کالهبرداري با کپي کارت بانکي
رئيس پليس فتا استان تهران از شناسايي و دستگيري عامل برداشت غير مجاز از حساب شهروندان از طريق کپي کارت بانکي خبر داد.سرهنگ کاظميرئيس پليس فتا استان تهران در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان؛اظهار کرد :فردي که با دريافت کارت بانکي مشتريان خود ،اقدام به کپي کارت بانکي از طريق دستگاه اسکيمر ميکرد با تالش پليس فتا شناسايي و دستگير شد.وي در
ادامه افزود :شهرونداني که از حساب شان برداشت غير مجاز شده ،به پليس فتا مراجعه کنند.سرهنگ کاظميبيان کرد :در بازجوييهاي اوليه مشخص شد که متهم پس ازکپي از کارت بانکي،
اقدام به خالي کردن حساب از  ۱۰تا  ۵۰ميليون ريال ميکرد.رئيس پليس فتا استان تهران در پايان گفت :تاکنون  ۱۵شاکي با مراجعه به پليس فتا از اين متهم به دليل برداشت غير مجاز از حساب
شان شکايت کردند.

خبر ويژه
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تصادف پرايد و پژو در ياسوج  2قرباني گرفت

قاتل نامرئي ،جان مرد زنجاني را گرفت

فرمانده انتظاميشهرســتان زنجان ،از جان باختن يك مرد  24ساله بر اثر گاز گرفتگي خبر
داد.به گزارش پايگاه خبري پليس سرهنگ «مختار شير محمدي» در تشريح اين خبر گفت:
روز پنجشنبه ماموران انتظاميدر پي مطلع شدن از يك مورد گاز گرفتگي در شهرك منظريه
زنجان ،بالفاصله براي بررسي موضوع به محل اعالمياعزام شدند.وي اظهار داشت :ماموران
با حضور در محل مشاهده كردند که مردي  24ساله دچار مسموميت ناشي از گاز گرفتگي شده
و جان خود را از دست داده است .فرمانده انتظاميشهرستان زنجان خاطرنشان كرد :جسد اين
قرباني به هويت معلوم براي اعالم نظر كارشناسي به پزشكي قانوني منتقل شد.

رئيس پليس راه استان کهگيلويه و بويراحمد گفت :برخورد يک دستگاه پرايد با يک دستگاه
پژو پارس در محور مواصالتي «ياسوج  -باباميدان»  2کشته برجاي گذاشت.سرهنگ «بهنام
ويسي پور» اظهار داشت :روزچهارشنبه در کيلومتر  40محور «ياسوج  -باباميدان»  2دستگاه
خودرو پرايد و پژو پارس به شــدت با هم برخورد کردند و رانندگان و سرنشــينهاي هر 2
خودرو مجروح شدند.وي افزود :مجروحان حادثه بالفاصله توسط اورژانس پزشکي جادهاي به
بيمارستان منتقل شدند که  2تن از  4سرنشين خودرو پرايد به دليل شدت جراحات وارده جان
باختند و رانندگان و  6سرنشين خودروها هم تحت معالجه قرار گرفتند.

يک دستگاه کاميون حامل تعدادي مهاجر
در ليبي دچار حادثه شد که دستکم ۱۹
کشته برجاي گذاشت .بنابر اعالم مقامات
محلي در ليبي ،اين دســتگاه کاميون که
حامل تعدادي مهاجر از اريتره و سومالي
بود روز چهارشــنبه دچار حادثه شــد که
دســتکم  ۱۹کشــته و نزديک به ۸۰
مجروح برجا گذاشت.پليس ليبي با بيان
اينکه از راننده کاميون اطالعي در دست
نيست ،اعالم کرد :چندين زن و کودک در
ميان حادثهديدگان بودهاند.به گزارش ايسنا
به نقل از ژاپن تودي ،يکي از شــاهدان
حادثه گفــت :در زمان وقوع حادثه حدود
 ۲۵۰نفر سوار بر کاميون بودهاند و به نظر
ميآيد  ۵۰مهاجر از محل حادثه متواري
شدهاند.
مرگ  42هزار آمريکايي
در طول يک سال

بر اساس آماري که اخيرا منتشر شده در
طول ســال  2016در آمريکا بيش از 42
هزار نفــر بر اثر مصرف بيش از حد مواد
مخدر جان خود را از دســت دادهاند .به
گزارش ميزان ،بر اساس آماري که اخيرا
منتشر شده در طول سال  2016در آمريکا
بيش از  42هزار نفر بر اثر مصرف بيش
از حد مواد مخدر جان خود را از دســت
دادهاند«.کلير مککاســکيل» ،ســناتور
دموکرات ايالت ميسوري گزارشي منتشر
کرده که در اين گزارش ضمن ارائه اين
آمار ،بــه کمکهايي کــه بخشهاي
گوناگون به فعاالن مبارزه با مواد مخدر
ارائه دادهاند اشاره شده است.سوء مصرف
داروهاي مخدر در آمريکا اغلب به اعتياد
بــه جايگزينهاي ارزانتر اما مهلک مثل
هروئين و فنتانيل ختم ميشــود.اين در
حالي اســت که ماه جوالي سال گذشته
دادســتان کل آمريکا از اعالم جرم عليه
 412نفر از پرســنل نظام پزشکي براي
کالهبرداري از موسســات بيمه به مبلغ
 1.3ميليارد دالر و همچنين عليه  120نفر
که در تجويز غيرمجاز و توزيع داروهاي
مخدر نقش داشتند ،خبر داد.
گروگانگيري
در کليساي ايالت تگزاس

در حادثه ديگري در يک کليسا در شهر
آماريلوي ايالت تگزاس ،يک نفر بر اثر
تيراندازي زخميشد .به گزارش ميزان،
چهارشــنبه شــب در حادثهاي در يک
کليسا در شهر آماريلوي ايالت تگزاس
يک گروگانگيري رخ داده که به دنبال
آن دســتکم يک نفر زخميشده است.
ايــن حادثه در پي ورود فردي مســلح
به داخل کليســاي مذکور و تالش وي
براي گروگانگيري در اين کليســا رخ
داده است.پليس ايالت نيواورلئان آمريکا
از وقوع سه مورد تيراندازي جداگانه در
روز برگزاري جشــنواره ماردي گراس
(ســه شــنبه چرب) در اين ايالت خبر
دادند که موجب کشته شدن سه نفر و
زخميشدن چندين نفر شده است.

تيراندازي به رئيس بانک ملي
«اسپکه»در نيکشهر

زندان هم سارق حرفهاي را سر به راه نكرد

حوادث دور دنيا
سانحه رانندگي در ليبي
 ۱۹کشته برجاي گذاشت

حوادث در ايران

گروه حوادث  :سارقي که از طريق آب انار
سميطعمهها را مسموم ميکرد و اموال
آنها را به سرقت ميبرد دستگير شد.
به گزارش فارس ،روز ســه شنبه بود که
مردي  ۲۸ساله به کالنتري  ۱۱۹مهرآباد
جنوبيمراجعهکردومأموراناينکالنتري
را شوک زده کرد.مأموران که مرد جواني
را ميديدند که با روشــي ساده اما دور از
ذهن طعمه يک سارق شده ابتدا شوک
زده شــده اما در ادامه پرونده سرقتي را
پيش روي خود ميديدند.رييس کالنتري
 ۱۱۹مهرآباد در خصوص اين خبر گفت:
مرد جوان که نگهبان يک مجتمع تجاري
در خيابان  ۳۰متري جي بود در کالنتري
حاضر شد و بيان داشت ساعت  ۱۱شب
در دفتر نگهباني نشسته بودم که شخصي
 ۴۵ســاله مراجعه کرد و ابتدا پرسيد اين
مجتمع کارگر ميخواهد که به او گفتم
فردا نزد مديريت بيايد .سرهنگ حسن
نورآبادي در ادامه افزود :شــاکي در ادامه
گفت متهم در صحبتهايش بيان کرد
که با همسرش درگير شده و با من شروع
به درد و دل کرد .شاکي مدعي شد او را
کنار خود نشاندم و تحت تاثير حرفهاي
او ناراحت شــدم و گفتم من نيز با چنين

سرقت با طعم آب انار!

مشکلي در زندگي ام مواجه هستم.وقتي
براي او چايي آوردم گفت در خودرويش
آب انــار درجه يک دارد کــه براي رفع
استرس عالي است.
شاکي در ادمه صحبتهايش به ماموران
کالنتري گفت متهم به ســمت خودرو
رفته و پس از چند دقيقه در حالي که يک
بطري آب انار که همراه داشت برگشت

و يک ليوان به من تعارف کرد و من نيز
نوشــيدم.حدودا پس از دو الي سه دقيقه
احساس کردم سرم خيلي سنگين شد که
مدام اشاره ميکرد به لحاظ غليظ بودن
اين حالت بهت دســت داده است و من
در يک لحظه چيزي نفهميدم و به خواب
رفتم.وقتي به هوش آمدم ديدم چند نفر به
دست و صورتم ميزنند که از متصديان

رئيس کالنتري  126تهرانپارس خبر داد

انهدام مخفيگاه موادفروشان در شرق پايتخت

رئيس کالنتري  126تهرانپارس از دســتگيري سه
توزيع کننده مواد مخدر در اين محدوده که در پوشش
يک باند فعاليت داشــتند ،خبر داد .به گزارش ايسنا،
ســرهنگ رضا صادقي پــور در اين خصوص گفت:
در تحقيقات انجام شــده از سوي مأموران تجسس
کالنتــري  126تهرانپــارس درمــورد فعاليتهاي
مجرمانه ســه توزيع کننده مواد مخدر در يک خانه
اســتيجاري ،تيمياز مأموران مبــارزه با مواد مخدر
کالنتري براي بررسي موضوع وارد عمل شده و طي
بررسيهاي انجام شده مشخص شد که اين متهمان
از توزيع کنندگان ســابقه دار مواد مخدر هستند که
تاکنون چند بار سابقه زندان نيز دارند ،اما هر بار پس
از رهايي به سراغ اقدامات مجرمانه خود رفته اند .وي
با بيان اينکه اين اقدام به تجمع معتادان و نارضايتي
اهالي محل منجر شــده بود ،گفت :نتيجه تحقيقات
در اختيار مقام قضايي قرار گرفت که طي آن دستور
در پي تيراندازي در دبيرستاني در ايالت فلوريداي آمريکا
 ۱۷تن کشــته و تعداد زيادي زخميشدند.به گزارش
ايسنا ،رئيس پليس منطقهاي ،مهاجم را نيکالس کروز
 ۱۹ســاله دانش آموز سابق اين دبيرستان که حدود ۳
هزار دانش آموز دارد ،معرفي کرد که به داليل انضباطي
اخراج شده بود.اســکات ازرئيل ،رئيس پليس بخش
براورد در جنوب فلوريدا گفت مهاجم حداقل يک تفنگ
نيمه خودکار اي آر  ۱۵و چند خشــاب گلوله به همراه
داشت.پليس همچنين عمليات تخليه دبيرستان را انجام
داده و برخي دانشآموزان که در کالسها پنهان شده
بودند نيز نجات يافتهاند.اســکات ازرئيل گفت ۱۷ :نفر
جان خود را از دست دادهاند ۱۲ ،نفر در داخل ساختمان
(مدرسه) ۲ ،نفر بيرون آن ،يک نفر در جاده و دو نفر در
بيمارستان .عدهاي هم مورد عمل جراحي قرار گرفتند
و فقط از شــما ميخواهم براي اين شهر و براي اين
مدرسه دعا کنيد چون روز وحشتناکي بوده است.او گفت

ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم خواهان :اکرم حسین پور سیاولباشی
فرزند علی اکبر دادخواســتی بطرفیت رمضان دهناد بخواسته طالق به درخواست
زوجه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  15ارجاع گردیده
و وقت رســیدگی برای  1397/1/22ساعت  9:30تعیین شده بعلت مجهول المکان
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا
خوانده از تاریخ نشــر اخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشــانی کامل خود نسخه دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقرر باال جهت رســیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغ بوسیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه  15دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 59979
ابالغ وقت دادرســی و دادخواست و ضمائم خواهان :حسین حسینی فرزند رضا
دادخواستی بطرفیت زهرا حسینی فرزند سید هاشم بخواسته تجویز ازدواج مجدد
تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رســیدگی به شعبه  15ارجاع گردیده و وقت
رســیدگی برای  1397/1/20ساعت  8:30تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن
خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه به تجویز مــاده  73قانون آیین
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا
خوانده از تاریخ نشــر اخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشــانی کامل خود نسخه دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقرر باال جهت رســیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغ بوسیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه  15دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 59978

بازداشــت متهمان و بازرسي از مخفيگاه آنها صادر و
تيمياز ماموران اين کالنتري براي دستگيري هر سه
متهم وارد عمل و به محل اعزام شــدند.ناصري نژاد
با اشاره به عمليات مأموران براي دستگيري اين افراد
گفت :ماموران کالنتري  126تهرانپارس در يک اقدام
ضربتي ،اين ســه متهم را در حالي که سعي داشتند
از محل فرار کنند ،دســتگير کردند.رئيس کالنتري
 126تهرانپارس با بيان اينکه در بازرسي از مخفيگاه
متهمان و خودروي آنها کــه در پارکينگ بود ،يک
کيلوگرم ترياک در بسته بنديهاي آماده براي فروش
کشــف و ضبط شد ،گفت :هر ســه متهم به همراه
مواد مخدر مکشوفه به کالنتري منتقل شده و تحت
بازجوييهاي انجام شده ،به جرم خود مبني بر توزيع
مواد مخدر اعتراف کردند که پس از تکميل پرونده به
پايگاه چهارم پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
منتقل شدند.

واحدهاي مجتمع بودند و متوجه شــدم
پس از نوشــيدن آب انار بيهوش شدهام
و اثري از آن مرد نيز نيســت .زماني که
بهــوش آمدم متوجه شــدم کيف پول،
گوشي  ،مدارک و دو انگشتر و نيز اموال
داخل گاوصندوق نگهباني به سرقت رفته
است .سرهنگ نورآبادي از کليد خوردن
تحقيقات براي دستگيري متهم خبر داد

و افزود :پس از طرح شــکايت ،ماموران
عملياتي کالنتري سريعا وارد عمل شدند
و دوربينهاي مداربسته بررسي گرديد.
در يکي از دوربينهاي نصب شــده در
ساختماني حوالي آن مجتمع که خودرو
نزديک آن پارک شده بود شماره پالک
خودرو بدست آمد.در انتها رئيس کالنتري
 119مهرآباد در زمينه بازداشــت متهم
گفت :پس از هماهنگي با مرجع قضايي
و شناســايي محل اختفا ،متهم در يک
عملياتغافگيرانهدستگيرشد.
متهم در تحقيقات به بزه انتسابي معترف
شد و گفت :داراي سابقه کيفري بوده و از
طريق ريختن داروهاي بيهوش کننده در
آب انار و ايجاد ارتباط صميميبا نگهبانان
مجتمعها سرقت ميکند .سرهنگ سيد
جمال موسوي گفت :الزم است نگهبانان
مجتمعهاي تجاري و مسکوني از ورود
افراد ناشناس در زمانهاي شبانه و تعطيلي
مجتمعها خودداري و از پذيرش خوراکيها
و آشاميدنيها از افراد ناشناس پرهيز کنند.
وي ادامه داد :ســارقان در پوشــشهاي
مختلف دست به سرقت ميزنند و اقدامات
هوشيارانه شهروندان  ،عامل مهميجهت
پيشگيري از وقوع سرقت ميباشد.

با تالش پليس امنيت عموميپايتخت

 6/5ميليون عدد ماده محترقه به مقصد نرسيد

رئيــس پليس امنيت عموميتهــران بزرگ از
دستگيري اعضاي دو باند توزيع مواد محترقه
در تهران و کشف شــش ميليون و  ۸۶۰هزار
عدد ماده محترقه خبر داد .به گزارش ايســنا،
سردار عليرضا لطفي دراين باره گفت :مأموران
اطالعات پليس امنيــت عموميتهران بزرگ
در راســتاي مأموريت خود متوجه فعاليت دو
بانــد تهيه و توزيع مــواد محترقه در محدوده
غرب تهران شدند و رســيدگي به موضوع را
در دستورکار خود قرار دادند .وي با بيان اينکه
اعضاي ايــن باند ،قصد فروش اين مواد براي
چهارشنبه ســوري را داشتند ،گفت :بالفاصله
با هماهنگيهاي انجام شــده از ســوي مقام
قضايي دستور بازداشــت متهمان اين پرونده
صادر و تيمهاي اطالعاتــي و انتظاميپليس
امنيت عموميتهران بزرگ براي دســتگيري

متهمان وارد عمل شدند.لطفي ادامه داد :پس
از چند روز کار اطالعاتي و تعقيب و مراقبت ،در
نهايت محل اختفا و فعاليت متهمان شناسايي
شده و روز پنجشنبه طي يک عمليات ضربتي،
اعضاي اين دو باند تهيه و توزيع مواد محترقه
در مخفيگاهشان دستگير و به مقر پليس منتقل
شدند.به گفته رئيس پليس امنيت عموميتهران
بزرگ ،در بازرسيهاي انجام شده از مخفيگاه
متهمــان و همچنين انباريهايــي که در آن
اقدام به ســاخت اين مواد کرده بودند ،شــش
ميليون و  ۸۶۰هزار انواع مواد محترفه کشف
و ضبط شــد.وي در مورد متهمان اين پرونده
نيز گفت :دستگيرشــدگان پس از بازجويي و
اعتراف به جرم خود به همراه پرونده تشــکيل
شــده ،براي ادامه روند رسيدگي به جرم روانه
دادسرا شدند.

 ۱۷تن کشته و دهها نفر زخميشدند

ميداند دانش آموزان و بزرگســاالن کشته شدهاند اما
نميداند آيا آموزگاري در ميان آنها هست يا نه.گزارش
ميشود که مهاجم ابتدا از صحنه فرار کرده ولي حدود
يک ساعت بعد در شهر کورال اسپرينگز در همسايگي
پارکلند دستگير شد.دانشآموزاني که از دبيرستان خارج
شدند گفتند ابتدا صداي آژير آتشنشاني شنيده شد و
سپس در يکي از ساختمانها که ويژه دانشآموزان دوره
راهنمايي است تيراندازي شروع شد و دست کم يکي از
معلمان هم تير خورد.يک معلم براي شبکههاي محلي
تعريف کرد که با  ۱۹دانش آمــوز براي  ۴۰دقيقه در
يک کمد پنهان شــدند .او توضيح داد که شش هفته
پيش در مدرسه تمريني براي آمادگي در زمينه چنين
وضعيتي برگزار شــده بود.دونالد ترامپ ،رئيسجمهور

ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم خواهان :اناهیتا نوری یکتا فرزند رضا
دادخواســتی بطرفیت رضا غالمی اقامحلی فرزند اصغر بخواســته اذن در ازدواج
تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رســیدگی به شعبه  15ارجاع گردیده و وقت
رســیدگی برای  1397/1/26ساعت  8:30تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن
خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه به تجویز مــاده  73قانون آیین
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا
خوانده از تاریخ نشــر اخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشــانی کامل خود نسخه دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقرر باال جهت رســیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغ بوسیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه  15دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 59977
شــعبه  18دادگاه تجدیدنظر استان مازندران -شــماره بایگانی شعبه-950181 :
تاریــخ تنظیــم 96/11/16 :آگهی ابالغ وقت رســیدگی :خواهان سرپرســتی بانک
کشاورزی مازندران دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا و سیف اله و
خانم محبوبه شهرت همگی محرابی طالقانی فرزندان میرزاعلی به خواسته اعتراض
ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 950998151710005
شــعبه  18دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/1/21
ساعت  10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی

دستگيري مأمور قالبي
در ترمينال غرب

رئيس کالنتري  ۲۰۹پايانه مســافربري
غرب ،از دستگيري يک مامورنماي جاعل
در اين محدوده خبر داد.به گزارش ايســنا،
سرگرد علي طيبي دراين باره گفت :چندي
پيش در پي اعالم خبري از سوي مرکز پيام
کالنتري  ۲۰۹پايانه غرب مبني بر غصب
عناوين در خيابان دانش ،تيمياز مأموران به
محل اعزام شده و رسيدگي به موضوع را
در دستورکار خود قرار دادند.وي با اشاره به
حضور مأموران در محل حادثه تصريح کرد:
بــا حضور مأموران در محل ،فردي به آنها
مراجعه و اظهارکرد که مردي تحت عنوان
مأمور انتظاميسعي دارد خودروي وي را به
بهانهاي واهي به پارکينگ منتقل کند و از
آنجا کــه فرد مذکور لباس غير مصوب به
تن داشت ،ظن مأموران برانگيخته شده و
از وي کارت شناســايي درخواست کردند
که متهم چيزي براي ارايه نداشت و همين
مساله باعث شد شاکي و فرد مأمورنما به
کالنتري منتقل شوند.رئيس کالنتري ۲۰۹
پايانه غرب ،ادامه داد :شاکي در بررسيهاي
انجام شده اظهار داشت که در مسير خيابان
مذکــور در حال تردد بود کــه متهم او را
متوقف کرده و به بهانههاي واهي ســعي
کرده خودرو را به پارکينگ منتقل کند؛ اما
براي عدم انتقال خودرو به پارکينگ ،وجه
نقد درخواست کرده است .طيبي ،تصريح
کرد :متهم نيــز تحت بازجوييهاي انجام
شــده به جرم خود مبني بر جعل عنوان و
اخاذي از شــهروندان به بهانههاي واهي
اعتراف کرد و متعاقبا پس از تکميل پرونده
و شکايت تنظيم شده به دادسراي ناحيه پنج
تهران منتقل شد.
زمينلرزه  3/5ريشتري
در تازهآباد

تيراندازي مرگبار در دبيرستان ايالت فلوريدا

آمريکا در توييتر با خانواده آسيب ديدگان اين تيراندازي
ابراز همدري کرد و نوشت :هيچکس نه دانشآموز و نه
معلم و کس ديگري نبايد در مدارس آمريکا احساس
ناامني کند.ترامپ که پس از کشــتار سال گذشته در
السوگاس گفتــه بــود در اين بــاره تدبيري خواهد
انديشــيد در يک سال گذشته اقدام و حتي اظهار نظر
جدي در اين باره نکرده است.جمهوريخواهان به طور
سنتي طرفدار آزادي مالکيت سالح هستند و در برابر
تصويب هرگونه قانوني که خريد و فروش و يا مالکيت
شــخصي اسلحه را محدود کند با استناد به متمم دوم
قانون اساسي آمريکا ،مقاومت ميکنند.
به گزارش موسسه «امنيت سالح براي همه شهرها»
اين هجدمين تيراندازي در ســال جــاري در داخل يا

رييس بانک ملي اسپکه هنگام عزيمت به
محل کار ،مورد اصابت گلوله افراد ناشناس
قرار گرفت .
به گزارش ايسنا ،بخشدار الشار گفت :افراد
مســلح پس از آنکه وي را از ناحيه دست
و پا مورد اصابت گلوله قرار دادهاند ،با يک
دســتگاه ســواري پرايد از محل متواري
شدهاند .دانش با اشاره به اينکه فرد زخميدر
بيمارستان خاتم االنبيا ايرانشهر بستري و
حال عمومياش رضايت بخش است ،ادامه
داد :هويت و انگيزه ايــن تيراندازي هنوز
مشخص نيست.اسپکه مرکز بخش الشار
شهرستان نيکشــهر در جنوب سيستان و
بلوچستاناست.

اطراف مدرســهاي در آمريکا بود و ششمين تيراندازي
در يک مدرسه که کسي را زخميکرده يا کشته است.
از سال  ۲۰۱۳تاکنون  ۲۹۱مورد تيراندازي در مدارس
اين کشور گزارش شده که به طور ميانگين هر هفته
يک مورد اســت.تصور ميشــود حادثه روز پنجشنبه
خونينترين تيراندازي از زمان کشــتار سال  ۲۰۱۲در
دبستان سندي هوک در ايالت کانتيکات باشد که ۲۰
کودک و شش بزرگسال در آن کشته شدند.

روز جمعه زمينلرزه  ۳.۵ريشــتري استان
کرمانشــاه  -حوالي تازه آبــاد را لرزاند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس
گزارش مقدماتي زمينلرزه در وبســايت
مرکــز لرزهنگاري کشــوري مؤسســۀ
ژئوفيزيک دانشگاه تهران محل وقوع زمين
لرزه  ۳.۵ريشتري استان کرمانشاه  -حوالي
تازه آباد به وقت محلي ساعت ۰۹:۲۶:۴۱
در عمق  ۸کيلومتري از سطح زمين اعالم
شده اســت .نزديکترين شهرهاي استان
کرمانشــاه به کانون اين زميــن لرزه ۳.۵
ريشتري تازه آباد در فاصله  ۱۹کيلومتري
،گهواره در فاصله  ۳۰کيلومتري و جوانرود
در فاصله  ۳۲کيلومتري ثبت شده است.

دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه
حاضر گردد.
شعبه  18دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
اگهی ابالغ ماده  18ائین نامه اجرا  -بدین وســیله به اقــای ولی اله مرادیان فرزند
حســین به شماره ملی  2093004089و شــماره شناسنامه  5به نشانی  :ساری –
دانشــگاه پیام نور ســاری – منطقه  ( 9ضامن اقای مراد گل براری) ابالغ می شود
که بانک قوامین بلوار کشاورز به استناد قرار داد بانکی شماره 0796021001168
 1394/02/7جهت وصــول مبلغ  145/000/000ریال تا تاریــخ  1396/04/10بهانضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق
مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9600161در
این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ  1396 /05/04مامور ابالغ واقعی به شما
میسر نگردید لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی خواهد شد
تاریخ انتشار 96/11/28
پرویز علیزاده – رییس اداره اجرای اسناد رسمی ساری
مفقودی -برگ ســبز خودرو سواری پراید سایپا  132با مشخصات مدل  1390به
رنگ سفید شیری روغنی به شماره شاسی  S 14122290240559به شماره موتور
 3968462متعلق به آقای سیدمحمدعلی جباری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می
باشد.

