اخبار
پیشنهاد برگزاری امتحانات نهایی
از اواسط اردیبهشت

سرپرس��ت معاون��ت آم��وزش متوسطه
وزارت آم��وزش و پ��رورش با بیان اینکه
برای امس��ال اتف��اق خاصی در خصوص
برنام��ه امتح��ان نهایی نخواه��د افتاد و
برنامه امتحان نهایی نیز مانند سالهای
گذش��ته تهیه و ارسال شده است ،گفت:
امتحان نهایی امس��ال از  ۳۱اردیبهشت
ماه آغاز میش��ود البته سعی ش��ده است
برنامه جمع و جورتر در نظر گرفته ش��ود.
به گزارش ایس��نا ،عبدالرسول عمادی با
اشاره به اینکه در حال حاضر دانشآموزان
پای��ه دوازده��م از اول تا آخر خ��رداد ماه
امتحان نهایی دارند و بالفاصله باید سابقه
تحصیلی آنها به سازمان سنجش ارسال
ش��ود ،گفت :به عب��ارت دیگر فرصت ما
ب��رای ارسال سوابق تحصیلی به سازمان
سنجش آموزش کشور کفایت نمیکند.
نکته دوم این است که فاصله میان آزمون
سراس��ری و روز پایانی امتح��ان نهایی
کوتاه است و این باعث میش��ود استرس
به دانشآموزان وارد شود.به عبارت دیگر
 ۲۵درص��د سوابق تحصیلی در پایه سوم
متوسطه و پنج درصد در پیش دانشگاهی
ب��ود .سرپرست معاونت آموزش متوسطه
وزارت آموزش و پرورش همچنین افزود:
پیشنهاد میکنیم که زمان امتحان نهایی
را ق��دری عقبتر بیاوری��م یعنی به جای
اینک��ه امتحانات از اول خردادماه ش��روع
ش��ود ،به میانه اردیبهشتماه منتقل شود
البت��ه این م��ورد نیاز به مصوبه ش��ورای
عالی آموزش و پرورش دارد بنابراین این
ی وزیر آموزش
پیشنهاد را به محمد بطحای 
و پ��رورش ارائه کردیم و او هم طبیعت ًا در
دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش
قرار میدهد.

خبر خوش رئیس پلیس راهور درمورد ترخیص خودروهای توقیفی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
اعالم ک��رد :خودروهایی ک��ه به دلیل
ارتکاب تخلفات رانندگی توقیف شدهاند
با پرداخت جریمه از پارکینگ ترخیص
خواهند شد.به گزارش ایسنا ،سید کمال
هادیانفر در حاشیه رزمایش طرح نوروزی
پلیس ب��ا حضور در جم��ع خبرنگاران
گفت :بر اساس ابالغیهای که از سوی
پلیس صورت گرفته خودروهای دارای
بیش از یک میلیون تومان جریمه از ۲۸
اسفند تا  ۱۷فروردین ماه به خاطر باال

بودن جریمه توقیف نخواهند ش��د.وی
دربارهی خودروهایی که در حال حاضر
در پارکین��گ توقیف هس��تند و امکان
ترخیصشان نیست گفت :خودروهایی
که به دلیل ارت��کاب تخلف راهنمایی
و رانندگی توقیف شدند در صورتی که
مالکانش��ان تا  ۲۵اسفند ماه نسبت به
پرداخت جریمه اقدام کنند این خودروها
نیز ترخیص میشوند البته به شرط آنکه
فاقد دستور قضائی باشند.وی با بیان این
که بهترین روز ما این بوده که خودرویی
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اولویت پلی��س راهنمایی و رانندگی در
سال آینده را کاهش تصادفات ،مدیریت
الکترونیکی و هوشمند حوادث رانندگی
و ارائه خدمات مطلوب به ش��هروندان
اعالم کرد.

اخبار
گرفتاری دو آدمربا
در دام قانون

فرمانده ناجا:تمرکز پلیس در  30کیلومتری شهرها

تأمین ایمنی کاروانهای راهیان نور در جادهها

گ�روه اجتماع�ی  :فرمانده ناجا گف��ت :همزمان با
اعزام کاروانه��ای راهیان نور ب��ه مناطق دوران
دفاع مقدس ،گشتیهای پلیس این کاروانها را از
مبدأ تا مقصد همراهی و مشایعت میکنند.
سردار حسین اش��تری فرمانده نیروی انتظامی در
حاشیه برگزاری رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات
سف��ر نوروزی  98در جمع خبرنگاران با اش��اره به
انعق��اد تفاهم نامه میان نی��روی انتظامی و وزارت
بهداشت ،اظهار داشت :پیش نویس این تفاهم نامه
تهیه شده و ان ش��اء اهلل به زودی امضاء میشود.
وی اف��زود :امید است این تفاه��م نامه همکاری
باعث سرعت در خدم��ات رسانی به مردم به ویژه
در فرآیند انتق��ال مجروحان تصادف��ات به مراکز
درمانی شود.
رئیس پلیس کشور بیان کرد :با توجه به اینکه بخش
اعظمی از تصادفات در  30کیلومتری شهرها اتفاق
می افتد ،نیروهای پلیس را در این نقاط متمرکز می
کنیم.عالی ترین مقام انتظامی کش��ور در پاسخ به
سوالی درباره همراهی گش��ت های پلیس در طول
سفر با کاروان های راهیان نور ،عنوان کرد :همکاری

خوبی میان نیروی انتظامی و ستاد راهیان نور وجود
دارد؛ همزمان با اع��زام کاروان های راهیان نور به
مناطق دوران دفاع مقدس ،گشتی های پلیس این
کاروان ها را از مبدأ تا مقصد همراهی و مش��ایعت

نحوه فعالیت بیمارستانها و مراکز
بهداشتی در نوروز اعالم شد

معاون درمان وزارت
بهداش��ت گف��ت:
طب��ق تفاهمی که
ب��ا سازم��ان نظام
پزش��کی انج��ام
ش��ده است ،توان  ۵۰درص��د از ظرفیت
بخ��ش خصوص��ی اع��م از مطبه��ا
و… در روزه��ای تعطی��ل ن��وروز حفظ
میش��ود .در عی��ن حال ظرفی��ت کلیه
بخشهای اورژان��س و بخشهای ویژه
بیمارستانه��ای خصوصی نی��ز در ایام
نوروز حفظ ش��ده و آم��اده خدمترسانی
به مردم هس��تند.دکتر قاسم جانبابایی
در گفتوگو با ایسنا ،درباره نحوه فعالیت
بیمارستانها و مراکز درمانی در تعطیالت
نوروز ،گفت :طرح سالمت نوروزی سال
 ۱۳۹۸از ساعت هشت صبح روز شنبه ۲۵
اسفند م��اه با هدف ارائه خدمات مطلوب
سالمت در اقصی نقاط کشور و در جهت
توسعه سالمت جامعه و افزایش رضایت
شهروندان و مسافران نوروزی آغاز شده
و در ساعت هشت صبح روز دوشنبه ۱۷
فروردین ماه سال  ۱۳۹۸به پایان میرسد.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه
فعالیت تمامی درمانگاههای خصوصی و
خیریه ش��بانهروزی به صورت  ۲۴ساعته
مانند روزهای عادی انجام میشود ،اظهار
ک��رد :در این مراکز پزش��کان به صورت
ش��بانه روزی و مطابق ب��ا برنامه حضور
دارن��د .وی همچنین تاکید کرد :بنابراین
در مراک��ز بهداش��تی-درمانی روستایی
و ش��هری غیر ش��بانهروزی در کل ایام
طرح سالمت نوروزی حداقل  ۵۰درصد
پزش��کان مراکز در هر روز فعال هستند
و مراکز تک پزش��ک با هماهنگی مراکز
مجاور اقدام��ات الزم را انجام میدهند؛
بهطوری که از هر دو مرکز مجاور ،یکی
از آنها قابلیت ارائه خدمات را داشته باشد.

جریمه نشود ،دربارهی تمهیدات پلیس
برای پنج ش��نبه و جمع��ه آخر سال و
ش��لوغی معابر نیز گفت :در این زمینه
ابالغیههای الزم را انجام دادیم و تدابیر
خاص را نیز پیش بینی کردیم.هادیانفر
در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
در سالهای اخیر با اقدامات صورت گرفته
از سوی پلیس به سایر دستگاهها شاهد
ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش سطح
آگاهی اقشار مختلف جامعه در فرهنگ
ترافیک بودیم که امیدواریم این روند در

آینده نیز ادامه داش��ته باشند البته الزم
است که شهروندان با پلیس همکاری
داشته باش��ند.رئیس پلیس راهور ناجا
درب��اره ارسال پیام��ک تخلفات حادثه
ساز برای مال��کان خودروها نیز گفت:
به زودی این پیامک به شکل لحظهای
ب��رای رانندگان ارسال خواهد ش��د که
میتوان��د ضمن پیش��گیری از حوادث
رانندگی از انباشت جرایم و ایجاد بدهی
معوق و ناش��ی از جرایم رانندگی برای
رانندگان نیز جلوگیری کند.هادیان فر
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مدیرکل دفتر اکوسیس��تمهای تاالبی سازمان حفاظت محیط زیست
ضمن تشریح دستاوردهای پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی ،زباله
و فاضالب را دو مشکل مهم این تاالب برشمرد.به گزارش ایسنا ،مسعود
باقرزاده کریمی در همای��ش دستاوردهای مدیریت تاالب انزلی اظهار
کرد :پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی حاصل کار مش��ترک ایران
و ژاپن است که بر اساس تفاهمنامه منعقد شده در سال  ۱۳۸۲تهیه و
اجرایی شده است.وی با تاکید بر اینکه از سال  ۸۲اجرای پروژه مدیریت
اکولوژیک تاالب انزلی را با مشارکت «جایکا» را آغاز کردهایم گفت :از
ابتدا مدیریت حوزه آبریز انزلی مورد توجه قرار گرفت و صرف ًا تاالب انزلی

زخم زباله و فاضالب بر تن تاالب انزلی
محور توجه نبود.به گفته باقرزاده کریمی مساحت حوضه آبریز انزلی ۳۸۰
هزار هکتار و تاالب انزلی  ۲۰هزار هکتار است.مدیر دفتر اکوسیستمهای
تاالبی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت :مبنای دوم کار ما
در مدیری��ت اکولوژیک تاالب انزل��ی تهیه برنامهها و طرحها با حضور
ذینفعان بوده است .تفکر مدیریت زیست بومی تاالبها از تاالب انزلی
کلید خورد و و بعد از آن این الگو در سایر مناطق نیز مورد استفاده قرار
گرفت.باقرزاده کریمی با بیان اینکه طرح جامع ( َمس��تِر پِلَن) مدیریت
تاالب انزلی را با حضور جایکا تهیه کردیم ،ادامه داد :حوزه آبخیز انزلی
دارای ش��یب تند و بدون پوشش گیاهی است که بارش برف منجر به

افتتاح ۳ایستگاه مترو در روز شنبه

متروبه«میدانصنعت»رسید

مدیرعامل ش��رکت متروی ته��ران از افتتاح ۷.۵
کیلومتر از خط هفت مترو در روز ش��نبه خبر داد.
علی امام در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم خبر افتتاح
 ۷.۵کیلومتر از خط هفت مترو و افتتاح  ۹کیلومتر
از خط شش مترو ،اظهار کرد :همانطور که مردم
تهران میدانند در تیرماه بخش��ی از خط هفت از
ایس��تگاه مهدیه تا نواب را به طول شش کیلومتر
با پنج ایس��تگاه افتتاح کردیم.وی با بیان اینکه
در روز ش��نبه ( ۲۵اسفندم��اه) نیز  ۷.۵کیلومتر از
خط هفت مترو از ایس��تگاه نواب تا میدان صنعت
افتتاح میش��ود ،گفت :همچنین ایستگاه تربیت
مدرس که ایس��تگاه میانی نواب تا صنعت است
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.مدیرعامل شرکت
مترو با بیان اینکه در تیرماه بخشی از خط هفت
افتتاح ش��د اما ایستگاه میانی هاللاحمر به دلیل
عدم تجهیز افتتاح نش��د ،ادام��ه داد :حاال در روز
شنبه ایس��تگاه میانی هالل احمر که بین مهدیه

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت آقاي عليرضا نصیری بایع کالیی فرزند عزت اله به شرح دادخواستی که به شماره 97
 1/633 /این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که عزت اله نصيري بايع كاليي
فرزند عزیز به شماره شناسنامه  ۵۴۹صادره از سوادكوه در تاریخ  83/12/5در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سوادکوه فوت
نموده و ورثه /وراث حين الفوت وی عبارتند از /عبارتست از  :۱ :ساره مختاری بایع کالیی فرزند مردان به ش ش  ۶۱۷همسر
متوفی  :۲عليرضا نصيري بايع كاليي فرزند عزت اله به ش ش  ۱۳فرزند متوفي  :3حبيب اله نصيري بايع كاليي فرزند عزت اله
به ش ش  ۲۹۷فرزند متوفي  4:لطف اله نصيري بايع كاليي فرزند عزت اله به ش ش  ۱۵۶۲فرزندمتوفی  :۵سمانه نصیری بایع
کاليي فرزند عزت اله به ش ش  ۲۲۵۰۰۲۲۳۵۶فرزند متوفی  :6س��میه نصیری بایع کالیی فرزند عزت اله به ش ش  ۴۹فرزند
متوفي  : 7سامره نصیری بایع کالیی فرزند عزت اله به ش ش  ۲۲۵۹۹۳۲۸۹۴فرزند متوفي وال غير  ،اینک شورا پس از انجام
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصيت نامه ای از متوفی نزد او
می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهی صادر خواهند شد .م الف 97/325
احمد محمدی تازه آبادی -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادكوه
رونوشت برابر اصل و اداريست وجهت ابالغ به طرفين تهیه شده است
آگهی حصر وراثت بانو شظیره شهرت دورقی نام پدر چاسب بشناسنامه  3773صادره از شادگان درخواستی بخواسته
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم چاسب شهرت دورقی بشناسنامه  1210صادره از شادگان
در تاریخ  1350/6/12در ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .خضیره
دورقی بشناسنامه  3772متولد  1328/3/22صادره شادگان(دختر متوفی) -3 .مسحونه دورقی بشناسنامه  1898933261متولد
 1275/10/3صادره شادگان(همسر متوفی)وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت بانو فاطمه ش��هرت مقدمی نیا نام پدر علی بشناس��نامه  2237صادره از شادگان درخواستی بخواسته
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرش مرحوم مهدی شهرت خنافره بشناسنامه  574صادره از شادگان
در تاریخ  1397/11/13در ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .عباس
بشناس��نامه  1891184253متولد  1396/7/9صادره شادگان -3 .مریم بشناس��نامه  1890712681متولد  1384/9/9صادره
ش��ادگان -4 .رقیه به شناس��نامه  1890804959متولد  1387/3/25صادره شادگان -5 .ام البنین به شناسنامه 1891033611
متولد  1392/12/10صادره ش��ادگان .ش��هرت همگی خنافره(فرزندان متوفی)  -6سکینه خنافره به شناسنامه 1899096418
متولد  1348/10/1صادره ش��ادگان(مادر متوفی)  -7سعید مقدمی نیا به شناسنامه  1899072519متولد  1345/10/3صادره
شادگان(پدر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز
سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای چاسب شهرت نیک رای نام پدر خزعل بشناسنامه  5680صادره از شادگان درخواستی بخواسته
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم خزعل شهرت نیک رای بشناسنامه  2751صادره از شادگان
در تاریخ  1397/10/15در ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .حبیب
بشناسنامه  1898557910متولد  1349/4/23صادره شادگان -3 .سمیره بشناسنامه  1899617620متولد  1341/3/17صادره

می کنند تا ان ش��اءاهلل ش��اهد ح��وادث ناگواری
نباش��یم .سردار اش��تری در پاسخ به این سوال که
کدام دست��گاه های مس��ئول در رفع مش��کالت
مرب��وط به زیرساخت های ج��ادهای کمکاری می

و ن��واب است نیز مورد افتتاح قرار میگیرد.امام با
رد برخی شایعهها مبنی بر اینکه هنوز خط هفت
ایمنسازی نش��ده است ،بیان کرد :ما به سالمت
مردم و مسافرانمان متعهد هستیم و برای افتتاح
پروژههای مترو حتما ایمنی را مدنظر قرار میدهیم
و معتقد هس��تیم هرچند ممک��ن است همچون
سنوات گذش��ته ایستگاهها نواقصی داشته باشند،
اما حتما استانداردهای ایمنی رعایت ش��ده است.
وی با بیان اینکه یکی از مش��کالت خط هفت
نبود هواکش بود ،ادامه داد :در این  ۷.۵کیلومتری
که روز شنبه افتتاح میکنیم تهویه با مدلسازی
ش��رایط ع��ادی و بحران��ی تامین ش��ده است و
هواسازهای الزم را راهاندازی کردهایم.مدیرعامل
شرکت مترو در مورد سرانجام خط شش نیز با بیان
اینکه  ۹کیلومتر خط شش از ایستگاه دولتآباد تا
میدان شهدا با سه ایستگاه بعثت ،شهدا و دولتآباد
برای روز شنبه آماده افتتاح بود ،اضافه کرد :برای
افتتاح خط ش��ش از رییس جمهور دعوت رسمی
کردهایم و از آنجایی که هفته آینده رییس جمهور
در سفر استانی است نتوانس��تیم از حضورشان در
مراسم بهره ببریم و به نظر میرسد که بتوانیم در
فروردینماه این  ۹کیلومتر را توسط رییس جمهور
ب��ه بهرهبرداری برسانیم و منتظ��ر اعالم زمان از
سوی دفتر رییس جمهور هستیم.

کنن��د ،عنوان کرد :نی��روی انتظامی برای کاهش
تصادف��ات و تلفات جاده ای ،وظایف خود را انجام
م��ی دهد ،از طرفی مطالبات الزم را نیز از دستگاه
های مس��ئول در این خص��وص دارد.وی افزود :با
همکاری وزیر راه و ش��هرسازی ،عزم جدی برای
رفع نقاط حادثه خی��ز صورت گرفته به طوری که
نقاط مزبور آشکارسازی شده و بخشی از مشکالت
مرتف��ع و ان ش��اء اهلل در ادامه نی��ز اقدامات الزم
صورت می گیرد.عالی ترین مقام انتظامی کش��ور
ادام��ه داد :تالش داریم با بهره مندی حداکثری از
ظرفی��ت های موجود ،اقدامات جدی برای کاهش
تصادفات انجام دهیم البته معتقدیم که تحقق این
مهم  ،نیازمند عزم همگانی و انجام وظیفه درست
همه دستگاه های مسئول است.به گزارش فارس،
فرمان��ده نیروی انتظامی در پاسخ به این سوال که
آی��ا همزمان با ایام نوروز ش��ماره تماس یا سامانه
تلفنی مش��ترکی از سوی دست��گاه های امدادی و
خدماتی ارائه و اعالم می ش��ود یا خیر؟ پاسخ داد:
مردم می توانند گزارش��ات خود را با سامانه تلفنی
 110به پلیس انتقال دهند.

وق��وع بهمن و بارش باران باع��ث انتقال رسوبات به پایین دست حوزه
میش��ود همچنین در این منطقه مراتع بسیاری وجود دارد که بهشدت
تحت چرا قرار گرفتهاند .بعد از آن به جنگلهای کوهس��تانی سپس به
جلگه و ش��الیزارها می رسیم و بعد از اینها ت��االب انزلی قرار دارد و در
پایان به دریای خزر می رسیم .معاون پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب
انزلی با اشاره به اینکه در حوزه آبخیز انزلی کاربریهای مختلف وجود
دارد ،گفت در این منطقه عشایر و گوسفندداری ،جنگلنشینی،کشاورزی،
توسعه شهری و روستایی همچنین فعالیتهای بندری و دریایی وجود
دارد که همگی باعث آسیب به تاالب و حوزه آبخیز انزلی میشود.

رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشران خبر داد

سرشبکهقاچاقکتابدستگیرشد

مته��م اصلی ش��بکه نش��ر و توزی��ع کتاب به
صورت قاچاق ،توسط ماموران امنیتی دستگیر
شد.رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشران روز
چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا ضمن تایید خبر
دستگیری متهم اصلی جریان نشر و توزیع کتاب
به صورت غیرقانونی ،اظهارکرد :این فرد مدت
ها تحت تعقی��ب و متواری بود.محمود آموزگار
کتاب قاچاق را کتاب هایی عنوان کرد که فاقد
مجوز وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی هستند
و افزود :متهم کتاب های پرفروش ناش��ران را
بدون مجوز چاپ کرده و به فروش می رساند و
این اقدام در زمینه کتاب هایی که خارج از کشور
منتش��ر می شدند نیز صورت می گرفت.رئیس
کارگروه صیانت از حقوق ناشران گفت :این فرد
به همراه خانواده فعالیت می کرد و در بسیاری از
انبارهای کتاب های قاچاق کشف شده اخیر نیز
آثار تخلفات وی مشهود بود.آموزگار ضمن انتقاد

شادگان .شهرت همگی نیک رای (فرزندان متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شادگان
آگهی حصر وراثت بانو شظیره شهرت دورقی نام پدر چاسب بشناسنامه  3773صادره از شادگان درخواستی بخواسته
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرش مرحوم مس��حونه ش��هرت دورقی بشناس��نامه  1211صادره از
ش��ادگان در تاریخ  1368/11/20در ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق.
 -2خظیره بشناسنامه  1898958531متولد  1328/3/22صادره شادگان(دختر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد این تاریخ ابراز ش��ود  ،از درجه
اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت بانو شهال شهرت آلبوغبیش نام پدر محمود بشناسنامه  5086صادره از آبادان درخواستی بخواسته
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که برادرش مرحوم حجت شهرت آلبوغبیش بشناسنامه  1890858013صادره
از ش��ادگان در تاریخ  1397/11/9در ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق.
 -2حسینه آلبوغبیش بشناسنامه  6629721896متولد  1328/1/7صادره رامشیر(مادربزرگ مادری متوفی) وال غیر .اینکه با
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز
شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت بانو شهال شهرت آلبوغبیش نام پدر محمود بشناسنامه  5086صادره از آبادان درخواستی بخواسته
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که برادرش مرحوم محمد مهدی شهرت آلبوغبیش بشناسنامه 1890659819
صادره از شادگان در تاریخ  1397/11/9در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات
فوق -2 .حسینه آلبوغبیش بشناسنامه  6629721896متولد  1328/1/7صادره رامشیر(مادربزرگ مادری متوفی) وال غیر .اینکه
با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ
ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شادگان
آگهی حصر وراثت آقای عبدالزهرا شهرت زنبوری نام پدر براک بشناسنامه  125صادره از شادگان درخواستی بخواسته
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم براک شهرت زنبوری بشناسنامه  11صادره از شادگان در
تاریخ  1390/3/16در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق -2 .حسن بشناسنامه
 1898748268متولد  1346/5/3صادره شادگان -3 .تقیه بشناسنامه  1898734777متولد  1337/1/3صادره شادگان -4 .بهیه
به شناس��نامه  1898744785متولد  1338/3/10صادره شادگان -5 .فاطمه به شناس��نامه  1899617086متولد 1340/11/2
صادره شادگان -6 .زهرا به شناسنامه  1899617094متولد  1340/11/2صادره شادگان -7 .ندیمه به شناسنامه 1898752974

از برخ��ی رسانهها در مورد اش��اره به نام متهم،
گف��ت :این ادعا و اته��ام در حال حاضر مطرح
است و براساس آئین دادرسی کیفری تا مظنونی
حکمش قطعی نباش��د نمی توان نام او را فاش
کرد.وی افزود :مته��م در حال حاضر در مظان
اتهام است تا در مرجع رسیدگی مورد بررسی قرار
گرفته و تایید شود.اتحادیه ناشران استان تهران
با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز
پلیس امنیت قضایی از اسفند ماه سال گذشته،
اقدام جدی در زمینه پیشگیری و پیگرد قاچاق
کت��اب را از طریق کارگروه صیان��ت از حقوق
ناشران و مولفان آغاز کرد.فعاالن پیشگیری از
شبکه توزیع قاچاق کتاب سرانجام در تاریخ 28
بهمن م��اه درب سولههای انبار کتاب قاچاق را
به روی اهالی رسانه گش��ودند تا کشفیات چند
ماهه کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مولفان
که با همکاری ادارهکل حراست وزارت ارشاد و
اقدام پلیس امنیت و دستور قضایی انجام شده
بود را رسانهایتر کند.در این سوله که حدودا یک
هزار و  350متر مربع وسعت داشت ،حدود 700
هزار جلد کتاب انبار شده بود که سعید میرجاللی
دبیر کارگروه صیانت از حقوق ناشران ،مولفان و
مترجمان ،ارزش مالی این کتابها را بین  15تا
 20میلیارد تومان اعالم کرد.

فرمانده انتظامی بندرعباس از دستگیری
باند دو نفره آدم ربایان در این شهرستان
خب��ر داد.به گ��زارش ایس��نا ،سرهنگ
محمد اسماعیل مش��ایخ ب��ا اعالم این
خبر گف��ت :باند دو نف��ره آدم ربایان در
این شهرستان دستگیر شدند.وی افزود:
ساعت یک و  ۳۰بامداد باند دو نفره آدم
ربای��ان که قصد ربایش فردی در ساحل
بندرعباس را داش��تند با حضور به موقع
و تدبیر پلی��س دستگیر ش��دند.فرمانده
انتظامی ش��هرستان بندرعب��اس با بیان
اینک��ه آدم ربایان با حض��ور پلیس اقدام
به ش��لیک  ۷گلوله سالح کمری کردند،
خاطرنشان کرد :آدم ربایان چندین فقره
سرقت مسلحانه و ش��رارت را در پرونده
سوابق خود دارند.سرهنگ مشایخ اضافه
کرد :در این عملیات یک دستگاه خودرو
سواری سمند ،یک قبضه کلت کمری با
دوخشاب نیز از این باند توقیف شد.
دستگیری بیش از  ۸۵۰اوباش
در تهران

رئی��س پلیس پایتخت با ارائه گزارش��ی
از عملکرد پلی��س تهران بزرگ در سال
 ۹۷اعالم کرد ک��ه طی این مدت بیش
از  ۸۵۰نف��ر از اراذل و اوب��اش پایتخت
دستگیر ش��دند.به گزارش ایسنا ،سردار
حسین رحیمی در همایش فرماندهان و
مدیران فاتب به اجرای طرح رعد اشاره
کرد و گف��ت :در اجرای  ۲۲مرحله طرح
رع��د ،بالغ بر ه��زار و  ۸۰۰نفر دستگیر
و در اختی��ار مراجع قضایی داده ش��دند.
رحیمی با بی��ان اینکه  ۱۶۶هزار و ۷۹۴
فقره سرقت در  ۱۱ماه گذش��ته منجر به
کشف شده است ،گفت :مقایسه این آمار
با مدت مش��ابه سال قبل از افزایش ۱۱
درصدی حکای��ت دارد.رحیمی افزود :در
حوزه جرایم جنایی نظیر قتل ،آدم ربایی،
سرقت مس��لحانه و … .باید بگویم که
 ۹۵درص��د این جرایم در تهران کش��ف
میش��ود و این نشان دهنده هوشمندی
پلیس و شیوه کشف علمی جرایم است.
ضمن این ک��ه طی این مدت با کاهش
در وقوع این جرایم روبرو بودهایم.به گفت ه
رحیم��ی ،جرایم در حوز ه فضای مجازی
امس��ال بیش از  ۷۰درصد رش��د داشته
است ،ام��ا در عین حال ت��وان و قدرت
پلیس نیز افزایش چش��مگیری داش��ته
است.فرمان��ده انتظام��ی ته��ران بزرگ
ب��ا بیان این که در س��ال جاری بیش از
 ۸۵۰نف��ر از اراذل و اوب��اش را در سطح
مح�لات و پارکها دستگی��ر کردهایم،
خاطر نش��ان کرد :مقایس��ه ای��ن آمار با
مدت مش��ابه سال گذش��ته افزایش ۸۶
درصدی را نشان میدهد .رحیمی طرح
برخورد ب��ا حامالن سالح سرد و گرم را
از دیگ��ر طرحهای پلیس در سال جاری
برش��مرد و گفت :طی این مدت بیش از
 ۵۵۰سالح شکاری و جنگی کشف شده
اس��ت که در این زمین��ه نیز افزایش ۱۰
درصدی داشتهایم.

متولد  1350/5/2صادره شادگان -8 .سلیمه به شناسنامه  1898752982متولد  1351/12/17صادره شادگان .شهرت همگی
زنبوری (فرزندان متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه
بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی ابالغ اجراییه مهریه بدین وسیله به خانم مستوره ابراهیمی فرزند خداکرم شناسنامه شماره  ۲۰۷۶کد ملی
3730429256صادره از سنندج ساکن سنندج ابالغ می شود که خانم بیان حیدری جهت وصول مهریه به استناد مهریه مندرج
در س��ند ازدواج ش��ماره  ۷۱۰۷دفتر  ۱۰سنندج عليه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  ۹۷۰ ۱۷۵۳در این
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  97/12/18مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای
بستانکار طبق ماده  ۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید ،عملیات
اجرائی جریان خواهد یافت.م/الف9092:
اداره اجرای اسناد رسمی سنندج
رونوشت آگهی حصر وراثت اقای سیما هادی یاسمنی به شماره شناسنامه  15876شرح دادخواست به کالسه 971667
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیال پاک زاد به شناسنامه  147در
تاریخ  97/10/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه
زیر است -1 :سرور هادی یاسمنی به ش ش 159ت ت 1351/3/29کد ملی 3731987953دختر متوفی -2سیما هادی یاسمنی
ش ش 15876ت ت 1351/3/29شماره ملی 3730545086دختر متوفی -3پری هادی یاسمنی ش ش 79ت ت 1343/2/30شماره
ملی 37301939525دختر متوفی -4ایران دوخت پاکزاد ش ش 3ت ت 1321/2/3شماره ملی 3731740737خواهر متوفی اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا
وصیت نامه از متوفی نزد آنها است .ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقديم نمايد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه 8شورای حل اختالف سنندج
آگهی ثبت سند /آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی /برابر رای شماره  139760301055001285مورخه  97/9/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
روح اله نیکخواه بهرامی فرزند سلمان بشماره شناسنامه  5صادره از قزوین درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احد اثی به
مساحت  145/50متر مربع پالک  1393فرعی از  43اصلی واقع درمالرد خیابان مصیب زاده بعد از چهار راه راغب نبش کوچه
گلها پالک  718که متقاضی مدعی اس��ت ملک را بصورت مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمعلی خندابی خریداری نموده
است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پی از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .محمود حسینی ترکانی–
رئیس ثبت اسناد و امالک  1392الف م /تاریخ انتشار نوبت اول  / 97/12/7:تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/23:

