 12مصدوم به دنبال انفجار چندين خانه در اسالمشهر
سخنگوي اورژانس کشور از انفجار چندين واحد مسکوني درپي نشت گاز در اسالمشهر خبرداد.مجتبي خالدي در گفت وگو با ايسنا ،دراين باره گفت :در ساعت  ۱۱:۲۸پنجشنبه وقوع حادقه انفجار
به مرکز فوريتهاي پليسي  ۱۱۵اطالع داده شد که در پي آن بالفاصله يک دستگاه آمبوالنس و يک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه واقع در اسالمشهر ميان آباد ،خيابان سجاد اعزام
شدند .وي ادامه داد :پس از حضور عوامل اورژانس به محل مشاهده شد که در پي نشت گاز چندين واحد مسکوني در اين محل تخريب شده است.سخنگوي اورژانس کشور با بيان اينکه با توجه
به شدت حادثه دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس و يک دستگاه آمبوالنس دوباره به محل اعزام شد ،گفت :برابر آخرين آمارها  ١٢نفر در پي اين حادثه مصدوم شدهاند که شش تن به بيمارستان منتقل
شده و شش تن ديگر به شکل سرپايي درمان شدهاند.
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کشف بيش از  26ميلياردی کاالي قاچاق در فارس

گرفتاري سارق لوازم خودرو در دام قانون

جانشــين فرماندهي انتظامياستان لرستان از دستگيري سارق محتويات داخل خودرو با 40
فقره سرقت در خرم آباد خبر داد .به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ «علي احمدي تبار»
گفت :در پي وقوع سرقتهاي متعدد در خرم آباد ،ماموران پليس آگاهي براي بررسي موضوع
با هماهنگي مقام قضائي وارد عمل شدند .وي ادامه داد :ماموران با انجام کارهاي اطالعاتي و
شبانه روزي سارق را حين سرقت در يکي از محالت خرم آباد دستگير کردند .وي افزود :متهم
در بازجوييهاي انجام شده به  40فقره سرقت محتويات خودرو از نوع ضبط و پخش اعتراف
و اذعان داشت که اموال سرقتي را به يک مالخر به فروش رسانده است .

حوادث دور دنيا
كشف  30ميليون قرص روانگردان
و 2تن شيشه و هروئين در میانمار

دولت ميانمــار اعالم کــرد 30 :ميليون
قــرص روانگردان و  2تن محموله مخدر
شيشــه و هروئين را ضبط کــرده که با
ارزش  54ميليون دالري رکورد جديدي
در تاريخ کشف مواد مخدر در اين کشور
محسوب ميشود .به گزارش ايرنا ،وزارت
کشور ميانمار در بيانيهاي از عمليات پليس
در منطقهاي در شمال ميانمار خبر داد .در
اين عمليات نيروهاي پليس پس از تعقيب
چهار مظنون به قاچــاق مواد مخدر وارد
خانهاي در شهر «کوکتاي» واقع در ايالت
«شان» شده و مواد مخدر را کشف کردند.
يک مقام ارشــد پليس در بخش مقابله
با مــواد مخدر که خواســت نامش فاش
نشود در مصاحبه با رسانهها گفت« :اين
مهمترين عمليات کشــف و انهدام مواد
مخدر با بزرگترين مقدار از لحاظ ارزش و
اندازه در تاريخ ميانمار بوده است».در کنار
ص روانگردان ،پليس ميانمار
 30ميليون قر 
 502کيلوگرم ماده مخدر هروئين و 1750
کيلوگرم ماده مخدر شيشه را ضبط کرده
اســت.ارزش مواد مخدر کشف و منهدم
شــده 54،ميليون دالر محاسبه شده که
چيزي حدود يک پنجم ارزش مواد مخدر
کشف شده در کل سال  2017درميانمار
محسوب ميشود.
9کشته در پي طوفان در غرب اروپا

به دنبــال طوفان در غرب اروپا ،عالوه بر
قطع برق در کشــورهاي اروپاي غربي،
 9نفر کشــته شــدند.به گزارش فارس،
طوفان سنگين «فردريک» غرب اروپا را
در نورديد.به گــزارش خبرگزاري آلمان،
دســت کم  9نفر در چهار کشــور کشته
شــدند .در پي اين طوفان در آلمان ،هلند
و بلژيک بخش قابلتوجهي از حملو نقل
عموميدر اين کشورها هم مختل شدند.
پنج نفر از اين افراد در آلمان جان باختند2 .
نفر از آنها آتشنشاناني بودند که در شيفت
امدادرســاني ويژه فعاليت داشتند.سرعت
وزش باد به  203کيلومتر در ساعت رسيد
و براي ميليونها نفر مشکل ايجاد کرد.
ورود خودرو به داخل جمعيت
در برزيل  15زخميبرجا گذاشت

ورود خودرو به داخل جمعيت در شهر ريو
دوژانيرو دومين شهر بزرگ برزيل دست
کــم  15زخميبرجا گذاشــت.به گزارش
ايرنا بــه نقل از خبرگزاري اســپوتنيک،
اين خودرو که در منطقهاي ســاحلي در
اين شــهر وارد جمعيت شــد ،دست کم
 15نفر از جملــه  4کودک را زخميکرد.
گزارشهاي اوليه حاکي اســت که راننده
خودرو قصد فرار داشــته اما در نهايت از
سوي پليس دستگير شده است.رسانههاي
محلي علت اين حادثه را تشنج راننده به
دليل بيماري صرع عنوان کردند و به نظر
ميرسد که اين حادثه ارتباطي با تروريسم
نداشته است.
حريق در اتوبوس
جان  52قزاقي را گرفت

بر اثر آتش گرفتن يک دســتگاه اتوبوس
مسافربري در قزاقستان دستکم  52تن
کشته شدند.به گزارش ايسنا ،وزارت کشور
قزاقســتان روز پنج شنبه از آتش گرفتن
يک دستگاه اتوبوس در منطقه «آقتاو»
خبر داد که موجب کشته شدن  52تن از
سرنشينان آن شدهاست.خبرگزاري رويترز
نوشت :در اطالعيه وزارت کشور قزاقستان
آمدهاســت :تنهــا پنج نفر از مســافران
توانســتند خود را از ميان شعلههاي آتش
نجات دهند .همچنين در حال حاضر مليت
قربانيان اين حادثه مشخص نشدهاست.

حوادث در ايران

فرمانده انتظامياســتان فارس از اجراي طرح سراســري مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد و
گفت :در اين راستا مقادير زيادي کاالي قاچاق به ارزش  26ميليارد و  970ميليون ريال کشف
شد.احمدعلي گودرزي اظهار داشت :طرح سراسري مبارزه با قاچاق کاال و ارز باهدف برخورد
با قاچاقچيان کاال و مبارزه با اين پديده شوم ،روز پنجشنبه بهصورت ويژه در شهرستانهاي
شــيراز ،کازرون ،ارسنجان ،زريندشت و ممسني اجرا شد.فرمانده انتظاميفارس بابيان اينکه
ارزش محمولههاي کشفشده  26ميليارد و  970ميليون ريال برآورد شده است ،خاطرنشان کرد:
در اين عمليات 9 ،قاچاقچي کاال دستگير و با تشکيل پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند.

بازداشت عامالن آتش سوزي
خودپرداز در قصرشيرين

اختالفي كه رنگ خون گرفت

دستگيري قاتل زن جوان پس از  ۱۳سال فرار

گروه حوادث :ماموران پليس مرد جواني
را که  ۱۳سال پيش زن جواني را به قتل
رسانده بود شناسايي و دستگير کردند.
 ۲۳شــهريور ســال  ۱۳۸۳مامــوران
پليس نيروي انتظامياستان فارس در
گ مشــکوک زن جواني در
جريان مر 
بيمارســتان امامخميني (ره) در يکي
از شهرســتانهاي فارس قرار گرفتند.
با توجه به حساســيت ماجرا بالفاصله
تيمياز کارآگاهان راهي بيمارســتان
شــدند و تحقيقات خود را آغاز کردند.
بررســيهاي اوليه حاکي از ان بود که
زن جوان بــه نام «الــف» .در محله
عنايــت آباد با اصابــت ضربه چاقو به
گردنش جان باخته است .به اين ترتيب
تحقيقــات براي برمال شــدن راز اين
جنايت آغاز شد.
شناسايي و دستگيري متهمان

ســردار احمدعلي گــودرزي فرمانده
انتظامياستان فارس در اين باره گفت:
وقتــي کارآگاهان با حضــور در محل
حادثه به سراغ شــاهدان ماجرا رفتند
متوجه شدند چندي پيش دو مرد جوان
بــه هويت «م» و «ج» بــا مراجعه به
خانه زن جــوان پس از ايجاد درگيري
و ســر و صدا اورا به قتل رســانده اند.
به ايــن ترتيب دو متهــم اين پرونده
تحت تعقيب قرار گرفتند و کاراگاهان

دســتگيري قاتل فــراري پس از
سالها فرار در سراوان

موفق شــدند فرداي روز حادثه «ج»
متهم اصلي و همدســتش را شناسايي
و دستگير کنند.
اعتراف عامل جنايت

وي افزود :در جريان بازجويي از متهمان
آنها اعتــراف کردند «الف» را به دليل
اختالفي کــه با «ج» داشــت به قتل
رسانده اند .پس از تکميل پرونده هر دو
متم راهي زندان شدند ،اما پس از مدتي
«ج» با قرار وثيقه آزادشــد ،اما ديگر به
زندان بازنگشت.فرمانده انتظامياستان

فارس در خصوص دســتگيري متهم
پس از  ۱۳سال گفت :کارآگاهان پليس
براي دســتگيري متهم تالش زيادي
انجام دادند ،اما متاســفانه تالشها به
هيچ نتيجهاي نرســيد .متهم  ۱۳سال
متواري بود ،اما با توجه به درخواســت
اولياي دم در خصوص دستگيري قاتل
اين بار تيميخبــره از کارآگاهان پليس
دســت به کار شــدند تا اين پرونده را
به ســرانجام برسانند.ســردار گودرزي
اضافه کرد :خوشــبختانه اين بار تالش

رئيس پليس آگاهي استان سيستان و بلوچستان خبر داد

 32هزار ليتر سوخت قاچاق به مقصد نرسيد

رئيس پليس آگاهي استان سيستان و بلوچستان
گفت :با تالش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال
و ارز پليس آگاهي ،کاميون حامل  32هزار و 500
ليتر سوخت قاچاق متوقف شد.
ســرهنگ « ابراهيم مالشاهي» در گفت و گو با
پايگاه خبري پليس ،گفــت :ماموران اداره مبارزه
با قاچاق کاال و ارز پليــس آگاهي هنگام کنترل
خودروهاي عبــوري در محورهــاي مواصالتي
به يک دســتگاه کاميون مشکوک شدند و براي
بررســي بيشــتر آن را متوقف کردند.وي افزود:
ماموران در بازرسي از اين خودرو  32هزار و 500
ليتر ســوخت قاچاق از نوع گازوئيل کشف کردند.
رئيس پليس آگاهي استان سيستان و بلوچستان
با بيان اينکه ســوخت کشف شــده فاقد هرگونه
مجوز قانوني بــود ،تصريح کــرد :راننده خودرو
با تشــکيل پرونده مقدماتي بــه مراجع قضائي
معرفي شد .همچنين فرمانده انتظاميشهرستان
رامهرمز از کشــف  30هزار ليتر نفت خام قاچاق
فرمانــده انتظاميشهرســتان جوانرود از
دستگيري عامل تيراندازي شب چهارشنبه
در يکي از روســتاهاي اين شهرستان خبر
داد.به گزارش ايلنا ،ســرهنگ «داريوش
محمدي» با اعالم اين خبر اظهار داشت :در
پي تماس شهروندان با مرکز فوريتهاي
پليسي  110مبني بر تيراندازي در روستاي
بياشوش جوانرود بالفاصله عوامل پليس
اطالعات و امنيت عموميجهت بررســي
موضوع به محل اعزام شــدند.وي افزود:
پس از حضور مأمــوران انتظاميدر محل
حادثــه و بنابــر اظهار حاضريــن ،فردي
به علت اختالفات خانوادگي با اســتفاده
از ســاح گرم اقدام به تيرانــدازي کرد.

ماموران به نتيجه رســيد و آنها موفق
شدند با اقدامات فني و پليسي مخفيگاه
قاتل را در يکي از شــهرکهاي استان
اصفهان شناســايي کنند .ســرانجام با
شناســايي مخفيگاه قاتل صبح روز ۲۵
دي ماه تيمياز کارآگاهان پليس فارس
با هماهنگي قضايي با دادستان محترم
يکي از شهرستانهاي فارس و مقامات
قضايي استان اصفهان موفق شدند قاتل
را پس از  ۱۳ســال فرار محاصره و به
صورت کامال غافلگيرانه دستگير کنند.

در محور«بم-کرمان»

توســط ماموران انتظاميخبر داد.سرهنگ «مراد
ظاهري» گفت :در راســتاي اجراي طرح تشديد
مبــارزه و برخــورد قاطع با پديده شــوم قاچاق ،
ماموران انتظاميرامهرمز حين گشت زني هدفمند
در محورهاي مواصالتي شهرستان به يک دستگاه
کاميون حامل ســوخت مشکوک و آن را متوقف
کردند .وي افزود :در بازرســي از تريلي توقيفي،
 30هزار ليتر نفت خام قاچاق کشف شد.سرهنگ
ظاهري در پايان خاطرنشان کرد :در اين راستا 2
نفر دســتگير و راهي مراجع قضائي شدند.فرمانده
انتظاميشهرستان روانســر نيز از کشف  20هزار
ليترنفت ســفيد قاچاق و خارج از شــبکه دراين
شهرستان خبر داد .سرهنگ «محمد قنبري» در
اين رابطه گفت :ماموران پاســگاه انتظاميحسن
آباد در پي خبر به دست آمده مبني بر دپوي نفت
سفيد قاچاق در يکي از سولههاي شهرک صنعتي
روانســر ،بررسي موضوع رادر دستور کار خود قرار
دادند.فرمانده انتظاميشهرســتان روانسر افزود :با
انجام کار اطالعاتي و پيگيريهاي مستمر صحت
گــزارش براي کارکنان احــراز و با تدابير صورت
گرفته و هماهنگيهــاي الزم اکيبي از کارکنان
پاســگاه و پليس اگاهي شهرستان به محل اعزام
شــدند و  20هزار ليتر نفت ســفيد قاچاق کشف
کردند .سرهنگ قنبري ادامه داد :با هماهنگيهاي
محلي و رايزني با ساير ارگانهاي نظاميدر منطقه
ســوخت مکشوفه از محل تخليه و به محلي امن
منتقل شد.

واژگوني پژو  4کشته و 6مصدوم برجا گذاشت

مدير مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي استان
کرمان گفت :واژگوني خودرو پژوي 405حامل اتباع
غير مجاز افغان جمعه شب در محور بم  -زاهدان در
مسير بلوار آيت اهللهاشميکرمان چهار کشته و شش
مصدوم برجا گذاشت .سيدمحمد صابري روز جمعه
در گفت و گو با ايرنا با اشاره به واژگوني خودروي پژو
در ساعت 23و 45دقيقه پنجشنبه ،افزود :به محض
اطالع يافتن از حادثه تعداد سه آمبوالنس براي حمل
مصدومان در محل حضور يافت و آنها را به بيمارستان
منتقل کرد.وي گفت  :متعاقب اين حادثه  ،تصادف
ديگري نيز نيمه شب پنجشنبه در چهار راه طهماسب
آباد شهر کرمان به وقوع پيوست که در نتيجه آن سه
نفر از سرنشينان خودرو پژو  405کشته شدند و يک
نفر نيز مصدوم شــد.صابري گفت  :براساس شواهد
موجود پژو ياد شده با سرعت غير مجاز از يک چراغ
قرمز عبور کرده که اين اقدام منجر به برخورد آن با دو
دستگاه سواري ديگر ميشود .وي اظهار کرد :نداشتن
تمرکز ،مکالمه با تلفن همراه ،خوردن و آشــاميدن،
سرعت غيرمجاز و رعايت نکردن قوانين و مقررات
راهنمايي و رانندگي ازجمله عوامل مهم در تصادفات
است.
تصادف رانندگي در لردگان يک کشته داشت

رئيس پليس راه چهارمحال و بختياري نيز در اين راستا
گفت :تصادف رانندگي در محور لردگان  -ياسوج يک
کشته داشت.سرهنگ رحمت اهلل نجفي به ايرنا افزود:
اين حادثه عصر پنجشنبه در گردنه «دالورا» شهرستان
لردگان بين يک دســتگاه پرايد ،پژو و نيسان رخ داد

که در اين حادثه راننده پرايد کشته شد.به گفته وي
انحراف به چپ ســواري پرايد علت اين حادثه بوده
است.

تصــادف در جاده کرج  -چالــوس  4مصدوم
برجاي گذاشت

معاون امــداد ونجات جمعيت هالل احمر البرزهم
گفت :براثر برخورد 2دستگاه خودروي سوناتا و پرايد
درجاده کــرج -چالوس  4نفر مصدوم شــدند.داود
رجبي شامگاه پنجشــنبه در گفت و گو با خبرنگار
ايرنا ،افزود :اين حادثه روز پنجشنبه درمحدوده تونل
شماره  5درجاده کرج -چالوس رخ داد.وي اضافه کرد:
مصدومان ايــن حادثه به مراکز درماني کرج منتقل
شدند.وي از رانندگان خواست ضمن رعايت قوانين
راهنمايي و رانندگي از هرگونه شتاب زدگي به ويژه در
مسيرهاي کوهستاني اجتناب کنند.رجبي افزود :علت
حادثه توسط کارشناسان پليس راه در دست بررسي
اســت.وي از مردم خواست در صورت نياز امدادي با
سامانه  112هالل احمر تماس بگيرند.

عامل تيراندازي در جوانرود به زانو آمدند

مجروح شدن  2زن براثر شليک گلوله

فرمانده انتظاميجوانرود عنوان کرد :متهم
در اين اقدام مجرمانه همســر و مادر زن
خود مجروح کرد که در نهايت مچروحان
توسط عوامل مرکز فوريتهاي پليسي به
بيمارستان منتقل شدند .سرهنگ محمدي
ادامه داد :در نهايت ماموران با اســتفاده از
اقدامات اطالعاتي متهم را در کمتر از يک
ساعت دستگير و از محل اختفاي وي يک
قبضه سالح گرم کشف کردند.وي اعالم
کرد :متهم به منظور سيرمراحل قانوني به
دستگاه قضايي معرفي شده است.

اگهی فقدان مدرک تحصیلی مدرک کاردانی پیوسته فارغ التحصیلی اینجانب
لیال محمدی موزی نبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه  3049صادره از
ساری در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی
ازاد ســاری با شــماره  285مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساری
به نشانی ساری -کیلومتر 7جاده دریا – مجتمع دانشگاه ازاد اسالمی واحد
ساری – فارغ التحصیالن ارسال نماید.
آگهی ابالغ وقت افراز بدینوســیله نظر به درخواســت خانم پریسا رشیدی
مالک مشاع پالک 376فرعی از 20اصلی واقع در قریه مشای کالیه از بخش

همچنين در راستاي اخبار اين حوزه چندي
قبل فرمانده انتظاميســراوان در جنوب
شرق سيستان و بلوچستان گفت :قاتل
فراري بعد از گذشت  12سال از وقوع جرم
در عمليات هدفمند پليس اين شهرستان
شناسايي و دســتگير شد.سرهنگ رضا
زينلي روز يکشــنبه اظهارداشت :در پي
قتل جواني  27ساله در سال  84با شليک
گلوله و متواري شدن قاتل از محل وقوع
جرم ،دستگيري قاتل يا قاتالن احتمالي
به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان
پليس آگاهي ســراوان قرار گرفت.وي
افزود :با تحقيقات و بررســيهاي انجام
شده ،کارآگاهان پليس سراوان مخفيگاه
متهم که مردي  37ساله بود را شناسايي
و بــا هماهنگي قضايــي وي را در يک
عمليات ضربتي و غافلگيرانه در منزلي
در حاشيه شهر دستگير کردند و به فرار
 12ساله اش پايان دادند.وي گفت :متهم
در تحقيقات پليسي انگيزه خود از اتکاب
قتل را اختالفــات خانوادگي اعالم کرد.
فرماندهانتظاميسراوانتصريحکرد:متهم
پس از تشکيل پرونده مقدماتي به منظور
سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي
شد.ويافزود:ازمخفيگاهمتهميکقبضه
کلت کمري با مهمات آن کشف شد.

دســتگيري عامل تير اندازي در محله
22بهمن

همچنين در راســتاي اخبــار اين حوزه
چندي قبل  ،فرمانده انتظاميشهرســتان
کرمانشاه از دستگيري عامل تيراندازي در
محله  22بهمن خبر داد.سرهنگ حسين

براري با اعالم اين خبر اظهار داشــت :در
پي اعالم مرکز فوريتهاي پليســي مبني
بر يک مورد تيراندازي در محله  22بهمن
بالفاصلــه ماموران کالنتــري  12جهت
بررســي موضوع به محل اعزام شــدند.
وي افزود :پــس از حضور ماموران و بنا بر
اظهارات اهالي محل مشــخص شــد که
 4نفر سرنشــين يک دستگاه خودرو پرايد
بــه داخل کوچه گلريزان آمــده و اقدام به
تيراندازي ،عربدهکشي و فحاشي کردهاند.
فرمانده انتظاميشهرستان کرمانشاه گفت:

5ثبت رامســر مبنی بر در دســترس نبودن دیگر مالک مشاع بنام خانم مینا
اعظم طبق ماده  17آیین نامه اجرای اســناد رسمی مراتب بدینوسیله اخطار
می گردد .که در روز  2شنبه مورخ  96/11/23ساعت 11صبح در محل وقوع
ملک حضور بهم رســانید .در صورت عدم حضــور این اداره وفق مقررات
قانون و آیین نامه افراز فروش امالک مشــاع اقدام خواهد نمود و این آگهی
فقط در یک نوبت به تاریخ ذیل منتشر خواهد شد .م الف 96/220/7651
تاریخ انتشــار 96/10/30 :اسفندیار نوری شیرازی  -رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک رامسر
آگهی خواهان آقاي عبداهلل فيروزی دادخواســتی به طرفیت خواندگان آقای

ماموران کالنتري  12با اقدامات اطالعاتي
عامل اصلي تيراندازي را در يکي از محالت
حاشيهاي شناسايي دستگير کردند .سرهنگ
براري ادامه داد :در تحقيقات پليس مشخص
شد که اين تيراندازي به دنبال يک اختالف
حساب شــخصي رخ داده است .اين مقام
انتظاميبا بيان اينکه متهم با تشکيل پرونده
تحويل مراجع قضايي شد ،عنوان کرد :اين
تيراندازي خســارت جاني و مالي به همراه
نداشته اســت و تالش جهت دستگيري
ديگر متهمان ادامه دارد .سرهنگ براري از
مردم خواست که در صورت اطالع از حمل
و نگهداري سالح توسط افراد موضوع را به
مرکز فوريتهاي پليسي  110اطالع دهند.

فرمانــده انتظامياســتان کرمانشــاه از
دســتگيري عامالن آتش سوزي دستگاه
خودپرداز پســت بانک اين شهرستان خبر
داد .به گزارش ميزان ،سردار منوچهر امان
اللهي گفت :بامداد روز دوشنبه يکي از عابر
بانکهاي شهرستان توسط سه نفر به آتش
کشيد شد.وي افزود :با توجه به حساسيت
موضوع و تشويش اذهان عموميتيميويژه
از ماموران انتظاميدستگيري متهمان را در
دستور کار قرار دادند.فرمانده انتظامياستان
کرمانشاه عنوان کرد :ماموران در نهايت با
اقدامات اطالعاتي عوامل آتش زدن عابر
بانک در قصرشيرين را شناسايي و در اين
راستا سه نفر را دستگير کردند.سردار امان
اللهي افزود :پس از انجام تحقيقات مشخص
شد متهمان تا کنون در پنج مورد اقدام به
ايجاد اتش سوزي در استان کرده بودند که
 ۲مورد از آنها مربوط به کانکسهاي مرکز
فوريتهاي پزشکي است.
خودکشي شرور مسلح پس از
درگيري مسلحانه با پليس

فرمانده نيروي انتظاميشهرستان اقليد از
خودکشي فردي که اقدام به تيراندازي به
ســمت ماموران نيروي انتظاميکرده بود،
خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
سرهنگ خسرو رزمجويي فرمانده نيروي
انتظاميشهرستان اقليد امشب بيان کرد:
متهميکه داراي ســابقه کيفري و سابقه
خريد و فروش مواد مخدر بوده اســت به
هشــدارهاي مکرر ماموران توجه نکرده و
اقدام به تيرانــدازي و مجروح کردن يکي
از آنها از ناحيه پا ميکنــد.وي ادامه داد:
اين شــرور با توجه به اقدامات مجرمانه از
قبيل :خريد و فروش مواد مخدر ،نگهداري
مواد مخدر ،درگيري مسلحانه و تيراندازي
به ســمت ماموران انتظامــي ،در نهايت
عرصه را بر خود تنگ ديده و با سالح خود
اقدام به خودکشي ميکند.فرمانده نيروي
انتظاميشهرستان اقليد تصريح کرد :پس
از بازرســي از منزل متهم ،مقدار حدود ۸
کيلوگرم موادمخــدر و تعداد زيادي قرص
روانگردان کشــف که در بررسي به عمل
آمده مقدار زيادي از مواد را امحا کرده بود.
سرهنگ خسرو رزمجويي اضافه کرد :از اين
متهم همچنين يک قبضه اسلحه جنگي
يک قبضه اسلحه شکاري با تعداد زيادي
مهمات مربوطه ۱۰ ،کيلوگرم موادمخدر۴۲،
ليتر شــربت متادون ۱۱۶،بطري شــربت
متــادون ۱۹ ،هــزار و  ۱۰۰قرص متادون
کشف شد.
آزادي  ۲۹۰نفر از زندانيان جرايم
غير عمد آذربايجان شرقي

مدير ستاد ديه استان آذربايجان شرقي گفت:
با حمايت خيريــن در حال حاضر محکوم
مالي داراي محکوميت زير ده ميليون تومان
در زندانهاي اســتان آذربايجان شــرقي
وجود ندارد و در نه ماهه امســال  ۲۹۰نفر
از زندانيــان جرايم غير عمد و محکومين
مالي با کمک ســتاد ديه آزاد شدهاند .تقي
پور مدير ستاد ديه استان آذربايجان شرقي
در گفتوگو با ميزان با اشــاره به بررسي و
رسيدگي به پروندههاي مددجوياني که در
ستاد ديه پرونده دارند ،گفت :اين ستاد در
تالش اســت ضمن رعايت ضوابط ستاد
ديه کشــور از طوالني شدن مدت حبس
مددجويان داراي محکوميت مالي با مبالغ
کمتر جلوگيري کند تــا اين امر موجبات
آزادي مددجويان و کاهش جمعيت کيفري
زندانهاي اســتان فراهم کند.وي ادامه داد:
بــا توجه به تاکيدات رئيــس قوه قضاييه
مبني بر ضرورت کاهش جمعيت کيفري
در تالش هستيم تا در اين زمينه اقدامات
موثــر و مطلوبي به انجام رســد.تقي پور
اضافه کرد :با حمايت خيرين فهيم استان
آذربايجان شــرقي در حال حاضر محکوم
مالــي داراي محکوميت زيــر ده ميليون
تومان در زندانهاي اين استان وجود ندارد.
مدير ســتاد ديه آذربايجان شرقي در پايان
خاطرنشــان کرد :در  9ماهه امسال 290
نفر از زندانيان جرايم غير عمد و محکومين
مالي از زندانهاي استان با کمک اين ستاد
آزاد شده و به کانون گرم خانوادههاي خود
باز گشته اند.

مظفر براخاص وناصر رشــیدی که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه  960620شعبه بازدهم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج ثبت و
وقت رسیدگي مورخ 96/11/29ساعت  16:00تعيين که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن
خوانده او در خواست خواهان مراتب به نوبت در یکی از جراید كثير االنتشار
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود  ،نسخه ثاني دادخواست و
ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر
گردد .شوراي حل اختالف شهرستان سنندج

