مرگ چهار گردشگر آب درماني با گاز ذغال
چهار گردشگر در ارتفاعات اهوران نيکشهر با گاز ذغال جان خود را از دست دادند .به گزارش ميزان ،به دنبال ارسال خبري در حدود ساعت  ۷صبح شنبه  ۹دي  ۹۶به مرکز حوادث و فوريتهاي
پزشکي ايرانشهر مبني بر مسموميت  ۴گردشگر در منطقه کوهستاني چانف ،بخش آهوران نيکشهر به سرعت  ۲دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.به گفته ناصح مدير مرکز حوادث و
فوريتهاي پزشکي ايرانشهر اين  ۴نفر که شب جمعه و به منظور آب درماني به اين منطقه سفر کرده بودند ،هنگام خوابيدن و براي در امان ماندن از سرماي اين منطقه کوهستاني در چادر خود
با زغال آتش روشن کرده بودند که بر اثر استنشاق گاز مونواکسيد کربن مسموم شده بودند.وي ادامه داد:متاسفانه اين  ۴نفر قبل از رسيدن تکنسينهاي اورژانس اين مرکز بر اثر مسموميت با گاز
مونواکسيد کربن جان خود را از دست داده بودند.
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قتل عروس توسط پدرشوهر بدليل تولد فرزند دختر!

پرونده «اهورا» به ديوان عالي کشور ارسال شد

س کل دادگستري استان گيالن با اشاره به اعتراض وکيل متهم پرونده اهورا به راي
ريي 
صادره گفت :پرونده با نامهاي به ديوان عالي کشور فرستاد ه شده است .به گزارش ايسنا،
احمد سياوشپوراظهار کرد :قاتل اهورا به سه مجازات محکوم شده است.وي با بيان اينکه
متهم پرونده به قصاص ،حبس ،شــاق و تبعيد محکوم شــده است ،گفت :دادنامه براي
س کل دادگستري استان گيالن تصريح کرد :بر اساس قانون،
ابالغ ارسال شده است.رئي 
فرد متهم ميتواند ظرف  20روز بعد از ابالغ دادنامه اعتراض کند و اين حکم در صورت
اعتراض متهم ،قابليت تجديد نظر در ديوان عالي کشور را دارد.

حوادث دور دنيا
تيراندازي در رستوراني در شرق لندن

مرد مسلحي با تيراندازي در يک رستوران
در لنــدن دو نفر را مجروح کرد.به گزارش
ايسنا ،بنابر اعالم پليس لندن ،در اين حادثه
که شب جمعه در شرق اين شهر اتفاق افتاد
مرد مسلحي وارد يک رستوران شد و اقدام
به تيراندازي کرد که در پي آن دو نوجوان
مجروح شدند.پليس لندن اعالم کرد :هر دو
مجروح اين حادثه به بيمارستان منتقل شدند
و خطري آنان را تهديد نميکند.به گزارش
روزنامه اينديپندنت ،تاکنون فردي در ارتباط
با اين حادثه دستگير نشده است .جزئيات
بيشتر اين حادثه در دست بررسي است.
 ۱۳هزار و  ۲۷۵سال حبس
براي کالهبردار تايلندي

دادگاهي در تايلند يک مرد کالهبردار را
به  ۱۳هزار و  ۲۷۵ســال زندان محکوم
کــرده اســت.به گزارش ايســنا ،پوديت
کيتيتراديلوک ۳۴ ،ساله در دادگاه اعتراف
کرد که يک شــرکت هرمــيراه انداخته
بوده و در آن با وعــده موهوم بهرههاي
کالن ،مردم را سرکيســه ميکرده است.
او حدود  ۴۰هزار نفر را قانع کرده بود که
در مجموع معادل بيــش از  ۱۶۰ميليون
دالر در شرکتهايش سرمايهگذاري کنند.
دادگاه تايلنــد او را به خاطر دادن وامهاي
غيرقانونــي و  ۲۶۵۳مــورد کالهبرداري
مجرم شــناخت .چون خــودش با دادگاه
همکاري کرده و به جرمش اعتراف کرده
است ،مجازات او به نصف تقليل داده شده
است.بازپرسهاي پرونده در دادگاه گفتند
اين مرد  ۳۴ســاله ســمينارهايي ترتيب
مــيداده که در آنها شــرکتکنندگان را
ترغيــب ميکردند در کســبوکارهايي
ســرمايهگذاري کنند که او ادعا ميکرده
مثال مرتبط با ساخت و ساز ،لوازم آرايشي،
خودروهاي دست دوم و صادرات است.به
اين افراد که در خيال ســودهاي کالن و
باورنکردنــي بودهاند ،وعده داده ميشــد
که عــاوه بر آن بابت معرفي افراد جديد
هم ســود ميبرند.به گزارش بيبيسي،
پوديت از ماه اوت در زندان بوده و دادگاه
تايلند حاضر نشد براي او قرار وثيقه صادر
کند .در ايــن دادگاه همچنين هر کدام از
شرکتهاي او به پرداخت جريمه معادل
 ۲۰ميليون دالر محکوم شدند.
شليكمرگبار
در يک موسسه حقوقي در کاليفرنيا

بر اثــر وقوع تيراندازي در يک موسســه
حقوقــي در ايالت کاليفرنيا دو تن کشــته
شــدند.به گزارش ايسنا ،بنابر اعالم پليس
آمريــکا در اين حادثه تيرانــدازي دو تن
از جمله فرد ضارب کشــته شدهاند .هنوز
مشخص نيست ضارب اقدام به خودکشي
کرده يا توسط نيروهاي پليس کشته شده
اســت.پليس کاليفرنيا با بيــان اينکه اين
حادثه در ساختمان دو طبقه و محل چندين
دفتر حقوقــي اتفاق افتاده ،اعالم کرد :اين
تيراندازي حادثه خشونت در محل کار بوده
است.به گزارش اسکاي نيوز ،در پي وقوع
تيراندازي نيروهاي پليس اطراف ساختمان
محل حادثه را محاصــره کردند .جزئيات
بيشتري از اين حادثه منتشر نشده است.

حوادث در ايران

در جنايتي هولناک پدر شوهر ،عروس خود را بدليل به دنيا آوردن فرزند دختر به قتل رساند.
به گزارش ايلنا« ،سايما بيبي» که  15سال عروس خانواده قاتل بود ،در طول اين سالها
بارها به خاطر نداشتن پسر مورد سرزنش پدرشوهر و خانواده همسرش قرار گرفته بود اما
در حالي که همه انتظار داشتند اين زن در سومين زايمان پسردار شود ،با تولد نوزاد دختر،
او را مجبور به ترک خانه کردند.
او که چند روز قبل با پادرمياني بزرگترها به خانه برگشته بود ،در حمله ناگهاني پدرشوهرش
با شليک گلوله از پا درآمد.

دستگيري سارقان
«شب رو» خانههاي بوشهر

شكات به ادره آگاهي مراجعه كنند

گرفتاری «شيطان مسافربرنما» در دام پليس پايتخت

گروه حوادث :پســر جــوان که با پرايد
ســفيدرنگ در پوشش مسافربراقدام به
روبــودن و آزار و اذيت زن جواني کرده
بود ،دستگير شــد؛ پليس از طعمههاي
احتمالي خواســته اين مرد را شناسايي
کنند.
به گزارش ميــزان 10،اذرماه زن جواني
با مراجعه بــه کالنتري  ۱۰۳گاندي به
مأموران اعالم کرد که به عنوان مسافر
سوار يک دستگاه پرايد سفيد شده ،اما
راننده ماشين ،با تهديد چاقو وي را مورد
آزار و اذيت قرار داده است.
با تشــکيل پرونده مقدماتي با موضوع
«آدم ربايــي منجر به آزار و اذيت» و به
دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه
 ۲تهران ،پرونده براي رسيدگي در اختيار
اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ
قرار گرفت.

اســت؛ براي آنکه به موقع به امتحان
برسم ،اقدام به کرايهي دربست ماشين
کرده و از راننده خواستم تا مرا به محل
آزمــون در خيابان زرگنده برســاند .در
بين مسير ،ناگهان راننده پرايد با تغيير
مسير به داخل خياباني رفت که ابتداي
آن تابلوي بن بست قرار داشت؛ همان
لحظه احســاس کردم که راننده نقشه
شــوميدارد؛ دست بردم تا در ماشين را
بازکنم ،اما دستگيرهي ماشين کال نبود!
شيشه باالبر هم نداشت تا شيشه را پائين
کشيده و از مردم درخواست کمک کنم.
به راننده گفتم که کوچه بن بست است،
اما او مدعي شــد که انتهاي کوچه باز
است .به سمت ديگر صندلي عقب خم
شدم تا در ديگر ماشين را باز کنم ،اما آن
هم شيشه باالبر و دستگيره نداشت و در
ماشين از داخل باز نميشد.

شاکي با حضور در اداره شانزدهم پليس
آگاهي تهران بــزرگ در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت:صبح روز جمعه براي
شــرکت در آزمون وکالت از شهرستان
به تهران آمدم .حدودا ســاعت ۰۵:۳۰
بود که اتوبوس بــه ترمينال بيهقي در
ميدان آرژانتين رسيد .با اتوبوس BRT
به پل ســيدخندان رفتم؛ زير پل منتظر
تاکسي بودم تا به محل آزمون برسم؛ در
همين زمان يک پرايد ســفيد به عنوان
مســافرکش در مقابل من توقف کرد و
راننده جوان آن از من پرســيد که کجا
ميروم .فکــر کردم که مســافرکش

ناگهان راننــده در انتهاي کوچهي بن
بست نگه داشــت و چاقوي ضامن دار
بزرگــي را در آورد و جلوي گلوي من
گرفت و مرا تهديد کرد .ترسيده بودم و
دست و پايم را گم کرده بودم .با التماس
از راننده خواستم تا پولهايم را گرفته و
مــرا رها کند ،اما او به دنبال پول نبود و
کماکان مرا با چاقو تهديد ميکرد و راننده
در کوچههاي محدوده خيابان شريعتي
ميچرخيد .با گذشــت حدودا  ۲۰دقيقه
و پس از التماسهاي فراوان ،سرانجام
راننده مرا در وسط خياباني خلوت پياده
کرد و به سرعت از محل دور شد .باتوجه

ادعاهاي شاكي پرونده

تهديد شاكي با چاقوي ضامن دار

به اظهارات شاکي و شناسايي محدوده
تردد خودرو پرايــد ،کارآگاهان با انجام
تحقيقات ميداني و بهرهگيري از تصاوير
بدســت آمده از دوربينهاي مداربسته،
موفق به شناســايي خودرو پرايد سفيد
رنگ صندوق دار شــده و در بررســي
ارکان هويتي خودرو اقدام به شناسايي
مالک آن در شهرک مسعوديه شدند.
با شناسايي مالک خودرو و در تحقيقات
پليسي ،کارآگاهان اطالع پيدا کردند که
خودرو در اختيار پسر مالک خودرو به نام
مصطفي  29ساله است که از مدتي پيش
و به واسطه اختالفات شديد خانوادگي
کمتر به محل سکونتش مراجعت دارد.
دستگيري مجرم فراري

با شناســايي تصوير مصطفي توســط
شاکي ،دســتگيري وي در دستور کار
کارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي
تهران بزرگ قرار گرفت و سرانجام هفتم
دي دستگير و به اداره شانزدهم پليس
آگاهي تهران بزرگ منتقل شد.سرهنگ
کارآگاه حميد مکرم ،معــاون مبارزه با
جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ،
بــا اعالم اين خبر گفت:متهم در همان
تحقيقات اوليه صراحتــا به آزار و اذيت
شاکي اعتراف کرده و با قرار قانوني براي
انجام تحقيقات تکميلي در اختيار اداره
شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار
گرفته است.
شكات به اداره آگاهي مراجعه كنند

ســرهنگ حميــد مکرم بــا توجه به
احتمال افزايش شــکات پرونده عنوان

متهمانميليونهاتومانبهجيبزدند

باند جعل اسکناس و اسناد دولتي در کرمان متالشي شد

رئيس حفاظــت و اطالعات دادگســتري کل
استان کرمان از دســتگيري اعضاي يک باند
جاعل حرفهاي در کرمان خبر داد و گفت :ارزش
ريالي اسناد جعل شده توسط اين باند ميلياردها
ريال برآورد شده است .به گزارش ايرنا از روابط
عموميدادگستري استان کرمان ،علي شفيعي
افــزود :اعضاي اين باند عالوه بر جعل اســناد
دولتي (سند تک برگ مالکيت ملک ،وکالت نامه
دفاتر اسناد رسمي) جعل اسکناس و چک پول،
اقدام به جعل کارت پايان خدمت ،جواز کسب،
گواهي پزشــکي ،مدارک تحصيلي در مقاطع
مختلف از جمله کارشناسي ارشد ،کارشناسي و
ديپلم و جعل انواع مهرهاي دفاتر اسناد رسميو
دهها موارد ديگــر ميکردند.اين مقام قضايي
اعــام کرد :پــس از اعالم گــزارش حفاظت
اطالعات اداره کل ثبت اســناد و امالک و طي

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی شهرستان
فومن برابر رای شماره  96/6 /14-139560318003008642هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مرضیه ایزدی ماســوله فرزند منصور بشماره شناسنامه
 42صادره از فومن به شــماره ملی  2669783767ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه
مسکونی دارای پروانه احداث ساختمانی روستایی بمساحت  353مترمربع پالک  795فرعی از
 67اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  54فرعی از  67اصلی واقع در ســند بخش  24گیالن
خریداری از مالک رســمی ناصر شهرستانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ
انتشار نوبت اول 96/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/24 :
 1109سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی شهرستان
فومن برابر رای شماره  96/9 /2-139560318003008252هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم رویا زیران زاده گشــتی فرزند کریم بشــماره شناسنامه

يکسري اقدامات فني و اطالعاتي انجام شده از
سوي تيم تحقيق و عمليات حفاظت اطالعات
دادگستري کرمان مشخص شد فردي به هويت
(م.ک) با همدستي سه نفر ديگر اقدام به جعل و
کالهبرداري گسترده در استان کرمان ميکرد.
شــفيعي اعالم کرد :پس از جمع آوري مدارک
و مســتندات و اخذ مجوز قضايي محل اختفاي
اعضاي اين باند شناسايي و مورد ضربه ماموران
قرار گرفت.وي گفت :جاعالن از تجهيزات فني
و پيشــرفته الکترونيکي و نــرم افزارهاي بروز
دنيا براي پيشــبرد اهداف شــوم خود استفاده
ميکردند .شــفيعي با اشاره به اينکه در شرايط
کنوني متهمان رديف اول و دوم با قرار بازداشت
موقت در زندان بســر ميبرند گفت :تحقيقات
تکميلــي در اين زمينه در دادســراي عموميو
انقالب کرمان ادامه دارد و دســتورات قضايي
الزم جهت دستگيري ساير عوامل مرتبط با اين
باند صادر شده است.رئيس حفاظت و اطالعات
دادگستري کل اســتان کرمان بر هوشياري و
دقت نظر بيشــتر شهروندان در انجام معامالت
خود تاکيد کرد و گفت :شهروندان بايد در معامله
امالک از اصالت اســناد ارائه شده توسط مالک
اطمينان حاصل و در تنظيم سند ملک ،خودرو
و مسکن با کارشناســان امر مشورت کنند و با
رعايت توصيهها و هشدارهاي پيشگيرانه در دام
افراد سودجو و کالهبردار قرار نگيرند.

داشت :با توجه به شيوه و شگرد متهم
در برداشتن دستگيرههاي عقب خودرو
به منظور جلوگيري از پياده شدن شاکي
پرونده و احتمال افزايش تعداد شکات
در اين پرونده ،از شــکات احتمالي که
بدين وسيله توســط راننده يک پرايد

ســفيد رنگ مورد تهديد ،سرقت و آزار
و اذيت قرار گرفتند دعوت ميشــود تا
براي شناسايي متهم و طرح و پيگيري
شکايات خود به نشاني اداره شانزدهم
پليس آگاهي تهــران بزرگ در خيابان
وحدت اسالميمراجعه کنند.

علت حادثه در دست بررسي است

 10مجروحبهدنبالواژگونيخونينمينيبوس

واژگونــي يک دســتگاه مينيبــوس حامل
دانشآموزان باعث مصدوم شــدن  10نفر از
آنها شد.مجتبي خالدي در گفت و گو با ايسنا،
در مورد اين حادثه گفت :ســاعت  7:04يک
دستگاه مينيبوس که حامل دانشآموزان بود
در کيلومتر  80محور فرعي بيرجند-موســويه
واژگون شــد که در پي ايــن حادثه  10نفر از
سرنشينان آن مصدوم شدند.سخنگوي سازمان
اورژانس کشــور اضافه کــرد :دانشآموزاني
کــه در اين حادثــه دچار مصدوميت شــدند،
براي انجــام اقدامات درماني به بيمارســتان
آرينشهر منتقل شدند .همچنين مسئول روابط
عموميمرکز فوريتهاي پزشکي چهارمحال
و بختياري گفت :تصادف خودروي ســواري
پيکان و پرايد در محور شــهرکرد – شــلمزار
 8مصدوم بر جاي گذاشت.محسن ابراهيميبا
اعــام اين خبر ،اظهار کرد :اين حادثه شــب
جمعه در محور شهرکرد – شلمزار اتفاق افتاد.
وي خاطرنشان کرد :ســه دستگاه آمبوالنس
اورژانــس  115به محل حادثه اعزام شــدند
و کارشناســان فوريتهاي پزشــکي پس از
انجام اقدامات درماني مناســب مصدومان را
به بيمارستان آيتاهلل کاشاني شهرکرد منتقل
کردند .در عين حال ؛ برخورد  2دستگاه سواري
پرايد و تريلــي در محور «ايواوغلي – مرند»،
 3کشته و  4مجروح برجاي گذاشت.سرهنگ

 6671صادره از فومن به شــماره ملی  2668929822سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین
مشــتمل بر انباری بنا احداثی بمساحت  248مترمربع پالک  1887فرعی از  71اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  15فرعی از  71اصلی واقع در شــپول کنار بخش  24گیالن خریداری از
مالک رســمی موسی شکوری محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت
اول 96/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/24 :
 1105سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی شهرستان
فومن برابر رای شماره  96/9 /2-139560318003008251هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم معصومه زیران زاده گشتی فرزند علیگل بشماره شناسنامه
 5077صادره از فومن به شــماره ملی  2668913764سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین
مشــتمل بر انباری بنا احداثی بمســاحت  248مترمربع پالک  1887فرعی از  71اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  15فرعی از  71اصلی واقع در شــپول کنار بخش  24گیالن خریداری
از مالک رســمی موسی شکوری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به

«عباس فرماني» اظهارداشت :ماموران پليس
راه از طريق مرکز فوريتهاي پليسي  ،110از
وقوع يک فقره تصادف در محور «ايواوغلي -
مرند» مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند.
وي ادامه داد :در بررســيهاي اوليه مشخص
شــد که اين تصادف بين  2دســتگاه سواري
پرايد و تريلي رخ داده است.اين مقام انتظاميبا
اشــاره به اينکه در اين حادثه ،راننده و  2نفر
از سرنشــينان سواري پرايد در دم فوت شدند،
افزود 4 :سرنشــين ديگر خودرو پرايد نيز که
به شــدت مجروح شده بودند به کمک عوامل
امدادي به بيمارســتان منتقل شــدند.رئيس
پليس راه فرماندهي انتظاميآذربايجان غربي
در خاتمه خاطرنشــان کرد :کارشناسان پليس
راه ،علت اين حادثه را انحراف به چپ از سوي
راننده سواري پرايد اعالم کردند.

فرمانــده انتظاميشهرســتان بوشــهر از
دستگيري باند  ۴نفره ســارقاني خبر داد
که نيمههاي شــب طالجــات منازل در
شــهر «بوشهر» را ســرقت ميکردند .به
گزارشــميزان،فرمانده انتظاميشهرستان
بوشهر از دســتگيري باند  ۴نفره سارقاني
خبر داد که نيمههاي شب طالجات منازل
در شهر«بوشــهر» را ســرقت ميکردند.
ســرهنگ ابراهيم عــرب زاده اظهار در
تشريح اين خبر اظهار داشت :با وقوع چند
ســرقت طالهاي منزل در شهر بوشهر،
شناسايي و دســتگيري سارقان در دستور
کار پليس قرار گرفــت و طرح ويژهاي در
اين رابطه تدوين و به واحدهاي اطالعاتي
و عملياتي ابالغ شد.وي اضافه کرد:پس از
اقدامات اطالعاتي و پليسي و بررسيهاي
ميداني هويت  ۴نفــري که متهم به اين
سرقتها بودند ،شناســايي شدند.به گفته
فرمانده انتظاميشهرستان بوشهر ساعت
 ۲بامداد شــنبه خانه مجردي اين سارقان
در خيابان «عاشوري» در محاصره پليس
قرار گرفت و هر  ۴نفر متهم قبل از هرگونه
عکسالعملي دستگير شــدند.وي با بيان
اينکه سارقان پس از انتقال به کالنتري تا
کنون به  ۸فقره سرقت طالجات ،وجه نقد
و تلفن همراه از منازل شهروندان در شهر
بوشهر اعتراف کرده اند ،خاطرنشان کرد:
اين افراد اهل يکي از اســتانهاي جنوبي
و مرکزي کشور هستند که با اجاره منزل
در شهر بوشهر فعاليتهاي مجرمانه انجام
ميدادند.
کشف بذر ماده مخدر
«گل» از سپر کاميون

ماموران گمرک در بازرسي از کاميونهاي
ورودي موفق شــدند ،مقــدار  5کيلوگرم
بــذر ماده مخدر گل را از داخل ســپر يک
دستگاه کاميون کشــف کنند.به گزارش
ايرنا از گمرک ايــران ،اين مقدار بذر ماده
مخدر «گل» به طرز ماهرانهاي در ســپر
يک دستگاه خودروي ورودي از افغانستان
جاسازي شده بود که با استفاده از سگهاي
مواد ياب کشف شــد.اين دومين محموله
بزرگ بذر ماده مخدر «گل» اســت که در
يک ماه گذشــته از سوي ماموران گمرک
کشف ميشــود.ماموران گمرک ،پيش از
اين و همچنين ماه گذشته ،بذر ماده مخدر
شــاهدانه يا «گل» را به صورت دانهاي از
داخل برس ،البه الي کتاب ،کارتن ،هدفن
و اســباب بازي که به شــکل ماهرانهاي
جاسازي شده بود ،کشف کردند.
 8مصدوم به دنبال
سقوط آسانسور در اهواز

رييس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي
پزشــکي خوزســتان گفت :بر اثر سقوط
آسانســور در اهواز در روز شنبه هشت نفر
مصدوم شدند.به گزارش ايرنا به نقل از روابط
عمومياين مرکز ،شهيار ميرخشتي اظهار
کرد :اين حادثه در آسانســور يک مجتمع
تجاري در منطقه کيانپــارس اهواز اتفاق
افتاد.وي افزود :مصدومان با هفت دستگاه
آمبوالنس به بيمارستان گلستان اهواز منتقل
شدند.اورژانس  115خوزستان  200دستگاه
آمبوالنس و  142پايگاه شامل  51شهري و
 91جادهاي دارد که از اين تعداد  96پايگاه
شــامل  37شهري و  59جادهاي مربوط به
دانشگاه علوم پزشکي اهواز است.

اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت
اول 96/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/24 :
 1107سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره  96/08 /08-139660318003007412هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا دلیری شکالگورابی فرزند فرامرز بشماره شناسنامه
 2660089051صادره از فومن به شماره ملی  2660089051ششدانگ یک باب خانه و محوطه
بمســاحت  372/47مترمربع پالک  940فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 708
فرعی از  2اصلی واقع در شکالگوراب باال بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای/خانم
وراث مرحوم فرامرز دلیری شکالگورابی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ
انتشار نوبت اول 96/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/24 :
 1135سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

