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اعضای یک باند که با پرشــیا سفید رنگ در تهران جوالن 
می دادند در عملیات پلیســی دســتگیر شدند.به گزارش 
رکنا، ســرهنگ ضرغام آذیــن ســرکالنتری دوم پلیس 
پیشــگیری تهران گفت: چندی قبل گزارشــاتی مبنی بر 
ســرقت رینگ و الســتیک از داخل صندوق خودروها به 
شــیوه تخریب قفل صندوق عقب خودروهای مختلف در 
منطقه گیشا و ستارخان به پلیس مخابره شد و تحقیقات 
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: ماموران در بررســی های میدانــی به تصاویر 
دوربین مداربستهای رســیدند که سارقان با خودروی پژو 
پرشــیا سفید رنگ به خودروی دنا پرس نزدیک شده و در 
حالیکه صندوق عقب خودروی پرشیا به صندوق خودروی 
پژو پارس نزدیک شــده دزدان اقدام بــه تخریب قفل در 
خودروی دنا کرده و الستیک و زاپاس را به سرقت می برند.
ســرکالنتری دوم پلیس پیشــگیری تهران ادامه داد: با به 
دســت آمدن شماره پالک خودروی پژو پرشیا سفید رنگ 
ماموران صاحب خودرو که یک زن بود را شناسایی کردند 
که وی در بازجویی هــا اعالم کرد که خودرو را در اختیار 

یکی از آشنایانش قرار داده است.
ســرهنگ آذین گفت: با به دست آمدن سرنخ های پلیسی 

یکی از سارقان که نقش راننده را داشت شناسایی و سپس 
همدســت وی دستگیر شــد که متهمان در ابتدا خود را 
بیگناه می دانســتند اما وقتی در برابر فیلم تصاویر دوربین 
مداربســته قرار گرفته به سرقت هایشــان اعتراف کردند و 
خریدار رینگ و الستیک های سرقتی را لو دادند.این مقام 
پلیسی افزود: از مخفیگاه متهمان تعداد 76 رینگ الستیک 
ســرقتی کشف شــد که تحقیقات تکمیلی در این پرونده 
برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی و سرقت های این باند 
ادامــه دارد.حمید که نقش راننــده را در این باند دارد به 
خبرنگار رکنا گفت: 4 ســال پیش از زندان آزاد شدم و در 
این مدت در یک مکانیکی مشغول به کار بودم اما از چندی 
قبل مرتضی که از دوستانم است پیشنهاد سرقت ها را داد 
و مــن نیز به خاطر بی پولی و نیاز به پول پیشــنهادش را 
پذیرفتم. مرتضی که هیچ سابقه ای در پرونده اش ندارد و 
پیشنهاد سرقت را مطرح کرده به رکنا گفت: اشتباه کردم 
و پشــیمانم و چون به پول نیاز داشــتم تصمیم به دزدی 
گرفتم. حمید راننده بود و دست فرمان خوبی داشت و من 

دست به دزدی می زدم.
وی افزود: بیشــتر به ســراغ خودروهایی می رفتیم که در 
خودروها باز بود و روشن بودن چراغ سقف خودروها نشان 

از باز بودن درها داشت. در هر 10 کوچه معموال 3 خودرو 
درشــان باز بود که ما از غفلت صاحبان خودروها استفاده 
کردیــم و در برخی مــوارد نیز اقدام بــه تخریب قفل در 
خودروها زده و دست به سرقت رینگ و الستیک خودروها 
می زدم.مرتضی ادامه داد: رینگ و الســتیک های سرقت 
را به قیمــت 350 هزار تومان به علی می فروختیم و پول 
خوبی از این راه به دســت آوردیم که پشــیمانیم.علی که 

خریدار رینگ و الستیک های سرقتی است به خبرنگار رکنا 
گفت: در گذشته به جرم مالخری دستگیر شدم و دیگر از 
این کارها نمی کردم تا اینکه دیدم مرتضی الستیک را به 
قیمت ارزانی می فروشــد که من هر رینگ و الستیک را 
بــه قیمت 350 هزار تومان می خریدم و به قیمت 400 تا 
500 هزار تومان می فروختم .بنا بر این گزارش، تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

وقوع حریق در یک قهوه خانهسرقت بخاطر بی پولی
 در خیابان انقالب

ســخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران از وقوع 
حریق در یک قهوه خانه در خیابان انقالب خبر داد.سید جالل ملکی در گفت 
و گو با ایسنا، در این باره گفت: ساعت ٢3 دقیقه بامداد دیروز یک مورد آتش 
سوزی در خیابان انقالب بعد از خیابان فلسطین به سامانه 1٢5 سازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله در پی 
آن سه ایستگاه آتش نشــانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به 

محل اعزام شدند. 
وی گفت: محل حادثه حیاط یک ملک به وســعت حدود 50 متر بود که با 
تعبیه کردن سقف های نا ایمن در برابر حرارت در گذشته در آن محل یک 
رستوران سنتی دایر کرده بودند.ملکی افزود: زمانی که آتش نشانان به محل 
رسیدند این محل کامال شعله ور بود. داخل قهوه خانه هم معموال مواد قابل 
اشــتعال مثل تخت و صندلی و.. وجود دارد که همه این ها آتش گرفته بود. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: یک ساختمان سه طبقه در ضلع 
شمالی این محل واقع شده بود که کاربری کارگاهی و تولیدی داشت. آتش 
به بخش هایی از آن هم سرایت کرده بود و در حال گسترش بود، همچنین 

پس از گسترش، یک انبار حدودا 40 متری را هم شعله ور کرده بود. 
وی افزود: آتش در حال گسترش بود که آتش نشانان از چند طرف عملیات 
را آغــاز کردنــد و آتش را تحت کنتــرل خود در آوردند. ایــن حادثه مورد 
مصدومیت نداشت. ملکی اظهار کرد: گمانه زنی های اولیه حاکی از نقص در 

سیستم برقی قهوه خانه بوده است.

زن »سگ آزار« 
در کرمانشاه دستگیر شد

دادســتان عمومی و انقالب استان کرمانشــاه، از دستگیری زنی خبرداد که 
اقدام به آزار ســگ  های ولگرد می کرد.به گزارش رکنا، شهرام کرمی، بااشاره 
به انتشــار فیلمی در فضای مجازی که در آن زنی اقدام به شــلیک گلوله به 
ســمت یک سگ می کند، اظهار داشت: انتشــار این فیلم منزجر کننده که 
عملی غیراخالقی، خالف انسانیت و شرع مبین اسالم بوده، جریحه دار شدن 

افکار عمومی را به دنبال داشت.
وی تصریح کرد: دراین راســتا، دســتگاه قضایی اســتان دستور شناسایی و 
دستگیری این زن حیوان آزار را صادر کرد تا به شکلی قاطع برخورد قانونی 
با او صورت گیرد.دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه اضافه کرد: پس 
از شناسایی این زن و با بررسی های بعمل آمده مشخص شد که او سابقا نیز 
تالش هایی برای اعدام چندین ســگ ولگرد داشته که با دخالت همسایگان 

تالشش ناکام مانده است. 
وی افزود: این زن در آخرین اقدامش با تفنگ یک ســگ را مورد هدف قرار 
داده و با شلیگ گلوله آن را مجروح می کند و از اقدام خود نیز فیلمی گرفته 
و در فضای مجازی پخش می کند.کرمی خاطرنشــان کرد: این زن دیروز با 
تالش اطالعاتی ضابطین دســتگاه قضایی شناسایی و پرونده قضایی برای او 

تشکیل شده است.

شهادت ۲ نفر از ماموران یگان امداد در کوار
فرمانده انتظامی فارس از شــهادت دو نفر از ماموران یگان امداد شهرستان 

کوار خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از شــیراز، ســردار رهام بخش حبیبی 
فرمانده انتظامی فارس درباره شــهادت ٢ نفر از ماموران یگان امداد در کوار، 
بیان کرد: ساعت 11 و 30 دقیقه دیروز در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی در مســکن مهر شهرستان 
کوار بالفاصله ماموران یگان امداد بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار 

دادند.
او افزود: ماموران ســریعاً به محل مورد نظر اعزام و در تحقیقات اولیه مدعی 
شدند که نوجوانی 17 ساله به علت مشکالت شخصی با خانواده خود درگیر 
شده است.سردار حبیبی ادامه داد: هنگامی که ماموران قصد ورود به منزل و 
دستگیری او را داشتند ناگهان نوجوان 17 ساله با اسلحه شکاری که متعلق 
به پدرش بوده است به سمت ماموران تیراندازی و منجر به شهادت رسیدن 

سروان بهرام مکرمی و استوار دوم پوریا قاسمی شده است.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه بالفاصله با عکس العمل به موقع 
نیرو هــای کمکی فرد ضــارب از ناحیه پا مورد اصابت گلولــه قرار گرفت و 

دستگیر شد تصریح کرد: متهم برای مداوا راهی بیمارستان شد.

فریب خانم های جوان
 با وعده ازدواج

جوانی که در بافت دســتگیر شــد به شــگردهای پلیدانــه اش با 3 زن در 
اســتان های مختلف ایران اعتراف کرد.به گزارش رکنــا ، فرمانده انتظامی 
شهرستان«بافت« گفت: فرد کالهبرداری که در بستر اینترنت با وعده ازدواج 
و فریب دختران جوان 400 میلیون ریال دریافت کرده و به دنبال فریب دیگر 

طعمه های خود بود شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ »محمود بیدشکی« در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعالم 
گزارشی از پلیس فتا استان مازندران مبنی بر این که فردی از طریق شبکه ها 
و گروه هــای اجتماعی با دادن وعده ازدواج اقدام به کالهبرداری و اخاذی از 
یک دختر جوان مازندرانی به مبلغ 400میلیون ریال کرده و مشــخص شده 
فرد کالهبردار اهل شهرستان»بافت« استان کرمان است، موضوع در دستور 

کار پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در این رابطه مامــوران با انجام تحقیقات بعدی و پی جوئی های 
پلیســی موفق شدند فرد کالهبردار را شناسایی و وی را با هماهنگی قضایی 
دستگیر کنند که این پسر جوان در اظهارات خود به کالهبرداری از 3 خانم 
در شــهرهای مازندران، تهران و کرج با دریافت400 میلیون ریال از یکی از 
آنها اعتراف و بیان داشــت با جلب اعتمــاد دختران جوان در فضای مجازی 
تحــت عنوان خواســتگار و با دادن وعده ازدواج اقدام بــه دریافت تصاویر و 
عکس های خصوصی آنان کرده و ســپس با تهدید انتشــار عکس ها از آنان 

اخاذی می کرده است.متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

اخبار کوتاه

دوستان 13 ساله دزدان صدتایی تهران
دو ســارق حرفه ای که از 13 ســال قبل با هم دوســت بودند سناریوی 100 

سرقت لوازم داخل خودرو را به اجرا گذاشتند.
بــه گزارش گروه حوادث رکنا، ســرهنگ »جلیل موقوفــه ای« رئیس پلیس 
پیشگیری تهران گفت: از اوایل آبان ماه سال جاری 5 پرونده با موضوع سرقت 
لوازم و محتویات خودرو در کالنتری 11٢ ابوســعید با مشخصات و سرنخ های 
یکســان تشکیل و بررســی موضوع در اختیار تیم عملیات کالنتری 11٢ قرار 

گرفت.
وی عنوان کرد: تیم عملیات کالنتری ابوســعید در تحقیقات میدانی دریافتند 
هر5 سرقت با استفاده از یک موتور سیکلت دو ترکه انجام می شود و در یکی 

از سرقت ها بخشی از چهره یکی از سارقان مشخص است.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران افزود: در مرحله بعدی از تحقیقات پلیســی، 
شناســایی و دستگیری متهمان در دســتورکار تیم عملیات کالنتری ابوسعید 
قرارگرفت و افســران عملیات کالنتری موفق شدند در پی جویی های انتظامی 
هویــت یکی از متهمان را که ســاکن جنوب تهران اســت را شناســایی و با 
هماهنگی های قضائی وی را در مخفیگاهش دســتگیر و به کالنتری ابوسعید 

انتقال دادند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم در بازجوئی های اولیه به جرم ارتکابی 
اعتراف کرد، اضافه کرد: متهم اظهار داشــت، به همراه یکی از دوستان قدیمی 
خود که 13 سال با یکدیگر در ارتباط هستند دست به این سرقت ها زده است 
و در چند ماه گذشته بیش از 100 فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو مرتکب 

شده اند و اموال مسروقه را به مالخری در محله مولوی فروخته است.
ســرهنگ موقوفه ای افزود: در ادامه تحقیقات پلیســی، ماموران دریافتند که 
همدست دوم متهم در مخفیگاه مالخر حضور دارد که با هماهنگی های قضائی 
هر متهم در یک عملیات موفق پلیســی دســتگیر شدند و برای تعدادی اموال 

سرقتی نیز از مخفیگاه مالخر کشف شد.
این مقام پلیسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را 
300 میلیــون ریال بر آورد کرده اند، هر 3 متهم پس از تحقیقات کالنتری به 

مرجع قضائی معرفی و با دستور قضائی راهی زندان شدند.

دستگیری ۲ سارق حرفه ای در صحنه سرقت
دو ســارق جوان که در جنوب تهران دســت به سرقت لوازم داخل خودرو می 

زدند در صحنه سرقت از پرشیا دستگیر شدند.
به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه »هوشنگ کاکاوندی« سرپرست پایگاه هفتم 
پلیس آگاهی تهران گفت: در پی افزایش وقوع سرقت لوازم و محتویات داخل 
خودرو در محدوده خیابان فدائیان اســالم کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت 
وســائط نقلیه پایگاه با هماهنگی واحد تجسس و گشت کالنتری 117 جوادیه 

کارگروهی را برای کشف جرم تشکیل دادند.
وی توضیح داد: گشت زنی های هدفمند افزایش یافت تا اینکه گشت کالنتری 
117 جوادیه حین گشت زنی در خیابان فدائیان اسالم به راکب و ترک نشین 
یک دســتگاه موتورســیکلت که پالک آن مخدوش بود، مظنون می شــوند.
سرپرست پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان داشت:چکیده پرونده 
حکایــت از این دارد، مظنونین چندین بار خیابان را به صورت یک طرفه باال و 
پایین می رفتند که ماموران به صورت نامحســوس آنها را تحت نظر قرار می 
دهند و با تعقیب و مراقبت انجام شده مشخص شد قصد تخریب قفل صندوق 
عقب یک دستگاه خودروی پرشــیا را دارند که ماموران کالنتری جوادیه وارد 
عمل شدند و پس از مدتی تعقیب و گریز، راکب موتورسیکلت به نام کیوان را 

دستگیر ولی ترک نشین از محل می گریزد.
وی با اشــاره به اینکه کیوان در بازجویی اولیه منکر سرقت لوازم داخل خودرو 
بود، گفت: ســارق با مشاهده تصاویر ضبط شــده خود به ناچارلب به اعتراف 

گشود و به سرقت با همکاری همدستش به نام عباس معترف شد.
ســرهنگ کاکاوند تصریح کرد: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، مخفیگاه 
دومین متهم پرونده نیز شناســایی و با هماهنگــی های قضائی عباس نیز در 

مخفیگاهش دستگیر شد.
وی با اشــاره به اینکه آنها به 100 فقره سرقت لوازم داخل خودرو با همکاری 
یکدیگر اعتراف کردند، اضافه کرد: هر دو متهم برای کشــف جزئیات پرونده و 

شناسایی مال باختگان در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار دارند.

رئیس کالنتری 1٢6 تهرانپارس از دســتگیری عامل آتش 
سوزی عمدی مغازه موتور سازی در تهرانپارس خبر داد.به 
گزارش میزان، سرهنگ مجتبی سهرابی منش  گفت: روز 
ششم آذرماه جوانی ٢7 ساله به کالنتری 1٢6 تهرانپارس 
مراجعه و اظهار داشت، مغازه موتورسازی وی توسط یکی 
از اهالی محل به آتش کشــیده شده و از قبل وی را تهدید 

به آتش کشیدن مغازه اش کرده است.
وی عنوان کرد: شــاکی توضیح داد، ساعت 15 روز پنجم 
آذرمــاه در حال خرید از ســوپر مارکت بودم که با یکی از 
مشــتریان مغازه که ماسک نزده بود و مدام سرفه می کرد 

بحثم شــد در ادامه با باال گرفتن مشاجره طرف مقابل که 
من را می شــناخت و اصطالحا بچه محل هم بودیم من را 
تهدید کرد و گفت، مغازه ات را به آتش می کشم و خودت 
را هم می کشــم؛ روز ششــم آذر، حوالی ظهرهمسایه های 
مغازه بــه من زنگ زدند و گفتند، مغازه موتور ســازی ام 
در حال ســوختن است.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
احتمال می رفــت متهم برای عملی کردن تهدیدهایش به 

منزل شــاکی نیز مراجعه کند، با دستور قضائی بالفاصله 
تیم عملیــات کالنتری به منزل شــاکی مراجعه کردند و 
گشــت زنی های نامحســوس در اطراف منزل شاکی آغاز 
شد.رییس کالنتری 1٢6 تهرانپارس بیان داشت: همچنین 
تیمی از ماموران کالنتری به مغازه شــاکی مراجعه و پس 
از تحقیقات محلی، نتیجه تحقیقات انجام شــده به مرجع 
قضائی منعکس و دســتور دســتگیری متهم اخذ شد.وی 

اضافه کرد: در این حین متهم به منزل شــاکی مراجعه و 
در حالی که با ســالح ســرد فریاد می زد »مغازه ات را من 
آتش زدم خودت را هم می کشــم« بالفاصله تیم عملیات 
کالنتری متهم را در یک عملیات پلیسی خلع سالح و وی 

را دستگیر کردند.
کالنتــر محلــه تهرانپارس با اشــاره به اینکــه متهم در 
بازجوئی هــای اولیــه به آتش کشــیدن عمــدی مغازه 
موتورســازی اعتراف کرد، افزود: بــا اعتراف متهم به جرم 
ارتکابی، متهم برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مرجع 

قضایی شد.

ســارق 1۸ ســاله ای که با فروش دوچرخه های سرقتی، 
هزینه خرید مواد مخدر خود را تامین می کرد، دســتگیر 
شد.مهرداد متهم 1۸ ســاله ای که چندین پرونده سرقت 
دوچرخه دارد، در گفت وگو با میزان گفت: 1۸ سالم است 
و چندسالی است که دوچرخه می دزدم و چندباری توسط 

پلیس دستگیر شدم.
وی افزود: دوچرخه دزدیدن خیلی راحت است، چون مردم 
به اندازه خانه و خودروهایشــان از آن ها مراقبت نمی کنند 
و همیشه دم دست آن ها را رها می کنند.این سارق درباره 

نحوه ســرقت هایش ادامه داد: در کوچه ها پرســه می زنم 
و وارد پارکینگ ها و خانه هایی می شــوم که درشــان باز 
است. این روز ها همه بچه ها دوچرخه دارند چیزی که من 
هیچوقت نداشتم.مهرداد با اشاره به وضعیت خانوادگی شان 
بیان کرد: پدرم سال هاست مریض است و خانه نشین. دو 
بردار بزرگترم کار می کنند و خرج خانواده را می دهند، اما 
من معتاد شــدم و برای خرج موادم خودم باید درآمدمی 
کسب می کردم.وی افزود: چندماهی در یک مکانیکی کار 
کردم و شــاگرد بودم، اما با این پول ها نمی توانســتم هم 

کمک خرج باشم و هم خرح موادم را دربیاورم برای همین 
فکر کردم با دزدی، خیلی راحت و زود می توانم پول کافی 
به جیب بزنم.این متهم گفت: دوچرخه های را می دزدیدم 
و سریعا برای فروش به ضایعاتی های محله اتابک می بردم 
تا کسی من را با دوچرخه نبیند.وی افزود: هر دوچرخه را 
500 تومــان تا یک میلیون تومان می فروختیم و با پولش 

چند روزی راحت زندگی می کردم.
این ســارق درباره آخرین سرقت خود اظهار کرد: در حال 
پرســی زنی بودم که دیدم در یک خانه باز اســت و یک 

دوچرخه نزدیک در پارک شــده اســت. به نظر نمی رسید 
کسی آن اطراف باشــد و انگار پسربچه ای دوچرخه اش را 
بدون قفل رها کرده و رفته دنبال بازی، برای همین سریع 
بــه داخل آن خانه رفتم و پــس از دزدیدن دوچرخه فرار 
کردم.مهرداد بیان کرد: نمی دانم چه جوری دستگیر شدم، 
چون همیشه ماسک می زدم و چهره ام را می پوشاندم، اما 

انگار ازفیلم دوربین ها شناسایی شده ام.
ایــن متهم با ســرقت نزدیک به ده دوچرخــه، به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.

ســه زورگیر جوان که در نقش مسافرکش دست به سرقت از 
مسافر جوان کرده بودند خیلی زود در عملیات پلیسی دستگیر 
شدند.به گزارش رکنا، سرهنگ »دالور القاصی مهر« فرمانده 
یگان امداد تهران گفت: روز جمعه گذشته ماموران واحد گشت 
انتظامی یگان امداد پلیس تهران در حوالی میدان انقالب در 

حال گشــت زنی بودند که مردی سراسیمه به آنان مراجعه و 
اظهار داشت، به عنوان مسافر سوار بر خودروی پژو 405 با 3 
سرنشین شــدم که در اواسط راه سرنشینان خودرو با تهدید 
سالح سرد کیف و موبایل و لب تاپم را سرقت کردند.وی عنوان 
کرد: بالفاصله با دریافت خبر ، مشــخصات ظاهری متهمان 

دریافت و طرح مهار ســارقان زورگیر عملیاتی شــد.فرمانده 
یگان امداد تهران توضیح داد: گشــت زنی های هدفمند آغاز 
و ماموران یگان امداد موفق شــدند پس از مدتی گشت زنی 
خودروی سارقان را شناسایی و در یک عملیات موفق پلیسی 
خودروی متهمان را متوقف کنند.این مقام انتظامی افزود: هر 3 

سارق دستگیر و در بازرسی از داخل خودرو اموال شاکی کشف 
و تعداد 5 قبضه سالح سرد نیز کشف شد.وی افزود: با کشف 
اموال مسروقه متهمان که چاره ای جز به اعتراف نداشتند به 
جرم ارتکابی اعتراف و برای سیر مراحل قانونی و کشف سایر 

جرائم تحویل پلیس پیشگیری شد.

گفتم ماسک بزن، مغازه ام را آتش زد

سارق 18 ساله دوچرخه های پایتخت دستگیر شد

دستگیری زورگیران مسافرکش نما در تهران 

افقی:
1- بســیج مردمــی عــراق کــه نقش 
تاثیرگذاری در پاکســازی عراق از وجود 

داعش بازی کرد- خواندن زیر لب 
٢- از اعمال وضو – مطرود – حرف ندا

3- عــزا و اندوه – منســوب به یکی از 
جهات اصلی – غضبناک و خروشان

4- تکدی گری، سائلی – بارز و آشکار 
5- نامه ها- یاری و مساعدت – هفتاد و 

هشتمین سوره قرآن
گاه-  بنــدر   – آســیایی  کشــور   -6

اعتراف کننده 
7- دوستی و محبت – کم بربند، افسار 
اســب- خوان فلزی یا پالستیکی برای 

حمل غذا یا چای 
۸- شهر باستانی و متمدن روم که براثر 
آتشفشــان سال 79 م به زیر مواد مذاب  

رفت – شنیدن – لفظ عامیانه اوستاد 
9- پرنــده ای مهاجر با پا و گردن دراز – 

بیماری زردی – شک و گمان
10- شهر مقدس هندوان – مسیحی – 

سرکوه
11- واحد ســنجش نیروی الکتریکی – 
موافق نیست- خواهش و استدعا کننده 
1٢- دو رو و ظاهر الصالح – سرباز امور 

تشریفاتی دربار 
13- منزل عاریتی – کاله ایمنی در کار 

و در جنگ – دشمنان 
14- تکرار حرف – بو – خدمتکاران و حشمه

15- باران شــدید و کوتاه – اولین فیلم بلند آمریکایی که در سال 1915 م 
توسط دیوید وراگ گریفیث ساخته شد.

عمودی:
1- جهانگرد ونیــزی در قرن 13 م که به دربار قوبالی خان 

راه یافت و برای اولین بار جهان شرق را به غربیان معرفی 
کرد – پرنده سیاه خوش آواز

٢- تصویری کلی از یک موضوع – جایگاه مرشد زورخانه 
– وزیر استیاگ آخرین شاه ماد که مامور قتل کورش بود 

اما از این کار خودداری کرد 
3- مجموعــه آالت و ابزاری که یــک کار مکانیکی انجام 
دهند – عنصر فلزی که به آن طالی سفید هم می گویند

4- جــالد زنــدان قصر که به امر رضا شــاه با آمپول هوا 
زندانیان را می کشــت – ثابــت و بی حرکت – به جریان 

انداختن، انجام دادن 
5- عضو فلــج و بی حس – ابزارها – نام پدر حضرت نوح 

– واحدی در سطح 
6- هوای مرطوب و نمناک – آب چشــم، شراره آتش – 

آلوده به خاک
7- اجداد – دور از آسایش، غمگین 

۸- امر به رفتن می کند – پادشــاه عراق بعد از استقالل 
این کشور از عثمانی – غفلت و فراموشی 

9- عاقبت جوینده این گونه است – پیچ خوردگی و توقف 
وسایل نقلیه در یکدیگر 

10- نام کوچک پدر شــعر نو ایران – شــهری در استان 
کرمانشاه – تشکیالت فرماندهی نبرد

11- از حروف الفبای انگلیســی – بشــر، انسان – اشاره 
– زنده

1٢- نام امام آخر شــیعیان – افســار، لگام- آلوی له شده و خشک شده در 
آفتاب 

13- جزء اعشاری لگاریتم را گویند – کشتار دست جمعی 
14- راه غیراصلی اما کوتاه تر – درخواست دادخواهی کردن مظلوم – آکنه، 

جوش پوستی 
15- کلمه جواب ندای عامیانه – قصه گو. 

جدول شماره 5309     

حل     جدول شماره 5308

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره 13996031۸003005194-1399/0۸/٢0 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آمنه مرزانی فرزند گوراب 
پس به شــماره ملی 4910۸۸5951 نسبت به ششــدانگ خانه و محوطه به مساحت 465/37 متر مربع به شماره پالک 
369 فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره 1 فرعی از ٢0 اصلی واقع در گوراب پس بخش ٢4 گیالن از مالکیت 
رسمی گوراب پس محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود و در صورتی 
که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
٢ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۸01

حسن عباس زاده  - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره 13996031۸00300407۸-1399/06/1۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی فاطمه سادات شعبانی 
فرزند قربان به شــماره ملی 3٢5674٢6٢9 نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت 560/50 متر مربع به شماره 
پالک 9۸۸ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره 1 فرعی از ۸1 اصلی واقع در خشــکنودهان بخش ٢4 گیالن از 
مالکیت رسمی میرزا شرافتمند محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود و 
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت ٢ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 796

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا شــافعی با ارائه تقاضانامه و استشــهادیه محلی مصدق و اعالم اینکه دو جلد سند مالکیت دفترچه ای یک 
باب خانه مشــتمل بر خانه و محوطه و چهار باب مغازه دارای پالک ٢و3فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 15 مهاباد که 
یکی از آنها به میزان 14 سهم مشاع از 36سهم ششدانگ ذیل ثبت 35643 صفحه ٢0۸ دفتر جلد ٢٢1 به شماره چاپی 
٢0171۸ و دیگری به مقدار دو ســهم مشــاع از 17 سهم از 36 سهم ششدانگ ذیل ثبت 4٢569صفحه 311دفتر جلد 
٢۸5به شماره چاپی 06۸77٢۸هر دو به نام ایشان صادر وتسلیم گردیده اند، در اثر سهل انگاری مفقود شده اند و در خواست 
صدور المثنای آنها را نموده، لذا در اجرای تبصره یک ماده 1٢0آئین نامه قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی می شــود تا 
هرکسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
خود را به اداره ثبت مهاباد تسلیم نموده و رسید دریافت نماید. بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول 
اعتراض، یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد. اداره ثبت صدور المثنی سند مالکیت را 
برابر مقررات صادر خواهد نمود. توضیحاً اضافه می نماید که در اجرای استاندارد سازی پالکها شماره پالک فوق به شماره 

1فرعی از 13 اصلی تعییر یافته است. 
رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان مهاباد صدیق رنجبر تاریخ انتشار: 1399/9/9

تاریخ انتشار اول: 99/09/09
تاریخ انتشار دوم: ٢3/99/09

تاریخ انتشار اول: 99/09/09
تاریخ انتشار دوم: ٢3/99/09


