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تولد سهقلوهای نادر در آمریکا
یک زن آمریکایی در حالی صاحب ســهقلوهای همسان شــد که دو نوزادش از ناحیه لگن
به یکدیگر چسبیدهاند...

واژگوني اتوبوس در محور
اصفهان  -آباده 8 ،مصدوم در پي داشت

ایســنا :مدیر روابط عمومی     مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشــکی اســتان فارس اعالم کرد واژگونی اتوبوس در محور
اصفهان-آباده  8مصدوم بر جای گذاشت.
دهبزرگــي زمان وقوع اين حادثه را ســاعت  4و  13دقيقه
بامداد چهارشنبه  30ارديبهشت اعالم كرد.
وي گفــت :بالفاصله بعد از تماس بــا مركز پيام اورژانس،
خودروهــاي امدادي از آبــاده به محل حادثه اعزام شــدند و
يــك مصدوم را در محل مداوا كــرده و  7مصدوم ديگر نيز به
بيمارستان منتقل شدهاند.
مدير روابط عمومي اورژانس فارس گفت :خوشــبختانه اين
حادثه تلفات جاني در پي نداشت.
ماجرای  60روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ

ضربات خونبار بیل
به خاطر چند بسته اسکناس

فرمانده انتظامی     شهرســتان الرســتان اســتان فارس از
دستگیری قاتل فراری در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین خلیفه فرمانده انتظامی     شهرستان الرستان
اســتان فارس در گفتگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران،
در تشــریح جزییات این خبر گفت :شخصی در شهرستان بابل
استان مازندران به علت داشتن اختالفات مالی با فردی درگیر
و با ضربه بیل مورد ضرب و جرح قرار داده و ســپس متواری
میگردد که مقتول پس از  ۲ماه بستری در بیمارستان به علت
شدت جراحات وارده فوت میکند.
فرمانده انتظامی     شهرستان الرستان استان فارس بیان کرد:
ماموران پس از اطالع از اینکه قاتل در شهرســتان الرستان
مخفی شده است ،پرونده را به این شهرستان ارجاع و ماموران
پلیس آگاهی شهرستان با شگردهای خاص پلیسی فرد قاتل را
در مخفیگاهش دستگیر کردند.
ســرهنگ خلیفه خاطر نشان کرد :فرد دستگیر شده به جرم
ارتکابی اقرار و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

یک باغ میوه در چنگال آتش

یک باغ میوه در بلوار مطهری دچار آتش ســوزی شــد .به
گزارش روابط عمومی     آتش نشانی این حادثه در ساعت16:20
روز سه شنبه به ســامانه 125اطالع رسانی شد و آتش نشانان
ایستگاه 2به محل حادثه اعزام شدند .آنها پس از بررسی اولیه
صحنه حادثه چند خط لوله آبرســانی را به داخل باغ کشیده و
دست به کار اطفا شــدند .وجود علف و گیاهان خشک انباشته
شــده در باغ به سرعت گسترش حریق می     افزود به طوری که
در همان ابتدای حادثه  30اصله درخت مثمر به کلی سوخت.
آتش نشــانان با تمام توان شــعله  های آتش را از دو طرف
تحت کنترل درآورده و از ســرایت آن به ساختمان  های اطراف
جلوگیری کردند و باالخره پس از ساعتی مبارزه بی وقفه موفق
به اطفای کامل آن شدند.
آتش سوزی در مراتع و باغ  ها از حوادثی است که این روزها
به طور مکرر تکرار می     شود .علت اینگونه حوادث اغلب پرتاب
اشیاء داغ و مشــتعل مانند سیگار یا کبریت بر روی علف  های
خشک می     باشد.

رهاسازی چند مصدوم از خودرو
واژگون شده

واژگونی یک دستگاه خودرو سوناتا در عادل آباد دو مجروح
بر جا گذاشت .به گزارش روابط عمومی     آتش نشانی این حادثه
در ساعت 11:30سه شنبه رخ داد و ستاد فرماندهی آتش نشانی
با دریافت خبر آن ،امدادگران ایستگاه 6را به محل حادثه اعزام
کرد .آتش نشــانان به ســرعت اطراف خودرو را ایمن سازی
کردند و سرنشــینان خودرو که دو جوان 25و 28ســاله بودند
را نجات دادند .ســپس خودرو را به حالت اولیــه برگردانده و
به عوامل انتظامی     تحویل دادند .مصدومین حادثه نیز توســط
عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.
یک دستگاه خودرو پراید که در اکبرآباد در حال حرکت بود
پس از انحراف و واژگونی ،سه سرنشین خود را راهی بیمارستان
کرد .امدادگران ایســتگاه 15آتش نشانی به سرعت سرنشینان
خودرو که ســه زن  25و  28و  30ســاله بودند را نجات دادند
و بــه عوامل اورژانس تحویل دادند .آنها پس از ایمن ســازی
و برگرداندن خودرو به حالت اولیه به ایستگاه خود بازگشتند.
همچنین در واژگونی یک خودرو پراید در شــهرک صنعتی
امدادگران ایستگاه 16آتش نشــانی امدادرسانی الزم را انجام
دادند و راننده آن که یک زن جوان بود را نجات دادند.

آتش سوزی در خشکبار فروشی

آتش نشــانان حریق یک مغازه خشــکبار فروشی را اطفا
کردند .بــه گزارش روابــط عمومی     آتش نشــانی این حادثه
سه شنبه شب گذشــته در طبقه دوم مغازه ای واقع در خیابان
اردیبهشت رخ داد.
آتش نشــانان ایســتگاه 2به ســرعت به آدرس داده شده
شتافتند و شعله  های آتش را فرونشاندند .علت این آتش سوزی
و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.
حریق یک خودرو در پارکینگ منزلی واقع در کوی وحدت
نیز توسط آتش نشانان اطفا شد.
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بین الملل

درآمد
میلیاردی
با وعده وامهای
میلیاردی

رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری
فــردی خبر داد کــه با وعده اخــذ وام  های
میلیاردی با بهره پایین ،اقدام به کالهبرداری
از صاحبان كارخانه  ها و شركت  ها می     کرد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث باشــگاه
خبرنگاران ،سرهنگ "علیرضا خالقی" در    باره
ایــن خبر گفت :مأموران آگاهی اســتان یزد
در پی اعالم شــکایت تعدادی از شهروندان،
در خصوص فــردی كه با وعده اخذ وام  های
كم بهــره از آنها کالهبرداری كرده اســت
اقدامــات خــود را در خصوص شناســایی و
دستگیری وی آغاز كردند.
خالقی ادامــه داد :کارآگاهان با تحقیقات
و بررســی  های بیشتر مطلع شــدند که فرد
كالهبــردار ،با معرفی خود بــه عنوان فردی
بانفــوذ و دارای ارتباط قوی بــا وزارتخانه  ها
در تهــران و اینكــه می     تواند اقــدام به اخذ
وام  های ســنگین میلیاردی با بهــره پایین
مسئوالن آگاه اعالم کردند :جنایتی که
روز سه شنبه در منطقه خاش بر علیه یک
معلم و خانوادهاش رخ داد ،ربطی به نیروهای
تکفیری ندارد.
به گــزارش خبرنگار حوادث باشــگاه
خبرنگاران ،صبح روز سه شــنبه گذشته
خودروی پژو "عبداهلل شــهراز" در جاده
نوکآباد منطقه خاش در حالی که همراه
 3فرزنــدش بود ،توســط سرنشــینان
یک دستگاه خودروی پژو به رگبار بسته
شــد و در این حادثه متاسفانه وی کشته
شد ،ولی اعضای خانوادهاش در سالمت
کامل هستند.
مسئوالن آموزشــی و انتظامی     منطقه
خــاش در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران،
اعالم کردند :اگر چه گروههای تکفیری
رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمانشاه
از دستگیری سرکرده جاعالن پالکهای
ترانزیتی توسط کارشناسان اداره مبارزه با
جعل و کالهبرداری خبر داد.
ســرهنگ علیرضــا مرزبانــی رئیس
پلیس آگاهی اســتان کرمانشاه در گفتگو
با خبرنگار حوادث باشــگاه خبرنگاران در
تشــریح جزییات این خبر گفت :برابر خبر
رســیده ،مبنی بر اینکه فردی در ســطح
شهر اقدام به ساخت و فروش پالکهای
ترانزیت جعلی میکند مراتب در دســتور
کار پلیس قرار گرفت.
این مقــام مســئول انتظامی     افزود :با
بررسی و پیگیری موضوع صحت و سقم
خبر مشخص شــد و متعاقب ًا با انجام کار
فرمانده انتظامی     شهرســتان فسا استان
فارس از دســتگیری عامل ایجاد مزاحمت
از طریــق ایمیــل برای زن جــوان در این
شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث باشــگاه
خبرنگاران ،ســرهنگ مصطفی محمدی در
این زمینــه گفت :زن جوان بــا مراجعه به
پلیس فتا این شهرســتان درخواست داشت
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ایســنا :یک زن آمریکایــی در حالی صاحب ســهقلوهای
همسان شد که دو نوزادش از ناحیه لگن به یکدیگر چسبیدهاند.
پزشکان آمریکایی با بیان اینکه این نوع از تولد ،بسیار نادر
اتفــاق میافتد و از هر  50میلیون در یــک مورد رخ میدهد،
اظهار داشــتند کــه در حال حاضــر وضعیت جســمانی این
سهقلوهای دختر مساعد است.
پدر ســهقلوها نیز گفت :هر ســه فرزندم دوســت داشتنی
هســتند و مهم نیســت با چه وضعیتی به دنیــا آمدهاند .با این
وجود دوقلوهای به هم چسبیده برای مراقبتهای بیشتر و عمل
جراحی تحت درمان قرار دارند.
به گــزارش خبرگــزاری یونایتدپرس ،به گفته پزشــکان
دوقلوهای به هم چســبیده پیش از آغاز روند جداســازی الزم
است شش ماه تا یک سال تحت مراقبت ویژه باشند.

آتشسوزی ساختمان مسکونی در باکو
قربانی گرفت

بــرای کارخانه  هــا و یــا شــرکت  ها كند،
 600میلیون ریال از چندین نفر کالهبرداری
کرده است.
این مقام انتظامی     تصریح کرد :کاراگاهان
پلیس آگاهی استان یزدبا اقدامات اطالعاتی
و پلیسی ،متهم را شناسایی و در یک عملیات
غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
خالقی ادامــه داد:با انتقــال وی به اداره
آگاهی ،نامبرده در بازجویی  های پلیســی به
جرم خود اعتراف كرد و در خصوص شــیوه

كالهبــرداری گفت :پس از بازدید از کارخانه
و یا شرکت  های مذکور ،وعده اخذ وام باالی
یک الی سه میلیاردی به آنها داده و در همان
زمــان جهت جلــب اعتماد مالــک کارخانه
مدارکی از قبیل ،کپی شناسنامه ،کارت ملی و
پروانه کســب جهت تشکیل پرونده دریافت
می     كردم .
وی افزود :پس از گذشت  3روز مبلغ 250
میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت از مالک
کارخانه اخذ می     كردم و سپس محل سکونت

قتل بیرحمانه "معلم"
ربطی به گروههای تکفیری ندارد

و شــیطانی عالقهمند هستند این حادثه

را بــه خود نســبت دهند تــا دیگران از

خود را تغییر داده و همچنین تلفن همراه خود
را خاموش می     کردم .
رئیس پلیس آگاهی اســتان یزد در پایان
بــا بیان اینكــه متهم تحویل مقــام قضائی
شــد ،با هشدار به شــهروندان گفت :فعالیت
شرکت  ها و افراد مدعی واسطه گری در این
زمینه غیرقانونی و بر خالف مقررات اســت،
به هیچ وجه به آنهــا اعتماد نکنید زیرا وقوع
جرم و کالهبرداری در این زمینه و وارد شدن
ضرر و زیان به شما بسیار محتمل است.
وجود آنها احســاس خطر کنند ولی این
جنایت نشــأت گرفته از یــک درگیری
طایفهای است.
گفتنی است ،معلمی     که کشته شده از
بومیان استان بوده است و قصد جابجایی
شــهر خود را نیز برای خدمت نداشــته،
بــه همین دلیــل افراد نبایــد از این جو
به وجود آمده سوء استفاده کنند.
شایان ذکر اســت ،اگرچه حادثه اخیر
ارتباطــی با تروریســتها نــدارد اما در
ماههای گذشته چند معلم از جمله عیسی
شــهرکی ،جواد نوروزی ،رضا سرگزی،
کمال گمشــادزهی ،یک معلم خانم و...
در سیستان و بلوچستان به دلیل حمالت
مسلحانه تروریستی و طایفهای جان خود
را از دست دادهاند.

دستگیری سرکرده جاعالن پالکهای
ترانزیتی در عملیات پلیس

اطالعاتی و فنی فرد جاعل شناسایی شد.
وی تصریح کرد :در عملیاتی غافلگیرانه
فرد مورد نظــر دســتگیر و جهت ادامه
تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.
رئیــس پلیــس آگاهی ادامــه داد :در
تحقیقات و بازجوییهای به عمل آمده از
متهم مشخص شــد به مدت ۳ماه است
که در کارســاخت پالکهــای ترانزیتی
میباشــد و درقبال هرپالک مبلغ  ۴۰۰تا
 ۵۰۰هزار ریال دریافت کرده است.
ســرهنگ مرزبانی بابیان اینکه متهم
تاکنــون بــرای ۱۰نفر اقدام به ســاخت
پالک جعلی کرده اســت  ،خاطر نشــان
کرد :پرونده به همراه متهم جهت ســیر
مراحل بعدی تحویل دادسرا شد.

مزاحم مجازی زن جوان دستگیر شد

که از این عمل خود پشیمان است.
محمدی ضمن برشمردن افقهای روشن
برای پلیس فتا بهعنوان یک پلیس علمی     و
تخصصــی ،از دســتاوردهای این پلیس در
ســالهای اخیــر اظهار خشــنودی کرد و
افزود :پلیس فتا همواره با رصد فعالیتهای
مجرمانــه در فضای ســایبر عرصه را برای
افراد سودجو تنگ خواهد کرد.

که هر چه زودتر مزاحم ایمیلی شناســایی و
دستگیر شود.
وی افــزود :کارشناســان پلیس فتا طی
اقدامات فنی و پلیسی خود متهم را در فضای
مجازی ردیابی کردند و با مشــخص کردن

موقعیت مکانی وی موفق به دستگیری این
مزاحم انتقامجو شدند.
این مقــام انتظامی     تصریــح کرد :متهم
پرونده با قصد انتقامجویی از شــاکیه دست
به این اقدام زده و در بازجوییها اعالم کرد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی     
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی     
برابر رأی شماره  139360311198004722مورخ  93/11/27هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی     مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی فضلاله نعمتالهی فرزند عبداله به شــماره شناســنامه  63صادره از شیراز
در اعیان یکباب ســاختمان کارگاه به مساحت  3014/35مترمربع پالک فرعی  264از اصلی  2397واقع در
بخش سه زرقان که جهت آن پالک فرعی  2373منظور گردید عرصه مورد تقاضا به موجب سند اجاره
شماره  129066مورخ  93/10/29دفتر  7شــیراز ششدانگ مورد تقاضا با حق احداث اعیانی نزد فضلاله
نعمتالهی اجاره میباشــد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/16 :
 /918م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار

برگ سند موتورسیکلت بهتاز  125به شماره پالک
 26329ایران  689و شماره موتور  81533479و شماره
تنه  9021251به نام محمدجواد حسین زاده مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب میالد وکیلی فرزند داود به شماره شناسنامه 10412
صادره از شیراز در مقطع فوقدیپلم (کاردانی) رشــته کامپیوتر صادره از واحد
دانشــگاهی زرقان با شماره  29156مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد .از
یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی     واحد زرقان به نشانی
شیراز دانشگاه واحد زرقان نرسیده به کارخانه شیر پگاه ارسال نماید.

گواهینامــه پایان تحصیالت برزین احمــدی فرزند عزیز دارای
شناسنامه شماره  2572صادره از ممسنی متولد  1343تحصیالت
دوره روزانه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سند موتورسیکلت پیشرو زیپ استار  150به
شماره پالک  9921شیراز  55و شماره موتور 53748
و شماره تنه  8558118به رنگ مشکی به نام حسین
احسان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایســنا :آتشســوزی در یک ساختمان مســکونی در باکو،
پایتخت جمهوری آذربایجان به کشــته شدن دست کم  16تن
انجامید.
نیروهای امداد و نجات جمهــوری آذربایجان اعالم کردند
پس از وقوع حادثه با اســتفاده از بالگرد ساکنان ساختمان را از
طبقه شانزدهم نجات دادند.
گزارشها حاکیست ،بیشتر قربانیان این حادثه زن و کودک
بودند و یک تن از آنان برای فرار از شــعلههای آتش از پنجره
ساختمان خود را به پایین پرتاب کرده است.
نیروهای امداد و نجات باکو با بیان اینکه در این حادثه چند
نفر دیگر هم مجروح شــدهاند ،اعالم کردند :این دومین مورد
آتشسوزی ساختمان مسکونی طی این ماه در باکو بوده ،اگرچه
حادثه اول تلفات جانی نداشته است.
به گزارش یورونیوز ،بررسیهای اولیه حاکی از آن است که
کیفیت پایین پوشش پالستیکی نمای ساختمان علت بروز این
آتشسوزی بوده است.

 10کشته در سانحه قطار در شمال هند

واحــد مرکزی خبر :یک مقام پلیــس هند اعالم کرد در
حادثــه برخورد قطار با یک دســتگاه تراکتور ده تن کشــته و
بیش از  30نفر زخمی     شدند.
وی گفــت این حادثه در ایالت اوتار پرادش و هنگامی     روی
داد که تراکتور در حال عبور از خط آهن بود.
به گزارش آسوشیتدپرس  ،حوادث ریلی در هند امری عادی
اســت و این کشور یکی از بزرگترین شبکه  های ریلی جهان را
دارد  .روزانه حدود  23میلیون مسافر از طریق شبکه ریلی هند
جابجا می     شوند.

نشت نفت در ساحل کاليفرنيا

واحد مرکــزی خبر :گارد ســاحلی آمریــکا در بیانیهای
اعالم کرد شکســتگی خط لوله نفت سهشنبه باعث نشت نفت
در منطقــه "رفیوجیو بیچ" در ســانتا باربارا در کالیفرنیا شــد و
عملیات پاکســازی به ویژه با حضور نمایندگان شــرکت نفتی
اکسونموبیل آغاز شده است.
بــر اســاس بیانیــه گارد ســاحلی آمریــکا ،نشــت نفت
اواســط روز سهشــنبه از خط لولــه نفت متعلق به شــرکت
 Plains All-American Pipelineاتفاق افتاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لسآنجلس ،عالوه بر گارد
ساحلی ،دفتر خدمات فوری کالیفرنیا ،سازمان حفاظت از محیط
زیســت کالیفرنیا ،آتشنشــانان و نمایندگان شرکتهای نفتی
اکسون موبیل در محل حضور پیدا کردند.
گارد ســاحلی آمریکا در صفحه توییتر خود اعالم کرد نشت
نفت بیش از شش کیلومتر را در بر گرفته است.
بنا بر اعالم رســانههای محلی ،تخمین زده می     شود حدود
هشــتاد هزار لیتر نفت از آبهای سانتا باربارا وارد اقیانوس آرام
(غرب آمریکا) شده باشد.

زمين لرزه شش درجه اي
شرق تاجيکستان را لرزاند

واحد مرکزی خبر :مرکز ژئوفیزیک تاجیکستان وابسته به
آکادمی     علوم این کشــور روز چهارشنبه از وقوع زمین لرزه ای
به بزرگی شــش درجه در مقیاس ریشــتر در شرق این کشور
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دوشــنبه ،کانون اصلی این زمین لرزه
در «دره رشت» در  120کیلومتری شمال شرق دوشنبه پایتخت
قرار داشت ،با این حال تکان  های حاصل از آن در مناطق دیگر
این کشور احساس شد.

دست کم  11کشته
بر اثر رانش زمين در چين

واحد مرکزی خبر :بارش  های ســیل آســا و رانش زمین
در بخش  های مختلف چین ،جان دست کم  11تن را گرفت.
از روز دوشــنبه تا کنون ،بر اثر رانــش زمین و فرو ریختن
خانه  ها در پی بارش شــدید باران در اســتان جیانگشی (شرق
چین) ،دست کم هفت تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری شــین هوا از نانچانگ ،بارش شــدید
باران موجب جاری شدن سیل در بیش از  13هزار هکتار زمین
کشــاورزی این منطقه شــد و صدها خانه را ویران کرد .حدود
 10هزار نفر از ساکنان مجبور به ترک خانه  هایشان شده اند.
بنــا بر اعالم هواشناســی ،انتظار می     رود طی  24ســاعت
آینده ایــن بارش  هــا در مرکز و جنوب اســتان جیانگشــی
ادامه یابد.
به گفته مسئوالن محلی ،همچنین در پی رانش زمین ناشی
از بارش  های شدید سه شنبه شب گذشته در روستای ییمین در
بخش لینشیان استان شانشی (شمال چین) چند خانه روستایی
در زیــر خاک مدفون و چهار نفر کشــته و چهار تن نیز ناپدید
شدند .در حال حاضر عملیات جستجوی افراد ناپدید ادامه دارد.
رانش زمین ســاعت  20و  27دقیقه روز سه شنبه (به وقت
محلی) روی داد.

