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سردار حسین رحیمي*

  هوشمند سازی    پليس 
براي خدمت بهتر  به مردم

فرمان�ده ني�روي انتظام�ي ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه پلي�س ج�زو 
س�ازمان هاي پيش�تاز در ح�وزه هوشمندس�ازي اس�ت ب�ر 
آم�وزش بيش�تر مأم�وران پلي�س در اي�ن ح�وزه تأكي�د كرد. 
سردار حسين اشتري در مراسم افتتاح طرح هاي هوشمندسازي پليس 
گفت: نيروي انتظامي با توجه به تنوع و گستردگي مأموريت هاي خود 
ضرورت دارد كه در راستاي ارائه خدمات رساني سريع و دقيق به مردم 
به سمت اين مهم گام هاي اساسي بردارد. وي ادامه داد: هيچ سازماني 
همچون نيروي انتظام��ي داراي اختيارات و مأموريت هاي گس��ترده 
نيس��ت و نيروي انتظامي حتي در اقصي نقاط كشور حضور پررنگ و 
اساسي دارد. وي ادامه داد: بحمداهلل امروز با رونمايي سامانه ها در حوزه 
هوشمندسازي پليس به نتيجه مطلوبي رس��يده ايم، البته تمامي اين 
اقدامات گام هاي اوليه است كه ان شاء اهلل در آينده نتايج بهتري نيز به 
دست خواهيم آورد. سردار اشتري با بيان اينكه هوشمندسازي براي 
نيروي انتظامي يك اصل است، خاطر نشان كرد: در اين حوزه بايد داراي 
تجهيزات بروز و فناوري نوين باشيم و الزم است كه تمامي همكاران ما 

آموزش هاي الزم را در بحث هوشمندسازي كسب كنند. 
فرمانده ناجا به فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه هوشمندسازي 
پليس نيز اشاره كرد و گفت: در اين راستا فرموده اند:»نيروي انتظامي 
يك س��ازمان بزرگ خدمت رسان اس��ت«، پيام تبريك ديروز ايشان 
به مناس��بت هفته نيروي انتظامي باعث اميد و دلگرمي براي تمامي 
همكاران شد، ضمن اينكه در اين پيام ايشان به موضوع هوشمندسازي 
پليس نيز تأكيد داشتند.  وي ادامه داد: از اين رو همه بايد تالش كنيم 
عالوه بر مأموريت هاي ذاتي و محوله خود با هوشمندس��ازي پليس، 
خدمت رساني به مردم با دقت و س��رعت بيشتري انجام شود، در واقع 
بايد مردم در زندگي روزمره خود خدمت رساني به صورت هوشمند را 

احساس كنند. 
سردار اش��تري با بيان اينكه داده هاي نيروي انتظامي داده هاي خوبي 
اس��ت، تأكيد كرد: بايد بتوانيم بر اين داده ها حاكميت داشته باشيم و 
در راستاي اجراي مأموريت ها با اشراف اطالعاتي خدمات بهتري را به 

مردم ارائه دهيم. 
اين مقام ارش��د انتظامي خاطر نش��ان كرد: اميد است با محقق شدن 
اهداف مدنظر بتوانيم س��رباز واليت و خدمتگزار خوب��ي براي مردم 

باشيم. 

 كالهبرداري ميلياردي 
با وعده ساخت كابينت 

مرد فريب�كار كه با وعده س�اخت كابينت موفق ب�ه كالهبرداری 
8ميلياردتومان�ي ش�ده ب�ود س�رانجام ب�ه دام پلي�س افت�اد. 
به گ��زارش جوان، چن��دي قبل پرون��ده اي با موض��وع كالهبرداري 
روي ميز كارآگاهان پايگاه شش��م پليس آگاهي قرار گرفت. بررس��ي 
شكايت هاي مطرح شده در اين باره نش��ان داد كه متهم با درج آگهي 
س��اخت كابينت در فضاي مجازي مش��تريان را فري��ب داده و بعد از 
دريافت بيعانه متواري مي شود. يكي از شاكيان توضيح داد: من براي 
ساخت كابينت هاي خانه ام در فضاي مجازي جست وجو كردم. بعد از 
تحقيق در اين باره با شماره يكي از كساني كه در اين باره آگهي داده بود 
تماس گرفتم و با آن مرد حرف زدم. او به خانه ما آمد و بعد از بررس��ي 
و اندازه گيري هاي مورد نظر بر س��ر قيمت هم توافق كرديم. آن مرد 
از من خواست كه 7ميليون تومان به صورت بيعانه به او پرداخت كنم 
تا كار ساخت كابينت ها را شروع كند. من هم به حرفش اعتماد كردم 
و پول را به شماره حس��ابي كه داده بود واريز كردم، اما بعد از آن ديگر 
به تماس هايم جواب نداد كه فهميدم از من كالهبرداري كرده است. با 
كامل شدن تحقيقات در اين باره مأموران پليس با اطالعاتي كه شاكيان 
در اختيارشان گذاشتند توانس��تند مخفيگاه متهم را شناسايي و او را 
دستگير كنند. متهم در بازجويي ها به كالهبرداري هاي سريالي به اين 
شيوه اعتراف كرد و گفت موفق شده از اين راه 8ميليارد تومان به جيب 

بزند كه بازداشت شد. 
سرهنگ »شهرام سلطاني« سرپرست پايگاه ششم پليس آگاهي تهران 

بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم ادامه دارد. 

مهم ترین كمک مردم به پليس 
 نيروي انتظامي از زمان تأسيس تاكنون اصل كار 
خود را توجه به خواسته هاي اساسي شهروندان 
در حوزه امنيت و پيشگيري از وقوع جرم نهاده 
است و تمام توان خود را براي تحقق اين امر به 
كار گرفته است. مسلماً نيروي انتظامي، در اين 
مسير نمي توانست بدون مشاركت عمومي بر 
مشكالت غلبه كرده و موانع تحقق امنيت پايدار 

را از سر راه جامعه بردارد. نكته مهم در تعامل پليس و مردم براي ايجاد امنيت 
پايدار، استمرار در مشاركت در روند جرم ستيزي در بستر جامعه، چه از جانب 
پليس و چه از جانب شهروندان است.  اصلي ترين بخش از تعامل شهروندان در 
تأمين امنيت در حوزه همكاري اطالعاتي با پليس است، شهروندان عالوه بر 
انعكاس نظراتي كه براي ارتقاي سطح فعاليت هاي پليس مي نمايند، مي توانند 
به راحتي از راه هاي ارتباطي كه نيروي انتظامي اعالم كرده، پليس را در جريان 
مشاهدات خود جهت شناسايي و برخورد با هرگونه عمل مجرمانه و خالف قانون 
قرار داده و بر سرعت عمل پليس براي واكنش مناسب به اين دست اعمال خالف 

بيفزايند كه اين خود از مهمترين كمك هاي مردم به پليس خواهد بود. 
بخش ديگر از مش��اركت عمومي ش��هروندان در عمل به توصيه هايي است 
كه باعث كاهش روند وقوع جرم مي ش��ود. به طور مثال، شهروندان با توجه 
به توصيه هاي تخصصي پليس براي پيشگيري از س��رقت خودرو و منازل و 
سرقت هاي خياباني و اقدام عملي در راستاي اين توصيه ها مي توانند تا حد 
زيادي از خطر سرقت بكاهند. از ديگر سو برخي توصيه هاي پليس براساس 
عدم انجام برخي اعمال و رفتار هاي آسيب زا به جامعه استوار است و پليس در 
اين موارد از شهروندان مي خواهد كه بر برخي از اقدامات خود كنترل كرده و 
توجه بيشتري داشته باشند تا بستر سوء استفاده و آسيب به جامعه فراهم نشود. 
به طور مثال در برخي از تجمعات كه شايد خواسته برحقي در آنها مطرح شود، 
عده اي معاند با سوء استفاده از موقعيت در صدد آن بر مي آيند تا از اين دست 
تجمعات آرام براي مقاصد شوم و غير قانوني خود نهايت بهره را ببرند كه اين امر 
هوشياري و ذكاوت شهروندان هميشه آگاه و بيدار را نسبت به وضعيت و جامعه 

خود و نگاه معاندين و دشمنان به آن را مي طلبد. 
هرچند ممكن است رعايت تمامي موارد ياد شده و اقدامات عملي متناسب 
با آنها، به ظاهر بسيار سهل و آسان به نظر آيد، اما عمل به همين توصيه ها و 
اقدامات مي تواند تأثيري بسيار مثبت و گسترده در روند كار پليس داشته باشد 
و در نهايت به واس��طه اين همكاري، شاهد توسعه امنيت پايدار خواهيم بود 
كه حاصل آن نه تنها در ارتقاي سطح اقدامات پليس، بلكه در زندگي روزمره 

شهروندان و رضايتمندي آنان نيز قابل مشاهده خواهد بود.
*فرمانده انتظامي پايتخت

سقوط مرگبار مرد كالهبردار 
هنگام فرار

ف�رار هالي�وودي مجرم كالهب�رداري كه قص�د داش�ت از طبقه پنجم 
خانه اش با طناب از دست مأموران پليس فرار كند با  مرگ او پايان يافت. 
به گزارش جوان، ساعت 12 ظهر ديروز قاضي محمد تقي شعباني، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از سقوط 
مرگبار مرد ميانسالي با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل ش��د.  تيم جنايي در مح��ل حادثه كه در يك��ي از خيابان هاي 
منطقه خليج فارس با جسد مرد 68 ساله اي روبه رو شدند كه بر اثر سقوط از 
طبقه پنجم خانه اش به كام مرگ رفته بود.  بررسي هاي مأموران نشان داد مرد 
فوت شده به جرم كالهبرداري تحت تعقيب بوده كه دقايقي قبل مأموران 
كالنتري خليج فارس با در دست داشتن حكم جلب راهي خانه او مي شوند. 
مرد ميانسال وقتي با مأموران مواجه مي شود به بالكن خانه اش مي رود و قصد 
دارد با طنابي خودش را به پايين برساند و از دست مأموران فرار كند كه ناگهان 
به پايين سقوط و در دم فوت مي كند.  همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين 

حادثه جسد براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني منتقل شد. 

زخمي شدن پرستار 
با ضربه چاقوي زن كارتن خواب

پرس�تار ج�وان بيمارس�تان ش�هداي تجري�ش ب�ا ضرب�ه 
چاق�وي زن�ي كارتن خ�واب ت�ا پرت�گاه م�رگ پي�ش رف�ت. 
به گزارش جامعه24 ساعت هش��ت صبح روز گذشته مأموران كالنتري 
تجريش از درگيري در بيمارستان شهداي تجريش با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه يكي از پرستاران بيمارستان از ناحيه 
كمر با ضربه چاقو هدف قرار گرفته و تالش براي نجات جان وي در جريان 
است. همزمان با دس��تگيري زن كارتن خواب، يكي از كاركنان در شرح 
ماجرا گفت: صبح امروز زني كارتن خواب كه چند روز قبل از بيمارستان 
ترخيص شده بود به اورژانس مراجعه كرد و خواست كه دوباره بستري شود. 
در حالي كه مراحل بستري كردنش جريان داشت او به طور ناگهاني به يكي 
از پرستاران حمله كرد و چاقوي خودش را در كمر همكار ما فرو كرد كه او به 

اتاق عمل منتقل شد  و خوشبختانه عمل وي رضايت بخش بوده است. 
تحقيقات از متهم بازداشت شده در جريان است. 

گزارش پزش�كي قانوني درب�اره پرونده 
م�ردي ك�ه در جري�ان درگيري بر س�ر 
يك لي�وان آب به كام مرگ رفته نش�ان 
مي ده�د وي خودزني كرده و همس�رش 
در قت�ل وي نق�ش نداش�ته اس�ت. 
به گزارش جوان، يكي از روزهاي ارديبهشت 
م��اه س��ال گذش��ته بود ك��ه مس��ئوالن 
بيمارس��تاني در تهران مرگ مشكوك مرد 

جواني را به مأموران پليس خبر داد. 
مأموران پليس در بيمارستان با جسد مرد 
40 ساله اي به نام شاهرخ روبه رو شدند كه با 
اصابت ضربات چاقو به قفسه سينه و دست 
و بازو فوت كرده بود. بررس��ي ها حكايت از 
آن داشت ش��اهرخ با همسرش درگير شده 
و در آن درگيري همسرش نيز زخمي و در 

بيمارستان بستري است. 
همسرم شاهرخ پس از بهبودي نسبي گفت: 
روز حادثه دختر خردسالم از من آب خواست 
كه براي او آب آوردم اما ش��وهرم گفت اول 
آب را به او بدهم. م��ن آب را به دخترم دادم 
و گفتم او تش��نه تر و خردس��ال است كه با 
هم درگير ش��ديم. ش��وهرم با چاقو به من 
حمله كرد كه به طرف��ش رفتم تا چاقو را از 
او بگيرم كه زخمي شدم و االن هم فهميدم 
خودش هم زخمي شده و فوت كرده است. 
او احتماالً خودزني كرده است چون من به 

او ضربه اي نزدم. 
در ادامه خانواده ش��اهرخ از عروسش��ان به 
اتهام قتل شكايت كردند كه پرونده به دستور 
قاضي محم��د وهابي، بازپرس ش��عبه دوم 

دادس��راي امور جناي��ي ته��ران در اختيار 
كارآگاهان قرار گرفت.

 در نخس��تين اظهار نظر پزش��كي قانوني 
ضربه به قفس��ه س��ينه را ك��ه باعث مرگ 
ش��اهرخ ش��ده بود، دگر زني اعالم كرد، اما 
متهم به آن اعتراض كرد و پرونده در اختيار 
كميسيون س��ه نفره قرار گرفت. چند روز 
قبل كميسيون سه نفره اعالم كرد كه ضربه 
كشنده خودزني بوده و ضربه هاي ديگر دگر 
زني. بنابراين صبح ديروز متهم براي آخرين 
دفاع به دادس��راي امور جنايي منتقل شد 
و در بازجويي ها دوباره مدعي ش��د كه او به 
شوهرش ضربه اي نزده است. بدين ترتيب 
بازپرس به زودي درباره اين پرونده تصميم 

نهايي خود را اعالم مي كند. 

مردي ك�ه متهم اس�ت در يكي از 
خيابان ه�اي جنوب�ي ته�ران در 
درگي�ري م�رد همس�ايه را ك�ور 
كرده اس�ت ب�ه زودي در دادگاه 
مي ش�ود.  محاكم�ه  كيف�ري 
به گزارش جوان، عص��ر روز 11 مهر 
س��ال قبل بود كه مأم��وران پليس 
تهران ب��ا تماس تلفني ش��هروندي 
از درگي��ري دو م��رد در يك��ي از 
خيابان هاي جنوب��ي تهران با خبر و 

راهي محل شدند. 
وقتي مأموران به محل حادثه رسيدند 
دريافتند دقايقي قبل دو مرد جوان 
كه همس��ايه هس��تند با هم درگير 
شده كه در جريان آن يكي از آنها از 
ناحيه چشم زخمي و براي درمان به 

بيمارستان منتقل شده است. 

در حالي ك��ه بررس��ي ها حكايت از 
آن داش��ت اي��ن درگي��ري خونين 
به خاط��ر ريختن يك س��طل آب از 
خانه اي به داخل كوچه رخ داده، تيم 
پزشكي اعالم كردند كه مرد زخمي 
در اين حادثه يكي از چش��مانش را 
از دس��ت داده اس��ت. بدين ترتيب 
با ش��كايت مرد زخم��ي پرونده به 
دادسراي امور جنايي تهران ارسال 
شد و براي رسيدگي روي ميز قاضي 
ساسان غالمي، بازپرس شعبه سوم 
قرار گرفت. شاكي در توضيح ماجرا 
گفت: چند روز قبل همس��رم همراه 
مادرم از داخل كوچه رد مي ش��دند 
كه زن همس��ايه يك س��طل آب از 
داخ��ل خانه اش به بي��رون مي ريزد 
كه همسر و مادرم خيس مي شوند. 

آن روز آنها با هم درگير ش��ده بودند 
ك��ه ب��ا ميانجيگري هاي همس��ايه 
درگيري آنها پايان يافته بود. من فكر 
مي كردم كه اين درگيري تمام شده 
است تا اينكه روز حادثه داخل كوچه 
بودم كه پسر همسايه به نام بهمن از 
خانه شان بيرون آمد و به هواخواهي 
از م��ادرش با م��ن درگير ش��د. او با 
چاقو ب��ه من حمله كرد ك��ه برادر و 
پسرم از راه رس��يدند و از طرفي هم 
چند نفر از بستگان او وارد درگيري 
شدند. درگيري ما باال گرفت كه پسر 
همسايه با چاقو چند ضربه به من زد 
كه يكي از ضربه ها به چشمم برخورد 
كرد و كورم كرد. با شكايت مرد جوان 
مأموران پليس بهمن را بازداش��ت 
كردند. متهم ابت��دا منكر جرم خود 

شد اما وقتي با داليل و مدارك روبه رو 
شد به درگيري خونين اعتراف كرد. 
وي گف��ت: روز حادث��ه داخل خانه 
بودم ك��ه صداي درگي��ري مادرم و 
همس��ايه ها را ش��نيدم و به سرعت 
به داخل كوچه رفتم. ش��اكي همراه 
خانواده اش با مادرم درگير شده بودند 
كه من وارد درگيري شدم و با چاقو به 
آنها حمله كردم اما قصد كور كردن 
او را نداشتم. متهم پس از اعتراف به 
جرم خود و بازس��ازي صحنه راهي 
زندان ش��د تا اينكه چن��د روز قبل 
قاضي ساسان غالمي كيفرخواست 
وي را به جرم كور كردن عمدي مرد 
همسايه صادر كرد. بنابراين متهم به 
زودي در دادگاه كيفري استان تهران 

محاكمه مي شود. 

متهم : من قاتل شوهرم نيستم 

عامل كور كردن همسايه محاكمه مي شود 

پرون�ده م�ادر ج�وان ك�ه مته�م 
اس�ت ن�وزاد ي�ك روزه اش را ب�ا 
پ�رت ك�ردن از بالكن س�اختمان 
ب�ه كام م�رگ كش�انده،  ب�ا  نقش 
احتمالی پدر طف�ل در بروز حادثه 
وارد مرحل�ه اي ت�ازه مي ش�ود. 
به گزارش ج��وان، يكس��ال قبل بود 
كه مأم��وران پليس ته��ران از مرگ 
مش��كوك يك نوزاد در جنوب شرق 
تهران با خبر و در محل حاضر شدند. 
زني كه ماجرا را به پليس خبر داده بود 
در شرح ماجرا گفت: لحظاتي قبل كه 
وارد حياط ساختمان شدم ديدم كه 
نوزادي روي زمين افتاده و فوت شده 
اس��ت. معلوم بود كه طفل از بلندي 
سقوط كرده و جان باخته است براي 
همين به پليس خبر دادم. زن جوان 
در تحقيق بيش��تر گفت كه همسايه 
طبقه چهارم س��اختمان ب��ه تازگي 
صاحب فرزند  شده اند و احتماالً نوزاد 
از آپارتمان آنها به بيرون افتاده است. 

همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي 

قانون��ي مأم��وران پليس به دس��تور 
بازپ��رس جنايي راه��ي طبقه چهارم 
ساختمان ش��دند. زن صاحبخانه كه 
آرزو نام داش��ت و زني 38 ساله بود در 
كمال خونسري گفت كه خودش بچه را 
از طبقه چهارم به حياط انداخته است. 
بعد از آن بود كه زن جوان بازداش��ت 
شد و تحقيقات بيش��تري در اين باره 

انجام شد. 
او در بازجويي هاي بعدي گفت: من و 
شوهرم چند سال قبل ازدواج كرديم و 
صاحب دختري شديم كه االن سه ساله 
است. وي ادامه داد: وقتي متوجه شدم 
كه براي دومين بار قرار است صاحب 
فرزند شوم ماجرا را به شوهرم گفتم، اما 
او ناراحت شد و مدام بهانه مي گرفت. 
اي��ن موض��وع روي روان و روحيه من 
تأثير بدي داش��ت و مدام به من زخم 
زبان مي زد ك��ه چرا حامله ش��ده ام و 
مي گفت كه بايد بچه را س��ربه نيست 
كنم. با اين حال من ش��رايط سخت را 
تحمل كردم و بچه ام را در خانه خودم 

به دنيا آوردم، اما شوهرم گفت كه بچه 
را نمي خواهد. اصاًل حال خوبي نداشتم 
و روانم از ش��نيدن حرف هاي شوهرم 
پريش��ان بود. وقتي با آمدن بچه اين 
حرف را زد من هم عصباني شدم و طفل 
را به بالكن انداختم كه ناخواسته از آنجا 

به پايين سقوط كرد. 
بعد از آن بود كه زن جوان به پزشكي 
قانوني فرس��تاده ش��د. بررسي هاي 
صورت گرفت��ه در اين باره س��المت 
روان مادر طفل را تأييد كرد. با كامل 
شدن بررسي ها بازپرس زن جوان را 
به اتهام قتل مجرم ش��ناخت. داديار 
اظهارنظر اما پس از بررس��ي پرونده 
اعالم كرد كه پدر طفل هم در ارتكاب 
حادثه نقش داش��ته و بايد ب��ه اتهام 
معاونت در قتل مجرم شناخته شود. با 
بروز اختالف در اين باره پرونده براي 
تعيين تكليف در اين ب��اره به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
تا پس از رفع اختالف پرونده در نوبت 

رسيدگي قرار گيرد. 

باز شدن پاي پدر نوزاد  
به پرونده قتل

مدل   TU5 تيپ  رانا  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
ايران68  737  1395 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( 
شاسى  شماره   163B0277535 موتور  شماره  به   (65 و 
NAAU01FE4GT143089 متعلق به شاهين يزدانى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

فراخوان مناقصه عمومى اجراى 
تعريض  محور شهرك خانه 

(نوبت دوم)

فرماندارى رباط كريم در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى تعريض محور شهرك خانه به شماره 2000030058000008 را از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 
در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاريخ 1400/07/12
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 19 روز شنبه تاريخ 1400/07/24

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه تاريخ 1400/08/04
زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاريخ 1400/08/05

ارائه پاكت هاى الف: آدرس:استان تهران_  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
شهرستان رباط كريم- بلوار امام خمينى(ره) ميدان شهيدبهشتى و تلفن:56426341

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:مركز تماس:41934-021
دفترثبت نام:85193768 و88969737
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برگ سبز، برگ كمپانى سند نقل و انتقال و بنچاق خودرو پژو هاچ 
ــماره  ــكى متاليك ش بك تيپ 207i_AT مدل 1397 رنگ مش
 177B0017986 ــماره موتور پالك ( ايران68  248 س 83) به ش
شماره شاسى NAAR13FE1JJ647228 متعلق به سيد احسان 

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

ــوارى    سيستم :  پرايد    كارت و سند كمپانى و برگ سبز  خودرو س
تيپ : صبا جى-تى-ايكس رنگ :  سفيد   مدل:   1376

به   شماره انتظامى   733  ه  12     ايران 15
 S1412276530966  : شماره موتور :   00036585 شماره شاسى
ــماره ملى   1380205069    به مالكيت آقاى  يعقوب شاكرى  با ش

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    هرمزگان

مفقودى
ــند نقل و انتقال و كارت خودرو پژو تيپ  برگ سبز، برگ كمپانى س
آر دى آى 1600مدل 1384 رنگ يشمى سير روغنى شماره پالك 
( ايران41  841 ص 33) به شماره موتور 11784038569 شماره 
شاسى 13440560متعلق به فرشيد نظرى پير دوستى مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

ــوارى    سيستم :  پرايد    كارت و سند كمپانى و برگ سبز  خودرو س
تيپ : صبا جى-تى-ايكس رنگ :  سفيد   مدل:   1376

به   شماره انتظامى   733  ه  12     ايران 15
 S1412276530966  : شماره موتور :   00036585 شماره شاسى
ــماره ملى   1380205069    به مالكيت آقاى  يعقوب شاكرى  با ش

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    هرمزگان

مفقودى
ــند نقل و انتقال و كارت خودرو پژو تيپ  برگ سبز، برگ كمپانى س
آر دى آى 1600مدل 1384 رنگ يشمى سير روغنى شماره پالك 
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آگهی فقدان مدرک تحصيلی
گواهينام�ه موقت پايان تحصيالت دوره كارشناس�ی اينجانب الهه پارس�ا 
فرزند احمد به شماره شناس�نامه /كد ملی ۵۳۰۰۰۲۰۹۷4 صادره از سمنان 
در مقطع كارشناسی رش�ته مامايی صادره از واحد دانشگاهی آزاد سمنان 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار می باش�د.  از يابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اس�المی واحد سمنان به نشانی سمنان، كيلومتر 
۵ جاده سمنان دامغان،مجتمع دانش�گاه آزاد اسالمی واحد سمنان ارسال 

نمايد./ سمنان

آگهی مفقودی 
ب�رگ كمپان�ی خ�ودرو پ�ژو تي�پ PARS TU۷ م�دل 
1۳۹۹ رن�گ س�فيد روغنی ش�ماره پ�الک ) اي�ران68  ۵84 
س ۳1( ب�ه ش�ماره موت�ور 1۲4K144۰441ش�ماره شاس�ی 
NAAN۰1CE1LH۲44۰۹4 متعلق به مير كمال الدين جاللی  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز


