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هف�ت م�رد افغ�ان ك�ه در جريان دس�تبرد 
مسلحانه به محموله هاي بار و انبار باعث ايجاد 
وحش�ت ش�ده بودند در مجموع به 55 سال 
زن�دان و 740 ضرب�ه ش�اق محكوم ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخ��ر سال 95، راننده 
يك خودروي سنگين با مراجعه به اداره پليس 
تهران گفت: »از يكي از شهرهاي جنوبي چند 
تن مواد غذايي بار زدم و به سمت تهران حركت 
كردم. قرار بود بار كاميون را در انباري حوالي 
جاده مخصوص كرج تخليه كن��م. وارد جاده 
كرج شدم، شب شده بود ب��ه همين خاطر در 
حاشيه جاده توقف ك��ردم و در كابين خودرو 
خوابيدم تا صبح بار را تحويل انبار بدهم. كاري 
كه بيشتر راننده ها در جاده ها انجام مي دهند. 
حوالي ساع��ت يك نيمه شب ب��ود كه متوجه 
سر و صداي وحشتناكي شدم. از خواب پريدم 
ديدم چند مرد با قمه و چاق��و اطراف ماشين 
كمين كردند و يكي از آنها به شدت به شيشه 
خودرو مي كوبد. جانم در خط��ر بود به همين 
دليل چاره اي جز تسليم نداشتم. در خودرو را 
باز كردم و مردان قمه به دست وارد شدند. آنها 
همگي تبعه افغان بودند. آنه��ا من را به مرگ 
تهديد كردند و دست و پاي��م را بستند و همه 
بار كاميون را ب��ه چند وان��ت منتقل و سپس 

فرار كردند.«
بعد از مطرح شدن شكايت بود كه كارآگاهان 
پليس آگاهي ته��ران تحقيق ب��راي بازداشت 
دزدان ش��ب رو را شروع كردن��د. بررسي هاي 
پليس در جريان بود كه شكايت هاي مشابهي 

به پليس گزارش شد كه حكايت از اين داشت 
كه سارقان به محموله هاي بار يا انبارهاي كاال 
دستبرد مي زنن��د. كارآگاهان پليس با بررسي 
شكايت هاي مطرح شده موفق شدند سارقان را 
شناسايي كنند. سارقان با ديدن مأموران پليس 

سوار بر خودروي وانت شدند و سپس با پرتاب 
سنگ به سوي مأم��وران قصد فرار داشتند كه 
با شليك چند تير هواي��ي، خودرو متوقف شد 
و همگي بازداشت شدند. از مخفيگاه متهمان 
بسياري از كاالهاي سرقت شده هم كشف شد. 

با انتقال هفت متهم به پليس آگاهي آنها تحت 
بازجويي ق��رار گرفتند و ابت��دا سعي داشتند 
جرمشان را انكار كنند تا اينكه در بازجويي هاي 
فني باالخره لب به اعتراف گش��ودند و به چند 
سرقت مسلحانه در ساعات يك الي 5 صبح از 
كاميون هاي حامل بار و چند انبار حوالي جاده 
مخصوص كرج اعتراف كردند. پليس همچنين 
موفق شد در روند بازجويي از متهمان سه مالخر 
اموال مسروقه را نيز شناسايي و بازداشت كند. 
به اين ترتيب بع��د از اقرار متهم��ان با احضار 
شاكيان ب��ه اداره پليس و ط��رح شكايت آنها 
پرونده كامل و بعد از ص��دور كيفرخواست به 
شعبه دهم دادگاه كيفري ي��ك استان تهران 

فرستاده شد. 
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده بعد از اعالم 
رسميت جلسه، شاكيان در جايگاه قرار گرفتند 
و هر كدام بعد از طرح شكايت درخواست اشد 
مجازات كردند. در ادامه متهمان يك به يك در 
جايگاه قرار گرفتند و در حاليكه سعي داشتند 
جرمش��ان را گردن هم بياندازن��د از خودشان 

دفاع كردند. 
در پاي��ان هيئت قضاي��ي با توجه ب��ه مدارك 
موج��ود در پرونده، هر ك��دام متهم��ان را به 
74 ضربه شالق و رد مال و سه نفر از متهمان را 
هر كدام به 10سال حب��س، دو نفر از متهمان 
هر كدام به هفت سال حبس، دو نفر از متهمان 
هركدام به پنج سال حبس و سه نفر مالخر اموال 
مسروقه را نيز ه��ر كدام به ش��ش ماه حبس 

محكوم كرد. 

رئيس پليس پيش�گيري تهران بزرگ از بازداشت مردي عراقي خبر 
داد كه با جعل بي�ش از 4هزار وي�زاي جعلي اقدام به كاهب�رداري از 
زائران اربعين مي كرد. س�رهنگ كيوان ظهيري ب�ه زائراني كه قصد 
عزيمت به مراسم اربعين را دارند هشدار داد اعتماد بي جا به افرادي كه 
خارج از ساختار قانوني فعاليت مي كنند به زيان خودشان خواهد بود. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ كيوان ظهيري در توضيح خبر گفت: چند 
روز قبل مأموران كالنتري ترمينال جنوب به رفتار مردي جوان مظنون شدند 
و از او تحقيق كردند. بررسي هاي اوليه نشان داد كه اين مرد 42 ساله تبعه 
كشور عراق است. وقتي در بازرسي از او تعدادي ويزاي جعلي كشف و مرد 
جوان به كالنتري منتقل شد و تحقيقات از او ادامه پيدا كرد. مرد عراقي در 
بازجويي ها به جعل ويزا و پاسپورت كشور عراق اعتراف كرد و گفت از مدتي 
قبل و در آستانه سفر زائران به عتبات باهمدستي يكي از دوستانش تصميم 
به كالهبرداري از زائران گرفته بود كه بازداشت شد. با اطالعاتي كه متهم در 
اختيار پليس گذاشت، همدست او هم بازداش��ت و در بازرسي از مخفيگاه 
متهمان بيش از 4 هزار ويزاي جعلي و 270 پاسپورت جعلي، حدود يك ميليارد 
تومان دالر، مهرهاي جعلي كنسولگري و دستگاه هاي جعل كش��ف شد. 

سرهنگ ظهيري گفت: تحقيقات بيشتر از متهمان در جريان است. 

ن�وزاد دو ما  ه�ه اي ك�ه در يك�ي از پارك ه�اي محل�ه يافت آب�اد 
ره�ا ش�ده ب�ود ب�ه ش�يرخوارگاه آمن�ه تحوي�ل داده ش�د. 
ساعت 21 شامگاه چهارشنب��ه هفته گذشته به مأم��وران كالنتري 151 
يافت آباد خبر رسيد كه ن��وزادي در پارك رها شده اس��ت. بعد از حضور 
مأموران پليس در محل و تأييد خبر، مأموران پليس در بررسي نوزاد نامه اي 
همراه او پيدا كردند كه والدينش مدعي شده بودند توان نگهداري از طفل را 
ندارند براي همين او را در پارك رها كرده اند. سپس به دستور قاضي محسن 
مديرروستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده تشكيل 

شد و نوزاد به شيرخوارگاه آمنه تحويل داده شد. 

دو مرد جوان كه به خاط�ر تصاحب اموال مديرعامل يك ش�ركت 
خصوصي مرتك�ب قتل ش�ده بودند، ب�ه قصاص محكوم ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از 29 ارديبهش��ت  سال 90 با 
ناپديد شدن مديرعامل يك شركت خصوصي كه علي نام داشت آغاز شد. 
چند ماه از حادثه گذشته بود تا اينكه در روند تحقيقات پليس، مرد 38 
ساله به نام فرهاد را در حاليكه اموال مقت��ول به نامش سند خورده بود 
بازداشت كرد. فرهاد در بازجويي ها گفت با وكالتي كه از مقتول داشته 
است به خاطر بدهي يك ميلياردي اموال او را به نامش سند زده است. در 
حاليكه مدركي عليه وي به دست نيامده بود پليس در رديابي تلفن همراه 
او، دوست فرهاد به نام هوشنگ را بازداشت كرد. او در مراحل بازجويي 
به قتل علي با همدستي فرهاد اقرار كرد و گفت: »علي مرد ثروتمندي 
بود به همين دليل وسوسه شدي��م و براي تصاحب اموالش با همدستي 
دوستم فرهاد او را ب��ا سيم كابل خفه كرديم و جس��دش را در كارخانه  

شيرآالت دفن كرديم.«
 با اقرار هر دو متهم، بقاياي جسد كشف و پرونده در شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به رياست قاضي قربان زاده رسيدگي شد. در 
آن جلسه متهمان سعي داشتند خالف اظهاراتش��ان قتل را گردن هم 
بيندازند تا اينكه با اظهارات سراي��دار ساختماني كه شركت در آن قرار 
داشت به عنوان شاهد ماجرا و مدارك موجود در پرونده هيئت قضايي هر 

دو متهم را به قصاص محكوم كرد. 

پس�ر جواني كه پ�س از بزم�ي ش�بانه مرتك�ب قتل ش�ده بود با 
اعام گذش�ت اولي�اي دم فرصتي دوب�اره براي زندگ�ي پيدا كرد. 
ساعت 21 شامگاه ششم خرداد  سال 93 بود كه به مأموران كالنتري 115 
رازي خبر رسيد درگيري خونيني در يكي از محله ها اتفاق افتاده است. 
با حضور مأموران كالنتري در محل مش��خص شد كه سه سرنشين يك 
خودروي عبوري با مردي رهگذر درگير شدند و او را با ضربات چاقو هدف 
قرار داده و گريخته اند. همچنين مشخص شد مجروح حادثه كه حامد نام 
داشت بعد از انتقال به بيمارستان جانش را از دست داده است. همزمان با 
تشكيل پرونده با موضوع قتل عمد سرنشينان خودرو تحت تعقيب قرار 
گرفتند. مأموران پليس آگاهي تهران بزرگ كه به دستور قاضي، مأمور 
رسيدگي به پرونده شده بودند ساعتي بعد موفق شدند راننده خودرو را 
كه مردي به نام نيما بود شناسايي و بازداشت كنند. نيما در بازجويي ها به 
درگيري خونين اعتراف كرد و دو همدست خود علي و رامين را به پليس 
معرفي كرد كه هر دو بازداشت شدن��د. علي در جريان تحقيقات به قتل 
اعتراف كرد و گفت: شب حادثه بعد از بزم��ي شبانه سوار خودروي نيما 
شديم تا در خيابان گشت بزنيم. حوالي ميدان راه آهن بود كه از خودرو 
پياده شديم و شروع به ايجاد مزاحمت براي رهگذران كرديم. همان لحظه 
يك موتور سيكلت توقف كرد و راكب و دو سرنشين آن پياده شدند و به ما 
اعتراض كردند كه با آنها درگير شديم. در جريان درگيري بود كه من چاقو 
كشيدم و زماني كه حامد مقابلم قرار گرفت ضربه اي پرتاب كردم كه كشته 
شد. با كامل شدن تحقيقات علي به اتهام مباشرت در قتل و دو همدستش 
به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته شدند و پرونده در شعبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران بررسي شد. سه مته��م در جريان محاكمه بار 
ديگر ماجراي شب حادثه را شرح دادند و هيئ��ت قضايي به درخواست 
اولياي دم، علي را به قصاص و دو همدست او را به حبس محكوم كردند. 
بعد از تأييد حكم در ديوان عالي كش��ور و انجام تشريفات قانوني اجراي 
حكم، علي در آستانه مرگ قرار گرفت و چن��د روز قبل از سلول خود در 
زندان رجايي شهر كرج به پاي طناب دار منتقل شد. در حالي كه طناب دار 
روي گردن متهم قرار گرفته بود با تالش تيم صلح و سازش اولياي دم از 

قصاص او اعالم گذشت كردند. 

تير كالهبرداري از زائران 
اربعين به سنگ خورد 

 نوزاد رها شده
 تحويل شيرخوارگاه شد

مجازات قصاص برای قتل 
مديرعامل شركت خصوصي

 بازگشت به زندگي 
از يك قدمي مرگ

دو آدم رب�ا ك�ه ب�ا گ�روگان گرفت�ن س�ه عض�و ي�ك خان�واده 
در شهرس�تان خ�اش قصد اخ�اذي 40 ميلي�ون توماني داش�تند 
ش�دند.  آزاد  كام�ل  س�امت  در  گروگان ه�ا  و  بازداش�ت 
سردار محمد قنب��ري، فرمانده انتظامي است��ان سيستان و بلوچستان 
گفت: اوايل مهرم��اه به مأموران پليس آگاه��ي شهرستان زاهدان خبر 
رسيد آدم ربايان سه عضو يك خانواده را به گروگان گرفته اند و درخواست 
40 ميليون تومان پول نقد كرده ان��د. بررسي هاي پليس براي بازداشت 
آدم ربايان خيلي زود به جريان افتاد تا اينكه مأموران پليس دو روز قبل 
مخفيگاه متهمان را در محدوده شهرك آتش نشاني زاهدان شناسايي و 
دو آدم ربا را بازداشت كردند. سردار قنبري گفت كه با اعتراف دو متهم 
محل نگهداري گروگان ها شناسايي شد و هر سه در سالمت كامل آزاد 
شدند. فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان با اشاره به معرفي 

متهمان به دادسرا گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

سخنگوي آتش نشاني تهران از مرگ خاموش راننده خاور در كابين 
خودرو خبر داد. 

جالل ملكي توضيح داد: ساعت 13 روز جمعه به آتش نشانان خبر دادند 
راننده يك خودروي خاور در خيابان عاشري در كيلومتر10 مسير غرب 
به شرق آزاد راه كرج در كابين خودرو بيه��وش شده است. در بررسي ها 
مشخص شد راننده كه مردي 52 ساله بود شب قبل خودروي خود را كنار 
خيابان پارك كرده است و به دليل سردبودن ه��وا بدون توجه به نكات 
ايمني اقدام به روشن كردن پيك نيك در كابين خودرو كرده بود كه دچار 
گاز گرفتگي شده و جانش را از دست داده بود. جالل ملكي گفت: بعد از 

تأييد فوت راننده ميانسال جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. 
 

 بازداشت 2 آدم رباي 
40 ميليون توماني 

 مرگ خاموش 
راننده خاور

 بيش از 10 سال اس�ت كه راه اندازي كانتري هاي جديد 
در تهران تصويب ش�ده و جلس�ات بس�ياري ب�ا حضور 
نمايندگان ش�هرداري، اس�تانداري و فرمانداري برگزار 
ش�ده ام�ا تاكن�ون نتيج�ه اي به هم�راه نداشته اس�ت. 
سردار حسي��ن رحيمي، فرمانده انتظامی ته��ران بزرگ  در 
نش��ست با شهردار تهران ب��ا تأكيد بر ارتب��اط بسيار خوب 
شهرداري تهران با نيروي انتظامي ب��ر ضرورت تقويت زبان 
لجستيكي پليس تأكيد و تصريح كرد: در اين زمينه نيز مانند 
گذشته نيازمند همكاري شهرداري هستي��م، به اين معني 
كه بخش��ي از بودجه شهرداري حتماً باي��د در بحث امنيت 

هزينه شود. 
وي ادامه داد: تاكن��ون زحمات زيادي در ح��وزه ساماندهي 

معتادان كشيده شده است، اما مردم اقدامات ما را باور ندارند 
و خودمان نيز باور داريم كه مسير درستي را طي نمي كنيم. به 

طور مثال 22 مركز بهاران در تهران فعاليت مي كنند و بسياري 
از معتادان دوره بازپروري خود را به مدت سه ماه در اين اماكن 
مي گذرانند، اما بعد از اتمام اين دوره اين افراد دوباره به خيابان 

باز مي گردند و شب ها را در مددسراها سر مي كنند. 
فرمان��ده انتظامي تهران ب��زرگ ادام��ه داد: فرآيند تحويل 
معت��ادان متجاهر به مراك��ز بازپروري كه از س��وي ما انجام 
مي شود حتماً دچار اشكال اس��ت. در كنار آن فرآيند حضور 
معت��ادان در مراكز بهاران و رها سازي آنه��ا در خيابان ها نيز 
داراي ايراد است. رحيمي همچنين بر حضور تمام قد نيروي 
انتظامي در كنار نيروهاي شهرداري تأكيد كرد و گفت: اين 
همراهي براي آن است تا مديريت شهري به اهداف بلند خود 

در راستاي آباداني و رونق شهر دست پيدا كند. 

10سال است راه اندازي كالنتري هاي جديد نتيجه نداده است

آگهى ابالغ وقت رسيدگى   
خواهان آقايان على مدارى و على اصغر يوسفى مقدم دادخواستى به طرفيت خوانده خانم مريم ذبيحى الهى شهيدى، 
مهرداد حبيب، فيروز حبيب به خواسته اثبات وقوع بيع و مطالبه خسارت دادرسى و الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987580300205 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى امام خمينى شهرستان مشهد (53حقوقى سابق) ثبت و وقت رسيدگى جهت استماع شهادت شهود خواهان 
مورخ 1397/08/27 ساعت 8:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
م الف: 27378/ منشى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان آقايان مهدى حسين زاده و محسن حسين زاده و محسن حسين زاده دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى 
رفيعى به خواسته ابطال مبايعه نامه (مالى) و استرداد مال (منقول) و دستور موقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709987580300391 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان 
مشهد(53حقوقى سابق) ثبت و وقت رسيدگى جهت استماع شهادت شهود خواهان مورخ 1397/08/26 ساعت 8:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
م الف: 27379/ منشى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
امين اهللا امينى پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى على اكبر ناصرى مقدم بطرفيت شما بدينوسيله 
ابالغ مى شود كه پرونه كالسه منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبنى بر الزام ورثه مرحوم غالمرضا امينى 
مقدم به تنظيم سند رسمى ششدانگ يك واحد آپارتمان به مساحت 90/88 مترمربع به شماره پالك ثبتى 
9840 از 4244 فرعى از 184 اصلى بخش 10 مشهد مورد مالكيت مرحوم غالمرضا مورث امين اهللا امينى 
شده است. لذا مراتب فوق طبق مواد 9-118-119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى 
درج مى گردد و ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از ان براى عمليات اجرائى ابالغ يا 

اخطار ديگرى به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به دادگاه اعالم نمائيد.
م الف: 27381/مدير دفتر شعبه 15 دادگاه عمومى مجتمع امام خمينى مشهد 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى ايمان شجيعى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محسن پهلوان عمارت فرزند محمدرضا به خواسته اثبات 
وقوع بيع و اثبات فسخ مبايعه نامه و ابطال مبايعه نامه  (مالى) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709987580300006 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد(53حقوقى سابق) 
ثبت و وقت رسيدگى جهت استماع شهادت شهود خواهان مورخ 1397/08/26 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .
م الف: 27380/ منشى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى   
خواهان محمد دهقان دادخواستى به طرفيت آقاى كاظم وطن خواه خواسته مطالبه وجه بابت دو 
فقره چك به شماره هاى 036843 و 036837 مورخ 1374/09/15 و 1374/09/15 عهده بانك 
تجارت به مبلغ 19/500/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه تقديم شوراى حل 
اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 167 شوراى حل اختالف مجتمع 
شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهيد قرنى – بين قرنى 22 و 24 ارجاع و به 
كالسه 970433 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/08/30 و ساعت 9:00 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور شورا مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد .
م الف: 27578/ متصدى امور دفترى شعبه 167 شوراى حل اختالف مجتمع سه مشهد

آگهى ابالغ
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى اكبر حسن زاده كه مجهول المكان مى باشد 
ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9409977504200693 صادره از شعبه 170 در پرونده شماره 940452 
به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل (يك فقره چك عهده بانك كشاورزى بشماره و تاريخ و مبلغ 
303174-92/06/25-25/000/000 ريال) خواسته و مبلغ 560/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت يوم الوصول بر مبناى جدول شاخص تورم در حق 
خواهان محكوم له آقاى محسن محبى تبار و نيم عشر دولتى شده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد 
نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود .
م الف: 27575/ متصدى امور دفترى شعبه 170 شوراى حل اختالف مجتمع سه مشهد 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى (رايگان)
شاكى آقاى هدايت شفيعى شهركى شكوائيه اى عليه آقاى على احمد موسى زاده فرزند غالمرسول به اتهام سرقت 
و كالهبردارى در اين شعبه مطرح كه پس از ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609985121800933 شعبه 110 
دادگاه كيفرى دو مجتمع ثامن شهر مشهد (110 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/08/29 ساعت 
11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن متهم و درخواست شاكى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه كيفرخواست را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 م الف: 27372/ منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو مجتمع ثامن مشهد 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان محمد دهقان دادخواستى به طرفيت آقاى حسين خسروى به خواسته مطالبه وجه بابت يك 
فقره چك به شماره 225371 مورخ 1374/12/20 تقديم شوراى حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 172 شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
واقع در مشهد بلوار شهيد قرنى – بين قرنى 22 و 24 ارجاع و به كالسه 970626 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 97/08/28 و ساعت 9:00 تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور شورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
م الف: 27580 / متصدى امور دفترى شعبه 172 شوراى حل اختالف مجتمع سه مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان حميد مداح دادخواستى به طرفيت آقاى حسن حصاريبه خواسته مطالبه وجه بابت 
يك فقره چك به شماره 2385819520 مورخ 1395/04/01 عهده بانك تجارت به مبلغ 
100/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه تقديم شوراى حل اختالف 
شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 167 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهيد قرنى – بين قرنى 22 و 24 ارجاع و به كالسه 
970433 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/08/30 و ساعت 8:30 تعيين شده است . به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور شورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد.
م الف: 27579/ متصدى امور دفترى شعبه 167 شوراى حل اختالف مجتمع سه مشهد 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان محمدجواد شريفيان دادخواستى به طرفيت خوانده مهيار حبيبى به خواسته مطالبه وجه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 308 شوراى حل 
اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع ر كوثر 15 بلوار وكيل آباد ارجاع و به كالسه 
9709987513800676 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/08/23 و ساعت 9 تعيين شده 
است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد.
 م الف: 28037/شعبه 308 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

مجازات 

زندان 
و 740 ضربه شالق

7 دزد شب رو
منشي جوان كه متهم است پزشك متخصص اهوازي را با ضربات پيچ گوشتي 
داخل خودرو به قتل رسانده است بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد. 
دو روز قبل بود كه رانندگان خودروها در مسير اهواز به رامهرمز به پليس خبر 
دادند كه جسد مردي را كنار جاده در كيلومتر 25 رامهرمز كشف كرده اند. با 
حضور پليس در محل و بررسي هاي اوليه معلوم شد كه مرد جوان با اصابت 
ضربات پيچ گوشتي به كام مرگ رفته است. بررسي اوراق هويتي مقتول هم 
نشان داد كه او از پزشكان متخصص اهواز است كه به كام مرگ رفته است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين باره به جريان افتاد 
و مأموران پليس با بررسي تماس هاي پزشك، به منشي مطب او مظنون 
شدند و او را كه دختري جوان بود در شهرستان رامهرمز بازداشت كردند. 
دختر جوان در اولين بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: روز حادثه در 
مسير حركت به سمت رامهرمز بوديم كه داخل خودرو به خاطر موضوعي 
خصوصي مشاجره كرديم و من دست به پيچ گوشتي بردم و ضرباتي به او زدم 
كه به كام مرگ رفت. بعد از آن جسدش را كنار جاده رها كردم و از محل دور 
شدم كه سرانجام بازداشت شدم.  سردار عباس زاده، فرمانده انتظامي استان 

خوزستان گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است. 

  قتل پزشك 
با ضربات پيچ گوشتي 


