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دادستان کل کشور: 
براي پيشگيري 

از اعتياد بايد هزينه كرد
افتتاح ف�از دوم مرک�ز درم�ان و بازتواني معت�ادان متجاهر 
»مهرسروش« گام ديگري در اجراي طرح ساماندهي معتادان 
است که از اول دي ماه با هدف ارتقاي سالمت جامعه و امنيت 
رواني ش�هروندان در کشور ش�روع شده اس�ت. در جريان 
اجراي اين طرح قرار است معتادان متجاهر جمع آوري شوند 
و س�اماندهي آنها در دس�تور کار قرار گيرد. بر اساس آماري 
که س�تاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده اس�ت ۲ميليون و 
۸۰۰هزار نفر به ص�ورت دائمي و يك ميلي�ون و ۶۰۰هزار نفر 
به صورت تفنني م�واد مخدر مص�رف مي کنند. دادس�تان 
کل کشور روز گذش�ته نابس�اماني هاي موجود در اين حوزه 
را معلول همکاري نکردن دس�تگاه هاي مختلف دانست و با 
تأکيد بر توجه به پيشگيري از گرايش به اعتياد و هزينه کردن 
براي اين بخش گفت: اگر برنامه ريزي دقيق از سال هاي قبل 
ش�ده بود، ش�اهد نياز به اين مقدار مراکز نگهداري نبوديم. 
قاچاق مواد مخدر، اعتياد به آن و پيامدهاي ناشي از مصرف افيون 
سال هاي زيادي است كه تبعات جبران ناپذيري را متوجه كشور 
كرده است. با اينكه مبارزه با مواد مخدر همواره در جريان بوده و 
جمعيت آماري بسياري از مرتكبان جرائم  مواد مخدر اعدام يا به 
حبس محكوم شده اند اما اقبال به مصرف آن همچنان وجود دارد. 
در حال حاضر آمار 70درصد زندان ها مربوط به مواد مخدر است. 
آن گونه كه محمدمهدي حاج  محمدي، رئيس سازمان زندان ها 
تأييد كرده است ۴۴درصد از محكومان به  طور مستقيم و ۲۶درصد 
هم غيرمس��تقيم مربوط به جرائم مواد مخدر هس��تند. فراواني 
مصرف كنندگان، محكومان، متجاهران و گرايشي كه نسبت به 
مصرف مواد مخدر در كشور وجود دارد نشان مي دهد سياست هاي 
به كارگرفته شده در پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر ناكام مانده 
است كه جلوه هاي اين ناكامي به صورت شيوع جرائم، محكومان 
و معتادان متجاهر در جامعه خود را نش��ان مي دهد. عيان شدن 
آسيب هاي مواد مخدر حاال به تهديدي براي جامعه تبديل شده 
است و از آنجا كه آسيب هاي اجتماعي تك مؤلفه اي نيست، همه 

دستگاه ها بايد با برنامه اي جامع با اين تهديد مقابله كنند. 
روز گذش��ته، فاز دوم مركز درمان و بازتوان��ي معتادان متجاهر 
مهرسروش با حضور دادستان كل كشور، دادستان تهران، سردار 
كريمي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر، دبيركل ستاد مبارزه با 

مواد مخدر و رئيس پليس پايتخت افتتاح شد. 
    همکاري نکردن، دليل نابساماني

دادستان كل كشور در اين مراسم اعالم كرد: »اگر ما امروز شاهد اين 
نابساماني در جامعه هستيم، معلول همكاري نكردن دستگاه هاي 
مختلف است و اميدوارم در اين دولت شاهد تالش بيشتر دستگاه ها 
در اين زمينه باشيم.« محمدجعفر منتظري با تأكيد بر توجه به 
پيشگيري از گرايش به اعتياد و هزينه كردن براي اين بخش، در 
بخش ديگري از س��خنان خود اعالم كرد: اگر برنامه ريزي دقيق 
از سال هاي قبل ش��ده بود امروز ش��اهد نياز به اين مقدار مراكز 

نگهداري نبوديم. 
    افزايش 14هزار نفري نگهداري از معتادان

 اسكندر مؤمني، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با تأكيد بر 
اجتماعي كردن و مردمي كردن مبارزه با مواد مخدر گفت: »دولت 
به تنهايي نمي تواند موضوع اعتياد را ساماندهي كند. ورود خيرين به 
اين حوزه بسيار مهم است و اين زمينه فراهم شده است كه خيرين 
نيز ورود پيدا كنند.« وي از افزايش ظرفيت نگهداري از معتادن خبر 
داد و گفت: »سال ۹7 كل ظرفيت نگهداري معتادان متجاهر كمتر 
از ۴هزار نفر بود اما امروز به ۱۴هزار نفر رسيده است. قانون وظيفه 
را بر عهده بهزيستي و شهرداري گذاشته اما با اقدام جهادي نيروي 
انتظامي، سپاه پاسداران و سازمان زندان ها ورود پيدا كردند و كاري 
را كه طي چند دهه در تهران صورت گرفته بود، در عرض دو سال 

به ۱۴هزار نفر رساندند.«
   آزادي خرده فروشان بعد از بازداشت

س��ردار حس��ين رحيمي، رئيس پليس تهران هم با بيان اينكه 
جمع آوري ۲0هزار معت��اد متجاهر از س��طح پايتخت نيازمند 
همراهي همه دستگاه هاس��ت، به ضرورت برخورد قاطع قضايي 
با خرده فروش��ان مواد مخدر اش��اره كرد و گفت: »انتظار داريم با 
خرده  فروشان برخورد جدي تري صورت گيرد، اين افراد ياد گرفتند 
با مقادير كم بازداشت و بالفاصله آزاد مي شوند، جمعيت فراواني 
داريم كه در بخش خرده فروش��ان موادمخدر متأسفانه در تهران 
جوالن مي دهند.« س��ردار رحيمي همچنين از دستگاه قضايي 
خواست تكليف خانه هاي پالك قرمز در شوش، مولوي و هرندي را 

كه كانون مصرف مواد مخدر شده است، مشخص كند. 

موتورسواري زوج سرايدار
 پس از سرقت ميلياردي

زوج س�رايداری ک�ه ب�ا تهدي�د چاق�و صاحبخان�ه را 
حب�س و 1/5ميلي�ارد پ�ول و ط�الي وي را س�رقت 
ک�رده بودن�د، هن�گام موتورس�واري بازداش�ت ش�دند. 
يك ماه قبل زن ميانسالي با مركز فوريت هاي پليس ۱۱0 تهران 
تماس گرفت و گزارش يك س��رقت را اعالم كرد. وقتي مأموران 
پليس در خانه شاكي در شمال تهران حاضر شدند، او در شرح ماجرا 
گفت: »من به تنهايي زندگي مي كنم، براي همين زوج جواني را به 
عنوان سرايدار استخدام كردم. مدتي بود كه آنها كارهاي خانه را 
انجام مي دادند تا اينكه ساعتي قبل با چاقو سراغم آمدند و دست و 
پايم را بستند و بعد از سرقت اموالم گريختند. من به سختي خودم 

را نجات دادم و به پليس خبر دادم.«
بعد از اينكه پرونده در پايگاه يكم پليس آگاهي بررسي شد، شاكي 
گفت ۱/5ميليارد تومان پول و طال از خانه اش سرقت شده است. 
او همچنين گفت كه سارقان كارت عابربانكش را به همراه رمزش 
سرقت كرده اند.  با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت، 
مأموران در اين باره تحقيقات خود را شروع كردند. در بررسي هاي 
بعدي مشخص شد موجودي حساب بانكي شاكي به كارت ديگري 
منتقل شده است، بنابراين صاحب حساب را در اصفهان شناسايي 
كردند. بررسي حساب بانكي نشان داد با موجودي اين حساب يك 
دستگاه موتورسيكلت خريداري ش��ده است. تحقيقات مأموران 
پليس در اين باره همچنين نشان داد زوج سريدار بعد از سرقت به 
اصفهان گريخته اند، بنابراين در جريان تعقيب و گريز زوج سريدار 
را سوار بر موتورسيكلت بازداشت كردند. آنها همچنين موفق شدند 
همدست متهمان را هم دستگير كنند. با اعتراف متهمان به سرقت، 
مأموران موفق شدند اموال سرقت شده را از مخفيگاهشان كشف 
كنند.  س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در پايگاه يكم 

پليس آگاهي جريان دارد. 

كشف رد خون خواننده افغان
 در خانه اش 

کش�ف رد خون خوانن�ده رپ�ر افغاني در 
خانه اش که به طرز مرموزي به قتل رسيده 
بود، پرون�ده را وارد مرحله ت�ازه اي کرد. 
به گ��زارش »ج��وان« صبح روز پنج ش��نبه 
هشتم مهرماه مأموران پليس تهران در يكي 
از خيابان هاي جنوبي تهران جس��د خواننده 
رپر افغاني به نام نظير را كشف كردند. بدين 
ترتيب قاضي محمدتقي ش��عباني، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه 
تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 
تحقيقات خود را درباره اين حادثه آغاز كردند. 
نخستين بررسي ها نشان داد نظير كه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسيده بود، همراه همسر و 
سه فرزندش در خانه اي نزديكي محل كشف 
جس��د زندگي مي كرده اس��ت. مأموران در 
نخستين گام از همسر مقتول تحقيق كردند 
كه وي در ادعايي گفت: همسرم خواننده بود 
و در مجالس عروس��ي و جشن ها خوانندگي 
مي كرد تا اينكه مدتي قبل متوجه ش��دم با 
زني در ارتباط است. شب حادثه پسر عمويم 
مهمان ما بود كه همان زن با ش��وهرم تماس 
گرفت و شوهرم عصباني شد و از خانه بيرون 
رفت. مأموران در ادامه پس��ر عموي همس��ر 
مقتول را بازداش��ت كردن��د و وي هم همان 
ادعاي دختر عمويش را تكرار كرد. همزمان با 
ادامه تحقيقات براي شناسايي عامل يا عامالن 

قتل، يكي از اعضاي خانواده نظير به دادسراي 
امور جنايي رفت و از عروس شان به اتهام قتل 
پسرشان شكايت كرد، س��پس مأموران زن 
مقتول را بازداشت كردند و متهم در بازجويي ها 
همان حرف هاي قبلي خود را تكرار و ادعا كرد 
از قتل شوهرش بي خبر اس��ت. در حالي كه 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت، يكي 
از فرزندان مقتول به مأموران پليس گفت: آن 
شب پدرم از خانه بيرون نرفت تا اينكه صبح 
از مادرم كه در حال شس��تن خونابه هايي در 
آشپزخانه بود سؤال كردم، پدرم كجاست؟ به 
من جواب داد كه بيرون رفته است. پس از اين 
مأموران به دستور بازپرس راهي خانه مقتول 
ش��دند و از خونابه هاي مانده در آش��پزخانه 
نمونه برداري كردند و براي آزمايش به پزشكي 
قانوني  فرستادند تا اينكه چند روز قبل پزشكي 
قانوني اعالم كرد آزمايش »دي ان اي« نشان 
داد نمونه خون هاي كشف شده در خانه متعلق 

به مقتول است. 
بدين ترتيب با به دس��ت آمدن اين س��رنخ 
تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد و اين فرضيه 
براي مأموران قوت گرفت كه مقتول به دست 
همس��رش يا فرد ديگري در خانه اش به قتل 
رسيده و بعد جسدش به بيرون منتقل شده 
است. تحقيقات از دو متهم براي برمال شدن راز 

قتل خواننده افغان ادامه دارد. 

سرعت زياد جان راننده را گرفت
سرعت زياد خودروي سواري پژوپارس هنگام رانندگي در بزرگراه آزادگان به قيمت 

جان راننده تمام شد. 
سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي تهران به خبرنگار 
ما گفت: ساعت ۱۲:۳0 روز گذشته مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي در شرق به غرب 
بزرگراه آزادگان محدوده شهرك مرتضي گرد باخبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان 
داد خودروي سواري پژوپارس پس از برخورد با گاردريل و جدول كناري با درخت فضاي 
سبز برخورد كرد و متوقف شد. بررسي هاي بيشتر نشان داد راننده كه مردي حدوداً ۲8ساله 
بود به علت شدت جراحت فوت شده است. سرهنگ مؤمني علت حادثه را ناتواني در كنترل 

خودرو ناشي از سرعت غيرمجاز اعالم كرد. 

مردي که ب�ه عنوان ميانج�ي وارد 
دعوا شده و دستش با ضربه قمه قطع 
شده بود، درخواس�ت قصاص کرد. 
به گزارش »ج��وان« تحقيقات پليس 
ته��ران دو س��ال قب��ل ب��ا درگيري 
دس��ته جمعي در منطقه يافت آباد به 
جريان افتاد. وقتي مأموران پليس به 
محل حادثه رفتند، بررسي هاي اوليه 
حكايت از آن داش��ت در آن درگيري 
مرد ميانجي به نام عماد بر اثر ضربات 
قمه از ناحيه دس��ت چ��پ مجروح و 
راهي بيمارستان شده است. تحقيقات 
در اين زمين��ه ادامه داش��ت تا اينكه 
خبر رسيد دس��ت عماد بر اثر شدت 
جراحات از ناحيه بازو قطع شده است. 
به اين ترتيب عماد بعد از بهبود نسبي 
از ضارب كه سپهر ۳7ساله بود شكايت 
كرد و گفت او با ضربات قمه باعث قطع 

شدن دستش شده است. 
س��پهر كه بعد از حادثه متواري بود، 
تحت تعقيب قرار گرفت و شناس��ايي 
شد. او بعد از دستگيري تحت بازجويي 
قرار گرفت و با اق��رار به جرمش راهي 
زندان ش��د. پرونده نيز با كامل شدن 
تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاده شد. 

متهم در اولين جلسه محاكمه مقابل 
هيئت قضايي شعبه هشتم دادگاه قرار 
گرفت. با اعالم رسميت جلسه شاكي 
در جايگاه ايستاد و گفت: »از آن حادثه 
دو سال مي گذرد و با قطع شدن دستم 
زندگي عادي ندارم. من در اين مدت 
كارم را نيز از دس��ت داده ام، به همين 
خاطر افسرده ش��ده ام و حالت عادي 
ندارم. براي متهم درخواست قصاص 
دارم تا همين بال س��رش بيايد و بداند 
چقدر سخت اس��ت و من چه زجري 

مي كشم.« 
شاكي درباره علت درگيري نيز گفت: 
»س��پهر از دوس��تانم بود و همديگر 
را مي شناختيم. آن ش��ب همراه او و 
ديگر دوستانم مشروب خورده بوديم 
و همگي مست بوديم كه در آن شرايط 
او شروع به ش��وخي كرد و مدام سر به 
سر من و س��اير دوستانم مي گذاشت. 
سپهر خيلي ش��وخ طبع نبود و تا آن 
موقع چنين رفتاري از او نديده بودم اما 
آن شب شوخي هاي او باعث شد با يكي 
از دوستانم درگير شود. وقتي درگيري 
آنها باال گرفت، براي ميانجيگري وارد 
درگيري شدم و به سپهر اعتراض كردم 
و گفتم تو باعث ش��روع اين درگيري 

شدي. او با شنيدن اين حرف اعتراض 
و شروع به عربده كشي كرد، سپس با 
قمه اي كه همراه داشت به طرفم حمله 
كرد. دوستانم سعي كردند جلوي او را 
بگيرند اما نتوانس��تند. آنجا بود كه او 
چهار ضربه به دس��ت و بازوي من زد. 
وقتي به بيمارستان رفتم، زخم ها آنقدر 
عميق بودند كه پزشكان نتوانستند آن 
را درمان كنند و همين باعث شد دستم 
از بازو قطع ش��ود. حاضر به گذش��ت 

نيستم و درخواست قصاص دارم.« 
در ادامه مته��م در جايگاه قرار گرفت 
و با قبول اتهامش گفت: »قبول دارم 
آن شب مش��روب خورده بودم و حال 
طبيعي نداش��تم اما هي��چ خصومتي 
با ش��اكي نداش��تم و نمي خواستم به 
او آس��يب برس��انم. باور كنيد من در 
مصرف مشروب زياده روي كرده بودم 
و اختي��اري از خودم نداش��تم، حتي 
لحظه درگيري را نيز به خاطر ندارم. 
درگيري بدون هيچ دليلي شروع شد 
و ناخواسته اين اتفاق رقم خورد. حاال 
ش��رمنده ام و از ش��اكي درخواس��ت 

گذشت دارم.« 
 در پايان هيئ��ت قضايي با اعالم ختم 
جلسه جهت صدور رأي وارد شور شد. 

درخواست قطع دست براي مرد قمه به دست

زن معتادی که با همدس�تي دو م�رد خالفکار 
مردی معل�ول را براي س�رقت اموالش به باغي 
متروکه در اطراف ورامين کش�انده بود، مدعي 
است از سرنوشت مرد گمش�ده بي خبر است. 
به گزارش »ج��وان« اواخر آذر امس��ال بود كه زن 
سالخورده اي در تهران به اداره پليس رفت و از گم 

شدن ناگهاني پسر ۴۶ساله معلولش خبر داد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: پسرم حميد معلول است 
و در يكي از خيابان هاي جنوبي تهران دستفروشي 
مي كند. امروز صبح مثل هميش��ه سوار ويلچرش 
ش��د و براي كار از خانه بيرون رفت و ديگر به خانه 
برنگشت. شب منتظرش بودم اما خبري از او نشد، 
با تلف��ن همراهش تماس گرفتم ك��ه تلفنش هم 
خاموش بود، س��پس از بستگان درخواست كمك 
كردم و همراه آنها به محل بس��اطش رفتم اما آنجا 
نبود و اهالي آن محل هم از او خبري نداش��تند، به 
همين خاطر نگران پسرم هستم و احتمال مي دهم 
براي او اتفاق بدي رخ داده باشد و درخواست دارم 

پسرم را پيدا كنيد. 
    رديابي تلفن همراه 

با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي محمدرضا 
صاحب جمعي، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رس��يدگي در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران تحقيقات گسترده اي را براي پيدا كردن 
مرد معلول آغاز كردند اما هيچ ردي از او پيدا نكردند 
تا اينكه چند روز قبل متوجه شدند تلفن همراه او در 
دست پسری افغان فعال شده است، بنابراين مأموران 
پليس پسر افغان را بازداشت و از وي بازجويي كردند. 
وي در تحقيقات پليسي مدعي شد مرد معلول را 
نمي شناسد و تلفن همراه را از پسر جوان ايراني به نام 

بابك به قيمت يك ميليون تومان خريده است. 

بررسي هاي مأموران پليس نشان داد بابك معتاد 
به ماده مخدر شيشه اس��ت و به پاتوقي در جنوب 
تهران رفت و آمد دارد، بدين ترتيب وي را شناسايي 

و بازداشت كردند. 
    ردپاي زن معتاد 

بابك وقتي به اداره پليس منتقل ش��د، ردپاي زن 
معتادي به نام فتانه را در گم شدن مرد معلول برمال 
كرد و گفت: من معتاد به مواد مخدر شيشه هستم و 
به همين خاطر به پاتوق معتاداني در جنوب تهران 
رفت و آمد دارم. چند ماه پيش با زن معتادي به نام 
فتانه در پاتوق آشنا ش��دم و از آن روز به بعد گاهي 
باهم در پاتوق مواد مي خري��م و مصرف مي كنيم. 
دي ماه امس��ال او براي خريد مواد پول نداشت كه 
من برايش مواد خريدم و او هم تلف��ن همراه را به 
من داد و گفت از يكي از دوستانش گرفته است اما 
چند روز بعد كه در حال مصرف مواد بوديم به من 
گفت صاحب تلفن همراه مرد معلولي است كه االن 
نمي داند زنده يا مرده اس��ت. او گفت مدتي قبل با 
مردی معلول آشنا شدم و وقتي دو نفر از دوستانم كه 
آنها هم دو مرد معتاد هستند موضوع را فهميدند، از 
من خواستند او را به باغ متروكه اي بكشانم و اموالش 
را سرقت كنيم كه اين كار را انجام داديم و اموالش 

را سرقت كرديم. 
    سرنوشت نامعلوم 

با اعتراف بابك، مأموران پليس راهي پاتوق معتادان 
شدند و فتانه را بازداش��ت و به اداره پليس منتقل 
كردند.  متهم صبح ديروز براي بازجويي به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل شد و در تحقيقات راز گم 

شدن مرد معلول را برمال كرد. 
وي گفت: من در يكي از ش��هرهاي شمالي كشور 
زندگي مي كردم تا اينكه چند سال قبل ازدواج كردم. 
زندگي خوبي داشتم اما در رفت و آمد با دوستان بد 

معتاد به مواد مخدر شدم كه شوهرم مرا طالق داد و 
از آن روز به بعد آواره كوچه  و خيابان شدم و چند ماه 
بعد هم براي كار راهي تهران شدم.  مدتي در تهران 
خانه دوستان و آش��نايان بودم و كارهاي خدماتي 
انجام مي دادم اما اعتيادم بيشتر شد و دست از كار 

كشيدم و راهي پاتوق افراد خالفكار شدم. 
در پاتوق با اف��راد زي��ادي ارتباط داش��تم و مواد 
مي خريدم تا اينكه چند ماه قبل با حميد كه معلول 
و دس��تفروش بود، در يك خيابان آش��نا شدم. ما 
باهم ارتباط داش��تيم كه دو نفر از اف��راد خالفكار 
پاتوق متوجه ارتباط ما شدند. وقتي براي آنها رابطه 
دوستانه ام را با حميد توضيح دادم، پيشنهاد دادند 
او را به باغ متروكه اي در اطراف ورامين بكش��انم و 
اموالش را سرقت كنيم. روز حادثه به بهانه اي او را به 
باغ متروكه كشاندم كه ناگهان دوستانم كه در آنجا 
مخفي شده بودند وارد آنجا شدند و به زور اموالش را 
سرقت كرديم.  وي ادامه داد: وقتي اموال مرد معلول 
را سرقت كرديم حالش بد شد و روي زمين افتاد به 
طوري كه مشخص بود فوت كرده است كه همگي از 
ترس فرار كرديم. پس از فرار به اورژانس زنگ زدم و 
آدرس باغ متروكه را دادم و گفتم كه مرد معلولي در 
آنجا حالش بد شده و درخواست كمك دارد اما ديگر 
خبر ندارم كه اورژانس به آنجا رفت يا نه و از سرنوشت 

مردمعلول هم خبري ندارم. 
در حالي كه مأم��وران به دس��تور بازپرس جنايي 
تحقيقات خود را براي دستگيري دو مرد خالفكار 
آغاز كرده اند، متهم براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
همچنين بازپرس جنايي به مأموران دس��تور داد 
همزمان با رفتن به باغ مورد نظر براي پيدا كردن ردي 
از مرد گمشده از اورژانس و مأموران پليس ورامين 

براي سرنوشت مرد گمشده استعالم بگيرند. 

سرنوشت نامعلوم  مرد معلول
 پس از حبس در باغ متروكه

خودروبندان!
پارك خودرو در محل عبور مردم معموالً با بي توجهي يا كم توجهي پليس روبه رو است. كمبود 
نيرو مي تواند يكي از داليل برخوردنكردن با اين تخلف باشد. با اينكه در حال حاضر كه  همه 
جاي شهر با دوربين كنترل مي شود، بايد براي اين معضل مهم چاره انديشي شود. اعتراض 
مردم به اين رفتار رانندگان متخلف گاهی با باالبردن برف پاك كن رقم مي خورد اما خيلي از 
وقت ها اين تخلف ها به درگيري هم منجر مي شود. پليس براي برخورد با پارك  كردن هاي 
اينچنيني بايد بسيار سختگير باشد تا متخلفان به زشتي رفتار خودخواهانه خود واقف شوند. 
اين يك پارك بی شرمانه در خيابان فاطمی بود كه همه عابران پياده را وادار می كرد از خيابان 

عبور كنند و خطر تصادف را به جان بخرند.

ــرا تيپ  ــت دو كابين كاپ ــودرو وان ــبز و كارت خ ــرگ س ب
ــكى  ــدل 1391رنگ مش 3200cc-BO2023G-G3م
متاليك شماره پالك ( ايران88 872 ى 62) به شماره موتور 
 NAGP2PF22CC811742 شماره شاسى SKB4702
متعلق به سارا فارسى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.البرز

شناسه اگهى: 1262928  م الف 8837 
 آگهى مزايده عمومى فروش تجهيزات

و لوازم آبرسانى به شماره 1400/8 
ــان رضوى در نظر  ــازمان جهاد كشاورزى خراس س
دارد تجهيزات و لوازم آبرسانى  مازاد خود  بالغ  بر 290 قلم كاال  شامل : 
اتصاالت و لوازم پلى اتيلن و ملزومات آبيارى ، لوله پلى اتيلن ،شيرآالت 
و لوازم چدنى و آهنى ،الكتروپمپ و فيلتراسيون و ايستگاه پمپاژ واقع 
در شهرستان قوچان در قالب نه گروه و يازده قلم به ارزش حدود 11 
ميليارد تومان را از طريق مزايده عمومى با مشخصات مندرج در اسناد 
مزايده به فروش برساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى شود جهت 
در يافت اسناد مزايده از  تاريخ1400/10/29 لغايت  1400/11/9 به 

سايت سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد)مراجعه نمايند .
ــخ 1400/10/29 لغايت 1400/11/18 از  زمان بازديد اموال: از تاري

ساعت 8 صبح الى 13 (غير از روزهاى تعطيل)
ــخگويى به  ــاعات ادارى جهت پاس ــماره تلفن 37628339 در س ش

سواالت مزايده.
آدرس محل بازديد: قوچان بلوار جمهورى اسالمى غربى،تقاطغ خيابان 
تالشگران ،پشت مديريت جهادكشاورزى شهرستان قوچان تلفن تماس 

جهت هماهنگى بازديد 09155817137 آقاى جليل تقديسى 
ضمنا هزينه درج آگهى به عهده برندگان مزايده مى باشد.

سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى

برگ سبز فاكتور فروش و اخرين سند قطعى محضرى سوارى پژو 
163B0062329 206مدل 1394به شماره موتورsD-Tu5 
ــى   NAAp41FDXEj666846  به شماره  ــماره شاس به ش
ــده و از درجه اعتبار  ــران 59 مفقود گردي پالك 618ص17  اي

ساقط ميباشد. 
 گلستان

سند كمپانى ، برگ سبز و كارت شناسايى خودرو سوارى پرايد  
ــماره  تيپ 131SX  مدل 1390 به رنگ نقره اى متاليك به ش
ــور 3899244   و  ــماره موت پالك ايران 38 – 136 م 59 به ش
ــى S1412289710455   متعلق به وحيد جالئى   شماره شاس
ــده و از درجه اعتبار ساقط  با كد ملى 1361263288 مفقود ش

مى باشد.
البرز

فاكتور فروش كارخانه سوارى سايپا تيبا مدل 1400 
ــماره موتورM15/9307071  به شماره شاسى    به ش
NAS811100M5762393  به شماره پالك ايران 
69   512ج 72 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.
 گلستان

برگ سبز و برگ كمپانى خودرو پرايد تيپ جى تى ايكس 
مدل 1374 رنگ سورمه اى روغنى شماره پالك ( ايران77 
- 389 ق 76) به شماره موتور 00792731 شماره شاسى 
S1412274507351 متعلق به محسن جعفرى قرقشه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
 البرز

TONDAR90k4M ــو ــوارى رن ــبز س ــرگ س  ب
100019606RR101833 مدل 1394به شماره موتور 

ــى   NAALSRALDFA242302  به  به شماره شاس
شماره پالك 359د93 ايران 59 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.
 گلستان
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