
قصاص؛ مجازات شليك شبانه

خواهرزاده خطاكار پس از قتل دايي اش كه از اس�اتيد دانشگاه آزاد اسالمشهر 
بود به تركيه گريخت. 

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت ۲۳:۳۰ ش��امگاه دوش��نبه ۱۵ مردادماه بود كه قاضي 
منافي آذر، بازپرس وي��ژه قتل تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري ۱۴۱ ش��هرك 
گلستان از قتل مرد ميانسالي در خانه اش حوالي ميدان المپيك در غرب تهران با خبر و 
همراه كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. بررسي ها نشان مقتول كه مرد 
6۳ ساله اي به نام حامد است دكتراي مديريت بازرگاني داشته است و در دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد اسالمشهر به عنوان استاديار تدريس مي كرده است كه با اصابت ضربات 
چاقو در خانه مجردي اش به قتل رسيده است.  همزمان با ادامه تحقيقات مأموران به 
چند دانشجو كه به خانه مقتول رفت و آمد داشتند، مشكوك شدند اما دريافتند آنها 
هيچ نقشي در قتل نداشته اند تا اينكه مأموران به رد پاي پسر خواهر مقتول در اين قتل 
رسيدند. در تحقيقات مشخص شد متهم و مقتول به خاطر ارثيه با هم اختالف داشته اند 
و روز حادثه هم او به خانه دايي اش آمده و پس از قتل او مدارك و كارت هاي عابربانكش 
را سرقت كرده است.  بدين ترتيب خواهر زاده به عنوان مظنون قتل استاد دانشگاه تحت 
تعقيب مأموران قرار گرفت اما مأموران دريافتند وي يك روز بعد از حادثه از تهران به 

كشور تركيه گريخته است.  تحقيقات براي دستگيري متهم فراري ادامه دارد. 

 قاتل استاد دانشگاه 
به ترکيه گریخت 

س�رباز نيروي انتظامي در حادثه تيراندازي و انفجار تانكر س�وخت در شهرس�تان 
خرم آباد به شهادت رسيد. 

اين حادثه س��اعت دو صبح ديروز در بزرگراه شهيد چاغروند اين شهرستان اتفاق افتاد كه 
در جريان آن يك س��رباز به شهادت رس��يد و يكي از مأموران كادر پليس هم مجروح و به 
بيمارستان منتقل شد كه وضعيت وي وخيم اعالم شده اس��ت. سردار اسعديان، فرمانده 
انتظامی اس��تان لرس��تان گفت: مأموران پليس لحظاتي قبل از حادثه به سرنشينان يك 
خودروي سواري پرايد مظنون شده بودند كه مظنونان به سوي پليس و تانكر سوخت كه در 
محوطه پمپ بنزين پارك شده بود آتش گشودند كه حادثه آتشين رقم خورد. شدت انفجار 
تانكر سوخت به حدي بود كه موجب شكسته شدن شيشه هاي ساختمان هاي مجاور شد. 
براساس اين گزارش مأموران پليس در جريان تحقيقات خود پنج نفر را به عنوان مظنون 

بازداشت كردند و تحقيقات در اين باره جريان دارد.

شهادت مأمور پليس در انفجار آتشين

پسر جواني كه از طريق اينستاگرام با دختر دانش آموزي آشنا شده بود وقتي 
فهميد او قصد دارد با پسر ديگري ازدواج كند به مدرسه اش رفت و اقدام به 

ربودن او كرد اما موفق نشد. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز چهارشنبه سوم بهمن ماه بود كه به مأموران پليس 
تهران خبر دادند پس��ر جواني قصد ربودن دختر دبيرستاني از مدرسه اي در جنوب 
تهران داشته اما موفق نشده و از مدرسه فرار كرده اس��ت.  با اعالم اين خبر تيمي از 
مأموران راهي مدرسه شدند. بررسي ها نش��ان داد لحظاتي قبل پسر جواني پس از 
درگيري با سرايدار وارد مدرسه شده و دست دختر ۱7 ساله اي را به نام رؤيا گرفته و 
قصد داشته به زور او را بربايد كه دانش آموزان ديگر به كمك همكالسي خود مي آيند 
و پسر جوان از ترس فرار مي كند.  رؤيا در تحقيقات پليسي گفت: دو سال قبل از طريق 
اينستاگرام با پسر جواني به نام پژمان آشنا شدم. او به من ابراز عالقه كرد و بدين ترتيب 
ارتباط تلفني و پيامكي ما ادامه داشت و به من پيشنهاد ازدواج داد . قرار بود آخر هفته 
همراه خانواده اش به خواستگاري من بيايد تا اينكه متوجه شدم چند پسر جوان به 
بهانه اينكه او با من ارتباط دارد با او درگير شده اند. امروز پژمان به مدرسه آمده بود تا 
مرا پيش پسران جوان ببرد و به آنها بگويد كه مزاحم من نيست. وي ادامه داد: زنگ 
تفريح كه تمام شد او ناگهان وارد مدرسه شد و دست مرا روي راه پله ها گرفت و قصد 
داشت به زور مرا ببرد كه دوستانم از راه رسيدند و او را به شدت كتك زدند. او مرا رها 
كرد، اما دوباره به سراغم آمد و دوباره همكالسي هايم او را كتك زدند و مجبور به فرار 
شد.  پس از طرح اين شكايت تيمي از مأموران به دستور قاضي سهرابي، بازپرس شعبه 
نهم دادسراي امور جنايي تهران براي دستگيري پژمان راهي محل خانه او شدند و 
وي را بازداشت كردند.  صبح ديروز متهم براي تحقيق به دادسراي امور جنايي منتقل 
شد.  وي در بازجويي ها گفت: من تازه ديپلم گرفته ام و قرار است كنكور شركت كنم 
و وارد دانشگاه شوم. دو سال قبل با رؤيا آشنا شدم و به او عالقه پيدا كردم و قرار بود 
به خواستگاري اش بروم، اما مدتي قبل متوجه شدم او مرا فريب داده و با پسر جوان 
ديگري ارتباط دارد و قرار است با او ازدواج كند. روز حادثه داخل خيابان پسر جواني را 
ديدم كه مدعي بود با رؤيا دوست و قرار است به خواستگاري اش برود. وقتي حرف هاي 
او را شنيدم دنيا روي سرم خراب شد و به سرعت به مدرسه رؤيا رفتم و قصد داشتم 
او را پيش پسر جوان ببرم تا همه چيز معلوم شود اما همكالسي هاي او مانع شدند و 
مرا كتك زدند كه فرار كردم.  متهم در پايان براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي 

سهرابي در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

 آشنایي در اینستاگرام با ربودن 
دختر دبيرستاني از مدرسه پایان یافت
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بي توجهي خانواده ها نسبت به مراقبت 
از كودكان همواره به حوادثي تلخ منجر 
مي ش�ود. كودكان به دلي�ل ناتواني در 
مراقبت از خود همواره سوژه  اي مناسب 
براي تبه�كاران هس�تند. در تازه ترين 
حادثه  در حالي كه تالش هاي پليس تهران 
براي يافت�ن باران، دختربچه خردس�ال 
همچنان در جريان است خبر رسيده كه 
فاطمه زهرا يك و نيم س�اله هم در شب 
عقدكنان دايي اش ناپديد ش�ده اس�ت. 
به گزاش خبرنگار ما، صبح ديروز زوج جواني 
خود را ب��ه دفتر قاضي محمدش��هرياري، 
سرپرس��ت دادس��راي امور جنايي تهران 
رس��انده و براي پيدا ش��دن دخت��ر يك و 
نيم ساله شان فاطمه زهرا درخواست كمك 
كردند. پدر او گفت: شامگاه سه شنبه مراسم 
عقدكن��ان برادرزنم در خانه ش��ان حوالي 
ميدان ش��وش برگزار بود. وقتي خواستم 
براي خريد غذا خانه را ت��رك كنم فاطمه 
گريه كنان به دنبالم آمد، ام��ا من او را نزد 

خواه��ر چهار س��اله اش و بچه هايي كه در 
حياط مش��غول بازي بودند، بردم و خودم 
خانه را ترك كردم. يك س��اعت بعد وقتي 
به خانه برگش��تم و مش��غول تدارك شام 
مهمانان بودم متوجه ش��دم كه از دخترم 
خبري نيس��ت. خيل��ي زود ب��ه مأموران 
كالنتري هاي مولوي، جواديه، كيانش��هر، 
بي سيم و كالنتري هاي اطراف خبر داديم 
اما هيچ اثري از فاطمه زهرا پيدا نكرديم.  پدر 
فاطمه گفت: شب حادثه يكي از بستگانم كه 
از ماجرا با خبر شده بود خودش را به خانه 
رس��اند و گفت: حوالي خياب��ان صابونيان 
مردي معتاد را ديده ب��ود كه دختربچه اي 
خردس��ال را با خودش مي ب��رد. ما هم به 
س��رعت خودمان را به آنجا رس��انديم اما 
اثري از آن مرد معتاد و بچه نبود.  همزمان 
با طرح ش��كايت، تيمي از كارآگاهان اداره 
يازدهم پليس آگاهي تهران به دستور قاضي 
محمدشهرياري تجسس براي يافتن فاطمه 

زهرا را در دستور كار خود قرار دادند.

 ناپدید شدن فاطمه کوچولو 
در مراسم عقدکنان

فراهم بودن زمينه كالهبرداري سبب 
شده است تا بسياري از فروشندگان به 
جاي كسب روزي حالل در فكر خالي 
كردن جيب شهروندان باشند از همين 
روست كه همواره شاهد شكل گيري 
پرونده هاي كالهبرداري به يك شيوه 
هستيم. در تازه ترين پرونده اي كه در 
پليس آگاهي تهران بزرگ تش�كيل 
ش�ده اس�ت مرد فريبكار ب�ا وعده 
فروش مب�ل موفق ب�ه كالهبرداري 
ميلياردي از مش�تريانش ش�ده بود 
كه س�رانجام ب�ه دام پلي�س افتاد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، اي��ن پرونده 
۳۰ تيرماه امس��ال و همزم��ان با مطرح 
شدن ش��كايت هاي مش��ابه عليه يكي 
از فروش��ندگان مبل ب��ازار يافت آباد در 
كالنتري ۱6۱ اب��وذر به جري��ان افتاد. 
خري��داران در طرح ش��كايت هاي خود 
گفته بودند كه پس از انتخاب مبل، پول 
بيعانه را به فروشنده پرداخت كرده بودند 
اما زماني كه براي تحويل مراجعه كرده، 
متوجه ش��ده بودند فروش��نده مغازه را 

تخليه ك��رده و گريخته اس��ت.  يكي از 
ش��اكيان در توضيح شكايت خود گفت: 
من بعد از مراجعه به مغازه مبل فروشي 
يك س��رويس راحتي و يك س��رويس 
ناهار خوري به مبلغ 8 ميليون و ۲۰۰ هزار 
تومان خريدم. ۴ ميلي��ون تومان را نقد 
پرداخت ك��ردم و قرار ش��د ۱۵ روز بعد 
بقيه پول را پرداخت ك��رده و مبلمان را 
تحويل بگيرم. روز موعود فروشنده تماس 
گرفت و گفت برايش مشكلي پيش آمده 
و اصرار كرد بقيه پول را تس��ويه كنم تا 
بتواند مش��كلش را حل كند و سفارش 
من را هم تحويل دهد كه قبول كردم و 
پول را به حسابش ريختم. چند روز بعد 
وقتي براي تحويل مبلمان رفتم، ديدم 
كه مغ��ازه  اش كه اجاره اي ب��وده تخليه 
شده و او فرار كرده است. شاكي ديگر هم 
گفت: من به دنبال خريد جهيزيه براي 
دخترم بودم كه گذرم به مغازه اي افتاد 
كه قيمت هايش خيلي مناسب بود. بعد 
از توافق با فروش��نده ۱7 ميليون تومان 
به او پرداخت ك��ردم و در انتظار تحويل 

سفارش بودم كه متوجه شدم او مغازه اش 
را تخليه و فرار كرده است.  در حالي كه هر 
روز بر تعداد شاكيان اضافه مي شد پرونده 
به دستور بازپرس ش��عبه نهم دادسراي 
ناحي��ه ۱8 در اختي��ار اداره چهاردهم 
پليس آگاهي تهران ب��زرگ قرار گرفت.  
كارآگاهان در بررسي شكايت ها متوجه 
ش��دند كه متهم با تبليغات گسترده در 
محدوده بازار مبل و قراردادن مبل هاي 
لوك��س در مغ��ازه اش اقدام ب��ه جذب 
مش��تري كرده بود.   او مدعي شده بود 
كه مبلمان هاي با كيفيت را تا ۵۰ درصد 
كمتر از قيمت فروشگاه هاي يافت آباد به 
دست مشتري مي رساند و به اين شيوه 
موفق شده بود افراد زيادي را فريب داده 
و از آنه��ا كالهبرداري كند.  در ش��اخه 
ديگري از تحقيقات هويت مرد فريبكار 
كه سعيد.  ع۴۰ ساله بود، شناسايي شد. 
كارآگاهان وقتي راهي خانه س��عيد در 
غرب تهران شدند متوجه شدند كه او از 
خانه اش هم فرار كرده است.  بررسي هاي 
گام به گام در اين باره ادامه داشت تا اينكه 

خانه او در جنت آباد شناسايي و سرانجام 
بازداشت شد.  س��عيد در بازجويي ها به 
كالهب��رداري ميلي��اردي از خريداران 
اعتراف ك��رد و گفت: من از اواخر س��ال 
گذشته بود كه س��ريال كالهبرداري از 
مشتريانم را شروع كردم. با وعده فروش 
ارزان مبلمان، خريداران را فريب داده و 
به اين شيوه پول آنها را به جيب مي زدم 

كه بازداشت شدم.  
سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون 
مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي 
تهران بزرگ گف��ت: در ادامه رس��يدگي 
به پرونده بيش از ۴۰ مالباخته شناس��ايي 
ش��ده اند و تاكنون ارزش مال��ي پرونده به 
يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان رسيده 
است كه احتمال افزايش تعداد مالباختگان 
وجود دارد. وي از شهرونداني كه به اين شيوه 
هدف كالهبرداري قرار گرفته اند خواست 
براي ط��رح ش��كايت ب��ه اداره چهاردهم 
پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان وحدت 
اسالمي يا به شعبه نهم بازپرسي دادسراي 

ناحيه ۱8 تهران مراجعه كنند. 

کالهبرداري ميلياردي  از خریداران مبل

آگهى مفقودى مدارك خودرو

تيپ  پژو  خودروى  شناسايى  كارت  گردد  مى  اعالم  بدينوسيله 
شماره  به  متاليك  خاكسترى  رنگ   1385 مدل   1600 اى  دى  آر 
شهربانى ايران 68-593 ق 31 و شماره موتور 11685009515 به 
شماره شاسى 15408985، بنام آقاى منصور فتوحى به شماره ملى 

5669151097 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى  باشد.

آگهى تغييرات شركت بازرگانى توسعه صنعت روى سهامى 
خاص به شماره ثبت 350293 و شناسه ملى 10460069766 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (372757)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/22 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل شركت در واحد ثبتى تهران به 
آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، 
عباس آباد- انديشه، خيابان شهيد جواد سرافراز، خيابان هشتم، 
پالك 13 ، طبقه دوم، كدپستى 1586868515 تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. ماده 4 اساسنامه به شرح 
به هر  اصلى شركت  انتقال مركز  "ماده 4-  اصالح گرديد:  ذيل 
شهر در ايران منوط به تصويب مجمع عمومى فوق العاده است. 
ليكن تعيين و تغيير نشانى مركز اصلى شركت در همان شهر بنا 
مديره  هيات  گرفت.  خواهد  صورت  مديره  هيات  تصويب   به 
مى تواند هر موقع الزم بداند دفاتر، شعب يا نمايدگى هايى در 

داخل يا خارج ايران دائر يا منحل نمايد". 

آگهى حصروراثت

م/ الف: 8853/ رئيس شعبه 8 شوراى حل اختالف سنندج

آقاى اميد نجفى داراى شناسنامه شماره 3730220152 
از  به كالسه 8/971459  دادخواست  به شرح   22184 /
اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان محمد على نجفى به شناسنامه 
اقامتگاه  358/3730886029 در تاريخ 1397/10/25 در 
آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 

مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زير:
1. اميد نجفى ش. ش: 22184 ت. ت: 1346/8/22 شماره 

ملى 3730220152 پسر متوفى
2. بهار نجفى ش. ش: 22185 ت. ت: 1348/8/22 شماره 

ملى 3730220160 دختر متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول
به موجب پرونده اجرايي كالسه 971983 صادره از شعبه دادگاه عمومي حقوقي دادگاه مالرد كالسه 971982 كرج

محكوم له ليال رحيمي احسان فرزند كاظم كد ملي 0310826942 و مجتبي حياتي فرزند بايرام كد ملي 0324052928ومحكوم است به پرداخت مبلغ 39/000/000 تومان بابت محكوم به در حق 
محكوم له و مبلغ 1/950/000 تومان نيم عشر دولتي، با توجه به اينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به 
منظور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي اموال محكوم عليه برابر متن آگهي و نظريه كارشناسي از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري كرج به شرح ذيل توصيف و ارزيابي 
شده و مقرر گرديد كه در مورخ 97/12/20 از ساعت 9 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدنى شعبه  دادگستري كرج  از طريق مزايده بفروش برسد مزايده از قيمت 1/850/000/000 ريال طبق نظريه 
كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد و يا چك بانكي تضميني از 
خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني صدور حكم تمليك مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتي كه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت 
ننمايد، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.  طرفين 
مي توانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمنا 
طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطالع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. چناچه مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد. 
مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناسي بدين شرح است: احتراما در اجراي قرار كارشناسي پرونده كالسه شماره 971982 در خصوص ارزيابي سواري بي ام و 52oi به شماره 898 ط 

49 ايران 68 در پاركينگ قائم محمد شهر (زيبا شهر 9 باديدي و نظريه به شرح آتي تقديم مي گردد.
مشخصات فني سواري بي ام و 52oi به شماره 898 ط 49 ايران 68 رنگ سفيد مدل 2005 شماره موتور 43475714 و شاسى 92990 بازديد و وضعيت موجود: سوارى به ام و از نظر گيفيت الستيك 

مناسب و خوب بدنه خوب زيردرب راست جلو خوردگى قبل دارد. كيلومتر 271680 مى باشد.
اظهار نظر: قيمت پايه اين اتومبيل با شرايط فوق الذكر مدل ساخت 2005 به يكصد و هشتاد و پنج ميليون تومان معادل 1/850/000/000ريال مي باشد.

م الف: 30987/دادورز شعبه نيابت كرج - شهرستاني

آگهي حصر وراثت

خانم شمسي قشقائي مطلق داراي شناسنامه شماره 210 به 
شرح دادخواست به كالسه - از اين شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان منصوره 
تاريخ  در   6297 شماره  شناسنامه  به  ترك  بيك  محمد 
1397/10/30 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ، ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1. شمسي قشقائي مطلق متولد 1315/2/28 شماره شناسنامه 

210 فرزند غالمرضا نسبت  مادر متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

م الف: 30967/ رئيس شعبه 4 شوراي حل اختالف استان كرج - حسيني

آگهي

نظر به اينكه به موجب پرونده اجرايى كالسه 97/38 اجرا احكام حقوقى شوراى حل 
اختالف كنگان آقايان 1. غالم ميرى فرزند اسماعيل 2. اميد رضا كشتكار فرزند خسرو به 
پرداخت 175/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/207/500 ريال هزينه دادرسى و 
همچنين خسار ت تاخير تاديه در حق حسن رضوانى و مبلغ 8/750/000 ريال بابت هزينه 
اجراى در حق صندوق دولت گرديده در اين راستا اموالى از محكوم عليه توقيف گرديده كه 
به شرح ذيل توسط كارشناس ارزش گذارى شده كه يك دستگاه كاميون كشنده به شماره 
انتظامى 83-751ع 25 به شرح زير جهت استحضار تقديم مى گردد. مشخصات وسيله 
نقليه نوع كاميون كشنده و سيستم البرز مدل 1389 رنگ سفيد چرخ 10 سوخت گازوئيل 
شماره موتور 87883274شماره شاسى 600822 تعيين ارزش ريالى خودرو طى بازديد 
انجام شده از خودرو و بررسى وضعيت ظاهرى ان (قسمت جلو تصادفى مى باشد) در نظر 
گرفتن جميع جهات كارشناس ارزشى ريالى خودرو فوق تقريبا مبلغ 900/000/000ريال 
(نهصد ميليون ريال) به نظر مى رسد در اين نوبت مزايده مرحله اول بوده و با باالترين 
قيمت پيشنهادى موافقت شده و به فروش مى رسد تاريخ انجام مزايده روز 1397/12/11 
ساعت 10 صبح در دفتر اجرا احكام حقوقى دادگسترى كنگان مى باشد متقاضيان مى 
توانند 5 روز قبل ا ز انجام مزايده در اين اجراى احكام حاضر و با هماهنگى نسبت به بازديد 

از مال مورد نظر اقدام نمايند. پرداخت قيمت اموال وفق مقررات خواهد بود.

م الف: 624/ قاضى اجراى احكام شوراى حل اختالف كنگان- مسعود معصومى

آگهي دادگسترى
مشخصات محكوم عليه: آقاى اسمعيل ويسه نام پدر ناصر آدرس استان بوشهر، شهرستان 
بوشهر، سه راه باغ زهرا- رستوران هفت خوان مشخصات محكوم عليه: آقاى سعيد رهانژاد 
محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 5/800/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 162/500 
ريال به عنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست يعنى مورخ 
1397/2/18 و لغايت اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه مى گردد در حق خواهان 

صادر و اعالم مى گردد.
 مسئول دفتر شعبه 116 شوراى حل اختالف شهرستان بوشهر- مهين جعفرى 

قاضى شوراى نهم شوراى حل اختالف بوشهر - شبير قايدى 

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
1. ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2. ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد 3. مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن 
ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود 
را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
به مقام قضايى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4. خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال 
به منظور فراز از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى و ماده 20 ق.ا. و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5. انتقال 
مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت 
ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6. چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه معرفى كفيل توسطمحكوم عليه خواهد بود. (تبصره1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
م الف: 1823

آگهى احضار

نظر به اينكه آقاى مصطفى نجفى مرزبانى فرزند سيد 
شعبه   960945 كالسه  پرونده  موجب  به  محمدرضا 
حسب   ، كنگان  انقالب  و  عمومى  دادسراى  داديارى   2
شكايت طيب آتشبر متهم به توهين، تهديد، فحاشى و 
ايراد ضرب و جرح عمدى مى باشد. لذا با تجويز ماده 
174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف يك ماه 
پس از نشر اگهى و اطالع از مفاد آن به اين شعبه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى دقيق خود جهت رسيدگى به اتهام 
نمايد. در صورت  دفاع  خود  از  و  حاضر گرديده  وارده 

عدم حضور تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد.

م الف: 621/ مدير دفتر شعبه 2 داديارى دادسراى عمومى
 و انقالب كنگان- احمد بحرانى

وارد شدن به نزاع ها همواره به حوادثي تلخ منجر مي ش�ود. نزاع ها با انگيزه هاي 
مختلف به وق�وع مي پيون�دد و آس�يب هاي آن به جامع�ه س�رايت مي كند. در 
پرونده اي كه روز گذشته در دادگاه كيفري يك اس�تان تهران بررسي شد مردي 
به هواخواهي برادرش وارد درگيري شده و با شليك گلوله مرتكب قتل شده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، بهمن  سال گذشته مأموران پليس بومهن از قتل پسري در نزاع 
دسته جمعي باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به جواد ۳۰ ساله بود كه با شليك 
گلوله به قتل رسيده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني يكي از شاهدان گفت: » مقتول 
با ميالد كه از دوستانش بود مقابل قهوه خانه درگير شد و زماني كه دعواي آنها باال گرفت، 
ميثم، برادر ميالد به هواخواهي از او به جواد شليك كرد و گريخت.« بعد از آن بود كه ميالد 
و ميثم بازداشت شدند. با كامل شدن تحقيقات ميثم به اتهام مباشرت در قتل و ميالد 
به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. صبح ديروز بعد از اعالم رسميت 
جلسه از سوي قاضي عبداللهي، اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس متهم رديف 
اول در جايگاه ايستاد و گفت: »شب حادثه، در تهرانپارس بودم كه برادرم تماس گرفت 
و گفت با جواد درگير شده است. ميالد و جواد سالها با هم دوست بودند به همين دليل 
از حرف برادرم تعجب كردم و نگران شدم. بالفاصله سوار ماشين شدم و به طرف بومهن 
رفتم. وقتي به محل رسيدم سعي كردم آنها را از هم جدا كنم كه جواد فحاشي كرد و چاقو 
كشيد. به همين دليل به طرف ماشينم رفتم و اسلحه اي را كه همراهم بود، برداشتم. 
سپس يك تير شليك كردم تا مقتول را بترسانم كه ناخواسته به او برخورد كرد.« در ادامه 
متهم رديف دوم كه با قرار وثيقه آزاد بود، گفت: » من و جواد سالها با هم رفيق بوديم اما 
نمي دانم چه كسي از من بدگويي كرده بود كه زماني كه مرا ديد شروع به فحاشي كرد 
و چاقو كشيد. درگيري با پادرمياني دوستان تمام شد اما چند ساعت بعد مقتول تماس 
گرفت و گفت تو را خواهم كشت. فرداي همان شب مقتول دوباره تماس گرفت و گفت 
با دوستانش جلوي قهوه خانه منتظرم هستند. به همين خاطر با برادرم تماس گرفتم كه 
خيلي زود رسيد. وقتي درگيري باال گرفت متوجه شدم ميثم با اسلحه خودش به طرف 
جواد شليك كرده است. باور كنيد نمي دانم چرا مقتول با من اختالف داشت. او آن شب 
به خاطر خوردن مشروب حالت عادي نداشت و مدام فحاشي مي كرد.« در پايان هيئت 

قضايي ميثم را به قصاص و ميالد را به ۱۵سال حبس محكوم كرد.


