وقوع سيل در  ۶استان 3،قرباني گرفت
رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر ،از جان باختن سه نفر از هموطنان در حوادث سيالب روز گذشته در کشور خبر داد.مرتضي سليميرئيس در گفتگو با مهر ،به تشريح گزارش سيل
و آبگرفتگي و همچنين طوفان روز دوشنبه در کشور پرداخت و گفت :در  ۶استان اصفهان ،چهارمحال و بختياري ،خوزستان ،فارس ،کهگيلويه و بويراحمد و لرستان ،شاهد وقوع اين حوادث بوديم.
وي با اعالم اين مطلب که مناطق امدادرساني شده شامل  ٣٦شهر ،روستا و مناطق عشايرنشين بوده است ،افزود :امدادرساني  ١٢٤٥نفر به همراه اسکان اضطراري  ٤٠نفر صورت گرفت .همچنين
عمليات نجات و انتقال به مناطق امن براي  ١٤نفر انجام شد.سليمياز سه فوتي در اين حوادث خبر داد و گفت :تخليه آب از  ٢٠واحد مسکوني صورت گرفت.وي از حضور  ۲۱۲نفر نيروي امداد و
نجات در قالب  ۵۸تيم عملياتي در اين حوادث خبر داد و افزود :توزيع  ٨دستگاه چادر ،به همراه  ٦٠٠تخته پتو و  ١٣٠٠کيلوگرم نايلون انجام شده و امدادرساني الزم صورت گرفت.
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دستگيري سارق جواهر فروشيهاي تجريش

واژگوني سمند با  2كشته و  2مجروح در المرد

رئيس پليس راه جنوبي اســتان فارس گفت :بر اثر واژگوني يك دستگاه سمند در محور
روستايي عالمرودشت 2 ،نفر كشــته و  2نفر مجروح شدند.سرهنگ حمداله هوشمندي
در گفت و گو با پايگاه خبري پليس ،اظهار داشت :روز دوشنبه خبري مبني بر وقوع يك
فقره حادثه رانندگي در محور روســتايي عالمرودشت شهرســتان مرودشت به مأموران
اعالم شد.وي ادامه داد :بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام و مشاهده کردند يك
دستگاه سمند با  4سرنشين در محور مذكور در حركت بوده که واژگون و بر اثر آن  2نفر
از سرنشينان فوت و  2نفر سرنشين ديگر مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.

حوادث دور دنيا
 18کشته در آتش سوزي
يک باشگاه سرگرميدر چين

بر اثر وقوع آتش سوزي در در جنوب چين
دستکم  ۱۸تن کشته شــدند.به گزارش
ايسنا ،رسانههاي داخلي چين روز سهشنبه
از وقوع آتش ســوزي در يک باشگاه شبانه
در جنوب اين کشــور خبــر دادند که بر اثر
آن دســتکم  ۱۸تن کشــته و تعداد پنج
نفر ديگر مجروح شدند.طبق اعالم پليس
چين ،اين آتشســوزي نيمههاي شب در
يک ساختمان سه طبقه اتفاق افتاده است.
همچنين بررسيهاي اوليه حاکي از آن است
که اين حادثه آتش سوزي عمدي بوده است.
به گزارش ژاپن تودي ،بنابر اعالم رسانههاي
داخلــي ،مظنون اين حادثه پس از درگيري
لفظي با موتورسيکلت خود اقدام به مسدود
کردن مســير خروجي ســاختمان کرده و
ساختمان را به آتش ميکشد .همچنين گفته
شده که مظنون متواري شده است.
 ۱۳مجروح در زلزله
 5/2ريشتري ترکيه

در پي وقوع زلزله  ۵.۲ريشــتري در جنوب
شــرق ترکيه دســتکم  ۱۳نفر مجروح
شــدند.به گزارش ايسنا ،اوايل روز سهشنبه
زمين لرزهاي به بزرگي  ۵.۲ريشــتر جنوب
شــرق ترکيه را به لرزه درآورد که بر اثر آن
دستکم  ۱۳نفر مجروح شده و به چندين
ســاختمان خسارت وارد شــده است.طبق
اعالم مرکز لرزهنگاري آمريکا اين زمين لرزه
 ۵.۲ريشتري در عمق  ۱۰کيلومتري زمين
رخ داده است.طبق اعالم رسانههاي داخلي
ترکيه  ۱۳مجروح اين حادثه به بيمارستان
منتقل شــدهاند و بنابر گزارشها وضعيت
جسميهيچ يک از آنان وخيم نيست.
 3نوجوان انگليسي در کمتر از  2ساعت
هدف حمله چاقو قرار گرفتند

در حالي که حوادث خشونتبار در خيابانهاي
لندن همچنان رو به افزايش است عصر روز
دوشــنبه به وقت محلي نيــز ظرف کمتر
از دو ســاعت  3نوجوان در غرب اين شهر
هدف حمله با چاقو قرار گرفتند.به گزارش
ميزان ،در حالي که حوادث خشــونتبار در
خيابانهاي لندن همچنــان رو به افزايش
اســت عصر روز دوشنبه به وقت محلي نيز
ظرف کمتر از دو ساعت  3نوجوان در غرب
اين شــهر هدف حمله با چاقو قرار گرفتند.
پايگاه ديلي ميرور گزارش داد که ظرف کمتر
از دو ساعت دو دختر و يک پسر نوجوان در
لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفتند.در پي
دريافت گزارشهايي مبني بر حمله يا چاقو
به دو دختر  17ســاله در غرب لندن حوالي
ســاعت  5:35عصر روز دوشــنبه به وقت
محلي ،پليس يک دختر نوجوان را به اتهام
تالش براي قتل بازداشت کرده است.پليس
ميگويد که اين دختر  17ساله را در صحنه
جرم دســتگير و به ايستگاه پليس در غرب
لندن منتقل کرده اســت.ظرف کمتر از دو
ساعت پس از اين حادثه يک پسر  18ساله
در ايستگاه «وولويچ آرسنال» در جنوب لندن
هدف حمله با چاقو قرار گرفت.اين نوجوان
به بيمارستان منتقل شده اما درباره وضعيت
جسماني وي گزارشي منتشر نشده است.

رئيس کالنتري  101تجريش از دستگيري ســارق جواهر فروشيهاي تجريش خبر داد و
گفت :متهم به  10فقره سرقت معترف شد.سرهنگ «عليرضا ناصري نژاد» در گفت و گو با
پايگاه خبري پليس ،گفت :پس از وقوع چند فقره سرقت از طال و جواهر فروشيهاي تجريش،
تيمياز ماموران کالنتري به طور ويژه شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان را در دستور کار
قرار دادند تا اينکه در تحقيقات پليسي مشخص شد که سارق پس از اغفال متصدي مغازه از
ويترين  ،تعدادي طال و جواهر کش ميرفته است .اين تصريح کرد :با دستگيري سارق ،مالخر
اموال مسروقه نيز شناسايي و دستگير شد و هر دو متهم ،تحت بازجويي اوليه قرار گرفتند.

در گمرک البرز؛

افشاي راز قتل مرد بازنشسته در دستور كار پليس قرار گرفت

تيراندازيمرگباردرشهرکغرب

گروه حوادث :مرد  ۶۵ســالهاي با شــليک گلوله در
شهرک غرب به قتل رسيد.به گزارش تسنيم ؛ ظهر
روز دوشنبه ماموران کالنتري  134شهرک غرب در
تماس با بازپرس کشيک قتل پايتخت اعالم کردند
مرد  65سالهاي در شــهرک غرب ،خيابان حافظي،
خيابان کاج ،روبهروي بازار ميوه و ترهبار با شليک گلوله
به قتل رسيده است.با اعالم اين خبر ،سجاد منافيآذر؛
بازپرس امور جنايي تهران به همراه اکيپ تشخيص
هويت آگاهي و کارشناسان پزشکي قانوني در صحنه
جرم حاضر شدند.با حضور تيم جنايي در صحنه جرم
و بررسيهاي اوليه مشخص شد مقتول بر اثر اصابت
گلوله اسلحه شکاري به گردن از فاصله نزديک به قتل
رسيده و جسد وي کنار خودروي پرايدش افتاده است،
تحقيقات بيشتر نشان داد مقتول بازنشسته بوده و منزل
وي نيز نزديک محل حادثه است همچنين شاهدان
با شــنيدن صداي تيراندازي پليس را در جريان قرار
داده بودند.سرانجام به دستور سجاد منافيآذر؛ بازپرس
ويژه قتل پايتخت جسد مقتول براي بررسي بيشتر به
پزشکي قانوني منتقل شد و تحقيقات براي بازداشت
متهم يا متهمان اين پرونده ادامه دارد.
دستگيري قاتل قبل از فرار از کشور

همچنين در راســتاي اخبار اين حوزه سردار نورعلي
ياري ،،فرمانده انتظامياستان ايالم اظهار کرد:در پي
به قتل رسيدن  ۲جوان در شهرستان ايوان با شليك
اسلحه و متواري شــدن قاتل با توجه به حساسيت
موضوع تدابير الزم از سوي پليس آگاهي استان اتخاذ
و تالش براي دســتگيري قاتل فراري آغاز شد.وي
ادامه داد :در اين راستا اکيبي از کارآگاهان زبده اداره
مبارزه با جرائم جنائي پليس آگاهي استان در همان
ســاعات اوليه وقوع قتل براي بررســي موضوع به

شهرستان ايوان اعزام شدند.وي افزود :کارآگاهان با
تالش شبانه روزي و انجام تحقيقات پليسي و به کار
بردن تمام توان عملياتي و اطالعاتي توانستند ردپاي
قاتل متواري را در يکي از شهرستانهاي استانهاي
غربي پيدا کنند.سردار ياري تصريح کرد :برابر اقدامات
اطالعاتي مشخص شد نامبرده قصد دارد به همراه
شخص ديگري از مرزهاي غربي کشور خارج شود که
در اسرع وقت پليس آگاهي ناجا مراتب را به استانهاي
آذربايجان شرقي و غربي ،کردستان و کرمانشاه ابالغ
و اکيبــي از کارآگاهان پليس آگاهي اســتان نيز به
همراه کارکنان آگاهي و انتظاميشهرستان ايوان به
منطقه اعزام شدند.وي خاطرنشان کرد :پليس آگاهي
شهرستان ســقز باهمکاري و هماهنگي تيمهاي
اعزاميموفق شدند در يک عمليات غافلگيرانه قاتل
را دستگير کنند.
افشاي راز جنايت در دستور كار پليس

در عین حال يک مرد  ۵۷ساله نيز اواخر فروردين با
شليک اسلحه در کوچصفهان به قتل رسيد.سرهنگ
فرهاد فالح کريميرئيس پليس آگاهي گيالن گفت:
مردي  ۵۷ساله کوچصفهاني ديشب با شليک اسلحه
شخصي ناشناس به قتل رسيده اســت.وي افزود:
حدود ساعت  ۲۲:۴۰دقيقه  36فرورودين مردم پس
از شنيدن صداي شليک اسلحه با جنازه اين مرد در
يکي از کوچههاي شــهر کوچصفهان مواجه شدند.
رئيس پليس آگاهي گيــان اعالم کرد :قاتل پس
از شــليک يک گلوله به سينه مقتول از صحنه جرم
متواري شد.سرهنگ فرهاد فالح کريميبا بيان اينکه
جسد مقتول به پزشکي قانوني رشت منتقل شده است
تصريح کرد :تحقيقات براي شناسايي قاتل و مشخص
شدن انگيزه قتل آغاز شد.

پد ِر آزارگر دستگير شد

تشريح وضعيت  ۳کودکي که شکنجه شدند

رييــس اورژانس اجتماعي کشــور وضعيت
 ۳کودکي را که در ماهشــهر توســط پدر و
نامادريشان شکنجه شدند ،تشريح کرد.رضا
جعفري (رييس اورژانس اجتماعي کشور) در
گفتوگو با ايلنا ،در رابطه با آزار ســه کودک
توســط والدين در شهرک طالقاني شهرستان
ماهشهر بيان داشت :در تاريخ  ۲ارديبهشت ۹۷
طي تماس تلفني مددکار بيمارستان شهرستان
بندر ماهشــهر ،با خط تلفن  ۱۲۳در خصوص
يک مورد کودک آزاري ،بالفاصله تيم ســيار
اورژانس اجتماعي شهرستان ماهشهر جهت
بررســي وضعيت کــودکان آســيب ديده به
بيمارستان اعزام شد.وي افزود :بنا به اظهارات
عموي بچهها ،اين کودکان (فاطمه  ۱۲ساله،ام
البنين  ۸ساله ،علي اکبر  ۵ساله) توسط پدر و
نامادري مورد آزار و اذيت و شکنجه جسميو

روحي قرار گرفتهاند و حتي به تغذيه و تحصيل
کودکان نيز رسيدگي نميشد.رييس اورژانس
اجتماعي کشــور تاکيد کرد که بنا بر گزارش
حاصله ،پدر کودکان دستگير و با دستور قضايي
در بازداشت است.جعفري گفت :در حال حاضر
عموي کودکان با حکم دادستاني شهرستان
سرپرستي کودکان را برعهده گرفته است و در
منزل عموي خود سکونت گزيدند و مددکاران
بهزيســتي ضمن انجام مداخالت تخصصي،
از لحظه اطالع رســاني تاکنون با دادستاني
و خانواده ارتباط داشــته و مشــاورههاي الزم
توسط مشاوران بهزيســتي صورت ميگيرد.
رييس اورژانس اجتماعي کشور تاکيد کرد که
تيم اورژانس اجتماعي تا تعيين تکليف نهايي
کودکان و ســاماندهي کامل آنها موضوع را
پيگيري خواهند کرد.

آگهی تحریر ترکه در پرونده کالســه  960104شــعبه  3شورای حل اختالف بهبهان خانم
فاطمه علویان فرزند مرتضی تقاضای تحریر ترکه نســبت به اموال متوفی مرتضی علویان
فرزند علی رحم دارای شناســنامه  1021263صــادره از کهگیلویه را نموده و قرار تحریر
ترکه صادر شد و برای روز یکشنبه تاریخ  97/3/20ساعت  9/30نوبت تحریر ترکه تعیین
شــده لذا به استناد ماده  210قانون امور حسبی بدینوســیله از کلیه ی وراث یا نمایندگان
قانونی آنها و بســتانکاران و مدیونین یا هر کسی که به هر طریقی حقی بر ترکه ی متوفی
دارد ابالغ می شــود تا در تاریخ و ساعت مذکور در شعبه  3شورای حل اختالف واقع در
دادگستری سابق اتاق  3جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
مسئول دفتر شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان بهبهان – شکاری
آگهی حصر وراثت آقای ابراهیم شــهرت بهادری نام پدر فتی بشناســنامه  430صادره از
بهبهان درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم
مرحوم فتی شــهرت بهادری بشناســنامه  14902صادره بهبهــان در تاریخ  88/1/26در
بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی ابراهیم بهادری به ش ش
 1334-430بهبهان (پسر متوفی)  -2عین اهلل بهادری به ش ش  1344-25094بهبهان (پسر
متوفــی)  -3حمید رضا بهادری به ش ش  1346-28979بهبهان (پســر متوفی)  -4یعقوب
بهاد ری به ش ش  1341-760بهبهان ( پسر متوفی)  -5هاجر بهادری به ش ش1332-244
بهبهان ( دختر متوفــی) -6خیری خانم اصغریانی به ش ش  1302-12791بهبهان ( زوجه
متوفی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از
تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت آقای ابراهیم شــهرت بهادری نام پدر فتی بشناســنامه  430صادره از

کشف ترياک از دم کني قابلمه!

گروه حوادث :ماموران گمرک از نمد دم کني قابلمه
شيره ترياک کشف و ضبط کردند.به گزارش روابط
عموميگمرک ايران؛ ماموران گمرک استان البرز
موفق به کشــف مقاديري مواد مخدر از نوع شيره
ترياک شدند که در نمد دم کني درب قابلمه آغشته
شــده بود.براســاس اين گزارش ،اين بسته پستي
 ۱۳۰۰گرم بوده که خالص مواد مخدر ممزوج شده
در آن ۶۰۰گرم از نوع شــيره ترياک تشخيص داده
شده است.ماموران گمرک امانات پستي البرز با رصد
نامحسوس اطالعات محمولهها ،مديريت ريسک و
حصول اطمينان از جاسازي مواد مخدر در بستههاي
پســتي اقدام به بررسي آن کردند که مشخص شد
منسوج محتواي اين بسته پستي که دم کني قابلمه
بود آغشته به مواد مخدر اســت .قاچاقچيان مواد
مخدر به منظور فريب مامــوران گمرک با اتکا به
شيوههاي عجيب ،اقدام به انواع جاسازي مواد مخدر
ميکنند که آغشت ه کردن منسوجات و البسه به مواد
مخدر و اســتحصال در مقصد از جمله اين شيوهها
ت اما در انتقال اين مواد ناموفق بوده اند.
اس 
كشف 580كيلوگرم مواد مخدر در چند عمليات
پليسي در كرمان

جانشين فرمانده انتظامياستان كرمان نيز از كشف
580كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك ،حشــيش و
انواع مواد مخدرطي چند عمليات پليســي خبر داد.
سرهنگ «ناصر فرشيد» در گفت گو با پايگاه خبري
پليس در تشريح اين عملياتها گفت :ماموران پليس
جيرفــت با انجام كار اطالعاتي از قصد قاچاقچيان
براي انتقال يك محموله مواد مخدر اطالع يافتند.
سرهنگ فرشيد بيان داشت :در اين راستا ماموران
پليس اين شهرســتان پس از شناسايي مسير تردد

قاچاقچيــان طي يك عمليات مشــترك با پليس
شهرســتان عنبرآباد  2دســتگاه خودرو متعلق به
قاچاقچيان را متوقف و ضمن دســتگيري  2نفر،
194كيلوگرم ترياك كشف كردند .وي اضافه كرد:
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان نيز در
ايستگاه بازرسي «سه راهي راين» از چند دستگاه
خودروي ســبك و ســنگين در مجموع 135كيلو
و400گرم ترياك كشــف كردند كه با دستگيري
5قاچاقچي در اين رابطه و انجام كار اطالعاتي 50
كيلوگرم تريــاك از يك قاچاقچي ديگر كه عامل
توزيع مواد مخدر بود نيز كشف شد.
ماموران مانع فرار قاچاقچي شدند

سرهنگ فرشيد تصريح كرد :ماموران پليس مبارزه
با مواد مخدر استان همچنين با انجام كار اطالعاتي
مشترك با پليس استان سمنان از قصد قاچاقچيان
بــراي حمل يك محموله مواد مخدر از حوزه يكي
از مناطق اســتان کرمان با خبر شــده و در مسير
تردد قاچاقچيان مستقر شدند.وي ادامه داد :در اين
عمليات ماموران پليس با سرعت عمل خود مانع از
فرار قاچاقچي شدند و با متوقف كردن يک دستگاه
وانت 155کيلو و 400گرم ترياک و همچنين 36کيلو
و600گرم حشيش کشف كردند.
جانشين انتظامياستان در خصوص عمليات سوم
نيز گفت :ماموران پليس شهرســتان نرماشير نيز
هنگام بازرسي خودروهاي عبوري در محور اصلي
اين شــهر به يک دســتگاه خــودروي پژو 405
مشكوك شــده و آن را متوقف كردند .وي اظهار
داشت :در بازرسي دقيق از اين خودرو  9كيلوگرم
مــواد مخدر صنعتي کشــف و در اين رابطه يك
قاچاقچي دستگيرشد.

در پوشش صندوق خانگي صورت گرفت

دستگيري زوج کالهبردار با  76شاكي

فرمانده انتظامياســتان خراسان رضوي از دستگيري زوجي
کالهبردار با هفت و نيم ميليارد ريال كالهبرداري در پوشش
صندوق خانگي در شهرســتان نيشابور خبر داد .سردار «قادر
کريمــي» در گفت و گو با پايگاه خبري پليس ،گفت :در پي
چند فقره شكايت شهروندان به پليس آگاهي شهرستان نيشابور
مبني بر کالهبرداري موضوع در دستور کار پليس آگاهي قرار
گرفت.وي افزود :در بررسي اظهارات مال باختگان اين پرونده
مشخص شد ،فردي شياد كه اهل يکي از استانهاي جنوبي
کشور است با كمك و همدستي همسرش كه اهل شهرستان
نيشابور اســت پس از اعتماد سازي با تشكيل چهار صندوق
قرض الحسنه براي همسايگان و تعدادي از بستگان اقدام به
عضوگيري و دريافت مبالغ متفاوتي با عنوان پس انداز براي
انجام قرعه كشي و پرداخت وام داشته است.در ادامه تحقيقات
ميداني كارآگاهان دايره مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس
آگاهي شهرســتان نيشابور مشخص شد اين زوج کالهبردار
پــس از دريافــت مبالغي از اعضا با طرح اين ادعا كه شــما

هنوز برنده نشــدهايد و همچنين برخي ادعاهاي واهي ديگر
با وجوه به دســت آمده اقدام به خريد ملك کرده اند.فرمانده
انتظامياستان خراســان رضوي تصريح کرد :تيم رسيدگي
کننده پرونده پس از يک ســري تحقيقات ميداني گسترده و
استفاده از شيوههاي نوين علميمخفيگاه متهمان را شناسايي
و در يك اقدام غافلگيرانه و ضربتي آنان را دســتگيرکردند.
متهمان در مواجهه با مال باختگان و ادله و مستندات پليس
به کالهبرداري از  76نفر به مبلغ هفت ميليارد و  500ميليون
ريال اعتراف کردند.سردار کريميبا اشاره به ادامه تحقيقات از
متهمان براي کشــف ديگر جرايم احتمالي خاطر نشان کرد:
شــايد بتوان تطميع قربانيان پس از اعتماد ســازي در كنار
ضعف آگاهي آنان را از متداولترين روش كالهبرداران براي
رسيدن به مقصودشان دانست لذا از شهروندان محترم تقاضا
داريم با عمل به هشدارهاي پليس فرصت ارتكاب جرم را از
مجرمان ســلب و آنان را در رسيدن به اهداف مجرمانه شان
ناكام گذارند

بهبهان درخواستی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم
مرحوم خیری شهرت اصغریانی بشناسنامه  12791صادره بهبهان در تاریخ  89/2/30در
بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی ابراهیم بهادری به ش ش
 1334-430بهبهان (پســر متوفی)  -2یعقوب بهاد ری به ش ش  1341-760بهبهان ( پسر
متوفی)  -3عین اهلل بهادری به ش ش  1342-25094بهبهان (پســر متوفی)  -4حمید رضا
بهادری به ش ش  1346-28979بهبهان (پســر متوفــی)  -5هاجر بهادری به ش ش-244
 1332بهبهان ( دختر متوفی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری
و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهــی حصر وراثت آقای عیدی شــهرت قیصری اصل نام پدر نوراله بشناســنامه 3107
صادره از بهبهان درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده
که پدرم مرحوم نوراله شــهرت قیصری اصل بشناســنامه  2436صادره بهبهان در تاریخ
 81/12/28در بهبهــان اقامتــگاه دائمی خود فوت ورثــه اش عبارتند از -1 :متقاضی عیدی
قیصری اصل به ش ش  1342-3107صادره بهبهان (پســرمتوفی) -2عبداله قیصری اصل
به ش ش  1346-3555صادره بهبهان (پسر متوفی)  -3کنیز قیصری اصل به ش ش -3105
 1336صــادره بهبهان( دختر متوفی) -4ثریا قیصری اصل به ش ش  1339-3106صادره
بهبهان ( دختر متوفی)  -5خاتون باج به ش ش  1310-111صادره کهگیلویه (همسر متوفی)
و الغیر اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ
ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
داراب محمد زاده  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

حوادث در ایران
قاتل از دار مجازات رهايي يافت

معــاون قضايي و رئيس شــوراهاي حل
اختالف اســتان ايالم از به ثمر رســيدن
تالش اعضاي شوراهاي حل اختالف ويژه
زندان مرکــزي ايالم و رهايي قاتل از دار
مجازات خبر داد.علــي اکرم داودي نيا در
گفتوگو با ميــزان ،اظهار کرد :با تالش
اعضاي شوراهاي حل اختالف ويژه زندان
مرکــزي ايالم قاتل از دار مجازات رهايي
يافت.معاون قضايي و رئيس شوراهاي حل
اختالف استان ايالم گفت :زنداني به نام«
ط .چ»؛ که هم اکنون در بند نسوان زندان
مرکزي ايالم به جرم قتل عمدي محبوس
ميباشد با پيگيريهاي متعدد شوراهاي
حل اختالف ويژه زنــدان از دار مجازات
رهايي يافت.داودي نيا در ادامه گفت :پس
از برگزاري جلسهاي با حضور اعضاي شعبه
صلحي شوراي حل اختالف ويژه زندان،
مدير کل زندانهاي استان و قاضي ويژه
قتل شهرســتان چرداول در منزل مقتول
باالخره اوليــاء دم مقتول رضايت کامل و
بدون هيچگونه قيد و شرطي اعالم نمود و
از قصاص قاتل صرفنظر کردند.
مرد شیطان صفت اعدام شد

پســری که  ۶زن را مورد تجاوز قرار داده
بود ،در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.به
گزارشتسنيم ؛ فرهاد پسر جوانی که در سال
 94با یکی از دوســتانش به نام سعید15 ،
زن را ربوده بود ،در زندان رجاییشهر کرج
اعدام شد.فرهاد با پراید نقرهای رنگ15 ،زن
و دختر را در تهران ربوده و آنها را به بیابان
های حاشیهشهر کشانده بود.فرهاد در این
پروندهها 6 ،زن و دختر را مورد تجاوز قرار
داده که به اتهام  15فقره آدمربایی ،سرقت
مقرون به آزار ،ایراد ضرب و جرح عمدی
و تجاوز در دادگاه کیفری استان تهران به
اعدام محکوم شده بود.حکم اعدام فرهاد
که در شــعبه  28دیوان عالی کشور تأیید
شده بود چند روز قبل در زندان رجاییشهر
کرج با حضور محمد شهریاری؛ سرپرست
دادســرای امور جنایی و معاون دادستان
تهران به اجرا درآمد و وی به سزای اعمال
ننگینش رسید.
قربانيان اسيد به ديدار
معصومه جليلپور رفتند

تعدادي از قربانيان اسيد پاشي صبح دیروز
با معصومه جليل پور قرباني اســيد پاشي
تبريزي که در روزهاي پاياني ســال ۹۶
مورد اسيدپاشــي قرار گرفته بــود ،ديدار
کردند.به گزارش ايسنا ،معصومه عطايي،
فاطمه قاسميو محسن مرتضوي سه تن
از قرباينان اســيد پاشي و اعضاي انجمن
حمايت از قربانيان اســيد پاشي با حضور
در بيمارســتان محل بســتري معصومه
جليلپور با اين قرباني اســيد پاشي که در
روزهاي پاياني سال  ۹۶توسط خواستگار
کينهجويش مورد اســيد پاشي قرار گرفته
بــود ،ديدار کردنــد .در اين ديــدار دکتر
دهمردهاي پزشک معالج معصومه جليلپور
گزارشي از آخرين روند درماني معصومه را
ارائه کرد و گفت :تاکنون سه عمل جراحي
روي معصومه انجام شده و فکر ميکنيم
طي يکــي و دو هفته آينده بتواند موقتا از
بيمارستان مرخص شــود.وي با بيان اين
که نميتوان گفت چه تعداد عمل جراحي
ديگر بر روي اين قرباني اسيد پاشي انجام
شود ،گفت :روند درمان معصومه ادامه دارد
و خوشبختانه با روحيه و مقاومت قوي وي،
مراحل درماني و عملهاي جراحي سنگين
خود را ســپري کرده اســت.در ادامه اين
قرباني اسيد پاشي که به سختي صحبت
کرده و تمام صورت و بدنش بانداژ شده بود
شرحي از وضعيت درماني خود ارائه کرد.

آگهــی حصر وراثت آقای عیدی شــهرت قیصری اصل نام پدر نوراله بشناســنامه 3107
صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که
مادرم مرحوم خاتون شــهرت باج بشناسنامه  111صادره کهگیلویه در تاریخ  95/12/1در
بهبهــان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی عیدی قیصری اصل به
ش ش  1342-3107صادره بهبهان (پسرمتوفی) -2عبداله قیصری اصل به ش ش -3555
 1346صادره بهبهان (پســر متوفی)  -3کنیز قیصری اصل به ش ش  1336-3105صادره
بهبهــان( دختر متوفی) -4ثریا قیصری اصل به ش ش  1339-3106صادره بهبهان ( دختر
متوفی) و الغیر
اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهــی مینماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار
شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
( آگهی احضار متهم ) در پرونده کالســه  ۹۶۰۸۳۷بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی
وانقالب سنندج آقایان پیام (پدرام) عطایی فرزند  ...و آرام مروتی فرزند  ...به محل سکونت
سنندج  ،به اتهام مشارکت در آدم اربایی و زورگیری و اخاذی موضوع شكواييه آقای آزاد
خسروی فرزند محمدرئوف ساكن سنندج  ،تحت تعقیب قرار گرفته اند نظر به اینکه عليرغم
انجام تحقيقات  ،نامبردگان شناســایی نشــده و متواری محسوب میشــوند لذا در اجرای
ماده  ۱۷4ق.آ.د.ک از طريق نشــر آگهی در روزنامه رســمی جهت اخذ دفاع در مهلت سی
روز پس از نشــر احضار میگردند تا در وقت اداری جهت پاسخگویی ( در پنجم بازپرسی
دادســرای عمومی ســنندج واقع در چهارراه بسیج ) حاضر شوند .بدیهی است در صورت
عدم حضورشان  ،این بازپرسی تصمیم قانونی خود را خواهد گرفت .م/الف4806:
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

