قاتل فراري در بجنورد دستگير شد
فرمانده انتظاميخراسان شمالي از دستگيري قاتل فراري پس از گذشت  9روز در بجنورد خبر داد .به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري پليس ،سردار عليرضا مظاهري درباره دستگيري قاتل فراري در
مرکز استان خراسان شمالي ،اظهار کرد :با تالشهاي شبانه روزي پليس آگاهي ،محل اختفاي اين فرد شناسايي و قاتل دستگير شد .وي گفت :در ساعت  26دقيقه بامداد جمعه  27بهمن ماه امسال برابر
اعالم مرکز فوريتهاي پليس  ، 110يک مورد نزاع و درگيري منجر به قتل عمد در يکي از محلههاي حاشيه شهر بجنورد به وقوع پيوست که قاتل با مساعدت بستگان خويش متواري شده بود .وي
افزود  :اين درگيري بين دو جوان  ۲۵و  ۲۶ساله رخ داده بود که در نهايت جوان  ۲۵ساله به علت اصابت چاقو توسط طرف مقابل نزاع ،مصدوم شد .فرمانده انتظاميخراسان شمالي ادامه داد :عليرغم اينکه
مصدوم به بيمارستان منتقل شد اما به علت شدت جراحت جان خود را از دست داد .سردار مظاهري عنوان کرد :در حال حاضر قاتل پس از دستگيري با صدور قرار قانوني به زندان معرفي شده است.

دستگيري اعضاي باند حرفهاي قاچاق عتيقه در خراسانجنوبي

جرايم فضاي مجازي  44درصد افزايش يافت

فرمانده انتظاميخراسانجنوبي از دســتگيري اعضاي باند حرفهاي قاچاق عتيقه در اين
استان خبر داد.به گزارش فارس  ،سردار مجيد شجاع اظهار داشت :پس از دريافت خبري
مبني بر فعاليت باند حرفهاي قاچاق عتيقهجات در ســطح اســتاني و بينالمللي موضوع
به صورت ويژه توســط پليس امنيت عمومياســتان پيگيري شــد.وي با اشاره به اينکه
کارشناسان ارزش سکههاي قديميکشف شده را بالغ بر يک ميليارد و  500ميليون ريال
برآورد کردند ،بيان داشــت :سکههاي قديميکشف شــده از قدمت  1400ساله برخوردار
است که با هوشياري پليس از به تاراج رفتن اين ثروت ملي جلوگيري شد.

حوادث دور دنیا
بازداشت عامالن قتل پر سر و صداي
مستخدم فيليپيني در کويت

مقامــات فيليپيني اعــام کردهاند که 2
مظنون اصلي پرونده قتل کارگر خانگي اين
کشور که جنازه اش پس از يک سال در
يخچالي در کويت پيدا شده بود ،بازداشت
شــده اند .پرونده قتلي کــه باعث تنش
سياسي گســترده ميان فيليپين و کويت
شده است.به گزارش ايرنا ،پس از آن که
رسانهها خبر از دستگيري نخستين مظنون
اين پرونده دادند« ،آالن پيتر کايتانو» ،وزير
امور خارجه فيليپين اعالم کرد که دومين
مظنون در سوريه بازداشت شده است.گفته
ميشود که افراد بازداشت شده مظنونين
اصلي قتل مستخدم فيليپيني هستند که
در خانهاي متروکه در کويت ،جنازهاش در
يخچال به مدت يک سال رها شده بود.به
گزارش «فيل استار» «،کايتانو» به نقل از
سفير فيليپين در کويت اعالم کرد که افراد
بازداشت شده يک زوج لبناني هستند که
سال گذشته پس از به قتل رساندن کارگر
فيليپيني ،از کويت به سوريه گريخته بودند.
دستگيري اين  2نفر به درخواست کويت از
پليس «اينترپل» صورت گرفت و نخستين
مظنون ،پس از دســتگيري به مقامات
لبناني تحويل داده شد .همچنين همسر
وي که پس از او دســتگير شده است ،در
بازداشتگاهي در دمشق به سر ميبرد.پس
از دستگيري اين  2تبعه لبناني که سابقا
در کويت ســکونت داشتند ،دولت کويت
درخواســت محاکمه آنها را در کويت و
طبق قوانين اين کشور داده است.
دستگیری  394مهاجر
و پناهجوی غیرقانونی در ترکیه

پلیس ترکیــه طی هفته گذشــته 394
مهاجر و پناهجــوی خارجی را که قصد
عبور غیرقانونی به یونان ،بلغارســتان و
سایر کشورهای اروپایی از طریق ترکیه را
داشتند ،در آب های دریای اژه و شهرهای
مختلف این کشــور دســتگیر کردند .به
گزارش خبرگــزاری آناتولی ،پناهجویان
دستگیر شده ،تبعه کشورهای افغانستان،
فلسطین ،پاکستان ،سوریه ،عراق و مراکش
بودند.بنــا بر اعالم این رســانه ،ماموران
پلیس ترکیه بســیاری از مهاجران را در
آب های دریای اژه نزدیک سواحل بودروم
و شهرهای ادیرنه ،چاناک قلعه ،قارص و
بالیکسیر دستگیر کرده اند.به گزارش ایرنا،
بر اســاس قرارداد بین ترکیه و اتحادیه
اروپا که در سال  2016میالدی به امضا
رسید ،مقرر شده که ترکیه جلوی مهاجرت
پناهجویان به سمت اروپا را بگیرد.در سال
 2015و پیش از امضای این قرارداد ،بیش
از یک میلیون پناهجو از مسیرهای دریایی
و زمینی عازم کشورهای اروپایی شدند و
صدها نفر از آنها در مسیر مهاجرت در دریا
و رودخانه ها غرق شــده و جان خود را از
دست دادند

خبر ويژه

فرمانده نيروي انتظامياز افزايش  44درصدي جرايم فضاي مجازي و افزايش  87درصدي
کشفيات ناجا در اين حوزه نسبت به سال گذشته خبر داد.به گزارش ايرنا سردار حسين اشتري
روز يکشنبه در همايش يک روزه روساي پليس فتا استانها افزود :عمده جرايم حوزه سايبري
در  11ماهه امســال در زمينه کالهبرداريهاي مالي و برداشتهاي غيرمجاز بوده است که
الزم اســت مردم توجه الزم به هشدارهاي پليس داشته باشند.وي خاطرنشان کرد :در حوزه
پيشگيري اقداماتي انجام شده است تا از وقوع جرايم جلوگيري شود اما اگر جرمياتفاق افتاد با
کمک مردم ،مجرمان شناسايي و اقدامات الزم انجام ميشود.

توزيع کننده کوکائين در شــهرک
غرب دستگير شدند

رئيــس پايــگاه دوم پليس مبــارزه با

را مدنظر قرار دادند.سرهنگ ستوده نيا
ادامه داد :در راســتاي اجراي اين طرح
ماموران انتظامييک دســتگاه خودرو
ســواري را متوقــف و مورد بازرســي
قرار داده که  156کيلو ترياک کشــف
شــد.رئيس پليس مبارزه با موادمخدر
استان يزد افزود :در اين خصوص  3نفر
از سوداگران مرگ دستگير و به دادسرا
معرفي شدند.سرهنگ ستودهنيا گفت:
قاچاقچيان قصد انتقال اين موادمخدر به
يزد را داشتند که توسط ماموران پليس
شناسايي و دستگير شدند.

توقيف خودروي حامل  96کيلوگرم
مواد افيوني در فريمان

مواد مخدر تهران بزرگ نيز از کشــف
 ۱۰۰گرم کوکائين و دســتگيري سه
تن از توزيع کنندگان مــواد مخدر در
شهرک غرب خبر داد .سرهنگ «علي
کربالئي» گفت :در پي اطالع از اينکه
فردي با همدســتي تعــدادي افراد در
محدوده سعادت آباد فعاليت گستردهاي
در توزيع مواد مخدر دارد ،بررسي موضوع
و صحت و سقم اطالعات بدست آمده
در دســتور کار مامــوران ايــن پايگاه
قرار گرفت.وي گفــت :در پايشهاي
اطالعاتي مشخص شد که خبر صحت
دارد و تحقيقات در خصوص شناسايي
مخفيگاه آنــان ادامه يافــت تا اينکه
مشخص شد فرد موصوف با همدستي
دو تن ديگر در مخفيگاهشان اقدام به
توزيع مواد مخدر ميکنند.ســرهنگ
کربالئي بيان داشت :پس از پايشهاي
اطالعاتي ،نتيجه تحقيقات انجام شده
در اختيــار مقام قضايي قــرار گرفت و
متعاقب آن دستور دستگيري متهمان
و ورود به مخفيگاهشــان اخذ شد.اين
مقام انتظاميبا اشــاره به اعزام دو تيم

از ماموران انتظاميبه مخفيگاه متهمان
توضيــح داد :مامــوران انتظاميموفق
شــدند در دو عمليات پليسي جداگانه،
متهم اصلي و دو همدستش را دستگير
و جمع ًا در بازرسي از مخفيگاه آنان ۱۰۰
گرم کوکائين کشف کنند.

انهدام باند قاچاق و کشــف 112
کيلوگرم مواد مخدر در بيرجند

ايــن گــزارش ميافزايــد  ،فرمانده
انتظامياستان خراسان جنوبي از انهدام
باند قاچاق مواد مخدر و دستگيري  6نفر
اعضاي اين باند در شهرستان «بيرجند»
خبر داد .سردار «مجيد شجاع» در اين
باره اظهار داشت :با دريافت اطالعاتي
مبني بر فعاليت تعدادي از قاچاقچيان
مواد مخدر به صورت باند در شهرستان
بيرجند ،موضوع به صورت ويژه توسط
پليــس مبــارزه با مواد مخدر اســتان
پيگيري شد.وي بيان داشت :مأموران در
تحقيقات خود دريافتند که اعضاي اين
باند با انتقال مواد مخدر از اســتانهاي
هم جوار با  3دستگاه خودروي پژو مواد
مخدر را به اســتانهاي شمالي کشور

کشف  156کيلو ترياک در يزد

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان
يزد نيز از کشــف  156کيلو ترياک در
بازرســي از يک دستگاه خودرو سواري
توسط ماموران پليس خبر داد.سرهنگ
«محمدحســين ســتوده نيــا» درباره
اين خبــر گفت :در راســتاي مبارزه با
واردکننــدگان موادافيونــي ،مأموران
پليس ،کنتــرل محورهاي مواصالتي

همچنين فرمانده انتظاميشهرســتان
«فريمــان» از کشــف  96کيلوگرم
مواد مخدر در بازرســي از يک دستگاه
خودروي ســواري پژو  405توســط
ماموران پليس خبر داد.سرهنگ «علي
اکبر قرباني « گفت :در راستاي مبارزه
با ســوداگران مــرگ و وارد کنندگان
مــواد افيوني ,مامــوران پليس مبارزه
با مواد مخدر اين شهرســتان کنترل
محورهــاي مواصالتي را در دســتور
کار خود قــرار دادند.وي بــا تاکيد بر
ضرورت مبارزه با مواد مخدر و قاچاق
آن افزود  :ماموران پليس مبارزه با مواد
مخدر در اين رابطه به يک دســتگاه
خودروي پژو  405مشــکوک شدند و
به آن فرمان ايســت دادند اما راننده با
مشاهده خودروي پليس دست به فرار
زد .مامــوران ضمن اعــام به مرکز
فوريتهاي پليس طرح مهار را به اجرا
درآوردند و کليه محورهاي مواصالتي
مسدود شد.سرهنگ قرباني افزود  :پس
از تعقيب و گريز راننده خودروي خود را
در يکي از راههــاي فرعي رهاكرد که
پس از بازرســي صورت گرفته از اين
خودرو مقدار  96کيلوگرم ترياک کشف
و ضبط شد.

علت حادثه در دست بررسي است

واژگوني اتوبوس درجاده «مريوان – سنندج»

جاده اصلي خارج و واژگون شد.وي افزود :اين اتوبوس
در مجموع  9سرنشــين داشت که در اين حادثه هفت
نفر به همراه راننده و شاگرد اتوبوس مصدوم و توسط
نيروهاي امدادي هالل احمر به بيمارستان منتقل شدند.
در برخــي خبرهاي مربوط به اين حادثه که در فضاي
مجازي منتشر شد مقصد اين اتوبوس سليمانيه عراق
اعالم شده بود؛ در حاليکه فرمانده پليس راه کردستان
اين اطالعات را نادرست خواند و تاکيد کرد :شبکههاي
اجتماعــي با عجله اطالعاتي را منتشــر ميکنند که
بسياري از آن صحت ندارد.
واژگوني ون دانشجويان در شيراز  5زخميداشت

فرمانده پليس راه کردستان گفت :يک دستگاه اتوبوس
مسافربري شامگاه شــنبه در جاده مريوان  -سنندج
واژگون شد و  9مصدوم برجا گذاشت.سرهنگ عيسي
گوهري روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار کرد :اين
اتوبوس از مبدا مريوان به سمت تهران حرکت ميکرد
که در نزديکي سه راهي عيسي آباد به دليل انحراف ،از

آگهی حصر وراثت آقای جلیل شهرت عراری نام پدر فریح بشناسنامه  1449صادره از
ماهشهر درخواستی بخواســته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند
مرحوم فریح شهرت عراری بشناسنامه  932صادره از ماهشهر در تاریخ  1396/10/12در
بندر امام خمینی اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی عبدالرحیم عراری
فرزند فریح به شــماره ملی 1950755665به تاریخ تولد  1338/5/2پســر متوفی -2 .کریم
عراری فرزند فریح به شــماره ملی  1950174360به تاریخ تولد  1341/3/1پسر متوفی-3 .
جلیل عراری فرزند فریح به شماره ملی  1950926966به تاریخ تولد  1346/6/1پسر متوفی.
 -4ســکینه عراریفرزند فریح به شماره ملی  1950520021به تاریخ تولد  1351/10/4دختر
متوفی -5 .لیال عراری فرزند فریح به شماره ملی  1950188604به تاریخ تولد 1355/12/24
دختر متوفی -6 .مدینه عراری فرزند فریح به شــماره ملــی  1950787990به تاریخ تولد
 1349/5/15دختر متوفی .وال غیر .اینکه با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشــر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و
رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندر امام خمینی
رونوشت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه ام لیال شریعت دارای شناسنامه شماره به شرح
دادخواست به کالسه  961550از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان ناصر نوروزی فراجردی به شناسنامه  8در تاریخ  91/10/28در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :
جمیله نوروزی -فرزند  -2عطیه نوروزی  -فرزند  -3ام لیال شریعت  -همسر متوفیاینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشهد 61118

همچنين در راستاي اخبار اين حوزه  ،رئيس اورژانس
استان فارس اعالم کرد :يک دستگاه ميني بوس ون
دانشــجويي روز يکشنبه در مسير شــيراز  -باجگاه و
در محور اصلي شــيراز  -اصفهان واژگون شد و پنج
زخميبرجاگذاشت.دکتر محمد جواد مراديان يکشنبه در
مصاحبه با ايرنا افزود :اين ون دانشجويي حامل تعدادي
از دانشجويان دانشگاههاي شــيراز بوده است.او ادامه

داد:اين حادثه ســاعت  7و  57دقيقه يکشنبه رخ داد و
 4دستگاه آمبوالنس و يک دستگاه اتوبوس آمبوالنس
از شــيراز و دو دســتگاه آمبوالنس از مرودشت براي
امدادرساني به محل حادثه اعزام شده اند.هنوز علت اين
حادثه و تعداد تلفات و مصدومان بيشتر مشخص نشده
است.منطقه باجگاه در حدود  10کيلومتري شمال شيراز
داراي پيچ خطرناک اســت که هنگام بارندگي ،مهار
خودرو در اين مکان مشکل تر ميشود.
مرگ  2موتورسوار در برخورد با خودرو سواري

رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشــکي
چهارمحال وبختياري هم گفت :راکب و سرنشين يک
موتورسيکلت در برخورد با يک دستگاه خودرو سواري
در شهرکرد جان باختند.فرامرز شاهين افزود :اين حادثه
بامداد يکشــنبه در محدوده کمربندي  15خرداد و سه
راهي دانشگاه دولتي شهرکرد رخ داد که در اين حادثه
راکب و سرنشــين موتورسيکلت در دم جان خود را از
دست دادند.وي ادامه داد :پس از اطالع از وقوع حادثه،
 2دستگاه آمبوالنس به همراه تکنسينهاي اورژانس

رونوشــت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه عباسعلی حریمی با وکالت رضا گلمکانی دارای
شناسنامه شماره به شــرح دادخواست به کالسه  960871از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر فتوتی به شناسنامه 174
در تاریخ ثبــت وفات  1391/8/18در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1 :محمد فتوتــی –ش ش  188متولد  1345صادره
چناران برادر متوفی  -2فاطمه فتوتی –ش ش  2متولد  1338صادره چناران خواهر متوفی
 -3محمدحســین فتوتی –ش ش  8متولد  1333صادره چناران برادر متوفی اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه  170شورای حل اختالف شهرستان مشهد 61117
رونوشت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه جعفر کوهجانی دارای شناسنامه شماره به شرح
دادخواست به کالسه  961558از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان ناصر جواد کوهجانی به شناسنامه  394در تاریخ  87/8/21در
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :
 -1معصومه ســری جنبدواز – مادر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست
مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشهد 61116
رونوشــت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه امیرحسین میر شفیعی با وکالت وحید وارسته
چهارباغی دارای شناســنامه شماره به شرح دادخواســت به کالسه  961206از این شورا
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رد رشوه  42ميليوني توسط
ماموران وظيفه شناس پليس

كشف دهها كيلو افيون در درگيري مسلحانه پليس با سوداگران مرگ

منتقــل ميکنند لذا با انجــام اقدامات
فني مخفيــگاه متهمان شناســايي و
عمليات دســتگيري آغاز شد.فرمانده
انتظامياستان خراسان جنوبي افزود :با
عمليات انجام شده توسط پليس مبارزه
با مواد مخدر اســتان ،سرکرده و  5نفر
از اعضاي اين باند دســتگير شدند و 2
دســتگاه خودروي پژو نيز توقيف و در
بازرســي از خودروهــا  112کيلوگرم
ترياک کشف شد .سردار شجاع تصريح
کرد :متهمان دســتگير شــده تحت
تعقيب قضائي قرار گرفتند و تحقيقات
در خصوص ساير جرايم احتمالي آنان
ادامه دارد.

7

حوادث
حوادث در ايران

یکی از قاچاقچیان به هالکت رسید

گروه حوادث :فرمانده انتظامياســتان
خراســان رضــوي از هــا كت يك
ســوداگر مرگ و كشــف يــك تن و
124كيلوگرم مــواد افيوني در درگيري
مســلحانه خبر داد.به گــزارش پايگاه
خبري پليس ،سردار «قادر كريمي» از
عمليات مشــترك غافلگيرانه مأموران
مرکز عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد
مخدر خراســان رضــوي و فرماندهي
انتظاميشهرستان بجستان براي كشف
محموله سنگين مواد افيوني در استان
خراسان رضوي خبر داد و افزود :در پي
اقدامهاي اطالعاتي ،نفوذي و كشــف
ســرنخهايي از قاچاق يــک محموله
ســنگين مواد مخدر توسط  3دستگاه
خودروي سواري پژو  405از استانهاي
جنوبي كشور به مشهد ،تيمهاي مركز
عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر
در ورودي اســتان خراســان رضوي
كميــن كردند.ســردار كريمياظهــار
داشــت :به محض ورود  3دســتگاه
خودروي ســواري پژو  405حامل مواد
مخدر به حوزه اســتحفاظي شهرستان
«بجستان» ،ماموران انتظاميدست به
کار شــده و به آنها دستور ايست دادند.
قاچاچيان با ســرعت زيــاد قصد فرار
داشتند كه پليس با استفاده از اسلحه و
رعايت قانون به کارگيري سالح ،پس از
تيراندازي هوايي ،شروع به تيراندازي به
سمت خودروهاي سواري كرد.فرمانده
انتظاميخراســان رضوي افزود :در اين
عمليات  951كيلوگــرم ترياك و 173
كيلوگرم حشيش كشف شد .در جريان
ايــن عمليات يک تــن از قاچاقچيان
جان باختند و دو نفر ديگر نيز دستگير
شدند.وي گفت :تحقيقات در اين زمينه
همچنان ادامه دارد.
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به محل حادثه اعزام شدند که با پيکر بي جان راکب و
سرنشين موتور سيکلت مواجه شدند.شاهين خاطرنشان
کرد :علت وقوع حادثه ازســوي کارشناسان پليس در
دست بررسي اســت.از ابتداي امسال تاکنون بيش از
 190نفر در چهارمحال و بختياري براثر حوادث رانندگي
جان خود را از دست دادند.
تصادف ميني بوس  -اتوبوس در اتوبان کرج

تصادف ميني بوس  -اتوبوس در اتوبان کرج – تهران
نيز  7مصدوم بر جاي گذاشت.صبح يكشنبه در ساعت
 06:52تصــادف ميني بوس  -اتوبوس در اتوبان کرج
 تهران قبل ازخروجي پل حکيم به عوامل ســازماناورژانس کشور اعالم شد که اين سازمان سه دستگاه
آمبوالنس به محل حادثه اعــزام کرد و پس از اعزام
نيروهاي امدادي مشــخص شد که اين تصادف بيش
از هفت مصدوم دارد.نيروهاي اورژانس هفت مصدوم
حادثه را به بيمارستان فياض بخش اعزام کرد.گفتني
اســت که ساير مســافرين در محل مورد معاينه قرار
گرفتند.

رئيس بازرسي استان قزوين از رد رشوه 42
ميليون ريالي ماموران انتظاميپليس مبارزه
با موادمخدر استان خبر داد.سرهنگ «رضا
رضايي» در گفت و گــو با پايگاه خبري
پليس گفت :واحد گشــت پليس مبارزه با
موادمخدر استان حين کنترل خودروهاي
عبوري در عوارضي «قزوين  -زنجان» به
يك دســتگاه خودرو پژو  405مشكوك و
آن را متوقف کردند.اين مقام انتظاميافزود:
در بازرســي انجام شده ،ماموران موفق به
كشــف مقاديري موادمخــدر که به طرز
ماهرانهاي در خودرو جاســاز بود ،شدند.
رئيس بازرسي اســتان تصريح کرد:حين
انتقــال راننده خودرو به مقر انتظامي ،اين
قاچاقچي بــراي رهايي از چنگال عدالت
و قانون و همچنين تطميع ماموران ،مبلغ
 42ميليون ريال به ماموران پيشــنهاد که
با صحت عمل و حفــظ عزت نفس اين
ماموران وظيفه شناس ،رشوه پيشنهادي
رد و موضوع صورتجلسه شد.
مصدوميت  3جوان بر اثر انفجار
مواد آتش زا در بوشهر

فرمانده انتظاميشهرســتان بوشهر گفت:
عصر روز پنج شــنبه 3 ،جوان بوشهري
در منزل شــخصي حين ساختن نارنجک
دســتي ،بر اثر انفجار مصــدوم و راهي
بيمارستان شدند.به گزارش پايگاه خبري
پليس ،ســرهنگ «ابراهيم عــرب زاده»
اظهار داشت :عصر روز پنج شنبه 3 ،جوان
حين ساختن نارنجک دستي ،بر اثر انفجار
مصدوم شدند که يک نفر از مصدومان با
 70درصد ســوختگي و مصدوم ديگر با 9
درصد سوختگي و ايجاد مشکل در شنوايي
و سومين نفر با سوختگيکمتري نسبت به
 2مصدوم ديگر راهي بيمارستان شدند.اين
مقام انتظاميبا بيان اينکه بيشتر قربانيان
اين گونــه حوادث کــودکان و نوجوانان
هســتند ،گفت :والدين بايد فرزندان خود
را از خطــرات مواد منفجره و آتش زا آگاه
کرده و نظارت خود را بر فرزندان بيشــتر
کنند.وي تصريح کرد :در صورت بروز هر
گونه حادثه ناشــي از مواد محترقه ،افراد
نگهدارنده و استفاده کننده ضامن هستند
و به تناسب نوع خسارت وارده برابر قانون
با آنان برخورد خواهد شد.
گرفتاري سارقان كابل برق
در دام پليس «مرودشت»

فرمانده انتظامي«مرودشت» از دستگيري
 2سارق سيم و كابل برق و يك مالخر با
 20فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ» اسماعيل زراعتيان» در گفت و
گو با پايگاه خبري پليس ،بيان كرد :در پي
وقوع چند فقره ســرقت سيم و كابل برق
از چاههاي كشاورزي ،دستگيري عامالن
ســرقت به صورت ويژه در دســتور كار
ماموران قرار گرفــت.وي افزود :ماموران
انتظاميبا انجام يكسري تحقيقات ميداني
و اقدامات اطالعاتي توانســتند مخفيگاه
ســارقان را شناســايي و در يك عمليات
ضربتي  2نفر از سارقان را دستگير كنند.
اين مقام انتظاميتصريح كرد :سارقان در
بازجويي فني و تخصصي و مواجه شــدن
با ادله و مستندت پليس ،چارهاي جز بيان
حقيقت نداشتند و به  20فقره سرقت سيم
و كابل برق از چاههاي كشــاورزي اقرار
كردند.فرمانده انتظاميمرودشــت با اشاره
به دســتگيري يک مالخر در اين زمينه،
اظهار كرد :در بازرسي از منزل سارقان يك
دستگاه سمپاش ،يك عدد قيچي باغباني
و بيش از  400متر كابل و برق مســروقه
كشف شد.

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبی میرشفیعی
به شناســنامه  298در تاریخ  1396/9/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1 :الدن قاســم پور –ش ش  2678متولد 1359
صادره مشــهد همسر متوفی  -2شمسی خانم برادران اکبرزاده –ش ش  652متولد 1313
صادره مشــهد مادر متوفی  -3امیرحسین میرشفیعی –ش ش  0924281231متولد 1377
صادره مشهد فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد
ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه  170شورای حل اختالف شهرستان مشهد 61115
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدین وســیله به محکوم علیه الهه صارمی که مجهول
المکان می باشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9609977504500367صادره از
شعبه  178در پرونده شماره  960579محکوم به  4فقره چک بشماره  88/9/10 -842845و
 90/1/25 – 047819و  90/1/25 – 047811و  89/6/26 – 663431عهده بانک کشــاورزی
حکــم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  95/500/000ريال بابت اصل خواســته و مبلغ
 3/360/000ريــال بابــت هزینه دادرســی و مبلغ چهل و پنج هزار تومــان بابت درج آگهی
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک  88/9/10و  90/1/25و  90/1/25و 89/6/26
الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد
شــد در حق خواهان صادر و محکوم له احمد میر جلیلی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف
ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام
خواهد نمود .
متصدی امور دفتری شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 61114

