قاتل راننده مسافرکش در ساري به آخر خط رسيد
رئيس پليس آگاهي مازندران از شناسايي و دستگيري قاتل راننده پژو  ۴۰۵در يکي از مسيرهاي فرعي جاده دريا در ساري خبر داد .به گزارش ايسنا ،ذبيح اهلل پهلواني در جمع خبرنگاران با اشاره به
دستگيري قاتل مردي  ۳۳ساله که داراي سابقه سرقت خودرو و معتاد به موادمخدر است ،اظهار کرد :متهم به قتل در ساعت  ۲۲و  ۴۵دقيقه پنج شنبه شب  ۲۱دي ماه در پوشش مسافر پس از سوار
شدن به خودرو در قائم شهر ،قصد زورگيري و سرقت داشت که با مقاومت راننده خودرو پژو مواجه شد و راننده خودرو را با ضربات چاقو از پاي درآورد.وي گفت :در پي اين جنايت ،خودرو پژو به شدت
با يک دستگاه خودرو سواري پرايد برخورد کرده و قاتل از ناحيه پا مصدوم و قصد فرار را داشت که با تماس مردميبا پليس  ۱۱۰و حضور به موقع پليس در صحنه دستگير شد.رئيس پليس آگاهي
مازندران با اشاره به اقدامات اطالعاتي و تحقيقات کارآگاهان پليس جرايم جنايي از اعتراف متهم به قتل خبر داد و افزود :متهم پس از تشريح صحنه قتل به مرجع قضائي معرفي شد.

تصادف مرگبار پژو و کاميون

سقوط دختر  ۲۱ساله از باالي پل عابرپياده

رئيس پليس راه استان کرمانشاه گفت :تجاوز به چپيک پژو  ۴۰۵سه سرنشين آن را به کام
مرگ کشاند.به گزارش ميزان،سرهنگ محمد حيدري اظهارداشت:عصر ديروز در محدوده پليس
راه کنگاور به نهاوند برخورد يک دستگاه پژو  405با کاميون ولوو رخ داد که بالفاصله ماموران
در محل حاضر شدند .به گفته رئيس پليس راه استان کرمانشاه ،در اين تصادف هر سه سرنشين
خودرو پژو  ۴۰۵در دم جان باختند و هويت آنها هنوز شناسايي نشده است.وي افزود :علت اين
حادثه انحراف به چپ خودرو پژو بود.سرهنگ محمدي از رانندگان خواست که با رعايت قوانين
راهنمايي و رانندگي و اجتناب از شتاب زدگي از بروز چنين حوادث دلخراشي جلوگيري کنند.

حوادث دور دنيا
برخورد مرگبار چند خودرو
در برزيل

در حادثــه برخورد
چند دستگاه خودرو
در برزيل دستکم
 ۱۳تــن جان خود
را از دســت دادند.
به گزارش ايسنا ،در اين حادثه رانندگي
که روز شنبه در جنوب شرق برزيل اتفاق
افتاد دســتکم  ۱۳تن کشته و  ۳۹نفر
ديگر مجروح شدند.پليس برزيل اعالم
کرد :وضعيت جسمي ۱۲نفر از مجروحان
اين حادثه وخيم است.بنابر اعالم پليس
برزيل در اين حادثه دســتکم شــش
خودرو از جمله يک دستگاه ميني بوس،
دو کاميون و دو دســتگاه ون با يکديگر
برخــورد کردهاند.به گــزارش روزنامه
اينديپندنــت ،پليس برزيل با بيان اينکه
علت وقوع اين حادثه در دســت بررسي
اســت ،اعالم کرد :شــواهد اوليه حاکي
از آن اســت يک دستگاه ميني بوس با
کاميون حامل کاغذ که در مسير روبرو در
حــال حرکت بوده برخورد ميکند و اين
حادثه رخ ميدهد.
وقوع زلزله  ۷ريشتري
در جنوب پرو

زمين لــرزهاي به
قــدرت هفــت و
ســه دهم ريشــتر
در اعمــاق زميــن
شــهري در جنوب
پرو را لرزاند.به گــزارش ايلنا به نقل از
شينهوا ،روز يكشــنبه زمينه لرزهاي به
قدرت هفت و سخ دهم ريشتر در اعماق
 ۳۱کيلومتري زمين شــهر «آکاري» در
جنوب پــرو را لرزانــد.آکاري در جنوب
کشور پرو قرار دارد و اغلب جمعيت آن را
آفريقاييها تشکيل ميدهند.تا زمان درج
اين خبر از خسارات يا تلفات احتمالي اين
زمينلرزه گزارشي منتشر نشده است.
 ۵۸کشته و زخميدر آتشسوزي
ساختمان  ۲طبقه در پرتغال

آتشسوزي در يک ساختمان دو طبقه
در شمال پرتغال جان دستکم هشت
تن را گرفت و دهها زخميبرجا گذاشت.
به گزارش ايسنا ،بنابر اعالم رسانههاي
داخلي پرتغال در اين حادثه آتشسوزي
که شب شــنبه رخ داد دستکم هشت
تن کشــته و بيــش از  ۵۰تــن ديگر
مجروح شــدند.اين آتش ســوزي که
ســاعت  ۲۱به وقت محلي رخ داد بر
اثر انفجار در موتورخانه ساختمان بوده
اســت.برخي از مجروحــان اين حادثه
که دچار ســوختگي شــديد بودهاند با
بالگردهــاي امــدادي به بيمارســتان
منتقل شدند .به گفته مسئوالن محلي،
شماري از زخميها مهماناني بودند که
در لحظــه وقوع حادثه در ســاختمان
حضور داشــتند .به گزارش خبرگزاري
شــينهوا ،در ســال  ۲۰۱۷ميالدي نيز
بيش از  ۱۰۰نفر در اين کشور به دليل
وقوع آتشســوزيهاي جنگلي کشته
شدند.

خبر ويژه

پاکسازي  ۱۱۶نقطه آلوده تهران از وجود معتادان و موادفروشان

در  ۱۵روز گذشــته ۱۳ ،مرحله طرح
در  ۱۱۶نقطــه از نقاط آلوده شــهر
تهران که از قبل رصد شــده بود اجرا
و قريــب به  ۲۳۸توزيــع کننده مواد
مخدر دستگير شدند؛ از متهمان بيش
از  ۱۶۵کيلوگــرم انــواع مواد مخدر
کشف شد.وي با اشاره به اينکه طرح
برخــورد با فروشــندگان مواد مخدر
ادامه دار بوده و عزممان را جزم کرده
ايم که نقاط آلــوده تهران را به طور
کامل پاک سازي کنيم ،از شهروندان
خواســت که هر نقطه آلودهاي که در
محله خود مشــاهده کردند از طريق
مرکز فوريتهاي پليســي  ۱۱۰به ما
اطالعرســاني کنند و مطمئن باشند

قطعا برخورد خواهيم کرد.

 ۳۵۰نقطــه در شــهر تهران به
عنوان نقطه آلوده شناسايي شدند

ســرهنگ بخشــنده بيان داشت :در
ســالهاي گذشته بيش از  ۳۵۰نقطه
در شــهر تهران به عنوان نقطه آلوده
شناسايي شده که اکنون ميتوانيم ادعا
کنيم بــا اجراي اين طرحها اين نقاط
به کمتــر از  ۱۰۰نقطه کاهش يافته
است.وي تصريح کرد :طرح والعاديات
پليــس مبارزه با مــواد مخدر تهران
بزرگ ،يکي از بهترين طرحهايي بوده
که در چند ســال اخير به اجرا درآمده
است و با همکاري پيوسته ،شهروندان
و ســازمانهاي مداخله گر ،قطعا به

دادستان عموميو انقالب دماوند خبر داد

باند جعل گواهینامه متالشی شد

دادســتان عمومــيو انقالب
دماوند گفت :يــک باند که از
طريق جايگزيــن کردن افراد
مطلع به جاي افراد کم ســواد
در آزمونهــا ،گواهينامه صادر
ميکرد ،متالشي شد.به گزارش
مهر ،حســن ابراهيميبسابي
اظهار داشــت :در پي دريافت
گزارشــات مردميمبنــي بر فعاليــت غيرمجاز
آموزشگاه رانندگي در شرق استان تهران که اخيرا
هــم در حوزه قضايي دماوند فعاليتهايي را آغاز
کرده بود ،موضوع در دستور کار دستگاه قضايي
قرار گرفت و تحقيقات ميداني از طريق ضابطين
آغاز شد.وي افزود :تحقيقات ما نشان داد ،که يک
آموزشگاه رانندگي از طريق ترفندهاي گوناگون
از جمله جايگزين کردن افرادي که معلوم الحال
بوده ،به جاي هنرجويان و متقاضيان گواهينامه
که به دليل کم سوادي و يا کم اطالعي موفق به
دريافت گواهينامه نميشوند ،در آزمونها ،اقدام
به صدور گواهينامه ميکرد.دادســتان عموميو
انقالب شهرســتان دماوند افزود :در قبال صدور
گواهينامــه از ايــن هنرجويان مبالــغ هنگفتي
دريافت ميشــد و براي اين افــراد با جايگزين
کردن و جعل عنوان گواهينامه صادر ميشد.وي
اضافه کرد :تاکنون  ۵نفر از اعضا اين باند که در

دادنامه پرونده کالســه  ۹۵۰۹۹۸۸۷۱۴۵۰۱۲۲۶شــعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری دو شهرستان
ســنندج ( ۱۰۶جزایی ســابق) تصمیم نهایی شــماره 9609978711801069شاکی :آقای
داریوش محرمی فرزند مظفر به نشــانی -سنندج نایسر چهار راه حاجی فیضه کوی سهند
 ۲درب  ۵ســمت راست منزل شــخصی  09186609967متهم :اقای سهیل علی پور فرزند
کاووس به نشــانی مجهول المکان اتهام :کالهبرداری به تاریخ 96/9/26در وقت فوق العاده
جلســه شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری  ۲شهرستان ســنندج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل
و پرونده کالســه  ۹۶۰ ۵۶۷تحت نظر اســت .دادگاه ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از
خداوند متعال و تکیه بر شــرف و وجدان با عنایت به محتویــات پرونده و ادله موجود به
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید« .رای دادگاه » در این پرونده حســب شکایت
آقای داریوش محرمی فرزند مظفر و کیفرخواســت شمارهٔ  ۹۶۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۳۰۱۵مورخ
 96/6/21دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج ،آقای سهیل علی پور فرزند کاووس
متهم اســت به کالهبرداری ،با توجه به  -۱متن پیام های رد و بدل شده بین شاکی و متهم
 -۲اظهارات متهم که بر معامله کفش بین شــاکی و متهم داللت می کند  -۳عدم انجام تعهد
توسط متهم نمی تواند دارای وصف کیفری باشد  ،لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه  ،دادگاه
مستندا به اصل  ۳۷قانون اساسی (اصل برائت) و ماده  ۴قانون آئین دادرسی کیفری ،حکم
برائت متهم را صادر و اعالم می نماید .رای صادره حضوری است و ظرف مهلت  ۲۰روز
پس از ابالغ قابل تجدید
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان می باشد.
م/الف 3211:علی اصغر ج شیدی  -رئیس شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری  ۲شهرستان سنندج
( آگهی احضار متهم) در پرونده کالسه 960675بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی و
انقالب سنندج آقای رامین حبیبی فرزند محمدعلی محل سکونت سنندج ،به اتهام خیانت در
امانت و سرقت ،موضوع شکایت آقای فرید احمد کرماج  ،تحت تعقیب قرار گرفته است نظر
به اینکه علیرغم انجام تحقیقات ،نامبرده شناسایی نشده است و متواری محسوب میشود لذا

داخل و خارج از اين آموزشگاه
در جــذب متقاضيــان فعاليت
ميکرد ،دستگير و روانه زندان
شد.ابراهيميبسابي اضافه کرد:
تاکنــون و در تحقيقات اوليه
 ۳۰مورد گواهينامه غيرقانوني
شناســايي کرديم ،که درصدد
ابطال آنها هستيم.دادســتان
عموميو انقالب شهرســتان دماونــد از ابطال
مجوز اين آموزشــگاه خبــر داد و گفت :براي ما
محرز شــده که مديريت اين آموزشــگاه و افراد
دخيل در آزمونها دخالت در اين کار غيرقانوني
داشــتهاند و بنابراين هم مجوز آموزشگاه باطل
شــده و همچنيــن عوامل باند مذکور به اشــد
مجازات محکوم ميشوند.ابراهيميبسابي اظهار
داشــت :اين افراد مبلغ قابــل توجهي تحصيل
مال نامشــروع کردهانــد و اين مبالــغ بايد به
حســاب دولت واريز شــده و به جــزاي نقدي،
زندان و شــاق محکوم خواهند شد.وي گفت:
آموزشــگاههاي راهنمايي و رانندگي ،با توجه به
تلفات ،تصادفات و خســارات ناشــي از رانندگي
که درصــدي از آن مربوط به عــدم مهارت در
رانندگي اســت ،بسيار اهميت دارند و افرادي که
اين اقدامات را ميکنند ،خسارات جبران ناپذيري
ميزنند.

نتايــج بهتري خواهيم رســيد.رئيس
پليــس مبارزه با مــواد مخدر تهران
بزرگ در پايان بــه جمع آوري بيش
از  ۴۸۰معتاد متجاهر و ولگرد از شهر
تهران در روزهاي جمعه و شنبه اشاره
و خاطرنشان کرد :اين معتادان پس از
جمع آوري بــه مراکز ترک اعتياد به
منظور باز پروري منتقل شدند.
كشــف يك تــن و 376كيلوگرم
ترياك در عمليات پليسي

همچنين در راستاي اخبار اين حوزه،
ســردار «مجيــد شــجاع» فرمانده
انتظاميخراســان جنوبي در تشريح
اين خبر گفت :در اقدامات اطالعاتي و
پايش شبانه روزي پليس روي عناصر

اصلي تهيــه و توزيع مــواد مخدر ،
مشخص شد يک قاچاقچي قصد دارد
با يک كاميون مقدار قابل توجهي مواد
مخدر را به استانهاي همجوار منتقل
کنــد ،بنابراين موضــوع به صورت
ويژه در دســتور کار پليس اســتان
قرار گرفت.وي با اشــاره به اشرافيت
پليس خراســان جنوبي بــر مناطق
مختلف و مســيرهاي انحرافي گفت:
روز جمعه مأموران ايســت و بازرسي
شهيد «حسيني سهل آباد» شهرستان
نهبندان با اقدامات اطالعاتي و كنترل
خودروهاي عبــوري به يک کاميون
حامل بار قير مشــکوک شدند و آن
را متوقــف کردند.وي بيان داشــت :
مأموران در بازرســي از خودرو مقدار
يك تن و 376كيلوگــرم ترياك كه
به طرز بســيار ماهرانهاي جاساز شده
بود را كشــف و يک متهم را دستگير
كردند.فرمانده انتظامياستان در پايان
ضمــن بيان اينكه خــودرو توقيف و
متهم با تشــكيل پرونــده به مراجع
قضائي تحويل داده شد ،اظهار داشت
 :پليس در راستاي وظايف ذاتي خود
در بخشهاي مختلف به ويژه مبارزه
با قاچاق مواد مخدر ،تالشهاي شبانه
روزي را براي افزايش احساس امنيت
در جامعه انجام ميدهد و با اشــراف
اطالعاتي و حضور خود در تمام نقاط
استان پهناور اجازه جوالن به مخالن
نظم وامنيت عموميرا نخواهد داد.

 3روز پس از حادثه صورت گرفت

پيداشدن 4نوجوانمفقودشدهدرکویر«مرنجاب»

معــاون گردشــگري اداره ميراث
فرهنگي آران و بيدگل از پيدا شدن
4نوجوان پــس از  ۳روز در کوير
مرنجاب خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،حسين ميرزاجاني
درخصوص چگونگي ناپديد شدن
اين افراد اظهار کرد :شنبه از طرف
خانواده اين نوجوانان با اداره ميراث
تماس گرفته شد که  ۴نوجوان از صبح  ۵شنبه به آران
و بيدگل براي سفر به کوير مرنجاب مراجعت کردهاند و
هنوزبرنگشتهاند.ويافزود:خانوادهاينافرادساکنکاشان
هستند و با نگراني از ما درخواست پيگيري را داشتند ولذا
بنده با هماهنگي هالل احمر و دوستان براي پيدا کردن
اين افراد اعالم آمادگي کرديم.ميرزاجاني در مورد نشاني
افراد گفت :به ما اعالم کردند که اين نوجوانان با  ۲موتور
سيکلت تريل وارد کوير مرنجاب شدهاند و سنشان بين
 ۱۵تا  ۱۷ســال است و ما براي عمليات امداد و نجات
ي عازم
به همراه دوستان هالل احمر و اکيپهاي مردم 
کوير مرنجاب شديم .وي افزود  :هنوز در ابتداي مسير
بوديم که اطالع دادند نوجوانان پيدا شدهاند و به سالمت
به گيت ورودي رسيدهاند و علت را خارج شدن از مسير
و جاده اصلي مرنجاب عنوان کردهاند.ميرزاجاني به نحوه
و کيفيت عملياتهاي امداد و نجات تيم ميراث اشاره
کرد وگفت :در اين مواقع مشــخصات افراد گم شده را
به افراد محلــي در کوير ميدهيم .در مناطق مختلف

در اجرای ماده 174ق .آد.ک از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی جهت اخذ دفاع در مهلت
سی روز پس از نشر احضار میگردد تا در وقت اداری جهت پاسخگویی ( در پنجم بازپرسی
دادسرای عمومی سنندج واقع در چهارراه بسیج ) حاضر شود .بدیهی است در صورت عدم
حضور  ،این بازپرسی تصمیم قانونی خود را خواهد.م/الف2373:
بهروز خادمی  -بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی سنندج
آگهالی ابالع وقت رســید گی غیابی بدینوســیله با صدور قرار رسیدگی غیابی ،به متهمان
 -۱خسرو رضا یی فرزند محمد معروف به شورش  -۲عابد شمسی فرزندمختار هردو نفر
فعال متوار و مجهول المکان ابالغ می گردد که در پرونده کالسه  950024این شعبه موضوع
شکایت اولیاء دم مرحوم حسین خالدیان فرزند فیض اله و مرحومه خرامان خالدیان فرزند
حسین علیه شما دائر بر مشارکت در قتل عمد  ،تحت تعقیب مالیی باشید در مورخه 97/2/1
ســاعت  ۱۰صبح بجهت رســیدگی در این دادگاه حاضر شــوید .بدیهی است عدم حضور
متهمان بدون عذر مانع از رسیدگی نبوده و دادگاه تصمیم قانونی خواهد گرفت  .این آگهی
در اجرای تبصره یک ماده 394قانون ایین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه 1394جهت ابالغ
قانونی به نامبردگان در دو نوبت به فاصله هر کدام ده روز در یکی از جراید کثیراالنتشار
چاب ودرج می گرد.م/الف2372:
دفتر شعبه  ۱دادگاه کیفری یک استان کردستان  -فرزین نظری
رونوشــت آگهی حصر وراثت آقای لیال نقشــبندی دارای شناسنامه شماره 27273شرح
دادخواســت به کالسه 961244از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان حنیفه زندی باغچه مریم به شناسنامه 688در تاریخ 96/6/14
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت و وحین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد
مشروحه زیر -1 :کاوه نقشبندی ش ش 1383ت ت 62/1/1شماره ملی 3732175286پسر
متوفی -2فرید نقشــبندی ش ش 2404ت ت 63/11/24شــماره ملی 37302550419پســر
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کشف  ۸۲قبضه سالح غير مجاز
در خوزستان

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران خبر داد

گروه حوادث  :رئيــس پليس مبارزه
با مواد مخدر تهــران گفت :در حال
پاکســازي  ۱۱۶نقطه آلــوده تهران
از وجــود معتــادان و موادفروشــان
هســتيم .ســرهنگ محمد بخشنده
گفت :به منظور پاســخگويي به يکي
از مهمتريــن مطالبات و دغدغههاي
شــهروندان تهراني ،طرح برخورد با
خرده فروشان و توزيع کنندگان مواد
افيوني و همچنين جمع آوري معتادان
متجاهر از شــهر تهران به اجرا درآمد
که بــا اجراي اين طرح به صد درصد
اهــداف مورد نظرمان رســيديم.وي
افزود :در اجراي ايــن طرح ،يکي از
اولويتهاي ناجا ،شناســايي و انهدام
باندهاي قاچاق مــواد مخدر ،برخورد
و مبارزه بــا مواد فروشــان و توزيع
کنندگان مواد مخدر صنعتي و سنتي
در پاتوقها و نقاط آلوده و جمع آوري
معتادان متجاهر از محالت تهران بود
که با اقدامــات اطالعاتي در رابطه با
شناسايي نقاط آلوده که از قبل انجام
شد ،در  ۱۵روز گذشته  ۲۴قاچاقچي
مواد مخدر دستگير و پس از تشکيل
پرونــده در اختيار مقــام قضائي قرار
گرفتند.رئيس پليس مبــارزه با مواد
مخدر تهــران بزرگ با بيــان اينکه
تمام ســعي پليس در رسيدن به يک
امنيت پايدار در جامعه اســت ،اظهار
داشت :در بحث مبارزه با مواد مخدر
به خصوص فروشندگان مواد افيوني
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حوادث
حوادث در ايران

دختر  ۲۱ساله رضوانشهري پس از ســقوط از پل عابر پياده با کاميون باري برخورد کرد.به
گزارش ميزان،سرهنگ محمدرضا خيرخواه معاون اجتماعي پليس گيالن گفت :در پي اعالم
مرکز فوريتهاي پليسي  ۱۱۰مبني بر سقوط زني از روي پل عابر پيا ه در رضوانشهر؛ ماموران
انتظاميبراي بررســي موضوع در محل حاضر شدند.اين مقام انتظاميبا بيان اينکه با حضور
ماموران درمحل مشخص شد که اين دختر  ۲۱ساله به داليل نامعلومياز باالي پل عابر پياده
به پايين سقوط کرده،افزود :اين خانم پس از سقوط با يک کاميون باري در زير گذر برخورد و
پس از مجروح شدن به بيمارستان شهرستان انزلي منتقل شده است.

 ۲۳۸توزيعکننده و  ۲۴قاچاقچي مواد مخدر دستگير شدند
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کوير فعاالن بهره برداران تاسيسات
گردشگري و راهنمايان محلي که
در اواخر هفته در کوير هســتند را
با خبر ميکنيم تا اگر در مسيري
افراد را ديدند يا نشاني ازشان دارند
اطالع بدهند؛ ابتدا مسير حرکتشان
و آخرين نقاطي که مشاهده شدند
را بررسي ميکنيم بعد گروههاي
امدادي را وارد منطقه ميکنيم .همچنين در راســتاي
اخبار ايــن حوزه چندي قبل معــاون جمعیت هالل
احمر شهرستان آران و بیدگل گفت :عملیات نجات 3
گردشگر که ظهر روز یکشنبه در کویر ابوزید آباد این
شهرستان گم شده بودند با پیدا شدن آخرین فرد گمشده
به پایان رسید.تقی رحمتی اظهار کرد :این  3گردشگر
میانسال با خودروی شاسی بلند به منطقه چاه عروس
ابوزیدآباد سفر می کنند که با گیر کردن خودرو در ماسه
گرفتار می شــوند.وی ادامه داد :یکی از این افراد برای
برقراری تماس و درخواست کمک از دو نفر دیگر جدا
می شود که بعد از دقایقی به علت دور شدن از خودرو،
راه را گم می کند.وی بیان کرد :دو گردشگری که کنار
خودرو بودند موفق به تماس با نیروهای امدادی شده و
نجات می یابند ضمن این که نیروهای هالل احمر به
کمک نیروهای مردمی ،ساعت  22و  30دقیقه شامگاه
یکشنبه بعد از چند ساعت جست و جو فرد سوم را پیدا
می کنند.

رئيس پليس اســتان خوزستان گفت۸۲:
قبضه ســاح غير مجــاز درعملياتهاي
پليس کشف شــد.به گزارش ميزان،سردار
حيدرعباس زاده گفت:با برنامه ريزيهاي
مناســب و ارائه راهکارهــاي اجرايي ،در
راستاي ارتقاء امنيت عمومياستان در زمينه
برخورد با عاملين تيراندازيهاي غيرمجاز
ودارنــدگان ســاح غيرمجاز دســتورات
عملياتي بــه پليس اطالعــات و امنيت
عموميابالغ شــد.اين مقام ارشــد پليس
افزود:پليس امنيــت عموميبا تالش بي
وقفه در مرکز استان (اهواز) وشهرستانهاي
آلوده به سالح در استان خوزستان در چند
روز گذشــته طي چند عمليات پي در پي
موفق به شناســايي ودستگيري  ۶۳نفر از
عاملين تيراندازيهاي غير مجاز ودارندگان
ســاح غير مجاز شدند.سردار عباس زاده
در ادامه با اشــاره به اينکه از محل اختفا
متهمان جمعاتعداد  ۸۲قبضه انواع ســاح
جنگي و شــکاري غير مجاز و تعداد ۲۵۵
عددانواع فشنگ کشف شد ،افزود:متهمان
به همراه پرونده به مراجع قضايي در سطح
استان معرفي شدند.
سقوط ابزارآالت ساختمانی
جان  2عابر را گرفت

سخنگوی اورژانس کشور از فوت دو عابر
پیاده به دلیل سقوط ابزارآالت ساختمانی
مقابل بیمارســتان آتیه خبــر داد.مجتبی
خالدی در گفتگو با فــارس ،در ارتباط
با جزئیات فوت دو عابر به دلیل ســقوط
ابزارآالت ســاختمانی گفــت :این حادثه
عصر یکشــنبه مقابل بیمارستان آتیه به
وقوع پیوسته است.وی افزود :پایه دستگاه
ســیمان باالبر یک ساختمان شخصی در
حال ساخت شکسته شــده و بر روی دو
عابر خانــم در پیاده رو ســقوط میکند.
خالدی خاطرنشــان کرد :علیرغم رسیدن
سریع نیروهای اورژانس بر صحنه حادثه
به دلیل شــدت جراحــات وارده کمکی
برای دو فــرد حادثه دیــده قابل انجام
نبــود و هر دو در دم جــان باخته بودند.
شليک پليس مجرم مسلح
را زمينگير کرد

رئيس کالنتري  ۱۶۱ابوذر از دســتگيري
متهــم ســابقه دار محلههــاي بهاران و
جليلي که با ســاخ سرد شــهروندان را
تهديد ميکرد ،خبــر داد.به گزارش مهر،
سرهنگ اردشــير نادري رئيس کالنتري
 ۱۶۱ابوذر اظهار داشــت :حسب وصول
گزارش شــهروندان مبني بر ايجاد رعب
و وحشــت و شــرارت از ســوي يکي از
اراذل و اوباشهــاي ســابقه دار منطقه
فالح که شــبانه با حضور در محلههاي
بهاران و جليلي با سالح سرد شهروندان
را تهديد ميکرد ،موضوع در دســتور کار
تيم عملياتي کالنتري قــرار گرفت.وي
افــزود :پس از جمع آوري مســتندات و
هماهنگيهاي قضايي ،برنامه دستگيري
متهم آغاز شد.رئيس کالنتري  ۱۶۱ابوذر
با بيان اينکه شــب شــنبه متهم چاقو به
دســت و در آن منطقه در حال حمله به
شهروندان بود ،ادامه داد :متهم به اخطار
پليس توجهي نکرد و به حرکات مجرمانه
خود ادامــه داد که مامــوران با توجه به
شــرايط پيش آمــده بــراي حفظ جان
شــهروندان چند تير هوايي شليک کردند
که باز هم متهم اعتنايي نکرد و ماموران
بــه ناچار به پاهاي او تير شــليک کردند
.نــادري گفت :متهم در حــال حاضر در
بيمارستان تحت درمان است و تحقيقات
تکميلي نيز ادامه دارد.

متوفی -3معتصم نقشبندی ش ش665ت ت 66/3/30شماره ملی 3732915964پسر متوفی
-4سوســن نقشبندی ش ش 6041ت ت 51/1/20شــماره ملی 3730467662دختر متوفی
-5لیال نقشــبندی ش ش 27273ت ت 58/7/1شــماره ملی 3730271156دختر متوفی با
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م/الف2371:
شعبه 12شورای حل اختالف سنندج
متــن آگهی آقــای زانیار باقری با توجه به اینکه طی پرونده کالســه  ۹۶۱۳۸۸شــعبه اول
دادگاه انقالب اسالمی سنندج به اتهام فعالیت تبلیغی و عضویت در گروه های مخالف نظام
جمهوری اســامی ایران تحت تعقیب این دادگاه میباشــید به استناد ماده  ۳۹۴قانون آئین
دادرســی کیفری مصوب  ۱۳۹۲به شما ابالغ می گردد که در مورخه 96/11/29ساعت ۱۰
صبح در جلسه دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد ٪.م/
الف3291:
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج  -یاسر یوسفوند
آگهی در اجرای دســتور شــماره 9609978711200823مورخه 96/7/30ریاست محترم
شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی سنندج مبنی بر طالق فیما بین خانم ریحان طهماسبی فرزند
اســماعیل بطرفیت محکوم علیه آقای عزت کنعانی فرزند محمد عابد به شما ظرف 10روز
مهلت قانونی داده میشود که جهت ثبت طالق خود و همسر خود به این دفتر خانه مراجعه
نمایند .در صورت استنکاف و خودداری مسولیت بعدی بعهده خو شما می باشد و دادگاه
وظیفه قانونی خود برابر ماده 33قانون حمایت خانواده اقدام می نماید .
سر دفتر ازدواج و طالق شماره 46-6سنندج

