم 
بي فايده ب��وده و كودكش جان خود را از دس��ت داده اس��ت. 
همزمان با انتقال جسد به پزش��كي قانوني تحقيقات در اين 

باره جريان دارد. 

3 كشته 
در دعوا بر سر زمين

شهرس�تان  در  زمي�ن  س�ر  ب�ر  گروه�ي  دع�وا 
كوهرنگ س�ه كش�ته و س�ه زخم�ي برجاي گذاش�ت. 
س��ردار منوچهر امان اللهي، فرمانده انتظامي چهارمحال و 
بختياري گفت: روز گذشته مأموران پليس از حادثه خونين 
در منطقه بيرگان شهرستان كوهرنگ با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نش��ان داد كه در جريان اختالف بر 
سر زمين سه نفر با شليك گلوله كشته و سه نفر هم زخمي 
شده اند كه به بيمارستان منتقل شدند. در جريان تحقيقات 
پليس يكي از شركت كنندگان در نزاع بازداشت شده است و 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 
 

دانش�نامه پايان تحصيالت دوره كارشناسی نا پيوس�ته اينجانب حميدرضا كاشي 
فرزند علي محمد به شماره شناسنامه ٢5٨4/ ش�ماره ملی 45٦9٨9٦٨39 صادره 
از سمنان در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهی سمنان با 
شماره 11٦4701 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار می باشد. از يابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان به نشانی سمنان، كيلومتر 5 جاده 

سمنان دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ارسال نمايد.
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