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 شنبه           1۴ مهر 1۳۹۷
۲۶ محرم 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰1۸

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی رحیمی دارای شناسنامه به شماره 1451088558 به شرح 
پرونده کالسه 990-97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان خانم حمیدزاده به شماره شناسنامه 
1877 در تاریــخ 1397/07/01 در اردبیل اقامتــگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- رضا رحیمی فرزند کریم اله به شــماره شناســنامه 409 پسر متوفی 
2-محمد رحیمی فرزند کریم اله به شــماره ملی 9-145039043 پسر 
متوفی 3- مهدی رحیمی فرزند کریم اله به شماره ملی 8-145108855 پسر 
متوفی 4- معصومه رحیمی فرزند کریم اله به شــماره شناســنامه 1455 
دختــر متوفی 5- فاطمه رحیمی فرزند کریم اله به شــماره شناســنامه 
11711 دختر متوفی 6- کریم اله رحیمی فرزند گشتاســب به شــماره 
شناســنامه 1 همسر متوفی 7- محسن رحیمی فرزند کریم اله به شماره 

ملی 8-138776-145 پسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید، هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او باشــد، از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر و هر وصیت نامه جز ســری و رسمی که بعد از موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ششــدانگ ســاختمان قطعه یکصد پنجاه یک تفکیکی به مســاحت 169 مترمربع پالک 293 فرعی از89 فرعی از  33  
اصلی واقع در بخش 4 قزوین ذیل ثبت شماره 42718 دفتر جلد 169 صفحه 425 به نام آقای سعید آقامحمدی به ثبت 

رسیده است محدود به حدود ذیل:
شماال: به طول 21 متر دیوار به دیوار به قطعه 150 تفکیکی  

شرقا: به طول های 8 متر دیواریست به خیابان  15 متری 
جنوبا: به طول 21/25 متر دیواریست به دیوار قطعه 152 

غربا: اول به طول 8 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان همدان
ملکی آقای ســعید آقامحمدی مدیون پرونده اجرایی کالسه 8900638 طبق صورتمجلس شماره مورخه 1396/08/14 
کارشناسان رسمی دادگستری مشخصات عرصه: مساحت عرصه مطابق با سند مالکیت 169 مترمربع می باشد، مشخصات 
اعیانی: اعیانی ســاختمان شــامل زیرزمین با کاربری انباری به ارتفاع 2/50 به مســاحت 169 مترمربع، طبقه همکف با 
کاربــری تجاری به ارتفاع 4/60 به مســاحت 169مترمربع بالکن داخل مغازه با کاربری تجاری به ارتفاع 2 به مســاحت 
52مترمربع و طبقه اول با کاربری مسکونی به ارتفاع 2/80 به مساحت 185 مترمربع جمع کل زیر بنا حدود 575 مترمربع 
می باشــد. ساختمان با اســکلت فلزی، سقف طاق ضربی، نما غربی سنگ و شیشه سکوریت و نما شرقی سیمانی می باشد. 
قدمت ســاختمان مذکور بیش از 30 سال اســت ملک دارای حق االمتیاز انشعابات آب و گاز و کنتور برق مستقل می باشد. 
به آدرس: قزوین- خیابان بلوار اســدآبادی جنب بانک ملت به کدپســتی 34188-14878 ضمنا برابر بازداشــت  نامه های 
شــماره 31001785 مورخ 1394/09/05 و 31005604 مورخ 1395/10/26 اداره اجرای اســناد رســمی قزوین بازداشت 
می باشــد ملک مذکور برابر بیمه نامه ملک تا تاریخ 1398/06/21 دارای اعتبار بیمه می باشد و ملک در ید مالک می باشد. 
طی قرار برابر ســند رهنی 160842 مورخ 1386/07/12 و 164798 مورخ 1388/05/10 دفتر اسناد رسمی یک قزوین در 
رهن بانک اقتصاد نوین می باشــد. در قبال طلب توسط کارشــناس )با در نظر گرفتن اینکه ملک تجاری و مسکونی بوده 
و همراه با ســرقفلی که جزئی از حقوق متعلقه بوده( ارزش کل ملک ششــدانگ شامل عرصه و اعیان و سرقفلی، به مبلغ 
15/367/000/000 ریال ارزیابی شــده اســت از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 1397/08/06 در محل 
اجرای ثبت قزوین از طریق مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ 15/367/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود فروش کال نقدی می باشد بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب یا اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و چنانچه روز مزایده با تعطیل 
رســمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان  تشکیل خواهد شد طالبین می توانند در 
ساعات اداری جهت اطالعات بیشتر به اجرای ثبت قزوین واقع در خیابان پادگان اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 1397/07/14

کفیل اداره اجرای اسناد رسمی قزوین- حسن کیائی

آگهی حصر وراثت
آقای ارشام افغانی اصل دارای شناســنامه به شماره 2374 به شرح پرونده 
کالسه 995-97 این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ام گلثوم )شهناز( خامه یار به شماره شناسنامه: 739 
در تاریــخ: 1396/11/15 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، 

ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- ارشــام افغانی اصل فرزند عوض شماره شناســنامه 2374 پسر متوفی 
2- اشــکان افغانی اصل فرزند عوض شماره شناســنامه 173 پسر متوفی 
3- عوض افغانی اصل فرزند یوسف شماره شناسنامه 7349 همسر متوفی.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد، 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و 
هر وصیتنامه جز سری و رســمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

آگهی دعوت به افراز قسمتی از پالک 
۳۲۶1/1 واقع در بخش ۸ اهواز

به اطالع کلیه مالکین مشاعی پالک 3261/1 واقع در بخش 8  اهواز آقای سهراب 
حلفی و عبداالمیر حلفی و داود زرگانی و عیدی حلفی و سکینه حلفی و سایر مالکین 
مشــاعی احتمالی می رساند که عملیات افراز مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی 
ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران - فرماندهی قرارگاه مهندسی پاکسازی نیروی زمینی سپاه - جنوب 
به طرفیت کلیه مشــاعی جهت افراز قسمتی از پالک 3261/1 واقع در 8 اهواز در 
روز شــنبه تاریخ 1397/07/21 راس ساعت 8/30 صبح طبق قانون افراز و فروش 
امالک مشاعی مصوب آذرماه 1357 به عمل خواهد  آمد لذا به کلیه مالکین مشاعی 
ازطریق این آگهی ابالغ تا رأس ساعت مقرر در محل اداره ثبت حاضر تا در معیت 
متقاضی به همراه نماینده و نقشــه بردار ثبت از محل بازدید گردد و چنانچه نسبت 
به عملیات افراز مورد تقاضای نامبرده فوق الذکر معترض می باشــید ظرف مدت ده 
روز پس از ابالغ رای افرازی اعتراض خود را به محاکم قضائی تسلیم نمایید. ضمنا 

عدم حضور شما مانع رسیدگی نخواهد شد.
افشین - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه یک اهواز 5/1627م/الف

ابالغیه
مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی: فاطمــه شــکرآبادی نــام پــدر: ولی اله

 کد ملی: 3875626125
نشانی: همدان- خ شهدا- محله حاجی- کوچه درسنگی- بن بست نغمه- مجتمع 

کسری3- کد پستی: 6518634161 تلفن همراه: 09189164435
تاریخ حضور: 1397/9/3 شنبه ساعت: 15:30 محل حضور: همدان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به خوانده خانم فاطمه شکرآبادی. 
خواهان آقای مجید مرادی رحیم آبادی به خواســته مطالبه طلب مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره کالسه 970465/124/ح شورای حل اختالف همدان ثبت 
و وقت رســیدگی مورخ 1397/9/3 ســاعت 15/30 تعیین گردیده که طبق ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ نشــر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی و دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دبیرخانه 1۲۴ شورای حل اختالف همدان- تقریظی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 
آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760324009002896- 1397/7/3 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای یاســر برازجانی فرزند عبدالرضا به شــماره شناسنامه 2663 صادره از 
بوشــهر به شماره ملی 3501020600 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131 مترمربع پالک 
48 فرعی از 2196 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2196/46 اصلی واقع در بخش دو بوشهر 
خریداری از عوض دهقانی مالک رسمی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/14                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/29

سهراب خواجه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بوشهر مالف1053

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760317007002439 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالحســین نوروزیان فرزند اســداله بشناسنامه شماره 
427 صادره از بهبهان به شــماره ملی 1860982956 در ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 281/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5658 اصلی واقع در بخش یک 
بهبهان خریداری از مالک رسمی میرزا حسین شریعت زاده محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/14                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/7/29
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

به موجــب پرونده های اجرائی کالســه 9400139 و 9400140 له بانک تجارت همدان 
و علیه شــرکت تعاونی کاوش کارتن مالیر به شــماره ثبت 1530 اداره ثبت شرکت های 
مالیــر )متعهد( و آقایان آیت اله فرهادی و علی همت بنشاســته و عبدالحســین صفری 
)راهنیــن( موارد وثیقه اســناد رهنــی شــماره 7071-87/11/21 و 9028-89/2/28 و

17275-92/12/27 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 30 همدان که توسط کارشناس 
رســمی دادگســتری ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده اســت از طریق مزایده به فروش 

می رسد. محل، حدود، مقدار و توصیف اجمالی ملک به شرح ذیل می باشد: 
1- ششدانگ اعیانی یک باب خانه پالک 1647 فرعی از 2043 اصلی واقع در بخش یک 
مالیر )مورد وثیقه اسناد رهنی 7071 مورخ 1387/11/21 و 17275 مورخ 1392/12/27 
دفتر 30 همدان( به مســاحت 104/16 مترمربع که سند مالکیت ذیل ثبت 22682 صفحه 
147 دفتــر جلــد 146 امالک بخش مربوطه به نام آقای علی همت بنشاســته با حدود و 
مشخصات ذیل صادر و تسلیم گردیده است: شماال به طول 10/70 متر دیواریست به دیوار 
باقیمانده 2043 اصلی شــرقا به طول 9/85 متر درب و دیواریست به کوچه 8 متری جنوبا 
به طول 10/30 متر دیواریســت به باقیمانده 2043 اصلی غربا به طول 10 متر دیواریست 
به دیوار باقیمانده مذبور و طبق نظر هیئت ســه نفره کارشناسان رسمی دادگستری پالک 
مذکور واقع در مالیر بلوار 32 متری مطهری کوچه شــهید محمد سلیمانی با عرصه ملک 
اوقافی و به صورت ســاختمانی با قدمت بالغ بر 20 ســال و شامل یک طبقه زیرزمین به 
مســاحت حدود 65 متر مربع و یک طبقه همکف به مساحت حدود 70 متر مربع می باشد 
که فاقد هرگونه اســکلت بتنی و یا فوالدی بوده سقف ها از نوع طاق ضربی نمای سیمان 
ســفید دارای یک امتیاز برق تک فاز یک انشعاب آب شهری یک انشعاب گاز شهری یک 
خط تلفن ثابت است سیستم گرمایشی از نوع بخاری و آبگرمکن و سیستم سرمایشی کولر 

آبی می باشد و به مبلغ 900/000/000 ریال ارزیابی شده است.
2- ششــدانگ اعیانی یک باب عمارت پالک 2200 فرعی از 2043 اصلی واقع در بخش 
یک مالیر )مورد وثیقه ســند تعویض وثیقه 9028 مــورخ 89/2/28 دفتر 30 همدان( به 
مســاحت 190 متر مربع که ســند مالکیت ذیل ثبت 21151 صفحه 205 دفتر جلد 134 
امالک بخش مربوطه به نام آقای عبدالحســین صفری با حدود و مشخصات ذیل صادر و 
تســلیم گردیده است؛ شــماال به طول 19 متر دیوار به پی 1197 فرعی شرقا به طول 10 
متر درب و دیواریست به خیابان ده متری جنوبا به طول 19 متر دیوار به پی 2202 فرعی 
غربا بــه طول 10 متر دیوار به پی 2201 فرعی حقــوق ارتفاقی ندارد و طبق نظر هیئت 
ســه نفره کارشناسان رسمی دادگستری پالک مذکور واقع در مالیر بلوار نبوت 20 متری 
رســالت کوچه شهید فرشاد شاملو کد پســتی 6571871556 و 6571871555 با عرصه 
ملک اوقافی و به صورت ساختمانی با قدمت بالغ بر 20 سال و شامل یک طبقه همکف به  
مساحت حدود 120 مترمربع و یک طبقه اول به مساحت حدود 120 مترمربع می باشد که 
فاقد اســکلت  بتنی و یا فوالدی بوده سقف ها از نوع طاق ضربی نمای آجرنما دارای یک 
امتیاز برق تک فاز یک انشــعاب آب شــهری یک انشعاب گاز شهری یک خط تلفن ثابت 
است سیستم گرمایشی از نوع بخاری و آبگرمکن و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد و 

به مبلغ 2/400/000/000 ریال ارزیابی شده است.
3- ششدانگ اعیانی یک باب خانه پالک 5148 فرعی از 2043 اصلی واقع در بخش یک 
مالیر )مورد وثیقه اسناد رهنی 7071 مورخ 1387/11/21 و 17275 مورخ 1392/12/27 
دفتر 30 همدان( به مساحت 260 متر مربع که سند مالکیت ذیل ثبت 24936 صفحه یک 
دفتــر جلد 166 امالک بخش مربوطه به نام آقای آیت اله فرهادی با حدود و مشــخصات 
ذیل صادر و تســلیم گردیده است؛ شــماال به طول 10 متر دیوار به دیوار 6074 فرعی از 
2043 اصلی شرقا به طول 26 متر دیوار به دیوار پالک 6075 جنوبا به طول 10 متر درب و 
دیوار به خیابان 12 متری غربا به طول 26 متر دیوار به دیوار پالک 5149 فرعی از 2043 
اصلی حقوق ارتفاقی ندارد و طبق نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری پالک 
مذکور واقع در مالیر بلوار نبوت کوچه شــهید زند عباس آبادی کد پستی 6571869567 
و 6571869566 عرصه ملک اوقافی با مســاحت 260 متر مربع و به صورت ساختمانی با 
قدمت بالغ بر 20 ســال و شامل یک زیرزمین به مساحت حدود 60 متر مربع و یک طبقه 
همکف به مساحت حدود 150 متر مربع و یک طبقه اول به مساحت حدود 150 متر مربع 
می باشد که فاقد اســکلت بتنی و یا فوالدی بوده سقف های آن از نوع طاق ضربی، فاقد 
نماســازی، عایق رطوبتی بام از نوع ایزوگام و دارای یک امتیاز برق تک فاز، یک انشعاب 
آب شــهری یک انشعاب گاز شهری و یک خط تلفن ثابت است سیستم گرمایشی از نوع 
بخاری و آبگرمکن و سیســتم سرمایشــی کولر آبی می باشد و به مبلغ 3/000/000/000 

ریال ارزیابی شده است.
پالک های مذکور از ســاعت 9 صبح الی 12 روز یکشــنبه مورخ 1397/8/6 در اداره ثبت 
اســناد و امالک شهرســتان مالیر واحد اجرا واقع در مالیر میدان انقــالب ابتدای بلوار 
نبوت از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایــده از مبالغ ارزیابی فوق به ترتیب ردیف 
1- 900/000/000  ریــال 2- 2/400/000/000 ریال 3- 3/000/000/000 ریال )پایه 
مزایده( شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا  تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
                تاریخ انتشار: 1397/7/14

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

قاچاق سوخت
زاهدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی اســتان سیستان 

و بلوچستان از کشف دپو سوخت های قاچاق در زاهدان خبر داد. 
سرهنگ ابراهیم مالشــاهی گفت: با کسب خبری مبنی بر دپو 
مقادیر زیادی سوخت قاچاق در یکی از مناطق شهر زاهدان موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار تیمی از پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود: کارآگاهــان اداره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پس از 
شناسایی محل دپو در یک انبار با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی 
غافلگیرانه وارد عمل شــدند و در بازرســی از محل مقدار 1۳ هزار و 

7۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در 
این رابطه پنج دستگاه خودرو سواری توقیف و افراد متخلف با تشکیل 

پرونده روانه دادسرا شدند.
تخم مرغ فاسد

رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي آستارا از کشف تخم مرغ 
فاسد در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ محمد نمازي گفت: ماموران ایست و بازرسي سه راه قلعه 
حین کنترل خودروهاي عبوري به یک دســتگاه خودرو باري نیسان 

مشکوك شده و این خودرو را براي بررسي متوقف کردند.
این مقام انتظامي با بیان اینکه در بازرسي از این خودرو یک تن 
و 2۰۰ کیلو گرم تخم مرغ فاسد و غیر قابل مصرف کشف شد، افزود: 
کارشناسان ارزش تخم مرغ هاي کشف شده را12 میلیون ریال اعالم 
کردند.وي خاطر نشــان کرد: در این راســتا متهم 26 ساله به اداره 

دامپزشکي شهرستان آستارا معرفي شد.
کودک آزاری

ســاری- ایرنا: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قائمشهر گفت 
که پس از تایید مرگ یک کودك چهار ســاله در این شهرســتان به 
خاطر ضرب و شتم از سوی پزشکی قانونی، پدر و مادر وی به عنوان 

متهمان اصلی دستگیر شدند. 
مرگ ایــن کودك بی دفاع روز چهارشــنبه رخ داد و پزشــکی 
 قانونــی مازنــدران هم علت مرگ را ضرب و شــتم اعالم کرده بود. 
ســرهنگ محمد ولی مرادی، گفت که بازجویی از متهمان در حال 

انجام است. 
انبار احتکار کاال

اهواز- خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات 
حکومتی مسجد سلیمان گفت: یک انبار احتکار کاال به ارزش 15۰ 

میلیون تومان در مسجدسلیمان کشف شد.
حیدر چراغی افزود: بنا به کارشناســی به عمل آمده ارزش ریالی 
کاالهای موجود در انبار که شــامل برنج، روغن، انواع حبوبات، قند و 
شــکر، چای و پوشک نوزاد می باشد، بیش از یکصد و پنجاه میلیون 
تومان اســت.وی اضافه کرد: در روزهای آینده کاالهای کشف شده 
بــا هماهنگی اداره صنعت، معدن و تجارت در ســطح شهرســتان 
مسجدسلیمان در فروشگاه های بزرگ و تعاونی های مصرف به قیمت 

مصوب توزیع و به فروش می رسند.
سانحه رانندگی

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت: بر اثر 
برخورد یک دستگاه پژو 4۰5 با یک دستگاه سواری برلیانس در محور 

»بوشهر- دلوار« دو تن جان خود را از دست دادند. 
ســرهنگ »جابر پاپری« اظهار داشت: یک دستگاه پژو 4۰5 در 
محور بوشهر به دلوار رو به روی روستای »دالرام« با یک دستگاه سواری 
برخورد کرد که متاسفانه به علت شدت برخورد و جراحت شدید، هر 

دو راننده قبل از اعزام به مرکز درمانی جان باختند.
وی افزود: با بررســی کارشناس تصادفات پلیس راه، علت حادثه 

انحراف به چپ راننده خودرو سواری پژو 4۰5 اعالم شد.
دستگیری متخلف ارز

مشهد ایسنا: دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراســان  رضوی از دستگیری 1۹ متخلف 
بازار ارز که خارج از شبکه صرافی های مجاز نسبت به خرید و فروش 

و اخالل در بازار ارز اقدام می کردند، در مشهد خبر داد.
»محمد فرزادفر« گفت: از این تعداد تنها شــش  نفر ارز به همراه 
داشــتند و مجموع ارز در اختیار آنان شامل ۹۰۰۰ دالر، 2۰۰۰ یورو 
و ۹۰۰ دینار بود.وی اضافه کرد: برای این متخلفان پرونده تشــکیل 

شده و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از آتش سوزی 
یک ساختمان مسکونی در مجیدیه شمالی و یک انبار 

سه هزار متری در مشیریه خبر داد.
جالل ملکی به ایســنا گفــت: صبح دیــروز، یک مورد 
آتش سوزی در خیابان مجیدیه شمالی، میدان بهشتی، کوچه 
ذاکری به سامانه 125 آتش نشانی شهرداری تهران اعالم شد و 
در مدت دو دقیقه و ۳۰ ثانیه سه ایستگاه همراه با امکانات به 

محل حادثه اعزام شدند.
ملکی با بیان اینکه در این حادثه یک واحد7۰ متری در 
طبقه دوم این ســاختمان 6 طبقــه 1۸ واحدی دچار حریق 
شــده بود و در ادامه طبقات باالتر را نیز فرا گرفته بود، افزود: 
افراد ســاکن در ساختمان در طبقات محبوس شده بودند که 
آتش نشانان همزمان با خاموش کردن آتش همراه با دستگاه های 
تنفسی به طبقات باال رفتند و افرادی که در دود غلیظ حبس 

شده بودند را خارج کردند.
وی ادامه داد: حین انجام عملیات اطفای حریق آتش نشانان 
با پیکر بیهوش مردی تقریبا 6۰ ســاله در همان واحدی که 
آتش ســوزی در ابتدا شروع شــده بود مواجه شدند و او را از 
ســاختمان خارج کردند اما متاســفانه با وجود حضور عوامل 
اورژانس و انجام معاینات اولیه مشخص شد که این فرد جان 

خود را از دست داده است. 
سخنگوی آتش نشــانی تهران گفت: آتش نشانان تمامی 
افراد حاضر در ســاختمان را خارج کردند و دو مرد که دچار 

دودگرفتگی شده بودند نیز به عوامل اورژانس تحویل دادند، در 
نهایت با تالش آتش نشانان آتش سوزی مهارشد، ضمن اینکه 

علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.
حریق در انبار 3 هزار متری 

ملکی همچنین از آتش سوزی در یک انبار کاال در محله 
مشــیریه خبر داد و گفت: این حادثه بعد از ظهر پنجشنبه به 
ســامانه 125 سازمان آتش نشانی اعالم شد و بالفاصله عوامل 
آتش نشانی از پنج ایستگاه به همراه تانکر آب و خودروی حامل 

تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند. 
وی در مورد جزئیات این آتش سوزی افزود: آتش سوزی 
در یک مجتمع انبار به وســعت ســه هزار متر که مسقف هم 
بود، رخ داده و دود غلیظی هم از دور نمایان بود که نشــان از 

گستردگی حریق داشت. 
سخنگوی آتش نشانی تهران اظهارداشت: آتش نشانان در 
مدت کوتاهی در محل حاضر شدند و عملیات را از چند سمت 
آغاز کردند. با توجه به اینکه در مجاورت محل آتش ســوزی 
مواد قابل اشــتعال وجود داشت و آتش در حال سرایت به آنها 
بود، آتش نشانان تمام تالش خود را به کار بستند تا از سرایت 

آتش جلوگیری شود.
ملکی گفت: چند مورد صدای انفجارهای کوچک هم به 
گوش رسید که حاکی از وجود مواد قابل اشتعال بود، اما آنچه 
بیشتر در این محل وجود داشت، مواد پالستیکی و پالت های 

چوبی بود. 

وقوع 2 آتش سوزی مهیب در مجیدیه و مشیریه
از  آمریکایی چهارشنبه شب  رســانه های 
درگذشت »لئون لدرمن« فیزیکدان شناخته  شده 

این کشور خبر دادند.
بــه گزارش فــارس، بــه نقــل از خبرگــزاری 
»آسوشیتدپرس«، لدرمن بیش از همه به دلیل دریافت 
جایزه نوبل ســال 1۹۸۸ به واسطه کشف ذره بنیادی 

زیراتمی »میون نوترینو« شناخته شده بود. او 
بعدها در سال 1۹۹۳ هم کتابی معروف نوشت 
و در آن در اصطالحی که ماندگار شد، از ساز و 
کار »بوزون هیگز« به دلیل نقش اساسی آن در 
شکل گیری ماده، با عنوان »ذره خدا« یاد کرد.

ســال 2۰15، بار دیگر نــام لدرمن در 
رسانه ها مطرح شد، زمانی که همسر او برای 
پرداخت هزینه های درمان لدرمن مجبور شد 

با آب شــدن یخ در برخی از مســیرهای 
کوهستانی آلپ در فرانســه، جسد کوهنوردی 

متعلق به ۲۶ سال پیش پیدا شد.
به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه صباح، »حسن 
طارم« جوان ترکیه ای که 26 ســال پیش به منظور کار 
همراه با خانواده اش به فرانسه رفته بود، برای کوهنوردی 

به کوهستان آلپ رفت، اما به دلیل ریزش کوه زیر برف ماند و سال ها کسی از او 
خبر نداشت، اما اکنون پس از آب شدن یخ های یک مسیر باریک در کوهستان 

آلپ، جسد او پیدا شد.
خانواده این جوان ترکیه ای اعالم کردند که چهره او کامالً قابل شناسایی بوده 

و می خواهند فرزند خود را به ترکیه منتقل کنند.

دادگاهی در ســئول »لــی میونگ باک« 
رئیس جمهور اسبق کره جنوبی را به جرم فساد 

مالی به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، این تازه ترین مورد 
از فساد مالی دولتمردان ارشد کره جنوبی طی ماه های 

اخیر به شمار می رود.
بر اساس این گزارش »لی« 
که طی سال های 2۰۰۸ تا 2۰1۳ 
میالدی قدرت را در دست داشته 
رئیس جمهور  چهارمین  اســت، 
کره جنوبی اســت که به زندان 
محکوم می شــود. »پارك گئون 
هائــه« رئیس جمهوری که پس 
از »لــی« به قدرت رســید نیز 
اخیراً به خاطر دســت داشتن در 
پرونده های متعدد رسوایی مالی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ۱۵ میلیارد 
تومان اعتبار برای احیای واحدهای صنعتی و تولیدی 

آسیب دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه خبر داد. 
به گزارش ایرنا، محمد شــریعتمداری در جلســه ستاد 
رســیدگی به واحدهای صنعتی و تولیدی ســرپل ذهاب در 
فرمانداری این شهرستان افزود: مسئوالن دستگاه های اجرایی 
باید با کاهش بروکراســی اداری در راســتای رفع مشکالت 

واحدهای تولیدی و صنعتی زلزله زده گام بردارند.
وی اظهار داشت: کارهایی برای بازسازی یا احیای واحدهای 
تولیدی و صنعتی انجام شده که کافی نبوده و باید با اتخاذ راهکار 
اصولی نسبت به احیای مجدد آنها گام های اساسی برداشته 
شود.وی اضافه کرد: در راستای رفع مشکالت واحدهای تولیدی 
امهال و استمهال 2 ساله تسهیالت در نظر گرفته شده که کافی 

نبوده و برخی واحدها نتوانسته اند در این زمینه اقدام کنند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکالت 
واحدهای صنعتی و تولیدی باید تصمیم هایی اتخاذ شــود تا 

هرچه سریع تر به چرخه تولید بازگردند.
وی افزود: بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی 
زلزله زده در چارچوب مصوبه دولت و بخش دیگر در چارچوب 
قانون قابل حل است که در این خصوص اقدام الزم باید صورت 
گیرد.شریعتمداری در ادامه اظهار داشت: تامین ارز واحدهای 
تولیدی زلزله  زده نیز در هیئت دولت مطرح و در رابطه با آن 
تصمیم گیری خواهد شــد.وی از بانک های عامل خواست با 
اتخاذ راهکار اصولی نسبت به پرداخت تسهیالت مورد نظر به 
واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده ناشی از زلزله پارسال 

اهتمام بیشتری داشته باشند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: 
یکی از ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان بهبهان در 

اثر تیراندازی افراد ناشناس به شهادت رسید. 
سرهنگ علی قاسمپور در گفت و گو با ایرنا افزود: استوار 
یکم جهانشاه بازارنویی در پی تیراندازی افراد ناشناس در حین 

گشت زنی به شهادت رسید.
وی ادامه داد: در ساعت چهار بامداد روز پنجشنبه ماموران 
گشت پاســگاه منصوریه بهبهان در حال گشت زنی در حوزه 
استحفاطی خود بودند که با تیراندازی افراد ناشناسی از داخل 

یک خودروی سواری مواجه شدند.
وی گفت: پس از آتش متقابل مامور یاد شده مجروح شده 
و به علت شدت جراحت به شهادت رسید.سرهنگ قاسمپور 
گفت: یکی دیگر از ماموران نیروی انتظامی نیز دراین حادثه 
مجروح شد.فرمانده انتظامی بهبهان از به هالکت رسیدن عامل 

شهادت مامور نیروی انتظامی خبر داد. 
ســرهنگ »رضا پاپی« گفت: در پــی تیراندازی افرادی 
ناشــناس به واحد گشتی که منجر به شــهادت استوار یکم 
»جهانشاه بازارنویی« شد، پلیس، عامل تیراندازی را که دارای 
چندین سابقه )شرارت، درگیری، سرقت، موادمخدر و...( بود، 
شناسایی کرد.وی افزود: پلیس بهبهان پس از اخذ مجوز قضائی 
مخفیگاه متهم را محاصره کرد و در مقابل شرور مسلح برای 
فرار از دست قانون، اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کرد 
که در تیراندازی متقابل، وی مجروح شد و در نهایت به علت 

شدت جراحات وارده در بیمارستان به هالکت رسید.

رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
قزوین از امدادرسانی و انتقال ۵4 مصدوم پاکستانی و 
افغان به بیمارستان خبر داد و گفت: این افراد در حادثه 
برخورد اتوبوس بــا خاکریز جاده در آزاد راه قزوین - 

زنجان مجروح شده بودند. 
به گزارش ایرنا ، پیمان نامدار، افزود: اتوبوس حامل اتباع 
افغانســتان و پاکستان روز پنجشنبه با خاکریز کنار جاده در 
کیلومتــر ۳۰ آزادراه زنجان به قزوین برخورد کرد.وی اضافه 
کرد: به محض دریافت اطالعات اولیه، یک دستگاه اتوبوس و 
پنج دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: 
در مجموع 54 مصدوم پس از درمان اولیه به بیمارستان های 
شــهید رجایی و رازی قزوین و شفای تاکستان منتقل شدند 
و یک مصدوم هم در محل درمان شــد.رئیس  مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی قزوین با بیان اینکه مصدومان 
این حادثه آسیب جدی ندیده اند، افزود: حال عمومی این افراد 

رضایت بخش و رو به بهبود است. 

رئیــس پلیس آگاهی ناجا دالیــل احضار برخی 
سلبریتی هایی که اقدام به جمع آوری کمک های مردمی 

برای زلزله کرمانشاه کرده بودند را تشریح کرد.
سردار محمدرضا مقیمی در گفت وگو با ایسنا درباره تصاویر 
منتشر شــده از احضارنامه برخی سلبریتی هایی که اقدام به 
جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله کرمانشاه کرده بودند، 
از جمله علی دایی و صادق زیباکالم گفت: پلیس آگاهی ناجا 
ضابط قوه قضائیه است و وظیفه اجرای دستورات قضایی را دارد.
مقیمی با اشاره به زلزله کرمانشاه اظهار داشت: زمانی که 
کمک های مردمی برای هموطنان زلزله زده جمع می شد، ابتدا 
سازمان دهی مشخصی برای آن وجود نداشت و افراد مختلفی 
زحمت کشــیده و اقدام به جمع آوری کمک کردند. االن الزم 
است بدانیم که این کمک ها چه میزان است و کجا اتفاق می افتد.
وی بــا بیان اینکه دعوت افراد مختلف به پلیس آگاهی برای 
انجام مصاحبه در این خصوص بوده است، افزود: افرادی که به 
پلیس آگاهی دعوت شدند، نه به عنوان مجرم و متهم، بلکه به 
عنوان مطلع دعوت و این دعوتنامه برای خیلی ها صادر شد و 
آنها هم و آمدند و صحبت کردند و توضیحاتی را ارائه کردند؛ 
البتــه برخی هم نیامدند.رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر 
اینکه به هیچ عنوان بحث مجرمیت و بازداشت این افراد مطرح 
نیست، خاطرنشان کرد: این افراد با حکم قضایی دعوت شدند 
و قاضی از ما خواســته بود از این افراد دعوت کنیم و ما هم 
این کار را انجام دادیم. در مورد چند نفری هم ما قبال چند بار 
رفتیم و جوابی ندادند و مأموران ما مجبور شدند برای اجرای 

دستور قضایی احضاریه را الصاق کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت:  8 درصد جان باختگان 
حوادث رانندگی کودکان هســتند و بر این اســاس 
درصددیم تا اســتفاده از صندلی کودک در خودروها 

اجباری شود.
 به گزارش فارس، ســردار تقی مهری در دومین همایش 
یادبود جان باختگان حوادث ترافیکی، با اشاره به اجرای طرح 
تابستانه ترافیکی ۹7 با هماهنگی همه دستگاه های امدادی و 
اورژانسی،گفت: با افزایش 15 درصدی تردد در سطح جاده ها 
خوشبختانه طبق آمار پزشکی قانونی در ماه اول و دوم تابستان 

شاهد کاهش آمار جان باختگان بوده ایم.
مهری اظهارداشــت: 51 درصد از جان باختگان حوادث 
رانندگی، 2۰ تا 5۰ ساله بوده اند یعنی نیروی کار جامعه، از طرف 

دیگر ۸ درصد از جان باختگان هم کودك بوده اند.
وی در حاشیه این همایش نیز در جمع خبرنگاران با اشاره 
به آمار جان باختگان و مصدومان حوادث رانندگی، گفت: بنا 
بر آمار پزشکی قانونی از سال 1۳۸4 تا کنون چهار میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته و مجروح شدند که 

در این بین 277 هزار نفر جان باخته اند؛ آمار کشته ها در سال 
گذشته به 16 هزار و 2۰1 نفر رسید.رئیس پلیس راهور ناجا ادامه 
داد: یکی از قشرها که بیشترین صدمه در تصادفات رانندگی را 
می بینند کودکان هستند که طبق آمار ۸ درصد جان باختگان 
را به خود اختصــاص داده اند. یکی از موضوعات مهمی که با 
هماهنگی دســتگاه ها در صدد پیگیری آن هستیم آن است 
که استفاده از صندلی کودك اجباری شود؛ از خودروسازان نیز 
درخواست کرده ایم که جایی برای صندلی کودك تعبیه کنند.

تصادفات اولین علت مرگ رده سنی ۱۵ تا ۱7 سال
سرپرســت سازمان اورژانس کشور نیز در این همایش به 
قربانی شدن کودکان در حوادث رانندگی پرداخت و اظهار داشت: 
ما با دو مدل قربانی کودك در حوادث ترافیکی مواجه هستیم.
گروه اول کودکانی هستند که به طور مستقیم و ناخودآگاه دچار 
حادثه و عارضه شده و یا جان خود را از دست داده اند و خودشان 
هیچ گناه و تقصیری نداشته اند. : دسته دوم کودکانی هستند که 
به طور غیرمستیم قربانی شدند، یعنی پدر یا مادر، یا خواهر یا 
برادر، یا دوست یا همبازی خود را در اثر تصادف از دست داده اند 

که تا مدت ها و برخی تا آخر عمر دچار مشکل خواهند شد.
پیرحســین کولیوند افزود: در رنج ســنی 15 تا 17 سال 
اولین علت مرگ را حوادث رانندگی به خود اختصاص داده و 
سومین علت مرگ 1۰ تا 14 ساله ها و چهارمین علت مرگ 5 

تا ۹ ساله ها نیز حوادث رانندگی است.
کولیوند افزود: بعد از دســت دادن سرپرســت خانوار در 

تصادف، کودك دچار نوساناتی در زندگی می شود.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از کودکان نیز در حوادث مصدوم 
و مجروم می شوند؛ برای برخی نیز عوارض تصادف تا آخر عمر 
باقی مانده و زندگی و رشدشان را تحت الشعاع قرار می دهد و تا 

آخر عمر نیاز به خدمات حمایتی و توانبخشی دارند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور با اعالم اینکه باید به اعمال 
قانون و مقررات بها دهیم و خدمات در حوزه درمان را توسعه 
دهیم، به جان باختگان 7 هزار نفر از ابتدای امسال در حوادث 
رانندگی پرداخت و گفت: تعداد زیادی نیز مصدوم شــدند که 
باید همه با هم با همت و تالش و پیشــگیری و آموزش و کار 

جهادی تالش کنیم تا از حوادث رانندگی بکاهیم.

پلیس پیگیر طرح اجباری کردن صندلی کودک

سردار مهری: 8 درصد جان باختگان تصادفات کودکان هستند

رئیس  کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 4۱3 هزار 
خانوار با اســتفاده از ظرفیت بودجه سال 97، تا پایان 
مهرماه واجد شرایط قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی 

این نهاد خواهند شد. 
به گزارش ایرنا، سید پرویز فتاح در جلسه شورای اداری 
اردستان افزود: برای نخستین بار با کمک نمایندگان مجلس 
از محل تبصره 14 مبلغ 4۰ هزار میلیارد ریال در بودجه لحاظ 

شد که دولت به تبصره  ها به صورت کامل عمل کرد.
وی اظهارداشــت : دریافتی مددجویــان کمیته امداد و 
بهزیستی در نتیجه این امر بین سه تا چهار و نیم برابر افزایش 
یافت؛ همچنانکه دولت و مجلس با یک هماهنگی در تبصره 16 
سال گذشته نزدیک به 21 هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
در نظر گرفتند.وی اضافه کرد: تسهیالت  اشتغال روستایی و 
تبصره 16 امســال به دو برابر افزایش یافته و امید می رود در 
نیمه دوم سال پرداختی ها بیش از پیش باشد.وی تصریح کرد: 
از این پس هیچ نیازمندی پشت نوبت ورود به چرخه حمایتی 
کمیته امداد نمی ماند.فتاح ادامه داد : کسانی که در صف انتظار 
جهت دریافت وام ضروری بودند، با تامین منابع تا یکماه آینده 
پرداخت هــا صورت خواهد گرفت.وی با تاکید بر تامین منابع 
کمک های موردی و بیماری های صعب العالج اردستان گفت: 
ساخت 5۰ واحد مسکونی برای نیازمندان این شهرستان در 

صورت تامین زمین و مجوزهای الزم صورت خواهد گرفت.

رئیس  اداره حفاظت محیط زیســت هویزه گفت: 
آتش سوزی هورالعظیم در این شهرستان، که از غروب 

روز پنج شنبه آغاز شده بود، مهار شد. 
محمد ســاکی در گفــت وگو با ایرنا اظهار داشــت: این 
آتش ســوزی در مخزن شــماره دو هورالعظیم، و در نزدیکی 

تاسیسات نفتی آزادگان شمالی رخ داد.
وی افزود: این آتش سوزی کمتر از دو ساعت طول کشیده 
و با همکاری محیط بانان و آتش نشــانی شرکت نفت آزادگان 

شمالی خاموش شد.
ساکی با بیان اینکه علت آتش سوزی و وسعت آن در دست 

بررسی است، گفت: این ششمین آتش سوزی وسیع در تابستان 
امسال در بخش ایرانی هورالعظیم بوده که وسعت آخرین آنها 

در هفته گذشته 21۸ هکتار بوده است.
به گفته وی آتش سوزی های با وسعت کم و محدود، در حد 
یکی دو هکتار، نیز اتفاق افتاده که معموال در آمار ذکر نمی شود.
ساکی نســبت به تبعات کاهش شدید آب تاالب هشدار 
داد و تاکید کرد: ارتفاع آب در مخزن دو و سه تاالب به شدت 
کاهش یافته و نیزار های محل آتش سوزی خشک شده است.

وی همچنین گفت: آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم 
همچنان ادامه دارد و کانون های دود در این تاالب فعال هستند.

تخصیص 15 میلیارد تومان
 برای واحدهای صنعتی زلزله زده

یک مامور نیروی انتظامی 
در بهبهان به شهادت رسید

جراحت 54 اتباع پاکستانی 
و افغان در سانحه رانندگی

هورالعظیم بازهم آتش گرفت 413 هزار خانوار، تحت پوشش 
کمیته امداد قرار می گیرند

توضیح پلیس در مورد 
احضار »علی دایی« و 

»صادق زیباکالم« به آگاهی

جایزه نوبلی را که او حدود سه دهه پیش برده بود، به حراج بگذارد.
همســر لدرمن هنگام حراج جایزه نوبل گفته بود برای تأمین هزینه درمان 

آلزایمر همسرش مجبور به این کار شده و امیدوار بود که چنین اتفاقی نیفتد.
لدرمن که از سال 2۰11 به بعد از آلزایمر رنج می برد، روز چهارشنبه در سن 

۹6 سالگی در یک آسایشگاه سالمندان در آیداهو درگذشت.

ازدواج جالب 
خواهران 

فلسطینی 
با ۳ جانباز 

مقاومت

ماجرای خواندنــی و جالب ازدواج خواهران 
فلسطینی با سه داماد جانباز در نوار غزه خبرساز 

شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سه جوان شجاع 
که برای آب و خاك خود در جریان تظاهرات بازگشت 

پای خود را از دســت داده اند، سرنوشتشان با سه خواهر از خود گذشته و فداکار 
گره خورد که این روزها نام آنها به نیکی ســر زبان کاربران شبکه های اجتماعی 
عرب زبان افتاده اســت، سه دختر فلسطینی که با اقدام زیبا و خداپسندانه خود 

مورد تحسین کاربران قرار گرفته اند.
»ریم«، »نور« و »میرفت« سه خواهر فلسطینی از اردوگاه النصیرات نوار غزه 
هستند که به جای مهریه، به اقدامات شجاعانه سه جوان فلسطینی برای حفظ 
سرزمینشان که در تظاهرات بازگشت پای خود را از دست داده اند اکتفا کرده و 

بدون هیچ مهریه ای تنها در قبال مبارزاتشان در راه میهن با آنها ازدواج کردند.

به زندان محکوم شده است. هائه اوایل سال 2۰17 میالدی از قدرت برکنار شد.
»لی میونگ باك« با اتهامات مربوط به دریافت منابع مالی غیرقانونی به ارزش 

1۰ میلیون دالر از مؤسسات و شرکت هایی مثل سامسونگ متهم شده است.
دادگاه رئیس جمهور اسبق کره جنوبی را در ارتباط با پرونده اختالس و رشوه 
به ارزش 24/6 میلیارد وون معادل 21/77 میلیون دالر از یک شــرکت خصوصی 
قطعات خودرو که توسط برادرش اداره می شده است، گناهکار تشخیص داده است. 
رئیس جمهور اسبق کره جنوبی عالوه بر محکومیت به زندان، به پرداخت 1۳ میلیارد 

وون جریمه نیز محکوم شده است.
لی 76ساله هرگونه  اشتباه و جرم خود را رد کرده و گفته است: »تحقیقاتی 
که منجر به محاکمه من شده است، با انگیزه های سیاسی و انتقام از سوی »مون 

جائه این« رئیس جمهور فعلی کره جنوبی بوده است.«

رئیس  پلیس بین الملل )اینترپل( پس از سفر 
به زادگاهش در چین ناپدید شده است.

به گزارش ایسنا، به نوشــته روزنامه ایندیپندنت، 
»منگ هونگ وی« رئیس  اینترپل که 64 سال دارد، با 
همسر و فرزندانش در لیون زندگی می کند اما خبری از 
وی از 2۹ سپتامبر 2۰1۸ )7 مهرماه جاری( که به چین 

سفر کرده، در دسترس نیست.
منابع پلیس فرانســه به رویترز گفته اند که خانــواده این فرد نه می دانند او 
کجاست و نه می توانند با او ارتباط برقرار کنند. پلیس فرانسه می گوید تحقیقاتی 

را درباره مفقود شدن وی آغاز کرده است.
»منگ هونگ وی« قبال معاون وزیر امنیت عمومی چین، معاون رئیس اداره 
اقیانوســیه چین و مدیر گارد ساحلی این کشــور بود. با این وجود دیروز برخی 
منابع خبری ادعا کردند که رئیس پلیس اینترپل، در چین  بازداشت شده و در 
حال پاسخ دادن به سواالت بازجوها است.به گزارش فارس، یک منبع خبری به 
رویترز گفته که او به محض فرود در پکن برای پاسخ دادن به برخی سواالت به 

محلی برده شده است.
دولت چین تاکنون واکنشی به این ادعاها درباره سرنوشت »منگ هونگ وی« 
که پیش از انتخاب به عنوان رئیس اینترپل، از مقام های ارشد حزب کمونیست 

چین بود نشان نداده است.
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