
آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب اجرائیه  هاي واصله از شوراي حل اختالف شهر جعفریه محکوم علیه به نام رضا 
صفري فرزند قاسم، به پرداخت محکوم به، به مبلغ 1/069/500/000 ریال در حق محکوم 
له به نام یعقوب و مجید شعبانی فرزند اکبر و مبلغ 52/300/000 ریال، به عنوان نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت محکومیت حاصل نموده که در راستاي تامین محکوم به و نیم 
عشر حسب اعالم شخص محکوم لها ملک ساختمانی واقع در شهر جعفریه، خیابان 30 
متري ولیعصر (عج) کوچه شماره 7، محله بهارستان، معرفی و توقیف گردیده است. حسب 
اعالم کارشناس، ملک فوق در قطعه زمینی به مساحت 152 متر مربع در مشاع پالك 
اصلی،  (مساحت موجود 150 متر می باشد) داراي پروانه ساختمانی به شماره 160-35 
مورخ 1393/9/27 قطعه 278 که در آن یک واحد ویالیی شمالی ساز در یک طبقه همکف 
با اسکلت دیوار باربر و شناژ، با زیر بناي کل 123 متر مربع داراي دو خواب، آشپزخانه با 
اپن و بدون کابینت، بدنه سفید و سقف به صورت کناف و تزئینی، کف موزائیک، داراي 
آبگرمکن دیواري، سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاري گازي، داراي سرویس 
حمام داخل و توالت در حیاط، داراي انشعابات آب، برق، گاز و حیاط سازي؛ احداث شده 
است. که به ازاي هر متر مربع  2/700/000 ریال، ریال به ارزش کل 405/000/000 ریال، 
اعیانی 123 متر، هر متر مربع 7/000/000 ریال و ارزش 861/000/000 ریال و انشعاب و حیاط 
سازي 150/000/000 ریال که ارزش کل آن 1/416/000/000 ریال برآورده گردیده است و پس 
از ابالغ به طرفین پرونده مصون از اعتراض مانده و قطعیت حاصل نموده است. براین اساس 
مقرر شد مزایده ملک مذکور در تاریخ چهارشنبه 1396/1/16 از ساعت 9 الی 10 صبح در 
محل اجراي احکام دادگاه عمومی بخش جعفرآباد قم برگزار گردد. قیمت مزایده از مبلغ 
کارشناسی آغاز و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. برنده 
مزایده می بایستی ده درصد مبلغ مزایده را نقداً و فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک 
هفته پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق 

دولت ضبط خواهد شد.
مدیر دفتر اجراي احکام دادگاه عمومی بخش جعفرآباد قم- صفائی زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ناصر خمرانی ده سوخته دادخواستی به طرفیت خواندگان 1. فرزاد ریگی 
نژاد شورکی فرزند دوست محمد 2. اسمعیل نخعی فرزند گل میر 3. زهره قائمی 
فرزند علی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو پژو رنگ سفید صدفی 
روغنی مدل 1380 به شماره انتظامی 229 ق 16 ایران 52 به انضمام خسارات قانونی 
و هزینه دادرسی و تقدیم شوراي حل اختالف شهرستان زاهدان نموده که جهت 
رسیدگی به شوراي حل اختالف شماره 10 مجتمع مرکزي شهرستان زاهدان واقع در 
زاهدان، خیابان مصطفی خمینی، جنب سازمان تعزیرات حکومتی، مجتمع شوراهاي 
حل اختالف استان سیستان و بلوچستان ارجاع و به کالسه 9509985501000587 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/2/25 و ساعت 30: 16 تعیین شده است.
ماده 73  به تجویز  و  بودن خواندگان درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  به شورا  آن  مفاد  از  اطالع  و 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شماره 10 مجتمع مرکزي 

شهرستان زاهدان - سودابه صالحی

آگهی رونوشت حصر وراثت
خانم زهرا طحان فینی به شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 1584/95 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضانعلی طحان فینی به شماره شناسنامه 3007 در تاریخ 1395/7/3 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1. طاهره سبزي یان فینی فرزند حسین به ش.ش: 34 همسر متوفی
2. مریم طحان فینی فرزند رمضانعلی به ش.ش: 24 دختر متوفی
3. زهرا طحان فینی فرزند رمضانعلی به ش.ش: 12 دختر متوفی
4. حسین طحان فینی فرزند رمضانعلی به ش.ش: 15 پسر متوفی
5. محمد طحان فینی فرزند رمضانعلی به ش.ش: 167 پسر متوفی

6. فاطمه طحان فینی فرزند رمضانعلی به ش.ش: 3723  دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان- فاطمه حسین پور

ب�ر  چهارمح�ال  محيط ب�ان  پ�اي  انگش�تان 
اث�ر ش�ليك ش�كارچيان متخل�ف قط�ع ش�د.

به دنبال شليك مستقيم آنان به سمت يكي از محيط بانان 
استان چهارمحال و بختياري، محيط بان عليمراد طادي 
دچار نقص عضو شد و دو انگش��ت پاي خود را از دست 

داد. 
مدير كل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان چهارمحال 
و بختياري در تش��ريح اين حادثه گفت: روز سه ش��نبه 
هنگامي كه نيروهاي يگان محيط زيست منطقه حفاظت 
شده شيدا در حال گشت و كنترل بودند با دو شكارچي 

متخلف در منطقه مواجه شدند. 
ش��هرام احمدي افزود:محيط بانان براي برخورد قانوني 
با متخلفان وارد عمل ش��دند، اما يكي از دو شكارچي با 
مشاهده مأموران از فاصله بسيار نزديك به وسيله اسلحه 

ش��كاري به پاي چپ يكي از محيط بانان به نام عليمراد 
طادي ش��ليك كرد.  وي ادامه داد: شكارچيان متخلف 
پس از مجروح ك��ردن محيط بان با به جا گذاش��تن دو 
قبضه اسلحه شكاري تك لول غيرمجاز )قاچاق( و ساير 
ادوات شكار از محل حادثه گريختند.  مدير كل حفاظت 

محيط زيست استان چهارمحال و بختياري گفت: پس از 
اين واقعه محيط بان مصدوم به بيمارستاني در شهركرد 
منتقل شدند و تحت عمل جراحي قرار گرفت.  احمدي 
افزود: يكي از انگشتان پاي محيط بان عليمراد طادي بر 
اثر برخورد ساچمه هاي اسلحه شكاري و شدت جراحات 
وارده كاماًل قطع شده اس��ت، يكي ديگر از انگشتان وي 
كوتاه و انگش��ت ديگر وي نيز پالتين گذاري و وي دچار 
نقص عضو شده است.  بر پايه اين گزارش، وضعيت عمومي 
محيط بان مجروح مناسب بوده، اما وي به منظور تكميل 

مراحل درماني هنوز در بيمارستان بستري است. 
همچنين هويت متخلفان توس��ط محيط بان حاضر در 
صحنه درگيري شناسايي شده است كه با شكايت اداره 
كل حفاظت محيط زيس��ت به مراجع قضايي به زودي 

دستگير خواهد شد. 
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پسرفریبكاربایدخيابانهايشهرراجاروكند
پس�ري كه ب�ه اته�ام فري�ب دخت�ر جوان 
بازداش�ت ش�ده ب�ود، ب�ه ش�اق، تبعي�د 
و ش�ش م�اه كار خدمات�ي محك�وم ش�د. 
 به گزارش خبرنگار ما، تابس��تان سال گذشته، 
دختر 25ساله اي به نام آرزو خودش را به پليس 
تهران رساند و از پس��ر جواني به نام آرمين 30 
س��اله به اتهام تعرض ش��كايت كرد. او توضيح 
داد: چند ماه قبل براي تولد يكي از دوس��تانم 
به يكي از خيابان هاي شمال تهران رفته بودم و 
كنار خيابان منتظر ماشين بودم. آرش را ديدم 
كه با خودروي مازرات��ي اش در حال رانندگي 
بود. وقتي مرا ديد ترمز كرد و ايس��تاد. نگاهي 
در ماش��ين انداختم، ديدم تنهاس��ت. وسوسه 
شدم و از ظاهرش خوشم آمد و سوار شدم. بعد 
از لحظاتي سكوت اسمم را پرسيد و گفت چند 
س��ال داري؟ بعد از جوابم گفت: مدتي اس��ت 
تصميم ازدواج دارم و دنبال دختري هستم كه 
ويژگي هايي مد نظرم را داشته باشد. بعد از آن 
از خودش و كارش گف��ت. حرف هايش خيلي 
دلنشين بود و مرا مجذوب خودش كرد. وقتي 
پيشنهاد ازدواج داد، فكر كردم آدمي نيست كه 
بخواهد از من سوءاستفاده كند وگرنه پيشنهاد 
دوس��تي و رفاقت مي داد. روز اول آشنايي ما با 
خوردن دوتا بستني تمام شد و بعد از آنكه مرا به 

مقصد رساند، خداحافظي كرد و رفت. 
دختر جوان ادامه داد: ف��رداي آن روز به تلفن 
همراهم زنگ زد و از من خواست تا همديگر را 

ببينيم. با هم به پاركي رفتيم و با صحبت هايش 
مرا بيشتر شيفته خودش كرد. او گفت منزلشان 
در خيابان جردن اس��ت و وض��ع مالي خوبي 
دارد. در ادام��ه از او خواس��تم حاال ك��ه از نظر 
مالي مش��كلي ن��دارد و كار و درآمدش خوب 
اس��ت خانواده اش به خواس��تگاري  ام بيايند تا 
خانواده ها با يكديگر آشنا شوند، اما او گفت فعاًل 

خيلي زود است. 
چندماه��ي از آش��نايي مان گذش��ت و از 
خواستگاري آرش خبري نش��د تا اينكه روزي 
زنگ زد و از من خواس��ت به منزلشان بروم. با 
شناختي كه در اين مدت از او پيدا كرده بودم، 
اطمينان كردم و رفتم. وقتي وارد خانه ش��دم 
روي مبل نشستم و او با آبميوه و شيريني از من 
پذيرايي كرد و گفت: تصميم خودش را گرفته و 
قرار است اين هفته مادرش را به خواستگاري ام 

بفرستد. ساعتي با هم بوديم تا اينكه... 
شاكي در حالي كه گريه مي كرد، گفت: بعد از 
آن اتفاق آرش كمتر زنگ مي زد و گاهي جواب 
تلفن هاي مرا هم نمي داد. تا اينكه روزي در يكي 
از كوچه هاي فرعي خانه شان كمين كردم. وقتي 
از پاركينگ بيرون آمد، بالفاصله خودم را به او 
رس��اندم. از ديدنم تعجب كرده بود. در ماشين 
نشس��تم و گفتم از وعده هايي كه دادي خبري 
نشد؟! او طفره مي رفت و حرف را عوض مي كرد. 
در آن ديدار جواب هاي قانع كننده اي نشنيدم و 

تا امروز از او خبري ندارم. 

با طرح شكايت، مأموران پليس به دستور قاضي، 
پسر جوان را شناس��ايي و بازداشت كردند. او در 
بازجويي ها ادعاي ش��اكي را ان��كار كرد و گفت: 
روزي كه آرزو را ديدم و سوار خودروي شخصي  ام 
شد، س��ر صحبت را باز كردم و مي خواستم او را 

بيشتر بشناسم. او از خودش و خانواده اش گفت. 
سپس از كار و درآمدم پرسيد. ماه ها از اين آشنايي 
گذشت تا اينكه فهميدم مثل بعضي دخترهاي 
جوان دنبال ماديات است و مرا به خاطر ماديات 
مي خواهد؛ چراكه در هم��ه ديدارهايمان از پول 

و ماش��ين و ميزان درآمدم حرف مي زد و سؤال 
مي كرد. به همين دليل از تصميمم منصرف شدم 

و ارتباطم را با او كم كردم. 
او در ادامه ادعاي ش��اكي را انكار كرد و گفت: 
آرزو به ميل خودش ب��ه خانه ما آمد و من هيچ 

اصراري به او نكردم. 
بع��د از اين اقرارها و اس��تناد مدارك پزش��كي 
قانوني، بازپرس پس��ر جوان را به جرم فريب در 
ازدواج و رابطه نامشروع مجرم شناخت و پرونده 
با كامل شدن تحقيقات براي رسيدگي به شعبه  
هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ش��د. در جلسه رس��يدگي كه به رياست قاضي 
اصغرزاده و مستشار توكلي برگزار شد، شاكي به 
جايگاه دعوت شد و بار ديگر ماجرا را شرح داد. 
بعد از توضيحات شاكي، متهم در جايگاه حاضر 
شد و در دفاع از خودش گفت: آرزو وقتي مرا با 
خودروي مازراتي دي��د و از موقعيت مالي من و 
پدرم باخبر شد، اصرارش براي ازدواج بيشتر شد. 
وقتي از نيت او باخبر شدم، از تصميمم منصرف 
شدم. در اين مدت آشنايي، همه ارتباط هايي كه 

با هم داشتيم به ميل خودش بوده است. 
در پايان جلسه بعد از آخرين دفاع متهم، هيئت 
قضايي بعد از شور و به استناد مدارك پزشكي 
قانون��ي، متهم را ب��ه 99 ضربه ش��الق، تبعيد 
و ش��ش ماه كار اجب��اري در خدمات ش��هري 
شهرداري در يكي از مناطق شمال تهران )محل 

سكونت متهم( محكوم كرد. 

اق�دام  از ش�يوه اي جدي�د  ب�ا اس�تفاده  از دزدان  گروه�ي 
ب�ه س�رقت كارت ه�اي بانك ه�ا و اطاع�ات آنه�ا كرده ان�د. 
اگر با چشم غيرمسلح به اين تصاوير نگاه كنيد، چيزي جز دستگاه عابر بانكي 
كه ميليون ها بار در روز استفاده مي شود، نمي بينيد، اما نيروهاي پليس شهر 

لندن چيز ديگري در اين دستگاه ها ديده است. 
نيروهاي پليس لندن كه به تازگي موارد زيادي ش��كايت به خاطر سرقت 
كارت هاي عابر و سرقت از حساب هاي بانكي مشتريان بانك ها در ادارات 
پليس شهر دريافت كرده است، از راز اين س��رقت ها و طرز چگونگي آنها 

پرده برداشت. 
با كمي دقت در اين تصاوير كه نيروي پليس لندن منتش��ر كرده اس��ت، 
ديده مي ش��ود كه روي هر دس��تگاه عابر جلوي بانك ها سوراخي به اندازه 
سر س��وزن وجود دارد اما اين س��وراخ ها، س��وراخ عادي بر اثر فرسودگي 
فيزيكي دستگاه نيستند.  در بررسي هاي نيروهاي پليس مشخص شد كه 
گروهي از سارقان كارت هاي عابر در اين حفره هاي روي دستگاه ها دوربين 
كار گذاشته اند و با ديدن رمزي كه مشتري در دستگاه وارد مي كند، بعداً 
براي سرقت كارت هاي همان مشتري ها اقدام مي كنند.  گفتني است، قباًل 
هم از روش هايي مانند صفحه كليد تقلب��ي و محل ورود كارت تقلبي هم 

استفاده شده بود. 

 سرقت رمز كارت بانكي
 با نصب ميكرو دوربين 

بازى دوسر باخت آشنايى دختر و پسر جوان در شبكه هاى اجتماعى
عامل مزاحمت هاي دختر جوان در فضاي سايبري شناسايى و دستگير شد

در پي ارسال شكايتي از سوي دادگاه 
به پليس فتاي خراسان رضوي مبني 
بر انتشار فيلم خصوصي دختري جوان 
در س�ايتي با محتواي غيراخاقي در 
رس�يدگي به موضوع در دستور كار 
كارشناس�ان پليس فتا ق�رار گرفت. 
 سرانجام در پي كارهاي فني و تخصصي 
صورت گرفته، متهم شناس��ايي شده 
دستگير و تجهيزات رايانه اي وي جهت 
بازبيني به آزمايش��گاه ادله ديجيتال 

منتقل شد. 
 مته��م 29 س��اله ك��ه متول��د يكي از 
كش��ورهاي اروپاي��ي و دوتابعيتي بود 
با ديدن ش��واهد به جرم خ��ود اعتراف 
كرد و گفت: تا سن 27 سالگي به همراه 
والدينم در يكي از كش��ورهاي اروپايي 
زندگي كرده ام و به دلي��ل اينكه پدر و 
مادرم بيش از حد مشغله كاري داشتند 
به نوع��ي تنها ب��زرگ ش��دم و فردي 
گوشه گير و منزوي بار آمدم و حتي قادر 

نبودم براي خود دوستي برگزينم.
وي اف��زود: وقتي پس از 27 س��ال به 
موطن آبا و اجدادي ام بازگشتم، بسيار 
از ش��هر مش��هد لذت بردم و تصميم 

گرفتم براي هميشه در اين شهر اقامت 
كنم و حدود يك س��ال قبل با دختري 
كه عك��س پروفايل زيبايي در ش��بكه 
اجتماعي موباي��ل پايه اي ق��رار داده 
بود، آش��نا ش��دم و در پي اين آشنايي 
و ارتباطی كه براي رس��يدن به مرحله 

شناخت و ازدواج با هم برقرار كرديم، 
متوجه شدم وي مانند من فكر نمي كند 

و فرد ديگري را دوست دارد. 
متهم در ادام��ه اعترافات��ش گفت: با 
فهميدن موضوع براي گرفتن انتقام از 
وي، تصاوير و فيلم هايي  راكه به صورت 

پنهاني از وي تهيه كرده بودم، در سايت 
غيراخالقي بارگذاري كردم. 

 مأموران در ادامه تحقيقات در بازبيني 
رايانه و گوشی هوشمند متهم تصاوير و 
كليپ هاي غيراخالقي زيادي به دست 

آوردند. 
برپاي��ه اين گ��زارش، پ��س از تكميل 
تحقيقات متهم به هم��راه پرونده اش 
براي كس��ب تكليف نهايي ب��ه دادگاه 

فرستاده شد. 
سرهنگ جهانشيري، رئيس پليس فتا 
استان خراسان رضوى دراين خصوص 
گفت: ب��ا توجه به حضور ش��بكه هاي 
اجتماعي موبايل پايه و سهولت برقراري 
ارتباط و هويت پنهان افراد از يك طرف 
و از سوي ديگر استفاده نكردن صحيح 
از امكانات فضاي س��ايبري متأسفانه 
شاهد بروز برخي ناهنجاري ها در حوزه 
اخالق ش��ده ايم كه با فرهنگ س��ازي 
و دق��ت و توج��ه وي��ژه خانواده ها به 
خصوص بانوان محترم كه دراين حوزه 
آسيب پذيرتر هس��تند، شاهد كاهش 
اين گون��ه وقاي��ع در اينترنت و فضاي 

سايبري باشيم.  

مرگ غم انگيز كودک 4ساله در تصادف 
تصادف يك دستگاه خودروي وانت جان پسر چهار س��اله اي را در جاده روستاي پوست 
كالي بابل گرفت.  رئيس مركز فوريت هاي پزشكي اورژانس 115 بابل درتشريح اين حادثه 
گفت: پس از دريافت گزارش تصادف در روستاي پوس��ت كال بالفاصله مركز فرماندهي 

اورژانس 115 بابل تكنسين هاي پايگاه بندپي شرقي را به محل حادثه اعزام كرد. 
دكتر احمد محمد پور افزود: در اين حادثه پسر بچه چهار ساله به علت شدت جراحات و 
خونريزي فاقد عالئم حياتي بوده و تالش هاي تكنسين هاي اورژانس 115براي احيا هم 
ثمري نداشت.  وي ادامه داد: با اين حال وي به بيمارستان شهيد بهشتي بابل منتقل شد 
ولي تالش هاي كادر درماني بيمارستان هم ثمري نداشت.  جاده شهيد صالحي در مسير 
بابل به بندپي شرقي بابل واقع است كه همه ساله شاهد تصادف زيادي بوده ولي به دليل 
نصب نيوجرسي در چند سال اخير از وقوع حوادث كاسته شده ولي همچنان بازهم شاهد 

حوادث جاني و مالي در اين جاده مي باشيم. 

سرعت سمند جان  مادر باردار و كودک را گرفت
مادر باردار و پسر دوساله اش در برخورد با خودروي سمند جان باختند.

سرهنگ اسماعيل خوشوقت با اعالم اين خبر در تشريح اين حادثه گفت: در اين تصادف 
كه ساعت 23 چهارشنبه ش��ب )در جلوي نمايشگاه بهاره در بلوار كش��اورز اتفاق افتاد، 
مادر باردار 32 س��اله و پسر دو س��اله اش كه در آغوشش بود، به ش��دت مجروح شدند و 
به بيمارستان شهيد بهش��تي ياس��وج انتقال يافتند.  رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
كهگيلويه و بويراحمد افزود: به علت ش��دت جراحات وارده در بيمارستان، مادر باردار و 
پس��رش فوت كردند. اين مقام ادامه داد: قريب به 60 درصد تصادفات شهري اين استان 
طي 11 ماه س��ال 95 مربوط به عابران پياده بودند كه بيشترين قشر آسيب پذير در اين 

حوادث سالمندان و كودكان بودند. 

۸ زخمي در واژگوني ميني بوس 
سخنگوي آتش نشاني تهران گفت: بر اثر تصادف يك ميني بوس با پرايد، هشت نفر زخمي 
شدند. سيد جالل ملكي افزود: ساعت 20:21 پنج شنبه برخورد دو خودرو در مسير غرب به 
شرق جاده خاوران بعد از خاورشهر به سامانه 125 اعالم شد كه به سرعت آتش نشانان دو 
ايستگاه آتش نشاني به محل حادثه اعزام شدند. وي ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل 
حادثه مشاهده شد يك دستگاه ميني بوس بعد از تصادف با يك دستگاه خودروي پرايد و 

برخورد با گاردريل واژگون شده است و تعدادي از سرنشينان آن محبوس شده اند. 
آتش نشانان به سرعت عمليات را آغاز كردند، هشت سرنشين )سه مرد و پنج زن( محبوس 
و زخمي شده را از داخل ميني بوس خارج كردند و تحويل عوامل اورژانس دادند، همچنين 
محل حادثه پس از برگرداندن ميني بوس به حالت اوليه و انتقال خودروها به محل امن، 

براي بررسي بيشتر به عوامل پليس راهور تحويل داده شد.

دستگيري 2 مظنون به سرقت از بانك آشخانه 
رئي�س پلي�س آگاه�ي فرمانده�ي انتظام�ي خراسان ش�مالي از دس�تگيري 
داد.  خب�ر  آش�خانه  انص�ار  بان�ك  پرون�ده  در  س�رقت  ب�ه  مظن�ون  دو 
سرهنگ »رضا عرب زاده« با اعالم اين خبر گفت: عصر روز چهارشنه 25 اسفندماه، يك 
نفر موتورسوار درحالي كه با كاله كاسكت سر و صورت خود را پوشانده بود، اقدام به سرقت 
بانك انصار آشخانه ازكرد.  وي افزود: اين سارق موتورسوار بدون هيچ گونه تيراندازي مبلغ 
391 ميليون و ۸00 هزار ريال را از پيشخوان هاي بانك به سرقت كرد.  رئيس پليس آگاهي 
فرماندهي انتظامي خراسان ش��مالي ادامه داد: با توجه به اينكه كاركنان بانك هيچ گونه 
مقاومتي از خود در برابر سارق نشان نداده و نگهبان بانك نيز مسلح نبوده، بنابراين درگيري 
رخ نداده و سارق پس از جمع آوري پول ها خيلي سريع محل را ترك كرده است.  عرب زاده 
گفت: سارق در اين سرقت از كلت كمري اس��تفاده كرده كه شواهد امر نشان دهنده اين 
است كه به احتمال فراوان سالح وي واقعي نيس��ت.  وي افزود: ابعاد اين پرونده از طريق 

مأموران پليس آگاهي استان در دست بررسي است. 

اسيدپاشي به صورت جوان 32 ساله
افراد ناشناس بر صورت جوان 32 ساله كوهدشتي اس��يد پاشيدند.  رئيس شبكه بهداشت 
شهرستان كوهدشت با اعالم اين خبر گفت: افراد ناشناس حدود ساعت 20:20 پنج شنبه شب 
در شهرك شهيد رجايي كوهدشت بر صورت اين جوان، اسيد پاشي كردند و متواري شدند.   
دكتر حسين امين زاده افزود: شخص حادثه ديده ابتدا به يكي از بيمارستان هاي كوهدشت 
منتقل شد، اما به دليل شدت جراحت، يك ساعت بعد به يكي از بيمارستان هاي مركز استان 
لرستان در خرم آباد اعزام شد وي ادامه داد: اين فرد از ناحيه سر، گردن، دست ها و بينايي هر 
دو چشم آسيب جدي ديده است.  همچنين فرمانده انتظامي شهرستان كوهدشت گفت: بر 
اساس گفته قرباني اين حادثه، وي با نامزدش در حال حركت در خيابان بوده كه يك سواري با 
شيشه دودي رنگ به وي نزديك شده و اقدام به اسيد پاشي كرده است.  سرهنگ ياراهلل عبدي 
افزود: در حال بررسي هستيم تا علت واقعي اين حادثه را بيابيم، اما داليلي چون اختالفات 

خانوادگي محتمل است و فرد اسيدپاش هنوز دستگير نشده است. 

 نشت گاز خانه را ويران كرد 
نش�ت گاز در يك واحد مس�كوني در غرب تهران منجر به مصدوميت دو نفر شد. 
انفجار شديد در يك واحد 70 متري در طبقه چهارم ساختمان چهار طبقه منجر به تخريب 
كامل ديوارها، در و پنجره واحد مسكوني و شكسته شدن پنجره هاي ساختمان هاي مجاور 
محل حادثه شد.  در اين حادثه كه بعدازظهر روز پنج شنبه در بلوار فردوس به وقوع پيوست، 
دو مرد دچار مصدوميت شدند.   كارشناسان سازمان آتش نشاني تهران علت بروز اين حادثه 

را انتشار گاز شهري در واحد مسكوني، ايجاد جرقه و در نهايت انفجار اعالم كردند. 

حذف نام همسر سابق از شناسنامه 
اگر مردي از همسرش جدا شده باشد،  با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمي ازدواج دائم و 
ثبت شدن نام همسر جديد در شناس��نامه اش، مي تواند به اداره ثبت احوال مراجعه كند 
و درخواست حذف نام همسر اول را ارائه دهد. بنابراين به صرف انتخاب همسر و معرفي 
او يا حتي برگزاري مراس��م نامزدي و غيره، نمي توان از اين قانون استفاده كرد و همسر 
دوم مي تواند از ازدواج قبلي شوهرش مطلع ش��ود. با اين حال هر مرد يا زني مي تواند از 
طرف مقابل خود بخواهد كه قبل از عقد، گواهي تجرد ارائه دهد. همچنين پس از طالق، 
زن در موارد زير مي تواند نسبت به حذف نام شوهر س��ابق از شناسنامه خود اقدام كند: 
1- درصورتي كه دوشيزه بودن او  بر طبق حكم دادگاه يا به روش  هاي  ديگر اثبات شود. 

2- در صورتي كه زن مجدداً ازدواج دائم كند و اين ازدواج در دفاتر ازدواج و طالق ثبت رسمي شود. 

سوانح رانندگي

كوتاه از  حوادث 

باشگاه حقوقي

خارج از مدار

قطع انگشتان محيط بان با شليك شكارچيان غير مجاز دستگيري سارق طالفروشي در اصفهان 
فرمانده انتظامي استان اصفهان از دستگيري سارق طالفروش��ي شهر دولت آباد شهرستان 
برخوار خبرداد.  سردار عبدالرضا آقاخاني با اعالم اين خبر گفت: عالوه بر دستگيري اين سارق 
در سه ماه گذشته نه تنها عامالن س��رقت هاي بزرگ در اصفهان بلكه در استان هاي تهران و 
البرز نيز دستگير شده است.  وي با اشاره به دستگيري 63 متهم در رابطه با اين جرائم ادامه 
داد: در حال حاضر اعضاي دو باند س��رقت از منازل، خودرو و هف��ت باند نيز در حوزه جعل و 

كالهبرداري دستگير شده اند. 


