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برخورد با خودرو ها و موتورسيكلت هاي 
  پالك مخدوش

رئيس پلي�س راهنمايي و رانندگي كش�ور گفت: هيچ گذش�تي 
براي مالكان خودرو و موتورس�يكلتي كه پ�اك خود را مخدوش 
كنند، در كار نخواهد بود و به مقامات قضايي معرفي خواهند شد. 
به گزارش »جوان«، س��ردار س��رتيپ هاديانفر صبح ديروز در حاشيه 
پاس��خگويي به مردم در س��امانه ۱۹۷ ناجا گفت: مالكان هر خودرو و 
موتورسيكلتي كه اقدام به مخدوش كردن پالك خود كنند، مجازات 
حبس دارند و سه طرح ويژه در اين خصوص اجرا كرديم و با متخلفان 
به شدت برخورد شده و برابر گزارش هايي كه تازه ارسال شده اينگونه 

تخلف ها بسيار كاهش پيدا كرده است. 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كش��ور گفت: در بررسي مشكالت 
مردم در سامانه ۱۹۷ ناجا يكي از موضوع هايي كه بيشتر از سوي مردم 
به صورت تلفني مطرح مي شد، تشكر در خصوص دستور دادستان كل 
كشور است نسبت به اينكه سند خودرو سند قطعي مالكيت محسوب 

مي شود. 
وي در خصوص شماره گذاري و حجم باالي مراجعات براي نام نويسي 
در سيستم شماره گذاري گفت: مراكز شماره گذاري بر اساس قانون بايد 
در شرايط قرمز تعطيل مي شد، اما با هماهنگي وزارت كشور و وزارت 
بهداشت مراكز با ۵۰ درصد ظرفيت در حال فعاليت هستند و بايد مردم 
در خصوص نوبت گرفتن كمي صبور باشند، البته ما براي رفع مشكالت 
مردم و تسهيل در خصوص شماره گذاري دو ساعت نيز بر فعاليت مراكز 

شماره گذاري اضافه كرديم. 
وي در خصوص احراز محل سكونت كه بايد مالكان خودرو بگيرند هم 
افزود:در بحث نوش��ماره بايد نمايندگي ها يا دفاتر پليس + ۱۰ اعالم 
كنند، اما در خص��وص نقل و انتقال بايد متقاضي��ان به مراكز تعويض 
پالك بروند، گرچه در يك ماه آينده تمامي اين مراحل از طريق سامانه 

راهور ۱۲۰ انجام خواهد شد. 

ايست قلبي راننده پژو 
هنگام رانندگي

رانن�ده خ�ودروي س�واري پ�ژو هن�گام رانندگ�ي در خياب�ان 
ولي عص�ر تهران ايس�ت قلب�ي ك�رد و جان�ش را از دس�ت داد. 
س��رهنگ مجيد رنجبر، رئي��س مركز فرماندهي و كنترل هوش��مند 
پليس راهور تهران بزرگ توضيح داد: س��اعت 8:3۰ صبح روز گذشته 
راننده خودروي پژو كه در مسير شمال به جنوب خيابان ولي عصر)عج( 
قبل از خيابان شهيد بهش��تي در حال رانندگي بود، دچار سكته قلبي 
مي ش��ود و با چند خودرو نيز برخورد مي كند. وي ادامه داد: مأموران 
پليس و امدادگران بعد از حضور در محل در اين باره تحقيق كردند. وي 
گفت: بررسي ها نش��ان داد راننده قبل از سكته قلبي سعي در متوقف 
كردن خودرو و هدايت  آن  به كنار راه داشته كه موفق به اين كار نشده 
و متأسفانه دچار حمله قلبي مي شود و با چند خودروي ديگر برخورد و 

در محل حادثه فوت مي كند. 

بازداشت دختر   سارق
 با لباس پسرانه

فرمانده انتظامي شهرس�تان ش�يراز گفت: يك دختر سارق كه با 
لباس پسرانه و استفاده از موتورسيكلت، اقدام به سرقت مي كرد، 

دستگير شد. 
س��رهنگ فرج ش��جاعي گفت: چند روز قبل مأم��وران كالنتري ۴۰ 
سلطان آباد در جريان گشت زني هاي خود به راكب يك موتورسيكلت 
مظنون ش��دند و آن را متوقف كردند. بررسي ها نش��ان داد كه راكب 
موتورسيكلت دختري ۲8 ساله است كه با پوشش مردانه اقدام به سرقت 
لوازم داخل خودروها مي كند. متهم در بازجويي هاي بيشتر به 3۰ فقره 
س��رقت اعتراف كرد. مأموران پليس همچنين در بازرسي از مخفيگاه 
وي مقدار زيادي لوازم سرقتي از جمله دو دستگاه موتورسيكلت سرقتي 

كشف كردند. تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

رمال متجاوز
 به مرگ محكوم شد

حكم اع�دام م�رد رم�ال ك�ه مته�م اس�ت در شهرس�تان يزد 
ب�ه زن�ان تع�رض مي ك�رد، در دي�وان عالي كش�ور تأييد ش�د. 
غالمعلي دهشيري، رئيس كل دادگستري استان يزد گفت: اين پرونده 
با مطرح شدن شكايت هاي مشابه عليه مردي رمال در دستور كار پليس 
قرار گرفت. بررسي ها نشان داد كه متهم ابتدا با قرائت احاديث يا آياتي از 
قرآن، اعتماد سوژه هاي خود را جلب مي كرده و سپس به انجام اقدامات 
مجرمانه خويش  مي پرداخت. متهم همچني��ن با ادعاي تخليه كردن 
انرژي هاي منفي از مراجعه كنندگان هزينه هاي كالن دريافت و گاهي 

با همين عنوان به آنها تعرض مي كرد. 
رئيس كل دادگستري استان يزد گفت كه حكم اعدام متهم در ديوان 
عالي كش��ور تأييد شده اس��ت و بعد از طي كردن مراحل قانوني اجرا 

مي شود. 

كنترل محله محور 
آسيب هاي اجتماعي 

مهم ترين معضل و آسيب اجتماعي در كشور فقر و بيكاري است. اول 
بيكاري اس��ت كه به دنبال آن فقر هم مي آيد. فقر يكي از عوامل مهم 
از انواع انحرافات از جمله دزدي و انحرافات جنسي و به وجود آورنده 
آس��يب اجتماعي در جامعه به خصوص نس��ل جوان است. زماني كه 
افراد به دليل فقر به حاش��يه ش��هر مي روند، نظارت اجتماعي پنهان 
از بين مي رود و افراد احساس آزادي مي كنند و به سمت آسيب هاي 
اجتماعي كشيده مي ش��وند و گرايش به اين آسيب ها نيز باال مي رود. 
بيكاري، كمبود مواد غذايي و پوشاك، بي سوادي، عقب افتادگي، جهل 
و خرافات، نبود بهداش��ت كافي و انواع بيماري هاي روحي و جسمي 

ريشه در نياز مادي و فقر دارد. 
ريشه بسياري از خشونت ها به فقر بر مي گردد، زماني كه پدر خانواده 
توانايي تأمين معيشت خانواده خود را نداشته باشد، تحمل او نسبت 
به مس��ائل مختلف كاهش پيدا می كند و تحريك پذير خواهد شد و 
در نهايت خشونت در خانواده ش��كل مي گيرد و يكباره آمار خشونت 
افزايش مي يابد. اي��ن افراد اين خش��ونت ها را در جامعه نيز خواهند 
داش��ت و به نوعي احس��اس مي كنند جامعه در حق آنه��ا كوتاهي 

كرده است. 
به داليل كرونا و تورم، شرايط مالي بس��ياري از خانواده ها نامناسب 
بوده، نامطلوب تر شده و از سوي متوليان امر نيز يك برنامه حمايتي 
مشخص براي حمايت از خانواده هاي كم در آمد اجرا  نشده است. گاهي 
در جامعه و خانواده جوانان را به دليل به انحراف كشيده شدن مقصر 
مي دانند، اما زماني كه مسائل واكاوي مي شود، مشاهده شده كه اين 
فرد به دليل موفق نشدن در كسب شغل مناسب، ازدواج، تحصيل و 
تخليه نكردن هيجانات دچار خأل عاطفي شده و در نهايت توسط يك 
عامل يا زمينه آسيب پذير مي ش��ود. در حوزه آسيب هاي اجتماعي 
تمركز مس��تقل و واحدي روي دستگاه هاي مس��ئول و متولي مثل 
شهرداري، بهزستي يا وزارت كشور، وزارت امور خارجه در خصوص 
آس��يب هاي اجتماعي چه در مرحله پيش��گيري يا كنترل و درمان 

وجود ندارد. 
 در حوزه پيشگيري و آموزش، برنامه مشخص، جامع و هدفمند نيست، 
بلكه به صورت جزيره اي كار مي شود. چرا مصرف الكل به عنوان يك 
ضد ارزش به يك ارزش تبديل مي شود؟! آسيب هاي اجتماعي را بايد 
توسط سراي محله، »محله محور« و موزاييك بندي، با نرم مشخص و 
هدفمند كنترل كنيم. اس��تفاده از متخصصان محلي در حوزه درمان 
در رشته هاي مختلف  ظرفيت باالتري دارد البته آموزش خانواده مهم 
است با جذب، محبت  و دوستي مي شود بخش اعظمي از آسيب هاي 

اجتماعي را كاهش داد و كنترل كرد. 
* كارشناس ارشد روانشناسي باليني

مرگ دلخراش مرد زخمي
 در صندلي جلوي آمبوالنس

يك دستگاه آمبوالنس پس از اينكه مجروح حادثه را در صندلي 
جلو سوار كرد با سرعت 1۸۰ كيلومتر در حال رانندگي در بزرگراه 
آزادگان با تريلي حام�ل ميلگرد تصادف كرد ك�ه مجروح حادثه 
جان باخت و راننده هم به ش�دت زخمي و راهي بيمارس�تان شد. 
به گزارش »جوان«، س��اعت ۱۰:۱۵ صبح روز دوشنبه ۱۵ شهريور 
مأموران كالنت��ري ۱۷۹ خليج فارس با تماس تلفني ش��هروندي از 
تصادف مرگبار يك دستگاه آمبوالنس با يك دستگاه تريلي باربري در 

خط شمال به جنوب بزرگراه آزادگان با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران پليس در محل حادثه كه نرس��يده به پل بزرگراه تهران به 
ساوه بود، مشاهده كردند خودروي آمبوالنس آبي رنگ خصوصي در 
الين كند رو از پش��ت با تريلي كه بار ميلگرد دارد، تصادف شديدي 
كرده است، به طوري كه يكي از سرنشينان آن در صندلي جلو در دم 
فوت كرده و راننده آمبوالنس هم به ش��دت زخمي و به بيمارستان 

انتقال داده شده است. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد دقايقي قبل مرد ۲6 ساله فوت 
شده كه حميد نام دارد، در حوالي بزرگراه آزادگان با موتور سيكلتش 
با خودرويي تصادف مي كند كه از ناحيه دست زخمي مي شود. پس 
از اين حادثه مأم��وران پليس راهنماي��ي و رانندگي در محل حاضر 
مي ش��وند و از طرفي هم با اطالع اين حادثه آمبوالنس براي انتقال 
مجروح به مركز درمان به محل اعزام مي ش��ود. تكنسين آمبوالنس 
پس از حضور در محل حادثه دست راننده موتور سيكلت را كه كمي 
دچار خراش و جراحت ش��ده بود، پانس��مان و در ادامه وي را براي 
انتقال به بيمارس��تان در صندلي جلو س��وار مي كند و راننده هم به 
طرف مركز درماني به راه می  افتد. آنطور كه مش��خص شده اس��ت 
راننده با س��رعت حدود ۱8۰ كيلومتر در ساعت در بزرگراه آزادگان 
حركت مي كند كه ناگهان در الين كندرو با تريلي كه بار ميلگرد دارد 
و به علتي توقف كرده اس��ت، بر خورد مي كند. برخورد آمبوالنس به 
قدري شديد بوده كه ميلگردها پس از عبور از شيشه جلو وارد بدن 
مرد زخمي می شود كه از حادثه اول جان سالم به در برده بود و او را 
در دم مي كشد. همچنين قسمتي از ميلگرد  ها هم با راننده برخورد 

و او را زخمي مي كند. 
در حالی كه بررس��ي اوليه كارشناس��ان حكايت از آن داشت راننده 
آمبوالنس مقصر است، قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس شعبه چهارم 
دادسراي امور جنايي تهران دستور داد ضمن بررسي حادثه و تنظيم 
كروكي براي مشخص شدن درصد مقصران حادثه، جسد مرد فوت 

شده براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني منتقل شود. 

راننده پيكان كه يك س�ال قب�ل پس از 
تصادف مرگبار با م�ردي رهگذر از محل 
گريخته ب�ود، حاال ب�ا اتهام قت�ل عمد از 
س�وي خانواده مقتول مواجه شده است. 
تحقيق�ات تي�م جناي�ي ب�راي روش�ن 
ش�دن ماجرا ب�ه جري�ان افتاده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، اول شهريور سال قبل 
بود كه مأم��وران پليس ته��ران از تصادف 
مرگباري در خيابان سراج در شرق تهران با 

خبر و راهي محل شدند. 
مأموران پليس در محل حادثه با جسد مرد 
3۲ ساله اي به نام ابراهيم روبه رو شدند كه در 

حادثه تصادفي به كام مرگ رفته بود. 
بررس��ي هاي مأم��وران پليس نش��ان داد، 
لحظاتي قبل خودروي پيكاني با مرد جوان 
برخورد و پس از آن ه��م از محل فرار كرده 

است. 
پس از آن، مأموران پليس بررسي هاي خود 
را براي شناسايي راننده خودروي پيكان آغاز 

كردند، اما هيچ ردي از وي پيدا نكردند. 
   ادعاي قتل 

در حالي ك��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
ادامه داشت، يكي از اعضاي خانواده ابراهيم 
به دادس��راي امور جنايي تهران رفت و ادعا 
كرد كه ابراهيم در تص��ادف عمدي به قتل 

رسيده است. 
وي گفت: ابراهيم مدتي است با چند نفر كه 
ما آنها را نمي شناس��يم، اختالف داشت. در 
اين مدت او هميشه تلفني در حال درگيري 
و مشاجره لفظي بود. او به ما گفته بود از سوي 
همان افراد تهديد به مرگ شده است و االن 
هم احتمال مي دهيم تصادف عمدي بوده و 
افرادي كه با او اختالف دارند، او را با خودرو 
زير گرفته اند يا راننده پيكان را براي قتل او 
اجير كرده بودند تا با صحنه سازي خون او را 

پايمال كنند. 

وي در ادامه گفت: پس از حادثه از شاهدان 
تحقيق كردم كه حرف هاي آنها نشان مي داد 
راننده پيكان به عمد به ابراهيم زده و بعد هم 

به سرعت از محل گريخته است. 
با شكايت خانواده ابراهيم، قاضي مصطفي 
واحدي، بازپرس ش��عبه يازدهم دادسراي 
امور جنايي تهران پرونده را براي رسيدگي 
در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار داد. 
مأموران پليس در نخستين گام دوربين هاي 
محل حادثه را بازبيني كردند و بررسي هاي 
اوليه حكايت از آن داش��ت، تصادف عمدي 
بوده اس��ت، چ��ون دوربين ه��ا تصاوير مرد 
فوت ش��ده را در حالي ضب��ط كرده بود كه 
مي خواست از خيابان عبور كند كه ناگهان 
خ��ودروي پيكاني بدون توجه ب��ه جلو با او 
تصادف مي كن��د و بع��د از آن راننده بدون 
اينكه توقف كن��د به س��رعت از محل دور 

مي شود. 
بدين ترتي��ب مأموران به دس��تور بازپرس 
جنايي تحقيق��ات خود را براي شناس��ايي 
راننده پيكان ادامه دادند و ب��ا وجود اينكه 
ش��ماره پالك خودرو در تصاوير به دس��ت 
آمده خوانا نبود، موفق شدند صاحب خودرو 
را كه مرد ۴۰ س��اله اي به نام منصور است، 

شناسايي و بازداشت كنند. 
   عمدي نبود 

متهم پس از دس��تگيري صبح ديروز براي 
تحقيق به دادسراي امور جنايي منتقل شد. 
وي در بازجويي ها مدعي ش��د كه تصادف 
مرگبار عمدي نبوده است و در اين مدت هم 
خبر نداشته كه آن رهگذر فوت كرده تا اينكه 

االن به اتهام قتل عمد دستگير شده است. 
وي در ادعايي گفت: زندگي سختي دارم و 
روز حادثه هم به خاطر ترس از گرفتاري هاي 
بيش��تر محل حادثه را ترك ك��ردم، اما اگر 

مي دانس��تم مرد رهگذر فوت كرده اس��ت، 
حتم��اً در محل مي ماندم ت��ا االن به عنوان 
قاتل دستگير نشوم. وي ادامه داد: ۱8 سال 
قبل ازدواج ك��ردم و حاص��ل زندگي ام دو 
دختر۱۷ و ۱۴ س��اله اس��ت. زندگي خوبي 
داش��تيم تا اينكه معتاد به مواد مخدر شدم 
و از آن روز ب��ه بع��د زندگي ام تي��ره و تار و 
گرفتاري ه��اي مالي و خانوادگي ام ش��روع 
شد. محل زندگي ام در همان نزديكي محل 
حادثه در شرق تهران است و روز حادثه هم 
با خودروي پيكانم ب��راي خريد نان از خانه 

بيرون آمدم.
 پس از اينكه نان خريدم، ب��ه طرف خانه ام 
به راه افتادم كه متوجه ش��دم، خودروام از 
قسمت شاگرد با مردي برخورد كرد. از آينه 
نگاه كردم و ديدم آن مرد از روي زمين بلند 
شد فكر كردم حالش خوب است و به راهم 
ادامه دادم. چند باري تصميم گرفتم توقف 

كنم، اما معتاد بودم و مي ترسيدم. 
ي��ك روز بعد به مح��ل تصادف آم��دم و از 
رهگ��ذران و كاس��ب هاي آن محل جوياي 
حال آن مرد شدم، اما هيچ كسي از او خبري 
نداش��ت كه احتمال دادم اتفاق خاصي رخ 
نداده اس��ت تا اينكه چند روز قبل مأموران 
به س��راغم آمدند و مرا به اته��ام قتل عمد 
بازداشت كردند. وي در پايان گفت: تصادف 
آن روز عم��دي نبود و اگر مي دانس��تم آن 
مرد فوت كرده اس��ت، در محل مي ماندم تا 

مأموران پليس برسند. 
بازپ��رس جناي��ي در ادامه، مته��م را براي 
مشخص شدن صحت و س��قم ادعايش در 
اختيار كارآگاهان پلي��س آگاهي قرار داد و 
همچنين دس��تور داد همزمان با تحقيق از 
شاهدان عيني به صورت تخصصي بررسي 
كنند كه آي��ا تص��ادف مرگبار عم��دي يا 

غير عمدي بوده است. 

تصادف يا قتل عمد؟

3 برادر قاتل در انتظار محاكمه
س�ه برادر كه به خاطر اخت�اف قديمي يكي 
از دوستانش�ان را در يكي از پارك هاي غرب 
تهران به قتل رسانده بودند، به زودي در دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه خواهند شد. 
به گزارش جوان، 3۱ خردادماه امسال، مأموران 
كالنتري ۱۵3 شهرك وليعصر از درگيري خونين 
در يكي از پارك هاي غرب تهران باخبر و راهي 
محل شدند. بررسي ها نش��ان داد درگيري بين 
س��ه برادر و پس��ر ۲۴ س��اله ای به نام عمار رخ 
داده است كه در آن درگيري عمار با ضربه چاقو   

سه برادر زخمي و راهي بيمارستان شده است. 
   تشكيل پرونده قتل 

تحقيقات براي بازداشت ضاربان ادامه داشت تا 
اينكه از بيمارستان خبر رسيد عمار بر اثر شدت 
خونريزي ها فوت كرده اس��ت. يكي از شاهدان 
گفت: »آن شب همراه يكي از دوستانم به پارك 
گلستان رفتيم و در آنجا قدم مي زديم كه ناگهان 
عمار با موتور وارد پارك شد و با مرد جواني به نام 
حسام چشم در چشم شد و با هم درگير شدند.« 
وي ادامه داد: » دقايقي بعد برادران حسام وارد 
پارك شدند و با چاقو به مقتول حمله كردند و او 

را به قتل رساندند.«
   دستگيري 3 برادر قاتل 

با ثبت اظهارات ش��اهد حادثه، سه برادر تحت 

تعقيب قرار گرفتند تا اينك��ه مأموران آنها را در 
خانه خواهرشان بازداش��ت كردند. متهمان در 
بازجويي ها به جرمشان اقرار كردند. يكي از آنها 
گفت: »اختالف من و برادران��م با مقتول به يك 
سال قبل بر مي گردد. س��ال گذشته خودرويي 
را فروخته بودم، اما مش��تري آن مبلغ ماش��ين 
را كامل پرداخت نكرده بود ب��ه همين خاطر آن 
خودرو امانت در نمايشگاه مانده بود. روزي حسام 

همراه عمار به نمايش��گاه آمد و از من خواست 
براي انجام كاري با آن خودرو بيرون برود. خيلي 
س��فارش كردم تا مراقب خودرو باشد، اما وقتي 
خ��ودرو را برگرداند، ديدم تصادف كرده اس��ت. 
علت را پرس��يدم، گفت عمار در خيابان با يكي 
از دوس��تانش كه راننده يك نيس��ان قاليشويي 
است، ش��وخي كرده و همين موضوع باعث شد 

ما تصادف كنيم.« 

متهم ادامه داد: » پس از اين من از  عمار  خواستم 
خسارت ماشين را بدهد، اما او قبول نمي كرد كه 
با هم اختالف پيدا كرديم. از طرفي او هميشه در 

اينستاگرام براي من كري خواني مي كرد.«
متهم در خصوص قتل گفت: »آن ش��ب حسام 
تماس گرفت و گفت عمار را در پارك ديده است 
و با هم درگير شده اند. او گفت عمار با چاقو به او 
حمله كرده است و از ما كمك خواست. بالفاصله 
من و برادرم به پارك رفتيم و وقتي با هم روبه رو 
ش��ديم براي دفاع از خودمان چاقو را از مقتول 

گرفتيم و اين حادثه رقم خورد.«
در ادامه حسام هم گفت: »شب حادثه قرار شد به 
ديدن عمار در پارك گلستان بروم تا خسارت را 
بگيرم. همراه دوستم به پارك رفتيم كه متوجه 
شدم عمار مشروب خورده است. او حالت عادي 
نداشت كه براي ما چاقو كشيد و من هم از ترس 
با برادرانم تماس گرفتم و خواستم براي كمك به 
پارك بيايند. در آن درگيري آنها به مقتول ضربه 

زدند ولي من ضربه اي نزدم.«
متهم س��وم هم در ادامه حرف هاي برادرانش را 

تأييد كرد. 
 بدين ترتيب متهمان كه كيفرخواست آنها صادر 
شده به زودي در دادگاه كيفري يك استان تهران 

محاكمه خواهند شد. 

زائران اربعين از مراجعه به مرزها خودداري كنند
س�خنگوي ني�روي انتظام�ي ب�ا بي�ان 
اينك�ه مرزهاي زمين�ي چهارگانه ب�ا عراق 
مس�دود اس�ت، گف�ت: زائ�ران از مراجعه 
ب�ه مرزه�ا خ�ودداري و اخب�ار موث�ق را 
كنن�د.  دنب�ال  رس�مي  رس�انه هاي  از 
به گزارش »جوان«، س��ردار مه��دي حاجيان 
توضيح داد: با توجه به محدوديت هاي كرونايي 
و حفظ س��المت هموطن��ان عزي��ز مرزهاي 

چهارگانه زميني با كش��ور عراق ب��راي خروج 
عاشقان حس��يني در ايام اربعين بسته است و 
هيچ گونه خدم��ات گذرنام��ه اي در اين رابطه 
ارائه نمي شود.  به گفته وی بر اساس اعالم ستاد 
مرك��زي اربعين، دول��ت عراق با اع��زام هوايي 
حداكثر 3۰ه��زار زائر براي حضور در مراس��م 
اربعين حسيني موافقت كرده است كه البته اين 
افراد بايد ۷۲ساعت قبل از سفر تست pcr مبني 

بر سالمت داشته باشند. 
معاون اجتماعي ناجا با اشاره به اينكه اعزام زائران 
از اين طريق نيز تابع شرايط خاص ابالغي مراجع 
ذيصالح خواهد بود، تصريح كرد: زائراني كه دو 
دوز واكس��ن كرونا را تزريق كرده اند، مي توانند 
پيش ثبت نام خود را در س��امانه س��ماح انجام 
دهند، هر چند اين موضوع دليلي براي عزيمت 

قطعي محسوب نخواهد شد. 

 سيامك محمدي*
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تلفن همراه 09127274206 تماس حاصل نمايد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
گواهينامه موقت پايان تحصيات دوره كارشناسی ارشد  اينجانب سميرا فائزی  فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 7۸  شماره ملی 46۰9433451 صادره از گرمسار در مقطع 
كارشناسی ارشد ناپيوسته رشته مهندس�ی معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
سمنان با شماره 21۰9/ پ / ف مفقود گرديده اس�ت و فاقد اعتبار می باشد. از يابنده 
تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامی واحد سمنان به نشانی سمنان، 
كيلومتر 5 جاده سمنان دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اس�امی واحد سمنان ارسال 

نمايد.سمنان

گلستان


