دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

حوادث

اعتراف دزدان تهران به سرقت  250خودرو
دس��تگیری متهمان را در دس��تور کار قرار
دادن��د؛ به دنبال آن نی��ز متهم بعدی به دام
افتاد .متهم در بازجوییهای فنی به 200فقره
سرقت لوازم داخلی خودرو و 50فقره سرقت
خودرو ،اقرار و اظهار کرد :به مدت دو س��ال
اس��ت با همکاری هفت همدستش از جمله
برادرش ،مشغول به س��رقت خودرو و لوازم
داخلی آن بوده است .این مقام ارشد انتظامی
با اشاره به اینکه متهم در بازجویی انجام شده
معترف شد که خودروهای سرقتی را پس از
س��رقت ،به محل خلوت و متروکی منتقل و
پ��س از بازکردن لوازم داخ��ل آن ،در همان
محل ،رها میکردن��د؛ تصریح کرد :متهمان
در اختی��ار پایگاه نهم پلیس آگاهی پایتخت
قرار گرفتند.

رئیس پلیس پیش��گیری پایتخ��ت از انهدام
باند هفت نفره سارقان خودرو و لوازم داخلی
آن خبر داد .به گزارش میزان،س��رهنگ رضا
بستو گفت :با افزایش سرقت خودرو و لوازم
داخلی آن در س��طح ح��وزه کالنتری 131
شناسایی و دستگیری س��ارق یا سارقان در
دستور کار ماموران قرار گرفت و با دستگیری
تعدادی از اعضای باند هفت نفره ،پیگیری و
تعقیب متهمان اصل��ی به پایگاه نهم پلیس
آگاهی پایتخت محول شد .وی تصریح کرد:
با تالش ماموران و تحقیقات فنی پلیس��ی،
یکی از س��ارقان اصلی توسط ماموران پایگاه
هفتم پلیس آگاهی دستگیر شد و به دنبال
آن ،مخفیگاه س��ارقان شناس��ایی و تیمی از
مام��وران تخصصی کالنتری 131ش��هر ری

کشف الشه یک قالده پلنگ
در پارک ملی ساریگل

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
از کشف الشه یک قالده پلنگ نرتوسط محیط
بانان پارک ملی س��اریگل خب��ر داد .به گزارش
میزان ،سید اصغر مطهری گفت :الشه یک پلنگ
بزرگجث��ه که چند روز از مرگ آن میگذرد به
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
منتقل شد تا بررسیهای بیشتری بر روی الشه
آن انجام شود .وی افزود :طی بررسیهای اولیه
مشخص شد این پلنگ بیش از ده سال عمر دارد
و به احتمال قریب به یقین در اثر کهولت س��ن
تلف شده است .مدیرکل حفاظت محیط زیست

خراسان شمالی خاطرنشان کرد :پارکهای ملی
س��الوک و ساریگل در اس��تان خراسان شمالی
یکی از زیس��تگاههای خوب این جانور باشکوه
کش��ورمان اس��ت و وجود پلنگ در رأس هرم
غذایی حیات وحش منطقه باعث کنترل جمعت
گرگ ،گراز و تشی میشود .مطهری با بیان اینکه
پلنگ ایرانی بزرگ جثهترین زیرگونه پلنگ در
جهان اس��ت ،تصریح کرد :پلنگ تنها در زمان
احساس خطر برای به دست آوردن فرصت فرار
حمله میکند و در شرایط معمولی و طبیعی این
حیوان انسانگریز است.

سرقتمسلحانهازطالفروشی

یک مغازه طالفروشی در چهارراه مرادی بندرعباس مورد سرقت مسلحانه
قرار گرفت .یک مقام آگاه در پلیس اس��تان هرمزگان ضمن تایید این خبر
به ایرنا گفت :سارق یا سارقان حدود ساعت 10صبح دوشنبه با استفاده از
سالح گرم به یک مغازه طالفروشی در مرکز شهر بندرعباس حمله کردند و
با یک دستگاه خودروی پژو متواری شدند .وی افزود :ارائه اطالعات بیشتر
درباره این س��رقت ،اکنون امکانپذیر نیست و در حال حاضر دستگیری و
شناسایی سارقان در دستور کار پلیس قرار دارد .وی همچنین گفت :که در
این سرقت مسلحانه به کسی آسیب نرسیده است.
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بدهی کفن و دفن
مرد همدانی را راهی زندان کرد

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت :یک
مرد  45ساله به علت ناتوانی در پرداخت بدهی
باب��ت هزینه درمان و کفن و دفن همس��رش،
راه��ی زن��دان ش��د .ی��داهلل روحانیمنش در
گفتوگ��و با ایرن��ا اظهار کرد :ای��ن مرد برای
تأمین هزینه مداوای همسرش که به سرطان
مبتال ب��ود ،اقدام به دریافت وجه نقد در قالب
قرض از بس��تگان میکند .وی اضافه کرد :زن
وی پس از تحمل س��الها بیماری ،جان خود
را از دس��ت میدهد و این مرد که پولی برای

کفن و دفن همس��رش نداش��ت ،از بس��تگان
خ��ود قرض گرفت��ه و به آنها س��فته میدهد.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان ،بدهی این
م��رد را  21میلی��ون و  300هزار ریال اعالم و
اضافه کرد :این م��رد کارگر فصلی و دارای دو
فرزند خردسال اس��ت و پیش از زندانی شدن
در منزل پدری س��کونت داشت .روحانیمنش
اضافه کرد :پس از تشکیل پرونده قضائی ،این
فرد به تحمل حبس محکوم و از اواسط آذرماه
سال جاری راهی زندان شد.

انتشارگازمونوکسیدکربن
هشت نفر را راهی بیمارستان کرد

انفجار دیگ بخار
سه مجروح برجای گذاشت

ن از
سخنگوی سازمان آتشنش��انی شهر تهرا 
انفجار دیگ بخار در یک کارگاه تولید پوشاک
در خیابان ولیعصر(عج) خبر داد .س��ید جالل
ملکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ،اظهار
ت  13:14بعدازظه ر دوشنبه حادثه
کرد :در ساع 
انفجا ر دیگ بخار در یک کارگاه تولید پوشاک
در خیاب��ان ولیعصر(عج) ،نرس��یده به خیابان
ی به سازمان آتشنشانی اعالم شد .وی
جمهور 
در ادامه افزود :در پی وقوع این حادثه نیروهای
ی به محل حادث ه اعزام
 2ایس��تگاه آتشنش��ان 
ش��دند .س��خنگوی سازمان آتشنش��انی شهر
ته��ران بی��ان کرد:مح��ل
حادث��ه کارگاه  70مت��ری
تولی��د پوش��اک در طبقه
اول یک ساختمان 4طبقه
12واح��دی بود که ناگهان
دیگ بخ��ار در این کارگاه
منفجر شد و  3تن از زنان
کارگری ک��ه در این واحد
کار میکردن��د ب��ر اثر این
انفجار از ناحیه سر و صورت
مجروح ش��دند .وی با بیان
اینک��ه ب��ر اثر ای��ن انفجار

با احترام ،نظر به اینکه برابر سوابق اجرایی اصالحات ارضی قریه عصمت آباد شریف آباد
اردکان بخش  20یزد از مورد مالکیت ش��یرین ورهرامی معادل پنج ششم قفیز اراضی
تحت پالک  -578اصلی به نام زارع صاحب نس��ق آقای رجبعلی مروتی ش��ریف آبادی
فرزند غالم منظور و مشمول مقررات اصالحات ارضی شده است و وراث نامبرده تقاضای
انتقال اراضی مشمول را در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 70/3/2
درخصوص تعیین تکلیف امور باقیمانده قراء و مزارع مشمول قانون اصالحات ارضی به
نام خود را دارند .لذا در اجرایت بصره  2مصوبه مذکور مراتب اعالم تا در صورتی که مالک
یا مالکین یا ورثه قانونی آنها و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری نسبت به پالک
مورد نظر ادعایی دارند مراتب را ظرف مدت  30روز از تاریخ درج این آگهی به مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان اردکان اعالم نمایند و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت
به درخواست مزبور پس از مهلت مقرر در خصوص تعیین تکلیف ملک مورد نظر و صدور
سند اصالحات ارضی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
علیرضا احمدی -مدیر جهاد کشاورزی اردکان

موضوع آگهی :ابالغ دادنامه به محمد رضا احمدی و س�یدمهدی پورمس�جدی و
مه لقا خسروی

درخصوص دادخواس��ت تقدیمی آقای حامد دهقان دهن��وی فرزند رضا به طرفیت
آقای��ان و خانمه��ا -1کتایون -2علیرض��ا  -3کاظم  -4رضا کیوان همگی ش��هرت
همگ��ی ملک  -5رضا دهقان -6محمدرضا احمدی  -7س��ید مهدی پورمس��جدی
 -8مه لقا خسروی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی پالکهای ،7654 ،7653
 7655بخش  5یزد با احتس��اب کلیه خس��ارات دادرسی ،بدین شرح که خواهان با
تقدیم دادخواس��تی اظهارداشته که پالکهای موضوع خواس��ته را خریداری کرده
لیکن خواندگان ردیف 1الی  4از انتقال رس��می پالک اس��تنکاف مینمایند .دادگاه
باعنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن (وکالتنامهها و اسناد عادی انتقال)
که حکایت از انتقال یک دوازدهم یک س��هم از بیس��ت و یک س��هم ش��ش دانگ
پالکهای موضوع خواسته به خواهان دارد و با لحاظ این امر که خواندگان علیرغم
ابالغ در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعی نیز در برابر ادعای مطروحه
ارائه نکردهاند علیهذامن حیث المجموع بخش��ی از خواس��ته خواهان را وارد و ثابت
تش��خیص و مس��تندا به مواد  220 ،219 ،10 ،338و  362قانون مدنی و مواد ،84
 519 ،515 ،89و 520قان��ون آییندادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور
مدنی ضمن صدور قرار رد دعوا نس��بت به خواندگان  6الی  8و به دلیل عدم توجه
ب��ه نامبردگان مبادرت ب��ه صدور حکم بر الزام خواندگان ردی��ف  1الی  4به انتقال
رس��می یک دوازدهم یک س��هم از بیست و یک سهم ششدانگ پالکهای موضوع
خواسته به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف  5به پرداخت 1897998ریال بابت
خسارات دادرسی درحق خواهان میکند و اما در خصوص مازادخواسته نیز با عنایت
به مدارک ابرازی و مداقه در میزان س��هم انتقالی خواس��ته خواه��ان را وارد و ثابت
تش��خیص نداده و مس��تندا به ماده  197قانون اخیرالذکر حکم بر بیحقی خواهان
صادر و اعالم میکند .رأی اصداری نس��بت به خوان��دگان غیابی بوده و ظرف مدت
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و با انقضای مهلت موصوف و همچنین
از زمان ابالغ به خواهان که رأی نسبت به وی حضوری است ظرف مدت 20روز قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان یزد میباشد.
محمدحسیندهقانیزاده-دادرسشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیشهرستانیزد

نوبت چهارم

آگهی فروش ملک از طریق مزایده

شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین مازاد بر نیاز خود واقع در شهر یزد ،بلوار امام جعفر
صادق(ع) ،روبه روی بیمارستان مادر ،با مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
نوع ملک

کاربری

مساحت عرصه
(متر مربع)

مساحت اعیان
(متر مربع)

پالک ثبتی

قیمت پایه (ریال)

سپرده شرکت در مزایده
(ریال)

زمین

مسکونی

1524/50

ندارد

8503/2

55/000/000/000
پنجاه و پنج
میلیارد ریال

2/750/000/000
دو میلیارد و هفتصد و پنجاه
میلیون ریال

متقاضیان میتوانند به منظور دریافت اسناد مزایده از ساعت  08:00صبح روز دوشنبه مورخ  96/10/04تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه
مورخ  96/10/14به نش��انی :یزد ،بلوار جمهوری ،بعد از سرپرس��تی بانک رفاه ،مجتمع بیمهای یزد و یا تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر
از بلوار میرداماد ،خیابان قبادیان غربی ،پالک  ،22طبقه  ،4مدیریت پشتیبانی مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای
 035-35234037و  021-8259داخلی  1400تماس حاصل فرمایند.

بخشی از شیشهها و دیوارهای ساختمان تخریب
ش��د ،افزود :به دنبال انفجار در این س��اختمان
بخش��ی از شیش��هها و دیوارههای س��اختمان
تخریب شد .ملکی گفت :هیچ گونه آتشسوزی
در پی وقوع این انفجار رخ نداده است .همچنین
بیش از  20تن از کس��انی که در این ساختمان
حضور داشتند با تالش آتشنشانان از ساختمان
خارج ش��دند و 3مجروح ای��ن حادثه نیز برای
درمان به نیروهای اورژانس تحویل داده ش��دند
و همچنین محل برای بررس��ی علت حادثه در
اختیار نیروهای انتظامی قرار گرفت.

سخنگو سازمان آتش نشانی استان تهران گفت:
انتشار گاز مونوکسید هشت نفر را مسموم کرد.
جالل مکلی در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران
اظهار کرد :حادثه گازگرفتگی در س��اختمانی
درجمال آباد ،میدان خبیر؛ خیابان نورافش��ان
بهآتش نشانی اعالم شد .وی افزود :در پی اعالم
این حادثه ،نیروهای آتشنشانی یک ایستگاه به

توقیف محموله 4میلیاردی در رباط کریم

سردارمحسن خانچرلی فرمانده انتظامی غرب
استان تهران از توقیف محموله4میلیارد ریالی
کیفه��ای زنانه خارجی قاچاق در شهرس��تان
رباط کریم خبر داد و گفت :مأموران گشت یگان
امداد حین گشت زنی در محورهای اصلی ،اتوبان
تهران-ساوه به یک خودروی سنگین مشکوک
شدند و آن را متوقف کردند.وی افزود  :مأموران
در بازرسی از خودرو موفق به کشف 700کیف
زنانه خارجی قاچاق شدند که در این رابطه یک
متهم دس��تگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده

جدول شماره 5079
افقی
 -1فیلم�ی از فریدون جیرانی -متخصص
بیماریهای روحی - 2غرق شده -فراری و
رمنده- 3اسبآذری-شایسته-نامستاره
مشتری  -ناخن ستور  -4وحشت -فصل
شکوفایی طبیعت  -تکرار حرف عصایی -
پسوندمیلکننده-5امتحانغیرکتبی-از
مراحل زراعت بین کاش�ت و برداشت -از
قطعه�ای کت�اب  -6خ�ودداری -ن�ام
زنانه -نارسا و کم ارتفاع -7سپاسگزاری-
امض�ای پش�ت چ�ک -ش�هر بادگیرها
 -8سودای ناله  -نازنین و ظریف -پایتخت
بن�گالدش – تصدیق ژرمنها  -9س�زای
عمل  -عنکبوت سمی -بی صدا و خاموش
 -10کنفرانس تاریخی پس از جنگ جهانی
دوم  -منتق�د -ی�ک چه�ارم -11مهاجم
عراق�ی صنع�ت نف�ت آب�ادان  -خ�ود را
بیجهت به زحمت انداختن -چابک -12با
س�ور میآید -برآمدگی ته کفش  -جلگه
وسیع-دشمندرخت-13هزارکیلو-قلم
کالس اولیها -وصلهکننده  ،رفوگر  -شهر
زیارتی-14دانشگاهمعروفیدرانگلستان-
عم�ل ،زندگی عملی - 15عدم تس�اوی-
مرتفعترینسداروپا

عمودی
 - 1حس�اب ک�ردن  -کش�ور دوش�نبه
 -2تقاض�ای معافی�ت از کار و خدم�ت
اداری -تعداد بس�یار !  - 3شیره انگور-
وج�ه و جه�ت -ابزاره�ا  -ب�ا آب کباب
میشود -4محل استراحت گوسفندان-
نام مردانه -نوعی شیرینی  -راه بهدست
آوردن درآمد و تامین مخارج -5ویرانی-
بیماریوبا-نویسندگان-6نامزنانه-مال
و دارای�ی -آزمودهها  -7توانا -بخش�ی
از ظرفش�ویی -بعد از موع�د  -8جوی
خون -متداول  -خواب کودکانه  -پادگان
تهران  -9کش�ت و زرع  -ممکن است-
وسیلهای چند طبقه برای گذاشتن کتاب
یا چیزی  -10اس�تان  -رصدکننده -ساز
ضربهای به ش�کل تنگ چوبی  - 11فرود
آمدن-گیاهیدرختچهایکهازبرگهای
آن کوکایین اس�تخراج میشود -مقابل
راس�ت گ�را  - 12عام�ل تیف�وس -از
غالت -جم�ع امیر  -عقیده ش�مردنی
 -13پیش�وند نفی -جهان  -رایانه قابل
حمل  -ضمیر درون  -14خدمت وظیفه-
رهگ�ذران  -15کنای�ه از پول�دار -بازی
معروفهندوان

محل اعزام شدند .ملکی گفت:در این حادثه که
در یک س��اختمان  5طبقه 26،واحدی رخداد،
گاز مونوکس��ید کربن منتش��ر ش��ده بود .وی
افزود :بعد از حضور نیروهای آتشنشانی 15تن
از س��اختمان خارج شدند که هشت تن از آنها
به دلیل مس��مومیت با گاز مونوکسید کربن به
نیروهای اورژانس داده شدند.

پاسخ جدول شماره 5078

شد .این مقام ارشد انتظامی ادامه داد  :متهم در
بازجوییهای پلیسی به جرم خود اعتراف کرده
و اذعان داش��ت که محموله قاچاق را به صورت
غیرقانونی بارگیری ک��رده و قصد انتقال آن را
به تهران بزرگ داشته اس��ت.فرمانده انتظامی
ویژه غرب استان تهران اضافه کرد :ارزش ریالی
کاالی قاچاق کشف ش��ده توسط کارشناسان
4میلیارد ریال محاس��به و قاچاقچی دستگیر
شده پس از تشکیل پرونده ،برای انجام مراحل
قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

