کشف  4تن ترياک از يک بونکرگاز
فرمانده انتظامياستان هرمزگان از کشف  ۴تن و  ۳۲۰کيلو مواد مخدر ،طي يک عمليات پليسي در استان خبر داد.به گزارش ميزان،سردار عزيزاله ملکي در جمع خبرنگاران اظهارداشت:در پي اقدامات اطالعاتي
و در راستاي مبارزه قاطع با سوداگران مرگ و قاچاق مواد مخدر ،ماموران انتظاميمستقر در ايست و بازرسي چغازردي ميناب ،شب گذشته با هوشياري ،يک دستگاه کاميون کشنده بونکر گاز ،حامل مواد مخدر را
شناسايي و با تمهيدات الزم متوقف کردند.وي افزود :در بازرسي تخصصي و فني از اين بونکر ،مقدار  ۴تن و  ۳۲۰کيلو مواد مخدر از نوع ترياک که به طرز ماهرانهاي جاسازي شده بود ،کشف و در اين رابطه يک
متهم دستگير شد.سردار ملکي در ادامه اذعان داشت :اين محموله از شرق کشور و از مسير هرمزگان به سمت غرب به صورت ترانزيتي قصد خروج به يکي از کشورهاي همسايه را داشت.اين مقام انتظاميبا اشاره
به انهدام  ۲۹باند سوداگر مرگ از ابتداي سال جاري تا کنون ،بيان داشت :طي اين مدت  ۶۸تن انواع مواد مخدر توسط پليس استان کشف ،که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد خوبي داشته ايم.
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قاتل خاموش جان  2پسر همداني را گرفت

 3کشته و  5مصدوم در تصادفي پاترول و پرايد

تصادف پاترول و پرايد در مســير ازگله کرمانشاه 3 ،کشته و  5مصدوم بر جاي گذاشت.
مجتبي خالدي در گفتوگو با ايســنا ،در مورد اين حادثه اظهار کرد :ســاعت  20:07سه
شنبه تصادف دو دستگاه خودروي پاترول و پرايد در مسير تازهآباد به سمت ازگله در استان
کرمانشاه اعالم شد.سخنگوي سازمان اورژانس کشور اظهار کرد :براثر اين حادثه پنج نفر
مصدوم و  3تن جان باختند.مســئول روابط عموميمرکز مديريت حوادث و فوريتهاي
پزشــکي آذربايجان شرقي گفت :بر اثر ســانحه رانندگي در آزادراه پيامبر اعظم (ص) در
محدوده تبريز  -ميانه  2نفر کشته و  6نفر ديگر نيز مصدوم شدند.

حوادث دور دنيا
کاليفرنيا همچنان در آتش ميسوزد

آتشسوزي موسوم به «توماس» سومين
آتشسوزي بزرگ در تاريخ کاليفرنيا است
و طــي دو هفته حدود  ۲۶۷هزار هکتار را
سوزانده است.به گزارش ايسنا ،همچنان
حدود  ۸۵۰۰آتشنشــان مشغول مقابله
با اين آتشســوزي هســتند.از  ۴دسامبر
آتشســوزي «توماس» بيــش از ۱۰۲۰
کيلومتر مربع از مساحت شهرهاي ونتورا
و ســانتا باربارا در کاليفرنيا را ســوزانده
اســت .آتشســوزي از کالــج «توماس
آکويناس» آغاز شــد و به همين دليل نام
اين آتشســوزي را «توماس» نهادند.تا
زمان درج اين خبر بيش از  ۱۰۰هزار نفر
مجبور شدهاند خانههاي خود را ترک کنند.
در آخرين مورد به بيشتر شهروندان شهر
ســانتا باربارا در شمال غرب لسآنجلس
دستور داده شده نقل مکان کنند.
توزيع غذاي رايگان در بنگالدش
 ۱۰کشته برجا گذاشت

در پي هجوم مردم بنگالدش براي گرفتن
غذاي رايگان چند نفر جان خود را از دست
دادند.بــه گزارش تســنيم ،در پي حمله
جمعيت انبوهي که بــراي گرفتن غذاي
رايگان که در مراسم يادبود شهردار سابق
بنگالدش توزيع ميشد دستکم  10نفر
جان باختند.بر اساس گزارش ميلآنالين،
اين مراسم توسط اعضاي خانواده شهردار
ترتيب داده شده بود و حادثه زماني اتفاق
افتاد که توزيع بســتههاي غذاي رايگان
آغاز شــد و به دليل کمبــود تعداد غذا و
هجوم جمعيــت انبوه منجر بــه فاجعه
شد.اين حادثه که در شهر «چيتاگونگ»
که شــهري بندري محسوب ميشود رخ
داد و حدود  30نفر ديگر نيز در زير دست
و پاي جمعيت مصدوم و مجروح شدند
خروج قطار در ايالت واشنگتن
 3کشته و  100مجروح برجا گذاشت

خــروج يک قطار مســافربري در منطقه
«پيــرس»( ) Pierceواقــع در ايالــت
واشــنگتن 3 ،کشــته و بيش از يکصد
مجروح برجا گذاشــت.به گــزارش ايرنا،
شبکه تلويزيوني سي ان ان با اعالم اين
مطلب افزود :اين ســانحه براي خطوط
مســافربري «آمتــراک»() Amtrak
روي داد که نخســتين سرويس بر روي
يک مســير جديد را ارائه ميکرد.بنابراين
گزارش ،اين حادثه روز دوشــنبه ساعت
 07:40به وقت محلي در منطقه «دوپون»
( )DuPontحدود  20مايلي (حدود 30
کيلومتري) جنوب 'تاکوما' ( )Tacomaاز
ناحيه 'پيرس' ايالت واشنگتن آمريکا روي
داد.ســي ان ان اضافه کرد :قطار شماره
 501آمتــراک در زمــان حادثه  14واگن
به همراه  77مسافر و هفت خدمه داشت
که  13واگن درايــن حادثه از ريل خارج
شــدند .اين قطار از سياتل عازم 'پورتلند'
واقع در ايالت مجاور 'اورگان' بود.بنابراين
گــزارش ،برخي واگنهــاي اين قطار بر
روي خودروهاي عبوري در حال تردد در
بزرگراهي در پايين اين پل سقوط کردند.
اين خط آهن پيشتر براي قطارهاي باري
به کار گرفته ميشد.

حوادث در ايران

 2پســر جوان در منطقه ميرزاده عشقي شهر همدان بر اثر استنشاق گاز منوکسيدکربن
جان خود را از دســت دادند.فرمانده انتظاميشهرستان همدان در اين باره به ايرنا گفت:
پــس از دريافت اين خبر عوامل انتظاميمســتقر در کالنتري شــکريه در محل حادثه
حاضر شدند.ســرهنگ پژمان قويميافزود :طبق گــزارش اوليه پليس اين  2جوان که
با هم همکار بودند بر اثر گاز گرفتگي جان خود را از دســت دادند.وي ادامه داد :جســد
اين  2جوان حدود  38ســاله به بيمارســتان منتقل شد و تحقيقات بيشتر در اين زمينه
در حال انجام است.

زلزله  4/3ريشتري «ايج» فارس
را لرزاند

سردار رحيمي :بهزيستي از پذيرش معتادان بيمار سر باز ميزند

پاتک پليس به  ۳۰باند کالهبرداري ،سرقت و قاچاق کاال

گــروه حوادث :با تالش پليس  ۳۰باند
سرقت ،قاچاق کاال ،جعل و کالهبرداري
و همچنين متهمان فراري که شــامل
 ۱۳۷نفر ميشدند ،به زانو در آمدند.
بــه گــزارش ايلنا ،ســردار حســين
رحيميرييس پليس تهران بزرگ اظهار
کــرد :مرحله جديدي از عمليات پليس
آگاهي تهــران بزرگ با همکاري تمام
معاونتها ،بهرهگيري از تمام پايگاههاي
پليس آگاهي از روز دوشــنبه آغاز شده
اســت.او ادامــه داد :کار اطالعاتي و
عملياتي اين طرح از حدود ســه هفته
پيش انجام شــده و در روزهاي گذشته
موفق به دستگيري سارقان سابقهدار و
باندهاي قاچاق کاال ،جعل و کالهبرداري
و متهمان فراري شدهايم.رئيس پليس
تهران بزرگ با بيان اينکه در اين مرحله
با جرائميمانند سرقت مسلحانه ،قاچاق
کاال ،جعــل و کالهبرداري و همچنين
متهمان فراري برخورد کردهايم گفت:
 ۳۰باند مرتبط با جرائم مذکور دستگير
و منهدم شده است و در اين رابطه نيز
 ۱۳۷متهم دستگير شدند که متهمان به
هزاران فقره سرقت منزل ،گوشيقاپي،
جعــل و کالهبــرداري ،يــک مورد

چهار ميليارد تومان است.سردار رحيميدر
بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره
به طرح جمــع آوري معتادان متجاهر
گفت :اجراي اين طرح ششصد درصد
افزايش داشــته و پليس مبارزه با مواد
مخدر ،گشــتهاي خود را براي جمع
آوري اين افراد افزايش داده است.

بهزيستي معتادان متجاهر مبتال به
بيماري مسري را نميپذيرند

زورگيري توام با خشــونت و يک مورد
سرقت مسلحانه اعتراف کردهاند.سردار
رحيميخاطرنشــان کرد :در زورگري
توام با خشونت متاسفانه فردي مالباخته
مجــروح و ســارقان او را از خودرو به
بيرون پرتاب ميکنند که پس از انتقال
به بيمارستان فرد مالباخته جان خود را
نيز از دست داده است.

اين مقام عالــي انتظاميتصريح کرد:
از  ۱۳۷متهم دســتگير شــده در اين
طــرح  ۵۵درصد آنها داراي ســابقه
کيفــري بودهاند همچنين دو باند جعل
و کالهبرداري که اســناد سازمانهاي
دولتي و بيشــتر مدارک دانشگاه آزاد را
جعل ميکردند کشف و شناسايي شده
که در اين رابطه نيز هفت نفر اعضاي

اين باند دستگير شدند.

دستگيري باند جعل مدرک دانشگاه
آزاد

سردار رحيميبا اشاره به کشف و ضبط
مقاديري کاالي قاچــاق نيز گفت :در
اين طرح مقاديري کاالي قاچاق کاغذ،
پوشاک و لوازم جانبي تلفن همراه کشف
و ضبط شده است که ارزش ريالي آن

او با اشاره به عکسها و فيلمهاي منتشر
شده از معتاديني که در منطقه بازار تجمع
کرده بودند در فضــاي مجازي گفت:
حجم معتادان اين منطقه بسيار زياد است
اما پليس با تمام قدرت به جمعآوري اين
افراد اقدام ميکنــد .موضوع مهم اين
است اين افراد پس از دستگيري در طرح
غربالگري که سازمان بهزيستي انجام
ميدهد به دليل دارا بودن بيماريهاي
مســري ،اين ســازمان اين افراد را از
پليس نميپذيرد و دوباره آنها به خيابان
باز ميگردند.او همچنين تاکيد کرد :از
روز گذشته فرمان شناسايي و مقابله با
فروشــندگان و سازندگان مواد محترقه
براي استفاده در چهارشنبه آخر سال نيز
صادر شده است.

بازخواني پروندههاي جنايي

مردي با داشــتن دو زن و  ۱۲فرزند با زن ديگري
ازدواج کرد و به دليــل تجديد فراش بدون مجوز،
زنداني شد.به گزارش تسنيم ؛ اخبار حوادث هميشه
و در تماميبرهههاي تاريخ مخاطبان «پَروپاقرصي»
داشته و از دهههاي گذشــته تا به امروز همچنان
در ُزمره پربازديدترين اخبار قرار داشــته اســت ،از
ســاليان دور نيز تعداد زيادي از خوانندگان ،روزنامه
را ميخريدنــد تــا صفحه حــوادث آن را بخوانند.
اکنون نيز با حضور خبرگزاريها و سايتهاي خبري،
هرروزه بخش قابــل توجهي از پربازديدترين اخبار
هر رسانهاي به اخبار حوادث تعلق ميگيرد و صفحه
حوادث روزنامهها همچنان پربازديد و پابرجاســت.
براي بازخوانــي حوادث و پروندههــاي جنايي در
دهههاي گذشــته بهســراغ اخبار حوادث يکي از
روزنامههاي کثيراالنتشــار کشور در دهه  50رفتيم
و در قالب سلســله گزارشــهايي به بازخواني اين
پروندههــا البته با ادبيات و «قلم حوادثنويســي»
خاص آن ايام (بدون دخل و تصرف در نحوه تنظيم
آن) ميپردازيم.در ادامه به بازخواني حوادث و وقايع
جنايي يکم آبان  1355ميپردازيم.
رئيــس پليس آگاهي فرماندهي انتظامياســتان
زنجان گفت :درگيري  2دوســت با يکديگر منجر
بــه قتل و قاتل نيز در کمتر از  12ســاعت در دام
قانون گرفتار شد.ســرهنگ کارآگاه جعفر رحمتي
روز ســه شــنبه در گفت و گو با ايرنا افزود :اين
حادثه صبح يکشنبه  26آذر در 'پارک ارم' زنجان
اتفاق افتاد و يکي از طرفين درگيري براثر اصابت
قمه مجروح و توســط قاتل به بيمارستان منتقل
شــد.وي اظهار کرد :در پي اطالع ماموران پليس
آگاهي زنجان مبني براينکه شــخصي به هويت
معلوم به علت مصدوميت براثر ضربات شئ تيز به
بيمارستان امام حسين زنجان منتقل شده و به رغم

ابالغ تبادل لوایح (تجدید نظر) شــماره بایگانی  10/950457تجدید نظر خواهان  :نظام پور تجدیدنظر
خوانده  :علی اصغر عنابســتانی تجدید نظرخواسته  :دادنامه  9609977576000322پیرو آگهی های
قبلی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا تجدید نظر خوانده از تاریخ نشر
آخرین آگهی ظرف  10روز به دفتر دادگاه شــعبه دهم حقوقی مشــهد واقــع در ابتدای بلوار مدرس
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم را دریافت
نمایــد و در مهلت مقرر اعالمی هرگونه پاســخی دارید بصورت کتبی در یک نســخه تهیه و به دفتر
دادگاه ارائه نمایید .
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد 48955
رونوشت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه محمد خرسندی دارای شناسنامه شماره  44889به شرح
دادخواست به کالســه  961419از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان علیرضا خرسندی به شناسنامه  27در تاریخ  1396/8/22در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :پروانه ایوبی ش ش  5صادره
از قاینات نسبت با متوفی همسر  -2محمد خرسندی ش ش  44889صادره از مشهد نسبت با متوفی
فرزند  -3فاطمه خرسندی ش ش  25صادره از قائنات نسبت با متوفی فرزند  -4زهرا خرسندی ش
ش  13صادره از مشــهد نسبت با متوفی فرزند  -5طاهره خرسندی ش ش  3291صادره از مشهد
نسبت با متوفی فرزند  -6زینب خرسندی ش ش  5880صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند اینک
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 48956
رونوشــت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه حسین رحمانی دارای شناسنامه شماره  6986به شرح
دادخواست به کالســه  961517از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان زرگل عاقلی به شناسنامه  29در تاریخ  1396/1/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :عبدالعلی رحمانی ش ش  4صادره

زندان؛ عاقبت مرد  3زنه

«زندان»عاقبت مرد  ۳زنه

مردي با داشتن دو زن و  12فرزند با زن ديگري ازدواج
کرد و به دليل تجديد فراش بدون مجوز ،زنداني شد.چند
روز پيــش زني به نام تاج ضمــن مراجعه به مأموران
ژاندارمري نعمتآباد ،مدعي شد که شوهرش ميرزاقلي
با داشــتن دو همســر و  12فرزند با زن جواني به نام
معصومه ازدواج کرده است.تاج افزود :ميرزاقلي عالوه بر
من ،زن ديگري به نام «سوقا» دارد که ساکن کرمانشاه
است ،سوقا با اينکه از ميرزاقلي صاحب  9فرزند شده با
اين وجود خودش با قاليبافي مخارج فرزندان را تأمين
ميکند ،از ســوي ديگر من هم که در تهران هستم و
به اتفاق ميرزاقلي و سه فرزندمان در يک خانه به سر
ميبريم ،معاش خود و فرزندانم را از طريق آرايشگري
به دست ميآورم.تاج اضافه کرد که چند روز قبل يکي
از آشــنايان به من اطالع داد که همسرم زن ديگري
گرفته اســت ،من با شنيدن اين مطلب به جستوجو
پرداختم و پس از کندوکاو زياد ،عکس زني را در جيب
ميرزاقلي پيدا کردم ،او هنگاميکه فهميد من به رازش
پي بردهام ،وجود معصومه را تأييد کرد و مدعي شــد
قصد طالق دادن او را دارد ،بر همين اساس ضمن طرح

پيشنهاد آوردن معصومه به خانه از من خواست با آزار
دادن زن ،وضعي پيش آورم تا او راضي به جدايي شود.
با وجود اين ،وقتي زن سوم همسرم به خانه ما آمد من
متوجه شدم که برخالف مدعاي شوهرم با تصور من
روابط آن دو بسيار صميمانه است.با طرح شکايت تاج،
مصعومه به پاسگاه جلب شد و نامبرده ضمن بازجويي
گفت :ميرزاقلي خــود را مجرد معرفي کرده بود و من
مطلق ًا از تأهل او اطالعي نداشتم.

متهم در بازجوييها جرمش را گردن گرفت

رفيق كشي با قمه

تالش پزشکان ،مصدوم فوت شده است ،رسيدگي
به موضوع در دستور کار قرار گرفت.رحمتي افزود:
در بررســيها و تحقيقات صورت گرفته از سوي
ماموران پليس آگاهي زنجان ،مشخص شد بر اثر
درگيري رخ داده جواني  29ساله توسط فردي 32
ســاله به وسيله سالح ســرد مجروح شده و براثر
شــدت جراحت و خونريزي در بيمارستان به کام
مرگ فرو رفته است.وي ادامه داد :در بررسيهاي
صورت گرفته از جســد متوفي نيــز آثار جراحت

توسط شــي تيز و برنده شــبيه به چاقو در ناحيه
پس سر ،قفسه ســينه و کتف مقتول مشهود بود
که با هماهنگي مقام قضايي جسد به منظور انجام
معاينات الزم و دقيق به پزشــکي قانوني منتقل
شــد.رحمتي افزود :قاتل نيز که متواري شده بود
از ســوي پليس آگاهي شناسايي و در کمتر از 12
ساعت دستگير شد و موضوع درگيري و چگونگي
قتل را بازگو کرد.وي با بيان اينکه بنا به اظهارات
قاتل ،قتل بر اثر مشاجره لفظي اتفاق افتاده است

از مشــهد نسبت با متوفی همســر  -2رضا رحمانی ش ش  09232255600صادره از مشهد نسبت
بــا متوفــی فرزند  -3محمدعلی رحمانی ش ش  1872صادره از مشــهد نســبت بــا متوفی فرزند
 -4مجتبی رحمانی ش ش  3108صادره از مشــهد نسبت با متوفی فرزند  -5جواد رحمانی ش ش
 920625231صادره از مشــهد نســبت با متوفی فرزند  -6حسین رحمانی ش ش  6986صادره از
مشــهد نســبت با متوفی فرزند  -7فاطمه رحمانی ش ش  66069صادره از مشهد نسبت با متوفی
فرزند  -8زهرا رحمانی ش ش  42صادره از مشــهد نســبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 48957
رونوشــت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه علی حمزه ئی دارای شناســنامه شــماره  254به شرح
دادخواست به کالســه  961531از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان حسین حمزئی به شناسنامه  34456در تاریخ  1396/8/28در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :ناصر حمزئی ش ش 1945
صادره از مشــهد نســبت با متوفی فرزند  -2حمید حمزئی ش ش  6016صادره از مشهد نسبت با
متوفی فرزند  -3جواد حمزئی ش ش  1952صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند  -4علی حمزئی
ش ش  254صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند  -5طیبه حمزئی ش ش  814صادره از مشهد
نســبت با متوفی فرزند  -6طاهره حمزئی ش ش  58157صادره از مشــهد نسبت با متوفی فرزند
 -7معصومه حمزئی ش ش  10608صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 48958
رونوشــت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه عباســعلی صفائی دارای شناســنامه شماره  123به

دستگيري زن جاعل در پاتوق سارقان

زني کــه به جرم ســرقت و جعل تحت
تعقيب پليس آگاهي بود در پاتوق سارقان
در محله يوســف آباد شناسايي و دستگير
شــد .به گزارش ميزان ،سرهنگ ناصري
رئيس کالنتري  ۱۲۵يوســف آباد گفت:
عوامل گشــت کالنتري خيابان مظفري
به خودرو مزدا  ۳۲۳مشــکوک شدند .با
استعالم مشخص شد خودرو سرقتي است.
با حضور در محل و تحقيق از اهالي ،پاتوق
سارقان مشخص شد .با اخذ دستور قضايي
منزل بازرسي شد که سه نفر متهم مرد و
يک نفر متهم زن حضور داشتند.وي ادامه
داد :تعداد  ۵عدد ســوئيچ خودروي پرايد
و پژو ۵ ،ريموت در ســاختمان ۳۰ ،عدد
کليد منزل ۱ ،عدد اســپري اشک آور۷ ،
دستگاه گوشي موبايل ۳۰،فقره سفته۳۸،
برگ تــراول  ۵۰هزارتوماني تقلبي ،چند
برگ اســناد و مدارک جعلــي و تعدادي
ديگر آالت و ادوات ارتکاب جرم کشــف
و ضبط شــد.رئيس کالنتري يوسف آباد
تاکيد کرد:متهــم زن باتوجه به اينکه به
اتهم ســرقت منزل و جعل تحت تعقيب
اداره هشتم آگاهي تهران بزرگ بود پس از
تشکيل پرونده تحويل آن اداره شد و سه
نفر سارق ديگر به همراه اموال مکشوفه و
خودرو سرقتي تحويل پايگاه سوم آگاهي
تهران بزرگ شدند.
رهايي گروگان  ۵۰ساله
در کمتر از  ۲ساعت در شيروان

قتل جوان  22سال ه با چاقو

به مأموران کالنتري  9تهران اطالع داده شــد که دو
جــوان کارگر به نامهاي پيمان و فــرخ با هم به نزاع
پرداختند و فرخ با چاقو مجروح شده است.در تحقيقاتي
که مأموران به عمل آوردند معلوم شد که آن دو از مدتها
قبل بر سر رقابتهاي مربوط به کار با هم اختالف داشتند
و يک بار نيز قب ً
ال زدوخورد کرده بودند.روز حادثه فرخ به
قصد انتقامجويي از زدوخورد قبل ،به پيمان پيله ميکند
و پس از يــک بگومگوي مختصر با چاقو به طرفش
يورش ميبرد ،در اين برخورد چاقوي فرخ به دســت
پيمان اصابت کرد و فرخ پس از ايراد ضرب از آن حدود
گريخت.چند نفــر از اهالي محل و رهگذران از جمله

زمينلــرزهاي به بزرگاي  4.3ريشــتر در
مقياس امواج دروني زمين ،ســه شــنبه
«ايــج» در اســتان فــارس را لرزاند.به
گزارش ايسنا ،شبکههاي لرزهنگاري مرکز
لرزهنگاري کشــوري موسسه ژئوفيزيک
دانشــگاه تهران در ساعت  9:30:34ثانيه
روز سهشنبه 28 ،آذر ماه اين زمينلرزه را
ثبت کردند.مختصات اين زمينلرزه که در
عمق  28کيلومتري زمين رخ داده28.79 ،
درجه عرض شمالي و  54.25درجه عرض
شرقي ثبت شده است.اين زمينلرزه در 25
کيلومتري ايج 29 ،کيلومتري داراب و 30
کيلومتري ششده در استان فارس به ثبت
رسيده است.

پسرخاله فرخ به دنبال او ميدوند ،وقتي به او ميرسند
با کمال تعجب متوجه ميشوند که گردن فرخ به شدت
پاره شده اســت ،عدهاي در تحقيقات محلي شهادت
دادنــد که فرخ براي اينکه پيمان را متهم کند خودش
با چاقو گردنش را بريده است.فرخ به بيمارستان سينا
انتقال يافت ولي به علت خونريزي شديد در بيمارستان
درگذشت ،وي بيست و دو ساله بود.پرونده اين حادثه
به دادســرا رفت و معير؛ معاون دادسراي تهران دستور
رسيدگي را صادر کرد.
تصريح کرد :در تحقيقات مشخص شد که قاتل و
مقتول دوســتي چندين ساله با هم داشتند و قاتل
نيز به درگيري معترف شــد و گفــت که پس از
درگيري با ســاح قمه ضرباتي را به دوستم وارد
آوردم که ناگهان قمه به شکمش فرو رفت ،وگرنه
قصد کشتن نداشــتم.رئيس پليس آگاهي استان
زنجــان گفت :پــس از اعترافــات متهم ،صحنه
درگيري و جرم بازسازي و نامبرده با قرار بازداشت
موقت از طريق مراجع قضايي روانه زندان شد.در
 6ماه نخست امسال  6فقره قتل در استان زنجان
صورت گرفته است که مقتوالن شناسايي و قاتالن
نيز دستگير شدند.

فرمانده انتظاميخراسان شمالي از رهايي
گــروگان مرد  ۵۰ســاله مشــهدي در
شهرستان شيروان خبر داد.به گزارش مهر،
سردار عليرضا مظاهري اظهار کرد :در پي
نيابت قضايي مأموران پليس آگاهي مشهد
و اعــام گروگانگيري مرد  ۵۰ســاله از
مشهد که بهاحتمالزياد در اين شهرستان
مخفــي کردهاند ،موضــوع بالفاصله در
دستور کار مأموران آگاهي اين شهرستان
قرار گرفت.وي افــزود :مأموران با انجام
اقدامات فنــي و اطالعاتي ،در کوتاهترين
زمان ممکــن دو نفر از گــروگان گيران
را شناســايي و دريک عمليات ضربتي و
غافلگيرانه موفق شــدند آنان را دستگير
و گــروگان را صحيح و ســالم آزاد و به
آغوش گرم خانوادهاش بازگردانند.اين مقام
ارشــد انتظامياستان بيان کرد :همچنين
پس از انتقال متهمــان به مقر انتظاميو
بازجوييهــاي فنــي و پليســي در يک
عمليات جداگانه دو نفر ديگر از همدستان
اين متهمان را دستگير و پس از تشکيل
پرونده براي انجام مراحل قانوني تحويل
مراجع قضايي شدند.سردار مظاهري اظهار
کرد :در بازجوييهاي انجامشده آدمربايان
انگيزه خــود از ايــن کار را طلب وجه از
فرد اعالم کردهانــد که پليس قبل از هر
اقداميدر قالب يک عمليات ضربتي آنان
را دستگير کرد.

شــرح دادخواست به کالسه  961528از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان علیجان صفائی به شناســنامه  25در تاریخ  1396/7/6در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1 :حوا اســمعیل
زاده ش ش  467صادره از تربت حیدریه نســبت با متوفی زوجه  -2عباســعلی صفائی ش ش
 123صادره از تربت حیدریه نســبت با متوفی فرزند  -3غالمعلی صفائی ش ش  137صادره از
تربــت حیدریه نســبت با متوفی فرزند  -4علی اکبر صفائــی ش ش  150صادره از تربت حیدریه
نســبت با متوفی فرزند  -5مهین صفائی ش ش  0928231380صادره از مشــهد نسبت با متوفی
فرزند  -6حبیبه صفائی ش ش  1صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند  -7عفت صفائی ش ش
 135صادره از تربت حیدریه نســبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست
مزبور را به اســتناد ماده  362ق امور حســبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 48959
رونوشت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه معصومه ناری پور اره کمر دارای شناسنامه شماره 336
به شــرح دادخواست به کالسه  961510از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان حسین صفائی به شناسنامه  480در تاریخ  1396/5/17در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :معصومه ناری پور اره
کمر ش ش  336صادره از نسبت با متوفی زوجه  -2مصطفی صفائی ش ش  0921060750صادره
از نسبت با متوفی فرزند  -3فاطمه صفائی ش ش  0926296620صادره از نسبت با متوفی فرزند
 -4عاطفه صفائی ش ش  0923005250صادره از نســبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 48960

