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 9کشته و مفقودی در پی توفان در ویتنام
در پی وقوع توفان «تاالس» در منطقه مرکزی ویتنام ،دست کم  4تن جان باختند و 5
نفر دیگر مفقود شدند ...

حریــق یکــی از کارخانــه هــای تولیــد فــوم روســتای
«بیدگنــه» بــدون تلفــات اطفــاء شــد .بــه گــزارش خبرنــگار
مهــر ،یکــی از کارخانــه هــای مــواد شــیمیایی روســتای
«بیدگنــه» مــارد دچــار حریــق شــد.
آتش نشانان به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.
بــر اســاس مشــاهدات عینــی خبرنــگار مهــر ،بــه دلیــل
وجــود مــواد اشــتعال زا ،اطفــاء حریــق بــا دشــواری
انجــام شد.ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی شــهرداری
مــارد در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت:
آتــش نشــانان بــه محــض اطــاع از ایــن حریــق در محــل
حاضــر شــده و حریــق را اطفــاء کردند.حامــد غفــاری
افــزود :ایــن حریــق بــدون هیــچ تلفاتــی و مصدومــی مهــار
شد.
وی بــا بیــان ایــن کــه حریــق ایــن کارخانــه در انبــار
ضایعــات بــود ،افــزود :بــا حضــور ســریع آتــش نشــانان از
ســرایت ایــن حریــق بــه بخــش اصلــی کارخانــه جلوگیــری
شد.ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی شــهرداری مــارد
گفــت :آتــش نشــانان هــم اکنــون در حــال لکــه گیــری
محــل حادثــه هســتند.

بازار صفا خرمشهر آتش گرفت

ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی خرمشــهر گفــت :بــازار
صفــای ایــن شــهر پنجشــنبه شــب آتــش گرفــت کــه
تیم های آتش نشانی به مهار آتش پرداختند.
میــاد جعفــری پنجشــنبه شــب در گفــت و گــو بــا
ایرنــا اظهــار داشــت :حادثــه آتــش ســوزی بــازار صفــا
مقابــل حســینیه عباســیه خرمشــهر در ســاعت 22
و  34دقیقــه طعمــه حریــق شــد و در ســاعت  22و 38
دقیقــه نیروهــای ســازمان آتــش نشــانی در محــل حاضــر
شدند.
وی اظهــار داشــت :بــرای مهــار آتــش پنــج گــروه عملیاتــی
اطفــای حریــق در محــل حاضــر شــدند.
جعفــری افــزود :در ایــن حادثــه تلفاتــی جانــی نداشــتیم و
فقــط کاالهــا و اجنــاس دستفروشــان ایــن بــازار در آتــش
ســوخت.
وی علــت آتــش ســوزی را پرتــاب شــی آتــش زا از ســوی
افــراد ناشــناس اعــام کــرد.

افزایش کشف "گل" در کشور
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از افزایش کشفیات مخدر گل در سال جاری خبر
داد .درباره آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ...
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افزایش کشف "گل" در کشور

رییــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ناجــا از
افزایــش کشــفیات مخــدر گل در ســال جــاری
خبــر داد.
ســردار مســعود زاهدیــان در گفتوگــو بــا
ایســنا ،دربــاره آمارهــای ارائــه شــده از
ســوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر درمــورد
مخــدر گل اظهارکــرد :تغییــری کــه در الگــوی
مصــرف مــواد مخــدر درحــال شــکلگیری
اســت در حــوزه مصــرف مخــدر گل کــه یکــی
از مشــتقات گیــاه شــاهدانه اســت مشــاهده
میشــود و گرایــش بــه ســمت اســتفاده از
ایــن مــاده قابــل توجــه اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه پلیــس بــرای مبــارزه
بــا مخــدر گل ،تمامــی تــوان خــود را
بکارگرفتــه اســت ،گفــت :اقدامــات موثــری
از ســوی پلیــس در ای ـن زمینــه انجــام شــده
اســت کــه نمونــه آن شــبکههایی بــود کــه در
فضــای مجــازی فعــال بودنــد و بــا پیگیــری

تصادف درجاده
غیزانیه -اهواز
با  2کشته و  3مصدوم
رئیــس پلیــس راه خوزســتان گفــت:
برخــورد  2دســتگاه خــودروی ســمند و پــژو
در جــاده غیزانیــه بــه اهــواز روز پنجشــنبه
 2کشــته و ســه مصــدوم بــر جــا گذاشــت.
ســرهنگ رضــا دولتشــاهی در گفــت وگــو
بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد :خــودروی
ســمند حامــل چهــار ســرباز از جهــرم بــه
ســمت اهــواز در حرکــت بــود کــه بــا پــژو
پــارس حامــل کاالی قاچــاق کــه در خــاف
مســیر از اهــواز عــازم غیزانیــه بــود؛
برخــورد کــرد .وی افــزود :در ایــن ســانحه
رانندگــی پــژو پــارس دچــار حریــق شــد
و راننــده آن در آتــش ســوخت و یکــی از
سرنشــینان ســمند نیــز جــان خــود را از
دســت داد.وی گفــت ســه مصــدوم ایــن
حادثــه توســط امدادرســانان بــه مراکــز
درمانــی اهــواز منتقــل شــدند.

تصادف زنجیره ای تریلی
با تعدادی سواری در جاده
بومهن
تریلــی حــاوی قیــر و مــواد نفتــی بــا
تعــدادی ســواری در جــاده بومهــن
برخــورد کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،تریلــی حــاوی
قیــر و مــواد نفتــی بــا تعــدادی ســواری در
جــاده بومهــن برخــورد کــرد و در اثــر ایــن
برخــورد  ۷نفــر مصــدوم شــدند و ترافیــک
ســنگینی بــه وجــود آمــد.

تصادف مرگبار در بزرگراه
نیایش

آگهی حصر وراثت
انسیه نصیری دارای شناسنامه شماره  42به شرح دادخواست به کالسه
 20اندیکاتور از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اعالم
داشته که شادروان حسین نصیری به شماره شناسنامه 2432624777
در تاریــخ  95/8/21در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1طلعت کرمی فرزند علیاکبر به شماره شناسنامه  43صادره از حوزه
 3مرودشت همسر متوفی
 -2محمدرضا نصیری فرزند حســین به شماره شناسنامه  32صادره از
حوزه  3مرودشت فرزند ذکور متوفی
 -3انسیه نصیری فرزند حسین به شماره شناسنامه  42صادره از حوزه
 3مرودشت فرزند اناث متوفی و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
 /1996م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف سعادتشهر
حسین حسینی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3ناحیه  3شیراز
ملیحه مصیبی با تســلیم دو برگ استشهادیه شهود سند مالکیت المثنی
که در دفترخانه  271اســناد رسمی شیراز تنظیم گردیده است مدعی
است که تعداد یک جلد ســند مالکیت تک برگ ششدانگ اعیانی یک
دســتگاه آپارتمان به پالک  1103/20076واقع در بخش  3شیراز که در
دفتر  754صفحه  536ذیل ثبت شــماره  132621به نام ملیحه مصیبی
ثبت و ســند مالکیت تک برگ به شــماره چاپــی  644191صادر و به
موجب سند رهنی شــماره  265580مورخ  90/9/7دفتر  8شیراز نزد
بانک مسکن در رهن میباشــد و به علت اسبابکشی مفقود گردیده
که نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به
ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت اعالم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/8786م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

مــا منهــدم شــده و ضربــه خوردنــد.
رییــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ناجــا
بــا بیــان اینکــه پلیــس بــا شــبکههای محلــی
و افــراد و عناصــری کــه تولیداتــی در گلخانــه

رییــس مرکــز فرماندهــی و کنتــرل ترافیــک
پلیــس راهــور تهــران بــزرگ از برخــورد
مرگبــار یــک دســتگاه ســواری پــژو206
بــا دیــواره پــل در بزرگــراه نیایــش خبــر
داد .ســرهنگ محمــد رازقــی در گفتوگــو
بــا ایســنا ،دراینبــاره گفــت :حوالــی
ســاعت  5:30صبــح دیــروز یکدســتگاه
ســواری پــژو  206در حــال حرکــت در
مســیر شــرق بــه غــرب بزرگــراه نیایــش
بــود کــه بعــد از بزرگــراه ســتاری بــا
دیــواره پــل برخــورد کــرد.وی بــا بیــان
اینکــه درپــی ایــن حادثــه عوامــل راهــور
و عوامــل امــدادی در محــل حاضــر شــدند،
تصریــح کــرد :پــس از حضــور ایــن عوامــل
در محــل مشــخص شــد کــه یــک تــن بــه
دلیــل شــدت جراحــات وارده جــان خــود را
از دســت داده و دو تــن دیگــر نیــز مجــروح
شــدند کــه عوامــل اورژانــس آنــان را بــه
بیمارســتان انتقــال دادنــد.
رییــس مرکــز فرماندهــی و کنتــرل ترافیــک
پلیــس راهــور تهــران بــزرگ دربــاره علــت
وقــوع ایــن حادثــه نیــز گفــت :بررســی
کارشناســان پلیــس راهــور نشــان داد
عــدم توانایــی در کنتــرل وســیله نقلیــه
درپــی تخطــی از ســرعت مطمئنــه ســبب
وقــوع ایــن حادثــه مرگبــار شــده اســت.
بــه گفتــه رازقــی بــا توجــه بــه ســاعت
وقــوع حادثــه مشــکل ترافیکــی خاصــی در
محــدوده ایجــاد نشــده بــود.

آسیب  ۲۱مسافر به دلیل
انحراف اتوبوس در محور
میمه  -دلیجان
معــاون عملیــات ســازمان امــداد و نجــات
بــا اشــاره بــه انحــراف اتوبــوس در محــور
میمــه  -دلیجــان گفــت :در اثــر ایــن
حادثــه  ۲۱مســافر دچــار آســیب شــدند.
شــاهین فتحــی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار بهداشــت و درمــان خبرگــزاری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  25000088مورخ  96/2/18هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی حمید جســمانی فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه 580
صادره از خاوران در ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 915/41
مترمربــع تحت پالک  186/1245مفروز و مجزا شــده از پالک 186
واقع در شــهر خاوران انتقالی از خلیل حاصلی محرز گردیده اســت.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت  60روز اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 اول95/4/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/15 :
/8773م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
رضا حقانی نیا
آگهی فقدان سند مالکیت بخش چهار شیراز
علی بلیانی رویسی با وکالت از فاطمه هژبریان برابر وکالتنامه 85229
مورخ  96/4/12دفتر  146شیراز با تسلیم دو برگ استشهادیه که در
دفتر اســناد رسمی شماره  146شــیراز تنظیم گردیده است مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ 1998/39
واقع در بخش چهار شــیراز که ذیل ثبت  344799صفحه  448دفتر
 963امالک به نام فاطمه هژبریان ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی
 116666صادر و در رهن نیســت به علــت جابجایی مفقود گردیده
اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب
طبــق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر
کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کــرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /8783م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  1شیراز

منــزل و نقــاط "دور از دیــد" داشــتند نیــز
برخــورد کــرده اســت ،گفــت :شناســایی و
برخــورد بــا ایــن شــبکهها نیــز در دســتور کار
قــرار دارد و بــا هوشــیاری دنبــال میکنیــم.

فــارس در ارتبــاط بــا انحــراف اتوبــوس
در شاهینشــهر اظهــار داشــت :ایــن
حادثــه ســاعت  3بامــداد دیــروز در محــور
میمــه  -دلیجــان ورودی شــهر مورچــه
خــورت رخ داده کــه بــر اثــر آن  21مســافر
دچــار آســیب شــدند .همچنیــن  3نفــر از
مصدومــان ایــن حادثــه توســط نیروهــای
هاللاحمــر بــه نزدیکتریــن مرکــز
درمانــی انتقــال یافتنــد.
وی افــزود :برخــورد زنجیــرهای  4دســتگاه
خــودرو نیــز در کیلومتــر  69آزادراه زنجــان
 تبریــز ســاعت  1:49دقیقــه بامــدادســبب آســیب بــه  13مســافر شــد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
تهران خبر داد؛

جزئیات دستگیری
قاچاقچی حرفهای
شوش

رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر
پایتخــت ،از دســتگیری یــک قاچاقچــی
حرفــهای بــا  ۲۰کیلوگــرم حشــیش در
محلــه شــوش خبــر داد.
ســرهنگ محمــد بخشــنده در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر دربــاره جزئیــات عملیــات
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر تهــران
بــزرگ ،گفــت :در تحقیقــات انجــام شــده
از ســوی مأمــوران پایــگاه ششــم پلیــس
مبــارزه بــا مــواد مخــدر پایتخــت مشــخص
شــد کــه فــردی بــه نــام محمــود کــه
یکــی از توزیــع کننــدگان حرفــهای مــواد
مخــدر اســت ،اقــدام بــه تهیــه و توزیــع
گســترده مــواد در جنــوب تهــران میکنــد.
وی افــزود :نتیجــه اقدامــات در اختیــار
مقــام قضایــی قــرار گرفــت و متعاقبــاً
دســتور دســتگیری متهــم و بازرســی از
مخفیــگاه وی صــادر شــد کــه طــی آن
تیمهــای عملیاتــی پایــگاه ششــم پلیــس
مبــارزه بــا مــواد مخــدر تهــران بــزرگ
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 4کشته و زخمی در پی ریزش
معدن در راور

حریق کارخانه فوم در مالرد
بدون تلفات اطفاء شد

 27شوال 1438
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سال بیست و دوم شماره 6114

تصادف مرگبار در بزرگراه نیایش
رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد مرگبار یک
دستگاه سواری پژو 206با دیواره پل در بزرگراه نیایش ...

ایران

معــاون امــور عمرانــی و فنــی اســتانداری کرمــان از کشــته و
زخمــی شــدن  4نفــر در اثــر ریــزش معــدن اشــکلیی منطقــه
هجــدک شهرســتان راور خبــر داد.
ابوالقاســم ســیف الهــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا،
از ریــزش یــک معــدن در شهرســتان راور خبــر داد و گفــت:
معــدن اشــکلیی در منطقــه هجــدک راور در ســاعت  13و
 48دقیقــه بــا تشــکیل یــک حفــره گاز موجــب ریــزش شــده
اســت.
وی از تعــداد کشــته هــا و زخمــی هــای ایــن حادثــه ســخن
بــه میــان آورد و اعــام کــرد :متاســفانه در ایــن حادثــه یــک
نفــر کشــته و  3نفــر زخمــی شــدند کــه زخمــی هــا بــه
بیمارســتان پیامبــر اعظــم کرمــان منتقــل شــدند.
معــاون امــور عمرانــی و فنــی اســتانداری کرمــان از ترخیص
دو نفــر از زخمــی هــا خبــر داد و بیــان کــرد :در ایــن حادثــه
فــرد دیگــری زیــر آوار نمانــده و زخمــی نشــده اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن معــدن توســط بخــش
خصوصــی اداره مــی شــود.

حوادث

زاهدیــان دربــاره نحــوه برخــورد پلیــس نیــز
بــه ایســنا گفــت :اگــر کســی در ایــن حــوزه
فعالیــت کنــد سیاســت پلیــس در مرحلــه اول
پیشــگیری و ســپس برخــورد ســلبی خواهــد
بــود و بــا ایــن شــیوه بــا آنــان برخــورد
خواهیــم کــرد .همچنیــن برخــورد بــا تولیــد
خانگــی ایــن گیــاه نیــز جــزو اولویتهاســت
و در دســتورکار قــرار دارد.وی تصریــح کــرد:
البتــه کار ســختی پیــش روی پلیــس اســت
چــرا کــه کشــت ایــن گیــاه بعضــا در نقــاط
کــور و غیــر دســترس و دیــد انجــام میشــود
و در ایــن حــوزه نیازمنــد کاراطالعاتــی
هســتیم.رییس پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر
ناجــا بــا بیــان اینکــه تاکنــون اقدامــات
اطالعاتــی خوبــی در ایــن زمینــه انجــام شــده
اســت ،دربــاره میــزان کشــفیات ایــن مــواد
نیــز گفـت :در حــوزه گل کشــفیات مــا نســبت
بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت.

بــا هماهنگــی مقــام قضایــی بــه محــل
اختفــای متهــم اعــزام شــدند.
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر
پایتخــت تصریــح کــرد :پــس از چنــد
ســاعت تعقیــب و مراقبــت و گشــت زنی
طــی یــک عملیــات ضربتــی و غافلگیرانــه
ایــن متهــم در مخفیگاهــش دســتگیر و
در بازرســی از مخفیــگاه وی  ۲۰کیلوگــرم
حشــیش کــه بــه طــرز ماهرانــهای
جاســازی شــده بــود ،کشــف و ضبــط شــد.
ســرهنگ بخشــنده اظهــار داشــت :متهــم
بــه پایــگاه ششــم پلیــس مبــارزه بــا
مــواد مخــدر پایتخــت منتقــل شــده و
تحــت بازجوییهــای انجــام شــده بــه
جرایــم خــود مبنــی بــر قاچــاق و توزیــع
مــواد مخــدر اعتــراف و پــس از تکمیــل
پرونــده بــه دادســرا معرفــی شــد.

وقوع زلزله 4/7
ریشتری در مرز ایران و
آذربایجان

در پــی وقــوع توفــان «تــاالس» در منطقــه مرکــزی ویتنــام،
دســت کــم  4تــن جــان باختنــد و  5نفــر دیگــر مفقــود
شــدند.به گــزارش خبرنــگار گــروه اجتماعــی خبرگــزاری
فــارس ،در پــی وقــوع توفــان «تــاالس» در منطقــه مرکــزی
ویتنــام ،دســت کــم  4تــن جــان باختنــد و  5نفــر دیگــر
مفقــود شــدند .بنابــر اعــام کمیتــه مرکــزی فرماندهــی
ویتنــام ،در پــی وقــوع ایــن حادثــه طبیعــی بیــش از 50
خانــه تخریــب ،بــه ســقف بیــش از  4200خانــه آســیب وارد
شــده و چندیــن قایــق غــرق شــدهاند؛ همچنیــن  50هــزار
هکتــار از زمیــن کشــاورزی برنــج در  9اســتان بــه زیــر آب
فــرو رفتهاند.توفــان موجــب قطــع درختــان در جادههــا و
بزرگراههــا و ایجــاد ترافیــک شــدید شــده اســت.

زلزله  ۶/۷ریشتری در
جنوبغرب ترکیه

زلزل ـهای بــه بزرگــی  ۶.۷ریشــتر در مقیــاس امــواج درونــی
زمیــن جنوبغــرب ترکیــه را لرزاند.بــه گــزارش ایســنا،
شــبکههای لرزهنــگاری ســازمان زمینشناســی آمریــکا
وقــوع زمینلــرزه در جنوبغــرب ترکیــه را بــه بزرگــی ۶.۷
ریشــتر در ســاعت ( ۰۲:۳۱:۱۲بــه وقــت تهــران) ثبــت کردند.
ایــن زمینلــرزه کــه در عمــق  ۱۰کیلومتــری زمیــن رخ داد،
در مختصــات  ۳۶.۹۴۹درجــه عــرض شــمالی و ۲۷.۴۵۸
درجــه طــول شــرقی ثبــت شــده اســت.این زمینلــرزه
در  ۱۰کیلومتــری جنــوب شــرقی بــدروم رخ داده اســت.

تکذیبیه پليس فارس

فرمانــده انتظامــی اســتان ضمــن تکذیــب گــزارش برخــی
خبرگــزاری هــا مبنــی بــر اســتفاده عــده ای از پــول هــای
کثیــف حاصــل از قاچــاق ،اعــام کــرد :چنیــن مطلبــی
هرگــز گفتــه نشــده اســت و خبــر مذکــور در واقــع بحــث
در خصــوص لــزوم افزایــش هزینــه هــای جــرم در مواجهــه
بــا ســوداگران مــرگ ،قاچاقچیــان مــواد مخــدر و همچنیــن
ایجــاد و افزایــش قوانیــن بازدارنــده در حــوزه برخــورد بــا
پدیــده شــوم قاچــاق و قاچاقچیــان بــوده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،ســردار
"احمــد علــي گــودرزي" بــا حضــور در مســجد
حســن بــن علــي (ع) محلــه شيشــه گــري شــيراز بــا مــردم
ديــدار و مطالبــي پيرامــون مســائل و معضــات اجتماعــي
بيــان كــرد كــه در برخــي از رســانه هــا بازتــاب داشــت.
وي در بخــش ديگــري از ســخنان خــود افــزود :مــواد مخــدر
فتنــه و تاکتیــک بســیار پیچیــده دشــمنان علیــه کشــور
مــا اســت .قاچــاق و مــواد مخــدر اقتصــاد جامعــه را دچــار
مشــکل مــی کنــد و تاثیرمخربــی بــر اقتصــاد ،اشــتغال
جوانــان و بنیــان خانــواده هــا دارد و هزینــه ارتــکاب جــرم
بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر و خــرده فروشــان پاییــن
بــوده و قــدرت بازدارندگــی و پیشــگیری الزم از ارتــکاب
بــه جــرم را نــدارد.
فرمانــده انتظامــی اســتان بيــان كــرد :انتظــار مــی رود
خبرنــگاران و فعــاالن حــوزه رســانه ،رســالت آگاهــی بخشــی
بــه مــردم و شــفافیت و صداقــت در انتشــار اخبــار را کــه
از ارکان فعالیــت خبــری اســت ،همــواره مدنظــر داشــته
باشند.

زمینلــرزهای بــا بــزرگای  4.7در مقیــاس
امــواج درونــی زمیــن ،مــرز ایــران و
آذربایجــان را لرزانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،شــبکههای
لرزهنــگاری مرکــز لرزهنــگاری کشــوری
موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران در
ســاعت  10:52:32ثانیــه روز پنجشــنبه
ایــن زمینلــرزه را ثبــت کردنــد.
مختصــات ایــن زمینلــرزه کــه در عمــق
 26کیلومتــری زمیــن رخ داده40.03 ،
درجــه عــرض شــمالی و  48.51درجــه
طــول شــرقی ثبــت شــده اســت.
ایــن زمینلــرزه در  4کیلومتــری
 Sabirabadآذربایجــان،
خالصه آگهی مزایده تجدیدی
 18کیلومتــری Saatlı
آذربایجــان 28 ،کیلومتــری اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان جهرم ششدانگ یکباب منزل مســکونی تحت پالک  6773موقوفه حاجیه
خانم ســلطان پورطالبی واقع در جنب امامزاده عبدالطیف از تاریخ  96/5/1به مدت یک سال تمام با قیمت پایه
 Muğanآذربایجــان و
کارشناســی ماهیانه  1/450/000ریال از طریق مزایده به اجاره واگذار می نماید .داوطلبین می توانند با مراجعه
 55کیلومتــری مــرز ایــران به این اداره و دریافت آگهی مزایده حداکثر تا ســاعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  96/5/1پیشنهادات خود را به
رخ داده اســت.
دفتر این اداره تحویل نمایند.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود بانک مهر اقتصاد با وکالت آمنه ادهمی
فرزند کسری به نشــانی شــیراز -خیابان مالصدرا -خیابان شهید
جمالی -روبروی دادگاه عمومی حقوقی شــیراز -ساختمان یاشیل-
طبقه  1واحد  1دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت عزتاله
شــکوهی فرزند گداعلی مجهولالمکان تسلیم شعبه اول شورای حل
اختالف شهرســتان کوار نموده که به این شــعبه ارجاع و به شماره
کالســه  9609988887100139ح ش اول کوار ثبت و وقت رسیدگی
برای روز دوشــنبه مورخ  96/5/30ســاعت  5/30عصر تعیین شده
است اینک به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان
و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب آگهی میشــود تا خوانده از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در
شهرستان کوار بلوار امام خمینی مجتمع شورای حل اختالف شعبه اول
کوار مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر
گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/8788م الف
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کوار
وحید جلیلی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود بانک مهر اقتصاد با وکالت آمنه ادهمی
فرزند کســری به نشــانی شــیراز -خیابان مالصدرا -خیابان شهید
جمالی -روبروی دادگاه عمومی حقوقی شــیراز -ســاختمان یاشیل-
طبقه  1واحد  1دادخواســتی به خواســته مطالبه وجــه به طرفیت
ابریشــم یزدانی فرزند مراد مجهولالمکان تسلیم شعبه اول شورای
حل اختالف شهرســتان کوار نموده که به این شعبه ارجاع و به شماره
کالســه  9609988887100134ح ش اول کوار ثبت و وقت رسیدگی
برای روز دوشــنبه مورخ  96/5/30ساعت  6عصر تعیین شده است
اینک به علــت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان
و دســتور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب آگهی میشــود تا خوانده از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در
شهرستان کوار بلوار امام خمینی مجتمع شورای حل اختالف شعبه اول
کوار مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر
گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/8789م الف
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کوار
وحید جلیلی

رسول نیک سرشت -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جهرم استان فارس

پروانه وکالت و مهر برابر با اصل مخصوص وکال به
شــماره  2711متعلق به آقای سعید موالیی فرزند
عزیزاله مفقود گردیده اســت لذا از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
گواهی موقت فارغ التحصیلی علی علی پور فرزند اکرم به شــماره شناسنامه
 2280374897صادره از شیراز در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از
واحد دانشگاهی داریون با شماره  178936300067مفقود گردیده و فاقد
اعتبار اســت از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد داریون به نشانی داریون دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود بانک مهر اقتصاد با وکالت آمنه ادهمی
فرزند کسری به نشــانی شــیراز -خیابان مالصدرا -خیابان شهید
جمالی -روبروی دادگاه عمومی حقوقی شــیراز -ساختمان یاشیل-
طبقه  1واحد  1دادخواستی به خواســته مطالبه وجه چک به طرفیت
ســعید بهادر طســوجی فرزند زکی مجهولالمکان تسلیم شعبه اول
شــورای حل اختالف شهرســتان کوار نموده که به این شعبه ارجاع و
به شماره کالســه  9609988887100128ح ش اول کوار ثبت و وقت
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ  96/5/30ساعت  5عصر تعیین شده
است اینک به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان
و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب آگهی میشــود تا خوانده از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در
شهرستان کوار بلوار امام خمینی مجتمع شورای حل اختالف شعبه اول
کوار مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر
گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/8787م الف
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کوار
وحید جلیلی

