اخبار

در پی تصویب الیحه حمایت از محیطبانان صورت میگیرد؛

راهاندازی شعبه مستقل در دادسراها برای پروندههای محیطبانان

آغاز به کار «اورژانس اجتماعی
مدارس» از مهر

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش
و پرورش درباره استقرار «اورژانس اجتماعی»
و ارائه خدمات فوریتهای اجتماعی در مدارس
گف��ت :این طرح ش��بیه به هم��ان اورژانس
اجتماع��ی اس��ت؛ منتها وی��ژه و اختصاصی
آموزش و پرورش اس��ت .بخشنامه مربوط را
صادر کردیم و از مهرماه اجرا میشود .مسعود
ش��کوهی در گفتوگو با ایسنا،درباره استقرار
اورژانس اجتماعی و ارائه خدمات فوریتهای
اجتماعی در مدارس نی��ز گفت :فوریتهای
اجتماعی برای همه مدارس است؛ این طرح
را ه��م در دس��تورکار داری��م و فوریتهای
اجتماع��ی ـ روانی را در تم��ام مناطق ابالغ
کردیم که در حال انجام است.وی افزود :این
طرح دارای الگو و فرآیندی است که بتدریج
عملیاتی میشود .به عنون مثال خطوط تلفنی
در نظر گرفته میش��ود تا اگر بر فرض مدیر
مدرس��های درخواست کمک فوری به عنوان
مثال در مواردی چون فرار دانش آموز ،کودک
آزاری و ضرب و جرح داش��ت ،سریع ًا اطالع
دهد تا معلم ،مدیر ،والدین و دانشآموز بدانند
چه کاری باید انجام بدهند و ما در نزدیکترین
و کمتری��ن زمان ممکن ،بیش��ترین خدمات
را به آنها ارائ��ه دهیم.مدیرکل امور تربیتی و
مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه
این طرح ش��بیه به همان اورژانس اجتماعی
اس��ت که اکنون دایر و فعال است گفت :اما
ای��ن اورژانس وی��ژه و اختصاص��ی آموزش
و پرورش اس��ت .اورژان��س اجتماعی دارای
مددکار ،مش��اور و درمانگر بوده و با محوریت
هستههای مش��اوره مناطق فعالیت میکند.
ش��کوهی درباره زمان اج��رای این طرح نیز
گفت :بخش��نامه مربوطه را صادر کردیم و از
مهرماه اجرا میشود.
بدهی  ۵۰هزارمیلیاردی شهرداری
بخاطر عدم رعایت چارچوبهای مالی

ب��ه دنب��ال تصوی��ب الیح��ه حمایت از
محیطبان��ان و جنگلبانان ،فرمانده یگان
حفاظ��ت محیط زیس��ت کش��ور گفت:
بر اس��اس قان��ون دادس��راهای نظامی و
عمومی کشور باید شعبهای مستقل برای

رونمایی از پزشکی خانواده در نیمه دوم سال؛

قفل «پرونده الکترونیک سالمت» پس از  ۱۵سال باز شد

گروه اجتماعی  :پرونده الکترونیک سالمت که
از آن به عنوان ریل اصلی کنترل هزینههای
سالمت یاد میشود پس از گذشت  ۱۵سال
صبح سه ش��نبه به صورت کامل در سراسر
کش��ور اجرایی شد .اواخر دهه هشتاد بود که
بحث طرح پرونده الکترونیک سالمت ،برای
ثب��ت دیجیتالی اطالعات س�لامت ایرانیان
در کشور مطرح ش��د.به نظر میرسد اجرای
پرونده الکترونیک سالمت کار آسانی نبوده،
اما تاکنون گامهای موثری برای اجرای این
طرح در حوزه بهداش��ت برداشته شده است.
پرون��ده الکترونیک س�لامت؛ مجموعه ای
از داده ها و اطالع��ات مربوط به رخدادهای
سالمت مردم از پیش از تولد تا هنگام مرگ
اس��ت که در بس��تر الکترونیکی امن ذخیره
میشود .دسترسی به بخشی از این اطالعات
در ه��ر م��کان و زمان منحص��راً در اختیار و
مالکیت صاح��ب پرونده و تنه��ا در صورت
اجازه فرد و با رعایت قواعد محرمانه و حریم
خصوصی در اختیار نظام سالمت به صورت
تجمیعی و اشخاص مجاز قرار خواهد گرفت.
در این راس��تا روز گذش��ته رونمایی پرونده
الکترونیک سالمت با حضور رئیس جمهور در
محل وزارت بهداشت ،صورت گرفت.

اس�تقرار پرونده نظام سلامت آغاز گام

دوم تحول نظام سالمت در کشور است

شهردار تهران ،شفافیت حداکثری در سیستم
درآمدهای مالی را از جمله جهت گیریهای
عمومی شهرداری عنوان کرد و در عین حال
تاکید ک��رد :اگر چارچوبه��ای مالی بهطور
کامل اجرا میش��د ما با بده��ی بیش از ۵۰
هزار میلی��ارد تومانی روبرو نبودیم.به گزارش
ایسنا  ،پیروز حناچی در جریان بررسی تفریغ
بودجه س��ال  ۹۶شهرداری تهران با بیان این
ک��ه جهتگیری عمومی ما ایجاد ش��فافیت
حداکث��ری در سیس��تم درآمده��ای مالی و
هزینه کرد اس��ت ،گفت :بر همین اساس از
نظارت شورای شهر استقبال زیادی میکنیم.
وی با بیان این ک��ه این انضباط الزم ه نظام
مدیریت مالی است،اظهارکرد :تالش میکنیم
در همراهی با شورا در جهت اجرای چارچوب
برنام ه ابالغی عمل کنیم.حناچی با بیان اینکه
اگر چارچوبه��ای مالی بهط��ور کامل اجرا
میش��د ما با بدهی بیش از  ۵۰هزار میلیارد
تومانی روبرو نبودیم ،گفت :تمام تالش��مان
این است که هزینه کردها در چارچوب بودج ه
مشخص شورا باش��د .هر چند که موانع زیاد
اس��ت اما از همکارانم نیز درخواست شده که
شرکتها و س��ازمانها را به گونهای هدایت
کنند که هزینهکرد آنها در چارچوب مصوب
انجام شود.وی افزود :هر چند که ممکن است
بودجه مصوب کام ً
ال جوابگو نباشد اما تالش
داریم مسیر را با نظارت شورا طی کنیم.
انتخابات شورایاریها
 ۴مرداد برگزار میشود

رئی��س س��تاد پنجمی��ن دوره انتخاب��ات
شورایاریهای ش��هر تهران با اشاره به اینکه
ش��ورایاریها حق دخالت در امور مالی ،اداری
و اجرایی ش��هرداری و شورای شهر را ندارند،
گفت :انتخابات ش��ورایاریها  ۴مرداد برگزار
میشود.به گزارش فارس ،محمدرضا جوادی
یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری
ته��ران در نشس��ت خب��ری که در تش��ریح
جزئیات پنجمین دوره انتخابات شورایاریهای
شهر تهران برگزار شد ،اظهار داشت :انتخابات
شورایاریها محالت شهر تهران از دیروز ثبت
نام داوطلبین آن آغاز شده و تالش میکنیم ۴
مرداد انتخابات برگزار شود.وی افزود :بر اساس
مصوبه ش��ورای ش��هر از دوره ش��ورایاریها
حق دخال��ت در امور اجرایی ،مالی و اداری در
شهرداری ،ش��ورای شهر و مدیریت محالت
ندارند و ش��ورای ش��هر در تصمیم��ات خود
نظرات شورایاریها را اخذ میکند.رئیس ستاد
پنجمین انتخابات شورایاریهای شهر تهران
بیان داش��ت :ثبتنام و بررس��ی صالحیتها
در انتخابات شورایاریها  ۱۰۰درصد مکانیزه
است و شهرداری عامل اجرایی انتخابات است
لذا فضا را برای برگزاری انتخابات سالم فراهم
میکنیم.

رس��یدگی خارج از نوبت ب��ه پروندههای
محیطبانان دایرشود .روز  ۳تیرماه الیحه
حمای��ت از محیطبان��ان و جنگلبانان در
صحن علن��ی مجلس با حضور عیس��ی
کالنت��ری و مع��اون پارلمانی س��ازمان
حفاظ��ت محیط زیس��ت و فرمانده یگان
محیط زیس��ت کش��ور مورد بررسی قرار
گرفت و ضمن تغییر نام به الیحه حمایت
قضایی و بیمهای مأموران یگان حفاظت

دس��تگاههای اجرایی به تصویب رس��ید.
س��رهنگ جمش��ید محبتخانی فرمانده
یگان حفاظت محیط زیس��ت کشور-در
گفتوگ��و ب��ا ایس��نا اظهارک��رد :الیحه
حمایت از محیطبانان و جنگلبانان چهار
ماده داش��ت که خوشبختانه همه مواد آن
با رأی قاط��ع مورد تصوی��ب نمایندگان
مجلس شورای اس�لامی قرار گرفت.وی
ب��ا بیان اینکه محور اصلی الیحه حمایت

از محیطبان��ان و جنگلبانان حمایتهای
بیم��ه و قضای��ی اس��ت ،گف��ت :الیحه
تصویب ش��ده س��ازمان حفاظت محیط
زیس��ت را مکلف میکند که محیطبانان
و خانوادههایش��ان را بیمه کند ،همچنین
محیطبان��ان به علت ش��هادت ،جانبازی،
بیماریه��ای صعبالعالج م��ورد حمایت
قرار میگیرند.فرمانده یگان محیط زیست
کش��ور ادام��ه داد :یکی از م��واد الیحه

حمای��ت از محیطبان��ان و جنگلبانان در
م��ورد حمایتهای درمانی کارکنان خارج
از یگان محیط زیست است که در مواقع
ضروری به دلیل کمبود نیروی محیطبان،
در منطقه حاضر میشوند و به محیطبانان
کمک میکنند .ای��ن گروهها گاهی حین
عملیات دچار حادثه میش��وند .س��ازمان
محیط زیست مکلف است در صورت بروز
حادثه از این گروهها حمایت کند.

رئیس جمهور هنگام صدور فرمان آغاز استقرار
پرونده نظام س�لامت با تقدیر از تالشهای
همه دس��تاندرکاران این کار بزرگ ،گفت:

این اقدام یک��ی از وعدههای دولت در زمینه
حقوق شهروندی و دولت الکترونیک به مردم
بود و امروز خوشحالیم که این آرزوی دیرینه
به انجام رسیده است .روحانی استقرار پرونده
نظام س�لامت را آغ��از گام دوم تحول نظام
س�لامت در کشور دانس��ت و گفت :این کار
رضایت زیادی را در شهروندان ایجاد کرده و
موجب رفاه آنان را فراهم میکند.همچنین با

استفاده از پرونده نظام سالمت هزینه درمان
کاهش یافت��ه و اقدامی ارزش��مند هم برای
پزشکان و هم برای انجام تحقیقات در آینده
و پیشگیری از مواردی خواهد بود که موجب
بروز بحران در حوزه سالمت میشود.

«پرون�ده الکترونی�ک» ،انقالب�ی در نظام

سالمت

دکتر س��عید نمکی وزیر بهداشت نیز در این

مراسم اظهار داشت :استقرار پرونده الکترونیک
س�لامت ،اقدام بس��یار عظیمی است که می
تواند به عن��وان انقالبی در نظام ارائه خدمت
تلقی شود و خوش��بختانه این طرح در مدت
کوتاه و با تالش شبانه روزی همکاران ما به
نتیجه رسید ،به گونهای که حداقل  ۷۵میلیون
ایران��ی با کد مل��ی قابلیت تش��کیل پرونده
الکترونیک س�لامت دارند.نمکی خاطرنشان

کرد :پروسه ایجاد پرونده الکترونیک سالمت
در وزارت بهداش��ت بس��یار پیچیده بود ،اما از
این پس برای هر فرد بدون پرونده الکترونیک
سالمت در زمان مراجعه به مراکز بهداشتی و
درمانی ،این پرونده تشکیل و سابقه مراجعات و
بیماریهای وی نیز به آن منتقل میشود.وی
به تشریح مزایای پرونده الکترونیک سالمت
پرداخت و گفت :پرونده الکترونیک س�لامت
از بس��یاری هزینههای غیرضرور ،جلوگیری
میکند و راهنماهای بالینی به عنوان فیلتری
برای تقاضاهای القایی خدمات عمل کرده و از
تکرار خدمات که در نهایت به هدررفت منابع
منجر میشود ،جلوگیری میکند .به گزارش
ایس��نا ،وزیر بهداش��ت با بی��ان اینکه پرونده
الکترونیک سالمت ،حرکت نمایشی نیست،
افزود :تعداد افرادی که خارج از محدوده پرونده
الکترونیک سالمت هستند مربوط به افرادی
میش��ود که هنوز به نظام س�لامت ،مراجعه
نکردهاند و تمام مراکز س��طح یک ،دو و سه
خدمات به این س��امانه متصل هستند.نمکی
تاکید کرد :از روز سهش��نبه کار ما آغاز ش��د؛
چون اعتقاد داریم که دستیابی به نظام ارجاع
و پزش��کی خانواده ،بدون پرونده الکترونیک
س�لامت ،محقق نمیشود و اولویت خودمان
را بر تکمیل پرونده الکترونیک س�لامت قرار
داریم و برای اس��تقرار نظام ارجاع و پزشکی
خانواده مهیا میشویم تا در نیمه دوم سال نیز
برای رونمایی از نظام ارجاع و پزشکی خانواده،
شاهد حضور دکتر روحانی باشیم.

رییس پلیس پایتخت اعالم کرد؛

دستگیری  561سارق و مالخر و انهدام  5باند قاچاق در تهران
فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری  ۵۶١سارق ،مالخر
و ..در بیس��ت و شش��مین مرحله از طرح رعد خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار رحیمی درباره بیست و ششمین
مرحله از طرح رعد که پیش از ظهر سه شنبه در محل
پلیس پیشگیری پایتخت برگزار شد اظهار کرد :بیست
و شش��مین مرحله با به کارگیری تمام توان و نیرو های
پلیس طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با اخذ  ٣١۵فقره
حکم قضایی و هماهنگی با دستگاه قضایی و دادسراهای
تهران اجرا و طی آن  ۵۶١سارق ،مالخر و سایر مجرمان
مرتبط با جرمهای به وقوع پیوس��ته در تهران دستگیر
شدند.وی با بیان اینکه در مجموع در این مرحله  ۵٢هزار
و  ٢٢٩مورد از اموال سرقتی مردم از جمله لوازم خودرو،
موبایل ،اموال منزل و مغازه و ...کشف و ضبط شد ،گفت:

در این مرحله از طرح رعد تا این لحظه  ٨٣٠پرونده برای
سارقان تشکیل شده است که این افراد در قالب  ٢١باند
اقدام به فعالیت میکردند.فرمانده انتظامی پایتخت درباره
س��ابقه افراد دستگیر شده نیز اظهار کرد :از  ۵۶١نفری
که در این مرحله دس��تگیر شدند ،بالغ بر  ٣٠٠نفر دارای
سوابق هس��تند که برخی از این افراد برای چندمین بار
دستگیرشدند.

بازداش�ت و ع�زل دو مامور در ماج�رای درگیری با

دختری در تهرانپارس

سردار حسین رحیمی همچنین درباره ماجرای درگیری
با دختری در پارک پلیس تهران گفت :س��اعت ۱۶:۳۰
روز اول تیرماه در تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
اعالم شد که عدهای جوان در وضعیتی نامناسب در پارک

متن آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه  9601364ششدانگ پالک
ثبت��ی  725فرعی از  4اصلی به مس��احت  286/60متر مربع واقع در بخش
 10ثبت بابل به نام آقای قاس��م کریمی اس��بو ثبت و صادر گردیده اس��ت
ششدانگ پالک ثبتی  1751فرعی از  16اصلی به مساحت  359/40متر مربع
واقع در بخش  7ثبت بابل به نام س��یروس طالبی زرین کمر ثبت و صادر
گردیده اس��ت طبق سند رهنی شماره  5267مورخ  1390/08/02دفتر خانه
 277بابل دررهن بانک ملی ش��عبه مرکزی بابل قرار گرفته است طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری بابل به ترتیب به مبلغ  1/980/000/000ریال
و  839/100/000ریال ارزیابی گردید نش��انی ملک به ترتیب واقع در بابل
– جاده قدیم بابل به آمل – روس��تای اسبوکال – بعد از پست بانک – پالک
 1688و بابل – جاده قدیم بابل به آمل – روستای اله رودبار قرار دارد در
داخل ملک پالک  4/725اصلی دارای اعیانی مسکونی بصورت  2طبقه روی
پیلوت با اس��کلت بتونی و سربندی ایرانیت با خرپای فلزی می باشد طبقه
اول بصورت یک واحد مس��کونی  2خوابه با هال و پذیرایی و آشپزخانه و
سرویس بهداشتی و حمام با پنجره های آلومینیومی و دیوارها سفالی و در
طبقه دوم اسکلت اجرا شده و بصورت نیمه کاره می باشد ملک در تصرف
مالک قرار دارد در داخل ملک پالک  16/1751اصلی دارای بنای مس��کونی
نیمه کاره بصورت یک طبقه کف کرسی دار ساخته شده با مصالح بنایی با
دیواره های بلوکی و س��ربندی با حلب و خرپای فلزی بصورت دوخوابه و
هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی و فاقد امکانات آب و برق و گاز و ملک
در تصرف مالک قرار دارد و در خصوص بیمه ملک مدارکی ارائه نگردیده
اند پالک های فوق از ساعت  9الی  12روز یک شنبه مورخ  1398/05/06در
اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده بفروش می رسد مزایده از مبلغ پایه
به ترتیب  1/980/000/000ریال و  839/100/000ریال شروع و به باالترین
قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می ش��ود الزم به ذکر است پرداخت بدهی
های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف
در صورت��ی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه

پلیس هستند و ش��ئونات را زیر پا گذاشتهاند.وی گفت:
در این این گزارش مأموران ما که جانشین کالنتری نیز
در میانش��ان بود در محل حاضر شده و در گام نخست
اقدام ب��ه ارائه تذکر به این افراد کردن��د که افراد حاضر
در محل نیز ش��اهد این موضوع هستند.وی افزود :اما با
آغاز تذکر مأموران ما این افراد با مأموران درگیر ش��ده و
اقدام به رفتارهای نامناسبی با مأمور ما کردند و به قانون
نیز تمکین نکردند که پس از آن درگیری رخ داد.رحیمی
درباره اینکه آیا این افراد دستگیر شدهاند ،گفت :پنج نفر
شامل سه مرد و دو زن جوان بازداشت شده و همچنان نیز
در بازداشت پلیس هستند .جرم آنها خودداری از عمل به
دستور پلیس ،هنجارشکنی و درگیری با مأمور و نیز کشف
حجاب است و همچنان نیز در اختیار پلیس هستند.رحیمی

درباره اینکه آیا با مأموران متخلف نیز برخورد شده است،
گفت :جانشین کالنتری و یکی از مأموران کالنتری در
این ماجرا بازداشت و از سمت خود عزل شدهاند.

نص�ب دوربینهای «تش�خیص چهره» ب�رای رصد

دالالن سکه و ارز

وی در پاس��خ به پرسش ایس��نا درباره نحوه نظارت بر
دالالن س��که و ارز نیز تصری��ح کرد :با همکاری بانک
مرکزی اقدام به نصب دوربینهای پیش��رفته و مجهز
به سیستم تشخیص چهره افراد کردیم که با استفاده از
این سیستمها دالالن سکه و ارز شناسایی میشود .این
دوربینها در حال حاضر در سبزه میدان ،منوچهری ،پاساژ
افش��ار و خیابان فردوسی نصب شده و کنترل آن نیز در
اختیار پلیس است.

روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .م الف 98/100/8167
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1398/04/05
اجرای ثبت بابل
متن اگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  9700457شش��دانگ
پ�لاک ثبت��ی  2258فرعی از  584فرع��ی از  30فرع��ی از  3622اصلی به
مس��احت  139/33متر مربع واقع در بخ��ش دو غرب ثبت بابل به نام آقای
امید تقی زاده ارمکی اس��ت طبق سند رهنی ش��ماره  2315دفترخانه 658
بابل در رهن بانک پاس��ارگاد ش��عبه قیطریه قرار گرفته اس��ت طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری پالک واقع در بابل شهاب نیا – حر – 21چهار
راه سوم – ساختمان هستی طبقه اول از یک ساختمان  5طبقه پنج واحدی
با قدمت س��اخت حدود هشت سال می باشد واحد مذکور دارای آسانسور
موتورخانه ش��وفاژ می باش��د واحد مورد نظر دارای انشعایات آب و گاز
مش��ترک و برق اختصاصی می باشد ملک در تصرف شخص دیگری می
باش��د و از بیمه ملک اطالع دقیقی نمی باشد پالک فوق از ساعت  9الی 12
روز سه شنبه مورخ  98/04/11از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده
از مبلغ  4/000/000/000ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا
فروخته می ش��ود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق
گاز اعم از حق انش��عاب و با حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی عوارض شهرداری و غیره
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیز نیم
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی 98/4/5 :
مسئول اجرای اسناد رسمی بابل – محمود اسد الهی بابلی
متن آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه  9701694ششدانگ عرصه
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اخبار حوادث
فرمانده انتظامی زابل مورد اصابت
گلوله قرار گرفت

شب دوشنبه فرمانده انتظامی زابل طی یک
عملیات پلیس��ی برای دستگیری یک شرور
مورد اصاب��ت گلوله ق��رار گرفت.به گزارش
ایلنا ،س��اعت  ۲۳:۳۰دوشنبه در اجرای حکم
دس��تگیری فردی شرور و س��ابقه دار ،تیمی
از مام��وران پلی��س آگاهی شهرس��تان زابل
با هدای��ت مس��تقیم فرمان��ده انتظامی این
شهرستان وارد عمل ش��دند.با نزدیک شدن
مام��وران انتظام��ی به محل مخفی��گاه این
فرد ش��رور ،متهم با یک قبضه س�لاح گرم
به س��مت خ��ودروی پلیس تیران��دازی کرد
که س��رهنگ«احمد ثمرهحس��ینی» فرمانده
انتظامی شهرستان زابل از ناحیه پهلو مجروح
شد .براساس این گزارش اقدامات درمانی بر
روی سرهنگ ثمره حسینی صورت گرفته و
وضعیت عمومی وی رضایت بخش اس��ت.
فرد ش��رور ساعتی پس از این حادثه دستگیر
و در بازرس��ی از مخفیگاهش ۲قبضه سالح
کالش ۸ ،تیغه خش��اب حاوی  ۲۳۴فشنگ
جنگی ،یک قبضه سالح شکاری دو لول به
همراه  ۱۸۰عدد فشنگ شکاری و  ۱۶۵عدد
پوکه فشنگ شکاری ۲ ،عدد فشنگ پر کن
اسلحه شکاری کشف کردند.
کودک پنج ساله قربانی کودک آزاری
در یک کارواش

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان
بوشهر جزئیات تکان دهنده ای از کودک آزاری
در یکی از کارواشهای این شهر را تشریح کرد.
حوالی ظهر روز  11خرداد ماه گذشته فردی با
مراجعه به مرکز بهزیستی این استان از صدای
نال��ه کودکی در یک��ی از کارواش های داخل
شهر خبر داد و خواس��تار رسیدگی و پیگیری
این موضوع شد.معاون امور اجتماعی اداره کل
بهزیستی استان بوشهر در گفت وگو با ایلنا در
این ب��اره گفت :گرچه فرد مورد نظر اطالعات
واضح و مشخصی درباره هویت این حادثه ارائه
نکرد ندارد اما موضوع با هماهنگی کارشناسان
بهزیستی و اورژانس اجتماعی بهزیستی مورد
پیگی��ری قرار گرفت.منوچه��ری افزود :وقتی
کودک را پیدا کردیم وضعیت عادی و طبیعی
نداشت و سر و دستانش از چند ناحیه شکسته
بود  ،ضمن اینکه آثار سوختگی بر بدن او کامال
مش��هود بود و به قدری مضطرب و وحش��ت
زده بود که قدرت تکلم و حرکت نداش��ت.وی
ادامه داد :بالفاصله کودک را برای انجام عمل
جراحی به بیمارستان شهدای خلیج فارس انتقال
دادیم و حاال پس از چند عمل جراحی کودک
 5ساله امکان تکلم و حرکت یافته است .وی
در حالیکه کسب اطالعات بیشتر درباره هویت
ک��ودک آزارها و اینکه تعداد آنها چند نفر بوده
است را به حوزه انتظامی استان مربوط دانست
و گفت :پرونده این حادثه به دادس��تانی استان
ارجاع شده و در دست بررسی است.

و اعیان پالک ثبتی 1240فرعی از  4862اصلی به مساحت  846/34متر مربع
واق��ع در بخش  2غرب حوزه ثبت بابل به نام آقای علیرضا اکباتانی امیری
ثبت و صادر گردیده اس��ت بابت سند چک ش��ماره  970130الی 970132
در قبال بدهی به خانم زینب خادمی مورد بازداش��ت قرار گرفته اس��ت و
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بابل به مبلغ  25/000/000/000ریال
ارزیابی گردید نشانی ملک واقع در بابل – کمربندی امیر کال –بعد از میدان
نماز – کوچه آهن فروش��ان – مقابل ت��االر – آهن آالت اکباتانی قرار دارد
شش��دانگ یک قطعه ملک دو بر عرص��ه و اعیان با وضعیت خاص طلق به
مس��احت  846/34متر مربع بوده که شماال بطول  9/85متر به کوچه شرقا
دیواریست بطول  70/40متر به باقیمانده  4863اصلی جنوبا به دیوار بطول
 12/20متر به باقیمانده  4862اصلی و غربا دو قسمت اول بطول  66/10متر
به کوچه دوم دیواریس��ت بصورت پخ بطول  3/10متر به کوچه در عرصه
این ملک از آن بعنوان فروشگاه آهن آالت استفاده میشود یک دفتر فروش
و انباری و .س��رویس مجموعا به مس��احت تقریبی  60متر مربع با سقف
ش��یروانی و امتیاز آب چاه برق گاز تلفن احداث میباش��د ملک در تصرف
مدیون قرار دارد پالک فوق از س��اعت  9الی  12روز چهارش��نبه مورخه
 98/4/26در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده بفروش می رسد مزایده
از مبلغ پایه  25/000/000/000ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته می شود ضمنا پالک فوق دارای  24مورد بازداشتی می باشد
در اس��اس ردیف بازداشتی به بس��تانکاران پرداخت میشود الزم به ذکر
اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه
رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد
از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار98/4/5:
محمود اسد الهی بابلی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

