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مردی در نازیآباد پسرش را به آتش کشید
معــاون مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس
آگاهــی تهــران بــزرگ از دســتگیری مــردی
کــه پســرش را بــه آتــش کشــیده بــود ،خبــر
داد.
بــه گــزارش ایســنا ۲۹ ،مهرمــاه امســال
خبــر ســوخته شــدن جوانــی در شــعلههای
آتــش بــه کالنتــری نــازی آبــاد اعــام
شــد کــه بــا حضــور مأمــوران در محــل
مشــخص شــد در پــی اختــاف خانوادگــی
میــان پســر و پــدری بــا هویــت معلــوم و
بــاال گرفتــن قضیــه پــدر پــس از ریختــن
بنزیــن بــر روی پســرش ،بــا روش کــردن
فنــدک وی را بــه آتــش کشــانده و در ادامــه
تالشهــای پــدر و مــادر بــرای خامــوش
کــردن وی بــه نتیجــه نرســیده و پســر بــا
 ۵۵درصــد ســوختگی از ناحیــه صــورت،
کمــر و دســتها بــه بیمارســتان شــهید
مطهــری انتقــال و تحــت مــداوا قــرار
گرفــت.
مصــدوم کــه فــردی حــدودا  ۳۹ســاله بــود
پــس از  ۱۴روز بــه دلیــل شــدت جراحــات
و ســوختگیها در بیمارســتان فــوت کــرد
کــه بــا فــوت مصــدوم ،دســتگیری عامــل

جنایــت در دســتور کار مامــوران قــرار داده
شــد و متهــم (پــدر مقتــول ) کــه پــس از
فــوت پســرش از محــل متــواری و در محــل
نامعلومی    بــه ســر می    بــرد ،در تحقیقــات

قاتــل بــه نــام "رضــا" کــه حــدودا  ۵۸ســاله
و معتــاد بــه مــواد مخــدر شیشــه اســت در
اعترافــات خــود ،گفــت :از مدتهــا قبــل بــا
پســرم اختــاف و جــرو بحــث داشــتیم تــا

بعمــل آمــده در نیمــه شــب در مخفیگاهــش
در خیابــان شــهید رجایــی شناســایی و
دســتگیر شــد.

اینکــه روز حادثــه مشــاجره مــا بــاال گرفــت
و مــن هــم از روی عصبانیــت مقــداری
بنزیــن کــه در اتاقــک پارکینــگ بــرای

برقراری روزانه  ۸۴۰۰تماس عملیاتی
با  ۱۱۰پایتخت
رییس بازرسـی پلیس پیشـگیری تهـران بزرگ از برقـراری روزانه قریب بـه  ۸۴۰۰تماس
عملیاتـی از سـوی مأموران پلیـس  ۱۱۰در کالنتریهـای پایتخت خبر داد.

موتــورم کنــار گذاشــته بــودم را برداشــتم
و بــرای تهدیــد و ترســاندن عبــاس بــه
ســرو صــورت و بــدن وی ریختــم کــه
عبــاس بــه محــض اینکــه متوجــه موضــوع
شــد لباســش را کنــد و بــدور گــردن مــن
انداخــت و بــا تمــام تــوان فشــار م ـی    داد و
مــن کــه احســاس خفگــی داشــتم او را هــل
دادم و ناغافــل فنــدک را روشــن کــردم و
بــه محــض روش شــدن فنــدک عبــاس در
آتــش شــعله ور شــد و مــن هــم کــه شــوکه
شــده بــودم بــه همــراه همســرم تــاش
کردیــم کــه آتــش را خامــوش کنیــم و بعــد
هــم بــا اورژانــس تمــاس گرفتیــم.
بــر اســاس اعــام مرکــز اطالعرســانی
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ ،ســرهنگ
علــی ولیپــور گــودرزی ،معــاون مبــارزه بــا
جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی پایتخــت بــا
تاییــد ایــن خبــر گفــت :متهــم پرونــده برابــر
هماهنگــی بــا بازپــرس محتــرم شــعبه ســوم
دادســرای جنایــی ناحیــه  ۲۷تهــران بــرای
انجــام تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره
دهــم ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران
بــزرگ قــرار گرفتــه اســت.

بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن تیم چندیـن روز اسـت که بـه همـراه غواصان بـه دنبـال بقایای
هواپیمـای بوئینـگ ۷۳۷-کـف دریـا را کاوش میکنـد.
هواپیمـای خطـوط هواپیمایـی ارزان قیمـت «الینایـر» بـا  ۱۸۹سرنشـین تنهـا  ۱۳دقیقه
بعـد از تـرک فـرودگاه جاکارتـا سـقوط کـرد .گمـان مـیرود تمامی    سرنشـینان آن کشـته
شـدهاند .پلیـس تـا کنـون دیانای  ۱۸۱نفـر را شناسـایی کرده اسـت.
جعبـه سـیاه اول ایـن هواپیما کـه حاوی اطالعات ناوبری آن اسـت روز پنجشـنبه پیدا شـد
امـا کارشناسـان میگوینـد هنوز نتوانسـتهاند دادههـا و اطالعات آن را اسـتخراج کنند.
طبـق اعالم مقامـات ،کار زدودن نمـک دریـا از روی کارت حافظه انجام گرفته اسـت و آنها
در انتظار رسـیدن تجهیزات بیشـتر هستند.
تحلیلگـران صنعـت هوایـی میگوینـد پیـدا شـدن دسـتگاه ضبط صـدای کابیـن خلبان از
ایـن جهت بـرای تیم تحقیق حیاتی اسـت تـا دریابند آیا دیگـر هواپیماهـای بوئینگ۷۳۷-
نیـز در معـرض حادثـه مشـابه منجر به سـقوط هسـتند یا نه؟
هر روزه هزاران بوئینگ ۷۳۷-در جهان به پرواز درمیآیند.
بـه گـزارش یورونیـوز ،در حیـن عملیـات کاوش در دریا که با مشـارکت  ۱۰۰غـواص ادامه
دارد ،یـک غـواص جـان خـود را از دسـت داد .ایـن غـواص در حالت بیهوشـی به سـاحل
آورده شـد امـا تالش پزشـکان بـرای نجـات وی بیثمـر بود.

دستگیری  ۹هرمی    در استاد معین

بـه گـزارش ایسـنا ،سـرهنگ بهزاد  هـادی پـور در افتتاحیـه هشـتمین دوره کارگاه تعالـی
رفتـار کارکنـان کالنتریهـای تهران بـزرگ گفت :بـا توجه به حجـم و تنـوع مأموریتهای
پلیسـی در کالنتریهـا ضـرورت دارد مأموران تحت آموزشهای مسـتمر شـغلی قرار گیرند
تـا در ایفـای وظایـف خـود و ارائـه خدمات بـه شـهروندان موفق تر عمـل کنند.
وی بـا بیـان اینکـه بـه طـور میانگیـن هـر سـاعت  ۳۵۰تمـاس شـهروندان بـا مرکـز
فوریت  هـای پلیسـی توسـط مامـوران  ۱۱۰کالنتری  ها در سـطح شـهر عملیاتی میشـود،
گفـت :مأمـوران ضمـن حضـور در محل  هـای درخواسـت شـده از سـوی شـهروندان
موضوعـات مختلفـی را رسـیدگی و اقدامـات قانونـی در ایـن خصـوص را انجـام میدهند.
بـه گفتـه وی ،روزانه کارشناسـان بازرسـی تماسهای کنترلی با شـهروندان برای بررسـی
میـزان رضایتمنـدی آنان دارنـد و از تماسهای  ۱۹۷که شـهروندان پیشـنهادات  ،انتقادات
و قدردانی  هایـی را مطـرح می    کننـد مـوارد اعالمـی    را بـرای بهبـود کیفیـت ماموریت  هـا
تحـت بررسـی قـرار می    دهند.

واکنش فرمانده ناجا به ویدئوی زیر گرفتن
دو مامور پلیس
فرمانـده نیـروی انتظامـی    در واکنش به ویدئـوی زیر گرفتـن دو مامور پلیس توسـط راننده
یـک خـودرو ،از بازداشـت و مجـازات راننـده خاطـی خبـر داد تاکیـد کـرد کـه بـا هرگونه
بیاحترامـی    و تعـدی بـه مامـوران پلیـس برخورد میشـود.

پلیس آگاهی  ۹نفر از فعاالن شرکت هرمی    موسوم به کیونت را دستگیر کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـرهنگ جهانگیـر تقی پـور  ،معـاون مبـارزه با جعـل و کالهبـرداری
پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ بـا اعلام این خبـر گفت :بـا انجـام اقدامـات ویژه پلیسـی،
کارآگاهـان اداره چهاردهـم پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ موفـق بـه شناسـایی مخفیگاه و
محـل فعالیـت  ۹نفر از فعاالن شـرکت هرمی    موسـوم به کیونـت در محدوده خیابان اسـتاد
معیـن شـده و طـی یـک عملیات پلیسـی هـر  ۹نفـر آنهـا را دسـتگیر و بـه پلیـس آگاهی
تهـران بـزرگ منتقـل کردند.

سرپرست تیم جستوجوی الشه هواپیمای اندونزی:

سیگنالی از دستگاه ضبط صدای کابین
خلبان دریافت نمیشود
سرپرسـت تیمی    کـه الشـه هواپیمـای الینایـر بـا شـماره پـرواز ۶۱۰متعلـق بـه خطـوط
هوایـی اندونـزی را جسـتوجو میکنـد گفت که گـروه آنان از دسـتگاه ضبط صـدای کابین
خلبـان کـه در اعمـاق دریـا جای گرفته اسـت ،دیگـر سـیگنالی دریافـت نمیکند.

فارس

سارقین موتورسیکلت زیر ذره بین
پلیس شهرستان فسا

فرمانـده انتظامی    فسـا از
دسـتگیری  18نفـر سـارق
و کشـف  31دسـتگاه
موتورسـیکلت مسـروقه در
آن شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ "فـرج رسـتمی"
در گقـت و گـو بـا خبرنگار
پايـگاه خبـري پليـس،
بيـان كـرد :در راسـتای
طـرح مبـارزه بـا سـرقت،
شناسـایی و دسـتگیری سـارقان موتورسـیکلت در دسـتور کار
مامـوران انتظامـي شهرسـتان فسـا قـرار گرفـت.
وی افـزود :بـا اقدامـات فنی و پلیسـی ،طـی چند عملیـات جداگانه،
تعـداد  18نفر سـارق موتورسـیکلت که در فسـا و شهرسـتان  های
همجـوار اقـدام به سـرقت می    کردند شناسـایی و دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامی    فسـا بـا بيـان اينكـه در تحقیقـات انجـام شـده،
ايـن سـارقان حرفـه اي بـه سـرقت  31دسـتگاه موتورسـیکلت
اعتـراف كردنـد ،عنـوان داشـت :در بازرسـي از مخفيـگاه سـارقان
تعداد  31دسـتگاه موتورسـیکلت كشـف و تحويل مالباختگان شـد.
سـرهنگ رسـتمی    با اشـاره بـه اینکـه تحقیقـات بـراي کشـف
سـرقت  های مشـابه و شناسـایی مالخـران ادامـه دارد ،بـه
شـهروندان توصیـه کرد :بـا تجهیز وسـایط نقلیـه به لـوازم ایمنی
بازدارنـده ،رهـا نکردن موتورسـیکلت و خودرو روشـن و عدم پارک
آن در مکان  هـای تاریک ،از سـرقت وسـایط نقلیه پیشـگیری كنند.

دستگیری 10نفر سارق وکشف
 25فقره سرقت در طرح ضربتی
پلیس مرودشت
فرمانـده انتظامی    مرودشـت از اجـرای طـرح ضربتـی برخـورد بـا
سـارقان طـی  48سـاعت گذشـته درآن شهرسـتان خبـرداد.
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس ،سـرهنگ" اسـماعیل
زراعتیـان" بـا اعلام ایـن خبرگفـت :طـرح ضربتـی برخـورد بـا
سـارقان بـا همـکاری پلیس  هـای تخصصـی و کـوپ تابعـه در
 48سـاعت گذشـته و بـا هماهنگـی بـا مراجـع قضایـی در سـطح
شهرسـتان اجـرا شـد.
وی افـزود :در ایـن طـرح مامـوران موفـق شـدند10نفر سـارق
را دسـتگیر و در بازجویـی فنـی و تخصصـی از آنهـا تعـداد 8فقـره
سـرقت اماکـن خصـوص 2 ،فقره سـرقت اماکـن دولتی ،یـک فقره
سـرقت احشـام ،یـک فقـره سـرقت دوچرخه ،یـک فقره سـرقت
خـودرو 2 ،فقـره سـرقت موتـور سـیکلت5 ،فقـره سـرقت درون
خـودرو و 5فقـره سـرقت منزل کشـف شـد.
سـرهنگ زراعتیـان ادامـه داد :همچنین ماموران در ایـن طرح اموال
سـرقتی از قبیـل ضبـط خـودرو ،شـیرآالت،یک دسـتگاه دوچرخـه،
یـک دسـتگاه موتـور سـیکلت ،چندکیسـه برنـج و...را کشـف وبـه
مالباختـگان تحویـل دادند.
رئیـس پلیس شهرسـتان مرودشـت درپایان با اشـاره بـه اینکه در
مجمـوع در ایـن طـرح  10نفر سـارق دسـتگیر و  25فقره سـرقت
کشـف شـد ،خاطـر نشـان كـرد :طرح  هـای مختلـف ارتقـاء امنیت
اجتماعـی و برخـورد قاطـع با هنجارشـکنان و مخالن نظـم و امنیت
بـا اقتـدار کامـل از سـوی انتظامی    شهرسـتان اجرا مي شـود.

كشف  29كيلوگرم ترياك دراتوبوس
رئيـس پليـس مبـارزه با مواد مخـدر اسـتان از توقيف يك دسـتگاه
اتوبـوس و كشـف 29كيلـو و  200گـرم تريـاك در محـور شـيراز-
سروسـتان خبر داد.
سـرهنگ "عبـداهلل خسـرواني" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :مامـوران پليـس مبـارزه با مـواد مخدر

تلفات طوفان در ایتالیا به  ۲۹تن رسید

تقـی پـور در بـاره فعالیـت ایـن شـرکت گفـت :شـرکت کیونـت در واقـع همـان شـرکت
هرمی    موسـوم بـه گلدکوئیسـت اسـت کـه بـا تغییـر عنـوان و رویه ایـن بار تحـت عنوان
اسـتخدام در شـرکت  های دولتـی و معتبـر اقدام بـه جذب اعضـای عمدتا جوان کـرده بود.
بـه گفتـه وی اعضـای فعـال در ایـن شـرکت در ادامه و بـه بهانه عـدم امکان اسـتخدام ،
اعضـای جدیـد شـرکت را بـه فعالیـت در زمینـه بازاریابی شـبکهای تشـویق کـرده و طی
چندیـن جلسـه آموزشـی نهایتا بـه بهانـه واهی خریـد تورهای مسـافرتی خارجـی از افراد
مبالغـی میـان  ۲۵تـا  ۳۰میلیـون تومـان دریافـت میمردنـد و پـس از دریافت ایـن مبالغ
آنهـا را بـه بهانـه دریافت سـود مجبور به عضوگیری از میان دوسـتان ،بسـتگان و یا سـایر
اعضـای خانـواده میکردنـد تا زمینـه ادامـه فعالیت خـود را فراهـم کنند.

واژگونی سمند در هرمزگان
جان  ۶مسافر را گرفت
سـردار حسـین اشـتری در گفتوگـو بـا ایسـنا در باره انتشـار ایـن ویدئو که چنـدی پیش
از سـوی یکـی از بازیگـران پرطرفـداران کشـورمان در حمایـت از نیروی انتظامی    بازنشـر
شـده بـود ،گفـت :ایـن حادثه مربوط به سـه مـاه پیش اسـت و محل وقـوع آن در اسـتان
مازنـدران بود.
وی بـا بیـان اینکه بـه دنبال ایـن حادثه بالفاصلـه همکاران مـن راننده خاطی را شناسـایی
و دسـتگیر کردنـد ،گفـت :ایـن رونـد دسـتگیر و پـس از تحویـل بـه مقامـات قضایـی نیز
مجازات شـد و خوشـبختانه دسـتگاه قضایـی هماهنگی و همراهـی خوبی با پلیس داشـت.
فرمانـده ناجـا بـا بیـان اینکه مامورانـی که در ایـن ویدئو مصدوم شـدهاند ،در حـال حاضر
حالشـان خـوب بـوده و بالفاصله تحـت درمان قـرار گرفتند ،گفـت :هیچ کس اجـازه ندارد
بـه مامـوران پلیـس ذرهای بیاحترامی    کنـد و امیـدوارم کـه برخـوردی که با متخلفان شـد،
درس عبرتـی شـود برای افـرادی کـه قصـد بیاحترامی    به پلیـس را دارند.
اشـتری تاکیـد کـرد :بـا هـر گونـه تعـدی بـه مامـوران در حیـن انجـام ماموریـت برخورد
میشـود و اجـازه نمیدهیـم تـا اقتـدار پلیـس در جامعـه دچـار خدشـه شـود.
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معـاون عملیـات سـازمان امـداد ونجـات از جـان باختـن  6نفـر به دلیـل واژگونی سـواری
سـمند در هرمزگان خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا،شـاهین فتحـی در ارتبـاط بـا جزئیـات واژگونی سـمند در هرمـزگان،
اظهـار کـرد :ایـن حادثـه سـاعت  6و  40دقیقـه صبـح دیـروز در محـور سـیریک حوالـی
روسـتای سـیکویی بـه وقوع پیوسـته اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :متأسـفانه در اثـر ایـن حادثه همه  6سرنشـین سـواری سـمند جان
خـود را از دسـت دادند.

تبلیغ «التاری» و فروش ویزای آمریکا ،کانادا و
شینگن ممنوع است؟
همزمـان بـا آغـاز بزرگتریـن قرعهکشـی مهاجـرت بـه آمریـکا ،تبلیغـات گسـتردهای در
آژانسهـای مسـافرتی و سـامانههای رزرواسـیون ایـران در حـال انجـام اسـت .از سـوی
دیگـر حجـم تبلیغـات فـروش ویـزای شـینگن و کشـورهای آمریـکا ،کانـادا و انگلیـس با
دریافـت مبالغـی بعضـا هنگفـت ،شـدت گرفتـه و این سـوال را پیـش آورده کـه حکم این
تبلیغـات و فـروش آزاد ویـزا در چارچـوب قوانین مسـافرتی کشـور چیسـت؟
ولـی تیمـوری ،معاون گردشـگری سـازمان میراثفرهنگی ،صنایعدسـتی و گردشـگری در
پاسـخ بـه ایـن پرسـش ایسـنا ،با ایـن مقدمـه کـه آژانسهـا و دفاتـر خدمات مسـافرتی
در بُعـد گردشـگری داخلـی ،ورودی و خروجـی ،اسـتراتژیهایی دارنـد کـه بر این اسـاس
سـعی میکننـد بـا ابتـکار عمـل محصـول خـود را متمایـز و گردشـگران بیشـتری را جذب
کننـد تـا منتفع شـوند ،گفـت :همه ایـن فعالیتها توسـط بخـش خصوصی انجام میشـود
و دولـت نظـارت عالـی بـر آنهـا دارد و قطعـا اجـازه نمیدهـد افـراد یـا مجموعههایـی با
عناویـن فریبنـده ،جعلـی و ضـد ارزشهـای کشـور در اینبـاره اقدام کننـد و حتمـا مقابل
آنهـا خواهد ایسـتاد.
او بـا ایـن حـال اظهار کـرد :آژانسهای گردشـگری در چارچـوب مقـررات و قوانین مقصد،
میتواننـد محصـوالت خـود را اطالعرسـانی و بازاریابـی کننـد و از ایـن منظـر ،منافع خود
را تامیـن کنند.
معـاون گردشـگری دربـاره تکفروشـی ویـزای آمریـکا ،کانـادا و شـینگن در دفاتـر
خدمـات مسـافرتی ،گفـت :در اینبـاره ابهـام آییننامـهای وجـود دارد .سـالهای گذشـته
پیگیریهـای زیـادی شـد ،چون بحـث ما این اسـت کـه دفاتر خدمـات مسـافرتی بهویژه
آنهایـی کـه مجـوز بنـد «ب» (اجـرای تـور) از سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایع دسـتی
و گردشـگری دریافـت میکننـد ،در قالـب پکیـج و بسـته سـفر« ،ویـزا» بفروشـند .امـا
آییننامـهای کـه سـال  ۱۳۸۰در دولـت تصویـب شـده اسـت مشـخصا کلمه «اخـذ ویزا»
را جـزو فعالیـت آژانسهـای گردشـگری قیـد کـرده اسـت .بنابرایـن تـا زمانـی کـه ایـن
آییننامـه اصالح نشـده ،گرفتن این حـق از آژانسهای گردشـگری ،اقدامـی «غیرحقوقی»
است.

مقامــات داخلــی ایتالیــا اعــام
ـان طوفــان
کردنــد :شــمار قربانیـ ِ
اخیــر کــه خســارات گســترده در
ایــن کشــور برجــای گذاشــته
دســتکم بــه  ۲۹تــن رســیده
اســت.به گــزارش ایســنا،
مقامــات ایتالیایــی بــا بیــان
اینکــه طوفــان و بــارش بــاران
شــدید در مناطقــی از ایــن
کشــور همچنــان ادامــه دارد ،اظهــار داشــتند :تاکنــون  ۲۹تــن
بــر اثــر ایــن حــوادث طبیعــی جــان خــود را از دســت دادهانــد.در
شــهر سیســیل ،طغیــان یــک رودخانــه باعــث شــد دو ســاختمان
مســکونی بــه زیــر آب فــرو رود کــه بــر اثــر آن اعضــای دو خانواده
کشــته شــدند .همچنیــن در منطقــه "کاســتلداچیا"  ۹نفــر از
اعضــای یــک خانــواده جــان خــود را از دســت دادنــد و تنهــا
ســه نفــر کــه در زمــان جــاری شــدن ســیل بیــرون از ســاختمان
بودنــد ،جــان ســالم بــه در بردنــد.
بــه گــزارش یــورو نیــوز ،بنابــر اعــام مقامــات محلــی بــارش

اسـتان حيـن كنتـرل خودروهاي عبـوري به يـك دسـتگاه اتوبوس
مشـكوك و خـودرو را متوقـف كردند.
وي افـزود :در بازرسـي دقيـق از ايـن خـودرو  29كيلـو و  200گرم
تريـاك كه به صـورت ماهرانـه اي در زيـر صندلي خودرو جاسـازي
شـده بود كشـف شد.
سـرهنگ خسـرواني با بيان اينكـه در اين خصـوص  3نفر قاچاقچي
دسـتگير و تحويـل مراجـع قضائـي شـد ،بـار ديگـر بـر مبـارزه بي
امـان مأمـوران نيـروي انتظامـي اسـتان بـا قاچاقچيان مـواد مخدر
تأكيـد كرد.

واژگونی وانت نيسان با يك كشته
در فارس
رئيـس پليـس راه
شـمالي اسـتان گفت:
بـر اثـر واژگونـي يك
دسـتگاه وانت نيسـان
در محـور شـيراز-
كازرون ،يـك نفـر
كشـته شـد.
سـرهنگ "عبدالهاشم
دهقانـي" در گفـت و
گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيان كرد :شـب گذشـته خبـري مبني بـر وقوع يك
فقـره حادثـه رانندگي در محـور شـيراز-كازرون به مأمـوران اعالم
شـد.وي ادامـه داد :بالفاصلـه مأمـوران به محـل مورد نظـر اعزام و
مشـاهده کردند يك دسـتگاه وانت نيسـان با  2سرنشـین در محور
مذكـور در حركـت بـوده کـه واژگـون و بر اثـر آن سرنشـين در دم
فـوت شـد .اين مقـام انتظامـي عنوان داشـت :کارشناسـان تخطي
از سـرعت مطمئنـه راننـده را علـت وقـوع ايـن حادثـه رانندگـي
اعلام کـرده اند.سـرهنگ دهقانـي بـه راننـدگان عزیـز توصیـه
کـرد :شـهروندان كه قصـد سـفرهای طوالنـی دارند به چشـمهای
خسـته اعتماد نکنند و سرنشـینان خـودرو نیز به وضعیت جسـمی    و
هوشـیاری راننـده توجـه داشـته باشـند تـا بتوانیـم از وقـوع چنین
حـوادث مرگبـار جلوگیـری کنیم.

يك كشته حاصل برخورد پژو
با موتور سيكلت
رئيس پليس راه شـمالي اسـتان گفت :بـر اثر برخورد يك دسـتگاه
كاميـون با موتور سـيكلت در محـور خرمبيد ،راكب موتورسـيكلت در
دم فـوت كرد.

سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفـت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :در پـي اعلام يـك فقـره تصـادف فوتي در
محـور خرمبيـد ،بالفاصلـه مأمـوران بـه محـل مـورد نظـر اعـزام
و مشـاهده کردنـد يـك دسـتگاه كاميـون بـا يـك دسـتگاه موتـور
سـيكلت برخـورد و بر اثر آن راكب موتور سـيكلت در دم فوت شـد.
رئيـس پليس راه شـمالي اسـتان بيان كـرد :كارشناسـان پليس راه
در صحنـه حاضـر و علـت وقـوع ايـن حادثه را عـدم توجـه به جلو
راننده اعلام كردند.
سـرهنگ دهقانـي در پايـان بـه راننـدگان عزيـز توصيـه كـرد :از
عجله و شـتاب بـی مـورد در حین رانندگـی خودداری و بـرای حفظ
سلامتی خـود و همسـفران بـه قوانیـن رانندگـی احتـرام بگذارند.

بین الملل

بارانهــای سیلآســا موجــب وقــوع رانــش زمیــن در مناطــق
اطــراف "پالرمــو" شــد کــه تلفــات بــه جــا گذاشــته اســت.
همچنیــن در پــی ایــن حــوادث مفقــود شــدن چندیــن نفــر
گــزارش شــد ه اســت.

جوان فنالندی چند نفر را با قیچی
مصدوم کرد
پلیــس فنالنــد از حملــه یــک مهاجــم جــوان بــا چاقــو بــه چندیــن
نفــر در غــرب ایــن کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن حادثــه کــه در ســواحل غربــی فنالنــد
در منطقــه رومــا اتفــاق افتــاد ،مــرد جوانــی بــا قیچــی بــه یــک
نفــر حملــه کرد.همچنیــن قربانــی بعــدی او بــه داخــل ســاختمانی
فــرار کــرد کــه متهــم بــا شکســتن شیشــه وارد ســاختمان شــد و
بــه ســه نفــر دیگــر حملـهور شــد.خبرگزاری شــینهوا منتشــر کرد:
انگیــزه ایــن جــوان  ۱۹ســاله از ایــن اقــدام مشــخص نیســت.
همچنیــن هیــچ یــک از مصدومــان آســیب جــدی ندیدهانــد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود خداخواســت دهقانی دادخواستی به خواســته مطالبه وجه هفت میلیون ریال بابت
خســارت وارده و هزینه کارشناســی و مبلغ صد و دو هزار تومان هزینه پرونده تأمین دلیل و پانزده میلیون ریال
هزینــه افت قیمت و مبلغ یک میلیون و ســیصد و پنجاه هزار ریال بابت اجرهالمثل ایــام خواب به طرفیت احمد
طهرانی نژاد فرزند محمدحســین تسلیم شوراهای حل اختالف مجتمع شــماره دو نموده که به این شعبه ارجاع و
به کالسه  970536ثبت و وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ  97/9/18ساعت  9صبح تعیین شده است اینک
به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی
ظرف یک ماه به دبیرخانه شــورا واقع در بلوار رحمت خیابان بنیهاشــمی مراجعه و ضمن اعالم نشانی 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.
/15859م الف
شورای حل اختالف شعبه  39مجتمع شماره دو شیراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311027000202مورخ  97/6/31هیأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ناصر هوشمند سروســتانی فرزند صدراله به شماره شناســنامه  67صادره از سروستان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  336/66مترمربع به پالک  7518فرعی از  39اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  48و
 94فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شــده با مبایعهنامه
عادی (معالواســطه) از مالک رسمی صدراله هوشمند محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/8/30 :
 /120م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
یعقوب حقپرست

کتابخا

پارامونت ،اب

مرادی

-1خودرو پژو پا
انتظامی الصاقی
 97/9/9که از نظ
و رنگ وضعیت
ارزش آن به مب
می گردد.
-2خــودرو وانت
الصاقی 559ن2
جزیی داشته و ا
( 260/000/000بیس
-3خــودرو وان
الصافی 778ق
الستیک ها فرس
به مبلغ /000/000
-4خودرو وانــت
الصاقی 852ق9
و باطری فرسو
مبلغ 220/000/000
نشانی :شیراز بل
همراه131669 :
زمان تماس :فق
بازگشایی پاکات

