حوادث

خوانساری:

طرح ترافیک خبرنگاری  ۹۷تا پایان خرداد تمدید شد

قاتل فراری دو جوان سنندجی
دستگیر شد

بر اساس اعالم فرماندهی انتظامی کردستان
قاتل دو جوان س��نندجی دس��تگیر ش��د .به
گزارش روابط عموم��ی فرماندهی انتظامی
کردس��تان ،قاتل فراری دو جوان س��نندجی
از سوی پلیس آگاهی استان دستگیر شد.فرد
دس��تگیر ش��ده ب��ا هویت مش��خص هفتم
خردادم��اه و در جریان ی��ک نزاع خیابانی در
یکی از محالت ش��هر س��نندج با استفاده از
اس��لحه گرم دو نفر از دوستان خود را کشته
و یک نفر را نیز زخمی کرده بود.بر اس��اس
اعالم سردار آزادی فرماندهی انتظامی استان
کردس��تان با تالشهای پلی��س آگاهی فرد
قاتل دقایقی بعد از وقوع این حادثه شناسایی
ش��ده و هم اکنون وی دس��تگیر شده است.
قاتل دستگیر شده همچنین سال گذشته و در
جریان یک تیراندازی در پارک کودک سنندج
موجب رعب و وحشت شهروندان شده بود.
جوانی اهل خوی به قتل رسید

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی
از قت��ل یک جوان اهل خوی در نخس��تین
س��اعات بامداد روز چهارش��نبه در یک نزاع
خب��ر داد .به گ��زارش اروم نیوز س��رهنگ
علی ابراهیمی جانش��ین فرماندهی انتظامی
آذربایج��ان غربی اظهار کرد :این درگیری
در س��اعت  ۲:۳۰بامداد چهارشنبه در منطقه
«تخت پل» شهرستان خوی به پلیس ۱۱۰
گزارش شد.وی بیان کرد :قاتل که با سالح
س��رد اقدام به قتل کرده بود ساعاتی بعد از
این اقدام ،دس��تگیر شد و همدست وی نیز
شناسایی شده است و تحت پیگرد قرار دارد.
وی افزود :سایر بررسیها درباره این پرونده
در دست اقدام است.
سرقت از خرده فروشان مواد و
قماربازها توسط شرور سابقه دار فالح

س��رکالنتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از
دس��تگیری فردی که در مدت مرخصی ۱۵
روزه اش از زندان اقدام به اعمال مجرمانه ای
می کرد خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،س��رهنگ محمد کالوس��ی سرکالنتر
دهم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد :روز
دوشنبه هفته جاری بود که خبری به ماموران
عملیات کالنت��ری  ۱۶۱ابوذر مبنی بر عربده
کش��ی فردی س��ابقه دار خیابان زمزم واصل
شد.وی با اشاره به اینکه فرد سابقه دار از چند
روز قبل تحت تعقیب پلیس قرار داشت توضیح
داد :ماموران از ماجرای حمل و نگهداری مواد
مخدر و همچنین اسلحه گرم توسط این فرد
باخبر شده بودند تااینکه با گزارش این رویداد
به قید فوریت برای دس��تگیری وی در محل
حضور یافتند.وی در ادامه بیان داشت :متهم با
مشاهده خودروی گشت پلیس خیلی سریع از
محل به همراه فرد دیگری سوار بر خودروی
پراید خود متواری ش��د و بع��د از آن ماموران
طی تعقیب و گریز  ۲۰دقیقهای او را زمینگیر
و دستگیر کردند.
سرقت گوشی از دختر جوان با
کوبیدن چوب بر سرش

رئیس کالنتری  ۱۶۳ولنجک از دس��تگیری
سارق گوش��ی قاپ توس��ط ماموران گشت
کالنت��ری خب��ر داد .ب��ه گ��زارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،س��رهنگ محمد باقر قدم
زاده رئیس کالنتری  ۱۶۳ولنجک اظهار کرد:
روز گذشته طی تماسهای مردمی با پلیس
 ۱۱۰ماموران عملیات این کالنتری در جریان
یک فقره س��رقت منجر ب��ه ضرب وجرح در
پارک زعفرانیه قرار گرفتند و سریعا با حضور
در محل تحقیقات اولیه خود را برای مشخص
ش��دن موضوع آغاز کردند .رئیس کالنتری
 ۱۶۳ولنج��ک ب��ا بیان اینک��ه در تحقیقات
میدانی ،مش��خص شد که متهم با استفاده از
یک چوب به س��ر خانم جوانی کوبیده است،
ادامه داد :متهم که کالهی نقابدار نیز به س��ر
داش��ته ،بعد از آن با قاپیدن گوشی این خانم
از پارک بیرون رفته و س��وار موتورس��یکلت
فردی از محل دور ش��ده اس��ت.وی در ادامه
بیان کرد :ماموران متهم را که همچنان قصد
فرار داشت ،با شلیک دو تیر هوایی و قوانین به
کارگیری سالح ،زمینگیر کردند و به کالنتری
داللت دادند که متهم صراحتا به جرم ارتکابی
اعت��راف ک��رد و از کیف کوله وی ،گوش��ی
سرقتی مالباخته به همراه یک عدد کاله نقابی
و اسپری گاز اشک آور کشف شد.

دبی��ر کارگروه بررس��ی مدارک و اس��ناد
متقاضی��ان اس��تفاده از س��همیه وی��ژ ه
خبرنگاری با اش��اره به اینکه از امروز دو
پیامک به خبرنگارانی که مش��مول طرح
ترافیک قرار گرفتهاند ارس��ال خواهد شد،

گف��ت :تردد با طرح ترافی��ک خبرنگاری
 ۹۷ت��ا پایان خرداد بالمانع اس��ت .فرهاد
خوانساری در گفتوگو با تسنیم در ارتباط
با دالی��ل به تعویق افتادن زمان ارس��ال
پیامکها درباره طرح ترافیک خبرنگاری
اظهار کرد :قرار بر این بود که پیامکها از
 11خرداد ارسال شود اما با توجه به اینکه
تعطیالت��ی در پیش ب��ود تصمیم گرفتیم
زمان ارس��ال پیامکها را تغییر دهیم.وی

تصریح کرد :بر همین اساس از روز شنبه
( 18خرداد) پیامکها به خبرنگاران ارسال
خواهد شد که در این مرحله دو پیامک به
دو دسته از خبرنگاران ارسال خواهد شد،
دس��ته اول خبرنگارانی که مشمول طرح
ترافیک خبرنگاری در سال جاری شدهاند
و دسته دوم خبرنگارانی که مشمول طرح
ترافی��ک خبرنگاری ش��دهاند اما مدارک
بارگذاری شده از س��وی آنها ناقص بوده

است.خوانس��اری افزود :در همین ارتباط
گ��روه اول از خبرن��گاران مش��کلی را در
ارتباط ب��ا طرح ترافیک ندارن��د اما گروه
دوم باید بر اس��اس زمانبندی که از سوی
کارگ��روه اعالم خواهد ش��د نس��بت به
تکمیل مدارک خود در س��ایت تهران من
اقدام کنند.دبیر کارگروه بررس��ی مدارک
و اس��ناد متقاضیان اس��تفاده از س��همیه
وی��ژ ه خبرن��گاری در ارتباط ب��ا مهلت و

زمان تکمیل م��دارک خبرنگاران تصریح
کرد :پس از ارس��ال پیامک به این دسته
از خبرنگاران ،زم��ان و مهلت تکمیل نیز
اعالم میش��ود ک��ه خبرن��گاران باید در
زمانی که اعالم میش��ود مدارک خود را
تکمیل کنند .خوانساری خاطرنشان کرد:
ل گذش��ته
البته تعداد خبرنگارانی که س��ا 
طرح ترافیک داش��تهاند و امسال مشمول
نشدهاند ،محدود است.

درمان در قصر یاقوت ناصرالدین شاه؛

عمل جراحی قلب رایگان  100کودک بی بضاعت

گروه اجتماعی :رئیس بیمارس��تان فوق تحصصی شهید
لواسانی گفت :درکنگره بینالمللی جراحی قلب کودکان
ک��ه با حض��ور متخصصان قل��ب از سراس��ر جهان در
بیمارستان لواسانی برگزا ش��د  100کودک بی بضاعت
رایگان عمل و درمان ش��دند .سازمان تأمین اجتماعی
ب��ا  43میلیون نفر بیمه ش��ده اصلی ع�لاوه بر خدمات
بیمهای ،خدمات درمانی در بیمارستانها و درمانگاههای
ملک��ی نیز ارائه میده��د .این س��ازمان در حال حاضر
بیش از  87بیمارس��تان در کش��ور دارد که اکثر دربافت
قدیمی واقع ش��دند و نیاز به بازسازی دارند.یکی از این
بیمارستانها ،بیمارستان شهید لواسانی بیمارستان فوق
تخصصی قلب و عروق و اعصاب و روان در شرق تهران
است که در  70هکتار و در فضایی جنگلی و تاریخی بنا
ش��ده است.در س��ال  ١٣٥٥مجموعه این بیمارستان در
اختیار وزارت بهداری وقت قرار گرفت و این بیمارستان
ک��ه یک بیمارس��تان ریوی و روانی ب��ود تبدیل به یک
بیمارستان عمومی و جنرال ش��د.در سال  ١٣٦٩حسب
قانون الزام این بیمارس��تان به سازمان تأمین اجتماعی
س��پرده ش��د و با تصمیم معاونت درمان وقت س��ازمان
باتوجه نیاز به بخش جراحی قلب و س��ی س��ی یو پس
از بازس��ازی ساختمانهای جراحی توراکس و ساختمان
پذی��رش و بخش داخلی تبدی��ل به بخش های جراحی
قلب  ،سی س��ی یو ،آنژیوگرافی شدند و از سال ١٣٧٢
ای��ن مجموعه فعالیت فوق تخصص��ی خود را به عنوان
مرکز درمان بیماریهای قلب آغاز کرد.با توجه به قدمت
این بیمارستان و نحوه خدمات رسانی به بیماران در این
مجموعه با سید علی جمالیان فوق تخصص قلب و عروق
و رئیس بیمارستان فوق تخصصی شهید لواسانی که به
گفته خود در ماه  300س��اعت در این بیمارستان حضور
دارد و ویزیت بیمار میکند به گفتوگو پرداختیم:
خدم�ات درمانی در ای�ن بیمارس�تان قدیمی چگونه

است؟

این بیمارستان دومین مرکز قدیمی جراحی قلب ایران

الزم را نداش��ته باشند نوبتهای مراجعه حضوری نیز در
نظ��ر گرفتهایم.تمام تالش ما این بوده که پرس��تاران و
کادر بیمارستانی برخورد خوبی با مراجعهکنندگان داشته
باشند و درست اس��ت که بیمارستان ما چهره الکچری
ندارد ولی با روی باز بیماران را پذیرش میکند.توانستیم
با همکاری شهرداری منطقه سردر قدیمی بیمارستان را
تغییر دهیم و این بیمارستان میتواند در مواقع بحرانی به
کمک ش��هر بیاید و بیمارستان لواسانی تنها بیمارستانی
است که اگر خدایی ناکرده زلزله و بحرانی در شهر تهران
اتفاق بیفتد راه این بیمارس��تان به دلیل اینکه ساختمان
مس��کونی در اطرافش نیست باز است و در بزرگراه قرار
دارد میتواند بحران شرق را کاهش دهد.

آی�ا کنگ�ره بینالمللی عم�ل جراحی ک�ودکان بازهم

برگزار میشود؟

اس��ت که در بافت قدیمی و تاریخی قرار گرفته اس��ت
و همی��ن موضوع نی��ز وجهه خوبی به این بیمارس��تان
بخش��یده است.تمام تالش ما این اس��ت که بتوانیم در
این بیمارس��تان که خدمات فوقتخصصی قلب و مغز و
اعصاب به بیماران ارائه میدهد ،تس��هیلگر برای ارائه
خدمت به بیمهش��دگان و بیماران باش��یم.بنده  10سال
رئیس بیمارس��تان لواس��انی بودم و مدتی نیز مدیرکل
درمان اس��تان تهران شدم و مجدداً به عنوان رئیس این
بیمارستان در حال فعالیت هستم.

وج�ود باف�ت تاریخ�ی و بیمارس�تان چ�ه منافاتی با

یکدیگر دارد؟

م��ا به دنبال حفظ س��اختار و هوی��ت تاریخی و قدیمی
این بیمارس��تان هس��تیم و بیمارس��تان لواس��انی جزء
بیمارستانهایی است که در کنگرههای خارجی توانسته
حض��ور پیدا کن��د و حرفی برای گفتن داش��ته باش��د.

بیمارستان لواسانی در حال حاضر  15اتاق عمل جراحی
قلب باز دارد 3 ،اتاق عمل آنژیوگرافی و سالیانه  10هزار
آنژیوگراف��ی رایگان برای بیمهش��دگان تأمین اجتماعی
انج��ام میدهد که از این تعداد  8هزار تا آنژیوپالس��تی
اس��ت یعنی باز ک��ردن عروق به روش جراحی بس��ته.
اتاق عمل جراحی قلب باز این بیمارس��تان فعال اس��ت
و ما س��الیانه بین هزار تا  1500عم��ل جراحی قلب باز
ق عملهای کوچک نیز برای دیگر
انجام میدهیم و اتا 
بیماریها داریم که ش��بانهروزی فعالیت میکنند.خیلی
از خدمات کلینیک��ی و پاراکلینیکی به بیماران ارائه داده
میشود و روزانه حدود هزار نفر خدمات درمانی مختلف
از این بیمارستان دریافت میکنند.
نحوه نوبتدهی در بیمارستان چگونه است؟


نوبتدهیها در بیمارس��تان ش��هید لواسانی تلفنی و به
صورت اینترنتی ش��ده است و برای افرادی که امکانات

آگهی ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه
سالم علیکم با صلوات برمحمد وال محمد(ص)
بموجب درخواست حلیمه شاوردی به طرفیت عبدالواحد شاوردی و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم رحیم
شاوردی در پرونده کالسه  980143ح شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان شادگان صادر و وقت
اجرای قرار س��اعت  12مورخ  98/04/18تعیین گردیده لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها و بستانکاران و
مدیونین به متوفی و کسانی دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت میشود در موعد مقرر در محل
این شورا واقع در شهر شادگان مجتمع شورای حل اختالف مرکزی حاضر شوند عدم حضور مدیونین
مانع اجرای قرار نخواهد بود.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
13/18م الف آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��ادگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ
رس��ید  ،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.
ناحیه1شادگان بخش پنج خرمشهر
 -1پالک323فرعی از  -3اصلی آقای سیدمحمدحس��ن طاهری موس��وی فرزند سیدمحس��ن بش��ماره
شناسنامه 1890640913صادره شادگان ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  243/71مترمربع – بموجب
رأی ش��ماره  139860317002000233خریداری از مالک رسمی محمدشفیع و عبدالحسین و غالمعباس
کاظمی و محمدناصری
ناحیه5شادگان بخش پنج خرمشهر
 -2پالک  -191اصلی آقای احمد عاشوری مفرد فرزند عبود بشماره شناسنامه  15صادره شادگان سه
دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمس��احت  309/70مترمربع – بموجب رأی شماره
 139860317002000362خریداری از مالک رسمی زیبگ عبرتاوی
 -3پالک  -191اصلی آقای عبدالجلیل عاش��وری مفرد فرزند عبود بش��ماره شناس��نامه  2941صادره
شادگان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت  309/70مترمربع – بموجب رأی
شماره  139860317002000363خریداری از مالک رسمی زیبگ عبرتاوی
ناحیه7شادگان بخش پنج خرمشهر
 -4قس��متی از پ�لاک  -323اصلی خانم نج��ات نیکنام فرزند خلف بش��ماره شناس��نامه3524صادره
ش��ادگان شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی بمس��احت  195/13مترمربع – بموجب رأی شماره
 139860317002000315خریداری از مالک رسمی بدیرحمیدی
 -5قسمتی از پالک  -616اصلی آقای نوح عساکره فرزند عباس بشماره شناسنامه1890284459صادره
ش��ادگان شش��دانگ یکباب س��اختمان (خان��ه) بمس��احت  116/51مترمرب��ع – بموجب رأی ش��ماره
 139860317002000244خریداری از مالک رسمی زبیل خلیفی
 -6پالک  -809اصلی خانم معصومه چلداوی فرزند محس��ن بش��ماره شناسنامه401صادره خرمشهر

چن��د کنگره بینالملل��ی برای ک��ودکان بیبضاعت در
بیمارستان لواس��انی برگزار کردیم که اساتید صاحبنظر
در جراح��ی قلب دنیا از کش��ورهای مختلف آس��یایی،
اروپای��ی و آمریکایی وارد بیمارس��تان لواس��انی ش��دند
و بال��غ بر 100کودک که ناراحتی قلب داش��تند و برای
درمان خانوادههای آنها سردرگم بودند در این بیمارستان
به صورت رایگان عمل ش��دند.با کمک خیرین ما فقط
بلیت رفت و برگش��ت و اس��کان این جراح��ان را دادیم
خیلیها حاضر بودند که خانهشان را بفروشند و به فرانسه
برای درمان فرزندش��ان بروند ولی همین جا توانستند از
پزش��کان متخصص قلب ک��ودکان راهنماییهای الزم
را دریاف��ت کنند و دیگر هزینه اضافی نداش��ته باش��ند.
اگر کمی ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی بهتر شود ،قطع ًا
کنگره بعدی نیز برای کودکانی که مشکل قلبی دارند در
بیمارستان لواسانی با حضور جراحان متخصص از سراسر
دنیا برگزار خواهد شد.با حضور این جراحان به بیمارستان
لواسانی خیلی چیزها ما از آنها یاد گرفتیم و خیلی چیزها
نیز به آنها یاد دادیم چرا که در کشورهای مختلف نحوه
جراحیها متفاوت است.
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خبر
حقوق ایام مرخصی زایمان را
از تامین اجتماعی بگیرید

دیوان عدالت اداری
با صدور رأی وحدت
روی��های اعالم کرد:
پرداخ��ت حق��وق و
فوقالعادههای زنان
در ای��ام مرخص��ی
زایمان در بخشه��ای غیردولتی خصوصی،
ب��ر عهده س��ازمان تأمین اجتماعی اس��ت و
کارفرمای��ان در این زمین��ه تکلیفی ندارند .به
گزارش تسنیم ،یکی از دادخواستهای مطرح
در دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مصوبه
مورخ  19تیر  92هیئت وزیران مبنی بر افزایش
مرخص��ی زایمان از  6ماه ب��ه  9ماه ،مباحث
مربوط ب��ه مرخصی زایم��ان و حق و حقوق
زنان ش��اغلی اس��ت که از این امکان قانونی
برای رشد و پرورش هر چه بهتر نوزادانشان
اس��تفاده میکنن��د و دیوان عدال��ت نیز طی
سالهای اخیر آراء زیادی در این زمینه داشته
و حتی طی رأی وحدت رویهای ،دستگاههای
دولتی را مل��زم به افزایش مرخصی زایمان از
 6ماه به  9م��اه کرد.یکی از دعواهای مطرح
در زمینه مرخصی زایم��ان و افزایش آن از 6
ماه به  9ماه ،پرداخت حقوق و فوقالعادههای
زنان شاغل در بخشهای غیردولتی خصوصی
اس��ت که از مرخصی زایمان استفاده کردهاند
اما ن��ه کارفرمایان زیر ب��ار پرداخت حقوق و
فوقالعاده ای��ام مرخصی زایم��ان میروند و
نه س��ازمان تامین اجتماعی.در همین ارتباط،
دادخواس��تهای زیادی به طرفیت س��ازمان
تامی��ن اجتماع��ی در دی��وان عدال��ت اداری
مبنی بر پرداخت حقوق و فوقالعادههای ایام
مرخصی زایمان در بخش غیردولتی خصوصی
مطرح ش��ده و شعب دیوان نیز آراء متعارضی
در ای��ن خصوص صادر کردند؛ برخی ش��عب
دیوان رأی به ورود شکایت و پرداخت حقوق
توسط سازمان تامین اجتماعی صادر کردند و
برخی نیز ش��کایات مطروحه را وارد ندانستند
و پرداخ��ت حقوق و فوقالع��اده ایام مرخصی
زایمان را بر عهده کارفرمایان دانستند.

ششدانگیکبابساختمان(خانه)بمساحت 274/55مترمربع– بموجبرأیشماره139860317002000242
خریداری از مالک رسمی عبود سلمان پور
ناحیه8شادگان بخش پنج خرمشهر
 -7قس��متی از پ�لاک  -155اصلی آقای حس��ین مس��عودنیا فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 14545
صادره ش��ادگان شش��دانگ یکباب ساختمان (خانه) بمس��احت 140/06مترمربع – بموجب رأی شماره
 139860317002000190خریداری از مالک رسمی یابر عبرتاوی
ناحیه11شادگان بخش پنج خرمشهر
 -8قس��متی از پالک  -18اصلی آقای مهدی س��عیدی فرزند لطیف بش��ماره شناس��نامه  9590صادره
ش��ادگان شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی بمس��احت 102/19مترمربع – بموجب رأی شماره
 139860317002000293خریداری از مالک رسمی عبدالعلی مطرودی
 -9قس��متی از پالک -182اصلی آقای ولید برنجی فرزند شاکر بشماره شناسنامه  15403صادره اهواز
ششدانگیکبابساختمان(خانه)بمساحت 132/31مترمربع– بموجبرأیشماره139860317002000118
خریداری از مالک رسمی شریف فالحیان
ناحیه12شادگان بخش پنج خرمشهر
 -10قس��متی از پالک  -189اصلی آقای جواد ش��اوردی فرزند عبداالمیر بش��ماره شناس��نامه 10135
صادره ش��ادگان شش��دانگ یکباب ساختمان (مغازه) بمس��احت 50/42مترمربع – بموجب رأی شماره
 139860317002000099خریداری از مالک رسمی سیدخلف اعتباری
ناحیه19شادگان بخش پنج خرمشهر
 -11قس��متی ازپالک  -9اصلی خانم ابتس��ام ناصری فرزند رحیم بش��ماره شناس��نامه1890008230
صادره ش��ادگان ششدانگ یکباب س��اختمان(خانه) بمس��احت  99/47مترمربع – بموجب رأی شماره
 139860317002000365خریداری از مالک رسمی صیاح عساکره
 -12قسمتی ازپالک  -9اصلی آقای عبدالکریم مطرودی فرزند عبدالمحسن بشماره شناسنامه1890176850
صادره ش��ادگان شش��دانگ یکب��اب س��اختمان بمس��احت  196/61مترمربع – بموجب رأی ش��ماره
 139860317002000364خریداری از مالک رسمی صیاح عساکره
 -13قس��متی ازپ�لاک  -9اصلی آقای کاظم عس��کری نژاد فرزند بریس��م بش��ماره شناس��نامه1730
صادره ش��ادگان شش��دانگ یکباب ساختمان(خانه) بمس��احت  216/95مترمربع – بموجب رأی شماره
 139860317002000103خریداری از مالک رسمی صیاح عساکره
ناحیه25شادگان بخش پنج خرمشهر
 -14پ�لاک -52اصل��ی آق��ای فره��اد بحرانی پ��ور فرزن��د محمدعلی بش��ماره شناس��نامه108939
ص��ادره ش��یراز شش��دانگ یکب��اب س��اختمان بمس��احت339/09مترمربع – بموج��ب رأی
شماره139860317002000218خریداری از مالک رسمی سیدجاسم موسوی
بخش پنج خرمشهر
 -15قسمتی ازپالک  -941اصلی خانم زینب مقدم فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 35صادره شادگان
ششدانگ یکباب ساختمان خانه بمساحت  98/11مترمربع – بموجب رأی شماره 139760317002002034
خریداری از مالک رسمی داود مجدم
 -16قس��متی ازپالک  -941اصلی آقای خالد مقدم فرزند عبداالمیر بش��ماره شناس��نامه 8229صادره
ش��ادگان شش��دانگ یکباب س��اختمان مغ��ازه بمس��احت  103/63مترمرب��ع – بموجب رأی ش��ماره
 139760317002002036خریداری از مالک رسمی داود مجدم
 -17قس��متی ازپ�لاک  -941اصل��ی آقای عباس مق��دم فرزند عبدالزهرا بش��ماره شناس��نامه18778
صادره ش��ادگان ششدانگ یکباب س��اختمان خانه بمس��احت  327/26مترمربع – بموجب رأی شماره
 139760317002002035خریداری از مالک رسمی داود مجدم
تاریخ انتشار نوبت اول  98/03/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/02 :
علیرضا آل خمیس – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان

