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

حوادث

زن  ۵۴ساله قربانی سرقت طال

رئیس کالنتری  ۱۴۷گلبرگ از قتل زنی  54ساله در نارمک
که بر اساس شواهد اولیه با روسری کشته شده بود ،خبر
داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سرهنگ علی قلیپور
رئیس کالنتری  ۱۴۷گلبرگ گفت :شنبه شب ماموران در
جریان قتل خانمی  ۵۴ساله در میدان  ۳۲منطقه نارمک
قرار گرفتند .وی افزود :تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد
که آثار ضرب و جرح بر بدن مقتول مشهود و روسری دور
گردنشبود.رئیسکالنتری ۱۴۷گلبرگبابیاناینکهمقتول
با مادر و خواهرش زندگی میکرد ،ادامه داد :شب گذشته
خانواده وی پس از سه روز مسافرت به منزل برگشتند که در
اتاق پذیرایی جسد وی را مشاهده کردند .سرهنگ قلیپور
گفت:تحقیقاتتوسطکارآگاهانپلیسآگاهیتحتنظارت

تصادفمرگبارجوانموتورسوارباقطار
روزشــنبه تصادف یک جوان  ۱۸سال ه موتورسوار
با قطار در نزدیکی روســتای ثدین شیبان اهواز در
استان خوزستان منجر به مرگ او شد.

بازپرس محترم قتل در این زمینه ادامه دارد .قاضی دشتبان
به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهی و کارشناســان
پزشکی قانونی در صحنه جرم قتل زن  54ساله حاضر شده
و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند .بررسی اولیه
حاکی از آن بود که این زن به تنهایی در منزلش سکونت
داشته و بر اثر خفگی جان باخته است .همچنین بررسیها
نشان داد حدود  24ساعت از مرگ این زن میگذرد .برادر
و خواهر مقتول پیش از قتل به مســافرت رفته و پس از
بازگشت به تهران و پاسخگو نبودن خواهرشان نگران شده،
به منزل وی مراجعه کرده و با جسد بیجان وی مواجه شده
بودند .تحقیقات تکمیلی نشان داد که طالهای این زن به
سرقت رفته و احتماالً متهم یا متهمان با هدف سرقت دست

واژگونی اتوبوس حامل اتباع هندوستان در سمنان با یک کشته

به ارتکاب جرم زده باشند .همچنین بررسیها نشان داد دو
برادر افغانستانی هر چند وقت یکبار برای نظافت به خانه
مقتول رفتوآمد داشته و پس از وقوع قتل ناپدید شدهاند.
با دستور قاضی دشتبان ،بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد
مقتول برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و
تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

پدر سنگدل دختر هفت ماهه خود را غرق کرد

فرمانده انتظامی اســفراین از وقوع یک فقره غرق شدگی کودک
هفت ماهه توســط پدر ســنگدل در این شهرســتان خبر داد.
به گزارش مهر ،ســرهنگ جاوید مهــری اظهار کرد :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره غرق شدگی در
استخری در اسفراین ماموران انتظامی سریعا در محل حاضر شدند.
مهری افــزود :برابر اعالم ماموران حاضر در صحنه ،در این حادثه
یک کودک هفت ماهه در داخل اســتخر افتاده و متاسفانه جان
خود را از دســت داده اســت .وی تصریح کرد :در بررســیهای
صورت گرفته مشخص شد این قتل عمد بوده و جست و جو برای
شناســایی قاتل آغاز شد .سرهنگ مهری ادامه داد :برابر اظهارات
حاضــران در محل ،این کودک توســط پدر خود داخل اســتخر

انداخته شده و عملیات برای دستگیری پدر این کودک آغاز شد.
ایــن مقام انتظامی گفت :با تالش ماموران ،پدر این کودک که در
داخل منزل خود مخفی شده بود دستگیر و برای انجام تحقیقات
بیشــتر به مقر انتظامی انتقال داده شــد .وی بیان کرد :این فرد
در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود اما در بازجویی های انجام شــده
عرصــه را بر خود تنگ دید و به جرم خــود اعتراف کرد .فرمانده
انتظامی شهرستان اسفراین علت این جنایت هولناک را اعتیاد پدر
ایــن کودک به مواد مخدر بیان کرد و گفت :تحقیقات برای علت
دقیق این حادثه هنوز ادامه دارد.سرهنگ مهری از تمام شهروندان
خواســت تا آستانه تحمل خود را باال ببرند و از اختالفات کوچک
امتناع کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

انهدام باند سرقت خودرو در گلستان
فرمانده انتظامی اســتان گلســتان از شناســایی و دستگیری
اعضای یک باند ســرقت خودرو در گلستان و سمنان و اعتراف
آنان به  54فقره ســرقت خبر داد.به گزارش ایســنا  ،ســردار
علیاکبر جاویــدان اظهار کرد :در پی افزایش ســرقت خودرو
در برخی نقاط مختلف اســتان خصوصا در مرکز استان ،مراتب
شناسایی و دستگیری عوامل سرقت به صورت ویژه در دستور کار
مامــوران مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی قــرار گرفت .وی
افزود :اعضای این باند با شناســایی خودروهای سواری خصوصاً
پراید که از تجهیزات و وســائل ایمنی برخوردار نبودند در یک
فرصت مناسب اقدام به سرقت خودرو میکردند.این مقام ارشد
انتظامی ادامه داد :ســارقان پس از ســرقت خــودرو ،اقدام به
ســرقت وسایل و قطعات آن کرده و خودرو را در نقاط خلوت و
بیرون از شــهر رها میکردند.جاویدان تصریح کرد :محل هایی
که بیشتر سرقت خودرو اتفاق افتاده بود تحت کنترل و مراقبت
ماموران قرار گرفت تا اینکه اواخر هفته گذشــته با اســتعالم

یک دستگاه سواری پراید ،به این نتیجه رسیدند که خودرو مورد نظر
ســرقتی اســت.وی اظهار کرد :طی یک تعقیب و گریز پلیسی
خودرو مورد نظر توقیف و راننده و سرنشین خودرو نیز دستگیر
شد.فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به تحقیقات صورت گرفته
از متهمان در پلیس آگاهی ،تصریح کرد :متهمان در تحقیقات
تخصصی انجام شــده به سرقت خودرو در استان های گلستان
و ســمنان اقرار و اعتــراف کردند با همکاری همدستانشــان
خودروهایی که از ایمنی کافی برخوردار نبودند را شناســایی و
در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت این خودروها می کردند.
وی ادامه داد :با تالش ماموران در یک عملیات ســه همدست
ســارق و شــش مالخر نیز دســتگیر شــدند.فرمانده انتظامی
گلســتان یادآور شد :متهمان در تحقیقات تخصصی انجام شده
به  54فقره ســرقت خودرو اعتراف کردند که با تالش ماموران
 37دســتگاه خودرو سرقتی کشــف و تالش برای کشف دیگر
خودروهای سرقتی همچنان ادامه دارد.

کشف  ۳۵۰شئ باستانی و تاریخی در پارس آباد

فرمانده مرزبانی استان اردبیل از کشف  ۳۵۰عدد شئ باستانی و دستگیری
یک نفر قاچاقچی اشیای تاریخی و عتیقه خبر داد.به گزارش میزان،سردار
هوشــنگ حســینی اظهار داشــت :مامــوران هنگ مرزی پــارس آباد
در پی کســب اخبار مردمی مبنــی بر فعالیت تعدادی افراد ســودجو
که قصد معامله عتیقه و اشیای باستانی با ارزش در روستاهای مرزنشین
شهرستان مرزی "اصالندوز" را داشتند ،موضوع را دستور کار قرار دادند.
وی افــزود :ماموران اطالعاتی هنگ مــرزی پارس آباد با هماهنگی مقام
قضائی ،محل ســکونت متهم را شناسایی و ســوداگران را هنگام معامله
دســتگیر کردند .فرمانده مرزبانی اســتان اردبیل در خاتمه با اشــاره به
دستگیری یک متهم در این رابطه و کشف  ۳۵۰عدد انواع اشیای باستانی
و تاریخی ،گفت :کارشناسان ارزش ریالی این محموله را دو میلیارد ریال
برآورد کردند ،متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شد.

سودوکو

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت :در پی واژگونی
یک دستگاه اتوبوس «یاتونگ» در استان سمنان
یک تن کشــته و دو تن مجروح شــدند .سردار
حمیدی افزود :این حادثه حوالی ســاعت ۹:۳۰
در کیلومتر  ۵۰محور ســرخه به آرادان اســتان
سمنان رخ داد و در پی آن یک دستگاه اتوبوس
حامل  ۲۵مسافر تبعه هندوستان به همراه راننده،
کمک راننده و شاگرد واژگون شد .وی گفت :در
این حادثه یک دختر بچه هفت ســاله در محل
کشــته و دو تن شامل راننده و شاگرد مجروح و
به بیمارستان منتقل شدند .رئیس پلیس راه راهور
ناجا با اشاره به این که اتوبوس از مشهد به سمت
قم در حال حرکت بود ،عنوان کرد :برابر نظر اولیه

رئیس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت:
عامل هتک حیثیت دختر جوان شناســایی
و دستگیر شــد.به گزارش میزان،سرهنگ
ســید مصطفــی مرتضوی در پی شــکایت
یکــی از شــهروندان مبنی براینکــه افرد
ناشناسی مشخصات و شمارهاش را در یکی
از شــبکههای اجتماعی مجــازی با عناوین
غیراخالقی منتشر کردهاند ،بررسی موضوع
در دستور کار کارشناســان پلیس فتا قرار
گرفــت .وی ادامه داد :با انجــام تحقیقات
تخصصــی در فضای مجازی نهایتا متهم که
فردی  ۴۰ســاله بود شناســایی و دستگیر

مدیر مرکــز مدیریت حــوادث و فوریتهای
پزشــکی ایرانشــهر از واژگونی و حریق تانکر
حمل ســوخت در ایرانشهر -ســرباز خبرداد.
محمودرضا ناصح ،مدیر مرکز مدیریت حوادث
توگو
و فوریتهای پزشــکی ایرانشهر در گف 
بــا آنا دربــاره جزئیــات این حادثــه ،گفت:

- 1همریش-ازمیانرفتن،ازمدافتادن
- 2امپراطوردیوانهرومباستان-بخشی
از خانه  -جایگاه عكس  - 3الستیک
اضافی  -فراوان و بیشمار  -سخن و کالم
 جهت - 4آسیب  -فدراسیون جهانیکشــتی  -نوعی پیچ و آچار  -مقیاس
طول - 5گوشــت  -فقیه  ،دانشمند و
شاعر ایرانی صاحب " جامع عباسی "
 - 6غم و غصه  -واحدی در مساحت -
پدر عرب - 7داســتانی از امیل زوال -
کودک  -حیله ها  -اسب آذری - 8با وفا
ویادبی!-قصد-پیشوندیمعادلده - 9حرف ندا  -جود و بخشش  -کمبود
 رشته شمشیر بازی - 10عضو پرواز -زمین وسیع و بلند  -سرشت و فطرت
 - 11کنایه از خوراک های عالی و لذیذ -
جرقهآتش- 12قطار-مایعیازجوشانده
گیاهان-مثلثجغرافیایی-شهرخرمالو
 - 13آرواره  -ابر  -فرق سر  -مصیبت
- 14نامدخترانه-مزدور-آشناوخودی
-15گلزنآرژانتینیبارسلونا-خرابی

شماره2273 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی امالک واقع
در بخش  7یزد -طزرجان و توابع

 3فرعی از  839اصلی -آقای محمد دهقان طزرجانی چهاردانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه
به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت ششدانگ  382متر مربع برابر رای شماره
 139660321006003877مورخ  1396/12/23واقع در طزرجان طبق سند رسمی مشاعی متقاضی
 2فرعی از  -839اصلی  -خانم فاطمه شخصی اشکالو دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه
به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت ششدانگ  382متر مربع برابر رای شماره
 139660321006003873مورخ  1396/12/23واقع در طزرجان خریداری عادی از محمد دهقان
طزرجانی مالک رسمی
 -1241اصلی -خانم خدیجه اقتصادی ششدانگ خانه باغچه به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی
برابر به مساحت  925/50متر مربع برابر رای شماره  139660321006003830مورخ 1396/12/21
واقع در طزرجان خریداری عادی از سیدمهدی میرجلیلی مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
علی محمد شبانیان تفتی
کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
م.الف 28
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم :سهشنبه 1397/02/11

 - 1کتابــی از چارلز داروین  -فال گرفتن
 - 2مرغابی  -نفی کننده  -بانک ناشــر
اسکناس - 3لطیفه  -علم غیر اکتسابی ،
فطری و ذاتی  -پایتخت سوئیس  -شما
به انگلیســی - 4تکرار حرف خوردنی -
معنی سخن  -بسیار گرم  -درون چیزی
 - 5قــراردادی میان دو طرف برای جبران
زیان وارد شده  -زن و فرزند  - 6معتقد به
چیزی  -قطعه استوانه ای تو خالی که میله
یا محوری در آن می چرخد  -هر نوع پرنده
- 7تماشاگر،بیننده-شیوه-سنگآسیا
 - 8دفعه  -خوردنی متعجب  -ســوره
ســتاره  -تلفظ حــروف و اصوات کلمه
 - 9بنــده زرخریــد  -انتهــا  -اثری از
عبدالحســین زرینکوب  - 10شــهر
تاریخی ســوریه  -یار بیص  -کرم حشره
 - 11فیزیکدان آلمانی  -بخشی از شلوار
 - 12از بیــن رفتن  ،هدر  -شــتر  -زن
گندمگون  -فتنــه  - 13مایه حیات -
صدای گربه  -آماده بهره برداری  -عمارت
 - 14رفاقت -نــام مردانه  -کبیر و بزرگ
- 15مرطوب-علمنجوم

شــد .به گفته رئیس پلیس فتای اصفهان،
متهم که از اقوام نزدیک شــاکی بود به بزه
انتســابی اعتراف و انگیزه خود را اختالف با
دختر جوان اعالم کرد .ســرهنگ مرتضوی
در پایان با اشاره به تحویل متهم به مراجع
قضایــی به شــهروندان توصیه کــرد که از
مهمتریــن موضوعات امنیتــی حفاظت از
اطالعات شــخصی و محرمانه مانند تصاویر
خانوادگی اســت ،از ایــن تصاویر به خوبی
محافظت کنید و به هیــچ عنوان اطالعات
شــخصی خود را به نزدیکترین دوست خود
هم ندهید.

واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت

جدول شماره 5153

عمودی

کارشناســان پلیس راه استان ،تخطی از سرعت
مطمئنه در جاده لغزنده علت این حادثه بوده است.

مرد  ۴۰ساله عامل هتک حیثیت دختر جوان

افقی

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2272 :

5

دوشنبه  27فروردین 1397

شماره5153

پاسخ جدول شماره 5152

ســاعت  08:10صبح یکشــنبه این حادثه
در محور ایرانشهر  -ســرباز به مرکز اورژانس
اعالم شــد .وی با بیان اینکه به محض اطالع،
نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شــدند،
افــزود :متاســفانه در این حادثــه دو جوان
 39و  28ساله جان خود را از دست دادند.

