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پسر ش�يطان صفتي كه با چهره دروغين در فضاي مجازي با فريب دختران جوان 
اقدام به آدم ربايي و آزار و اذيت آنها مي كرد هنگام فروش خودرواش در نمايشگاه 

خودرو به دام افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز چهار ش��نبه چهارم مهرماه امسال دختر جواني به شعبه هشتم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران رفت و از پس��ر جواني ب��ه اتهام آدم رباي��ي و آزار و اذيت 
شكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا گفت: حدود يك هفته پيش با جواني به نام دانيال در 
شبكه مجازي badoo  آشنا شدم. دوستي تلفني و پيامكي ما ادامه داشت و در اين مدت پسر 
جوان با چرب زباني مرا فريب داد و در نهايت براي ساعت 5 بعد از ظهر روز چهار شنبه 4 مهرماه 
در چهار راه جهان كودك قرار گذاشتيم تا با هم درباره زندگي آينده مان حرف بزنيم. او قرار بود 
با خودروي 206 مشكي رنگش به دنبال من بيايد تا اينكه سر قرار حاضر شدم و خودروي 206 
مشكي جلوي پايم توقف كرد و من هم سوار شدم. وقتي سوار شدم، فهميدم چهره او با چهره 
پروفايل پسر جواني كه در فضاي مجازي خودش را به نام دانيال معرفي كرده بود تفاوت دارد كه 
تصميم گرفتم از خودرواش پياده شوم چون احتمال مي دادم او نيت شومي دارد، اما راننده 206 
با قفل كردن در ماشين مانع پياده شدن من شد و شروع به حركت كرد تا اينكه داخل يك 
خيابان خلوتي در حوالي لويزان با تهديد چاقو و كتك كاري مرا... پس از اين راننده 206 مرا در 

نزديكي ميدان رسالت در داخل كوچه اي خلوت پياده كرد و از محل دور شد.
  شناسايي شيطان سابقه دار 

پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي دادگاه براي رسيدگي در اختيار تيمي 
از كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. كارآگاهان در نخستين گام 

با انجام چهره نگاري و به كمك شاكي پرونده، متهم را كه پسر 33 ساله به نام سعيد و از 
مجرمان سابقه دار بود شناسايي كردند. بررسي ها حكايت از اين داشت سعيد در سال 94 
نيز به اتهام آدم ربايي منجر به آزار و اذيت دستگير و برابر رأي شعبه 1071 محكوم و روانه 

زندان شده و پس از گذراندن دوران حبسش از زندان آزاد شده است. 
بدين ترتيب مأموران براي دستگيري وي راهي محل سكونت متهم شدند كه دريافتند 

وي پس از آزادي از زندان به مكان نامعلومي نقل مكان كرده است. 
   طرح دومين شكايت از شيطان 

در حالي كه مأموران پليس در تالش بودند مخفيگاه متهم را شناسايي كنند در روز هفتم 
مهرماه با دومين شكايت از سوي دختر جوان ديگري روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت 
اين بار مرد شيطان صفت در پوشش مسافركش دختر جواني را ربوده است و پس از سرقت 
اموالش او را مورد آزار و اذيت قرار داده است. اقدامات پليسي جهت دستگيري سعيد در 
دستور كار كارآگاهان قرار گرفت. شاكي پرونده در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: »ساعت 
 9شب روز شنبه مورخ ششم مهرماه در مسير بازگشت از محل كار به منزل، مقابل ايستگاه 
مترو منتظر ماشين بودم كه يك 206 مشكي نزديك شد و مدعي شد كه مسافركش است 
و به مقصد ميدان سبالن سوار ماشين شدم، اما پس از طي مسير كوتاهي راننده از مسير 
اصلي خارج شد و به سمت خروجي اتوبان امام علي حركت كرد، بالفاصله به او اعتراض كردم 
و خواستم توقف كند تا پياده شوم كه ناگهان راننده چاقويي را از زير صندلي خارج كرد و مرا 
با آن تهديد كرد. در حالي كه به شدت ترسيده بودم پسر جوان سرم را محكم به شيشه و در 
ماشين مي كوبيد طوريكه دچار سرگيجه و سردرد شديدي شده بودم. راننده 206 با تهديد 
چاقو و كتك كاري مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و در نهايت پس از سرقت مبلغ 250 هزار 

تومان مرا در گوشه اي از اتوبان، از ماشين پياده كرد و از محل دور شد.
   دستگيري متهم 

پس از طرح دومين شكايت از پسر شيطان صفت كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي 
با انجام اقدامات ويژه پليس��ي موفق به شناس��ايي خودروي 206 مشكي در نمايشگاه 
خودروي حوالي نارمك خيابان سمنگان شدند. بررسي ها نشان داد متهم قصد فروش 
خودرواش را دارد به همين خاطر خودرو را به نمايش��گاه برده است. در چنين شرايطي 
مأموران محل را تحت كنترل نامحسوس قرار دادند و س��رانجام در ساعت 17:00 روز 
چهارشنبه مورخه 1397/07/25 در حاليكه سعيد قصد فروش خودروي 206 خود را 
داشت، وي را دستگير كردند.  س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: متهم پرونده در همان 
تحقيقات به هر دو فقره آزار و اذيت دو شاكي اعتراف كرد و تحقيقات تكميلي از متهم 

جهت شناسايي ديگر شاكيان احتمالي پرونده در مراحل مقدماتي قرار دارد.

عضو باند ياكوزا كه با همدس�تي هش�ت نفر از دوس�تانش يكي از اعض�اي باند را 
به قتل رس�انده بود، با حكم دادگاه كيفري اس�تان تهران به قصاص محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از دي  سال90 ، با قتل مرد 32 ساله به نام ميثم 
در شهر ناگويا ژاپن آغاز شد. با اعالم اين خبر پليس طي مكاتباتي با پليس  ژاپن، دريافت 
مقتول از سوي 9 مرد مسلح ايراني به قتل رسيده اس��ت. همچنين در شاخه ديگري از 
تحقيقات مشخص شد هشت نفر از متهمان در ژاپن دستگيرشده اند، اما يكي از آنها به 
نام رامين 31ساله متواري است. پس از اين تحقيقات براي دستگيري رامين ادامه داشت 
تا اينكه پنج سال بعد از حادثه در مرداد    سال95  وي در حاليكه با پاسپورت جعلي به ايران 
آمده بود در يكي از شهرهاي شمالي كشور دستگير شد.  متهم در بازجويي ها گفت: »شب 
حادثه همراه دوستانم با مقتول درگير شديم. همه چاقو و قمه داشتند به همين دليل 
نمي دانم چه كسي مقتول را كشته است.« متهم در اولين جلسه محاكمه كه در شعبه 
دوم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي زالي تشكيل شد، پس از درخواست 
قصاص از سوي اولياي دم در شرح ماجرا گفت: »براي كار به ژاپن رفته بودم و عضو باند 
خريد و فروش مواد مخدر شدم. ميثم هم عضوباند بود. او سيم كارتي داشت كه خريداران 
مواد با آن تم��اس مي گرفتند به همين خاطر س��يم كارت را به مبل��غ 4 ميليارد تومان 
خريديم، اما بعدها فهميدم مقتول س��رمان را كاله گذاش��ته و ش��ماره جديدش را به 

مشتريان داده است. اين شد كه خواستم پولم را برگرداند اما قبول نكرد.«
متهم در خصوص قتل گفت: »شب حادثه با هشت نفر از دوستانم سر قرار رفتيم و ميثم با 
خودرو اش آمد. او وقتي ما را ديد قصد فرار داشت كه ناگهان كنترل ماشين را از دست داد 
و به جدول كنار خيابان خورد. او از خودرو اش پياده شد و به رويمان اسلحه كشيد، ما هم 
با چاقو و قمه به او حمله كرديم. در آن درگيري من شمشير داشتم كه با آن يك ضربه به 
او زدم، ولي هوا تاريك بود به همين دليل مطمئن نيستم ضربه  من كشنده بوده يا ضربه 

همدستانم. بعد از قتل همراه همسر روسي ام به ايران آمدم كه بازداشت شدم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: » جوامع بين الملل مي دانند مجازات قتل در ايران اعدام 
است اگر ساير همدستانم كه در زندان ژاپن هستند، آزاد شوند به آنها اجازه نمي دهند به 

ايران برگردند. قاتل اصلي در ژاپن است و حاال من به جاي او محاكمه مي شوم.«
در آخر متهم بنا به شواهد و مدارك موجود به قصاص محكوم شد. 

قصاص بر اي عضو باند ياكوزا

 نقاب از چهره
 شيطان سابقه دار افتاد

مرد بوكسوري كه با همس�رش اختالف 
داشت در جنايتي هولناك دو دختر جوانش 
و پدر زن و م�ادر زنش را به قتل رس�اند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 15 بعد از ظهر 
روز چهارشنبه 25 آبان ماه مرد جواني همراه 
برادر بزرگش به كالنتري 132 نبرد رفت و 

به جنايتي هولناك اعتراف كرد. 
مرد جوان گفت ك��ه دو دخترش، پدر زن 
و مادر زنش را در خان��ه اش با چاقو به قتل 
رسانده اس��ت. برادر متهم نيز به مأموران 
گفت: همسر برادرم كه مهين نام دارد هفته 
قبل با شوهرش درگير شد و قهر كرد و به 
خانه برادرش در كرج رفت. س��اعتي قبل 
برادر مهين با من تماس گرفت و گفت پدر 
و مادرش براي ديدن نوه هايش��ان به خانه 
برادرم رفته اند، ام��ا هر چقدر با آنها تماس 
مي گيرد نه پدر و مادرش جواب مي دهند 
و نه دختران برادرم. او نگ��ران بود و از من 
خواس��ت به خانه برادرم ب��روم و خبري از 
آنها بگيرم. پس از اي��ن من با برادرم كمال 
تماس گرفتم كه او به من گفت دو دختر و 
مادر زن و پدر زنش را به قتل رسانده است. 
در حالي كه از حرف هاي او شوكه شده بودم 
به سرعت به طرف خانه آنها راه افتادم كه 
در خيابان پيروزي برادرم را ديدم. ابتدا فكر 
كردم كه او شوخي مي كند، اما او دوباره قتل 
دو دختر و مادر زن و پدر زنش را تكرار كرد. 
دلهره و ترس همه وجودم را گرفته بود و با 
او راهي خانه اش شديم كه آنجا با صحنه اي 
هولناك روبه رو شدم. برادرم خيلي پشيمان 
شده بود، اما پشيماني فايده اي نداشت و در 
نهايت او را به كالنتري آوردم تا خودش را 

معرفي كند. 

پس از حرف هاي متهم و برادرش تيمي از 
مأموران كالنتري راهي محل حادثه شدند. 
مأموران در طبقه اول ساختمان مسكوني با 
جسد دو دختر 19 و 17 ساله روي تختخواب 
در اتاق خواب شان و با جسد مرد و زن 79 و 
70 ساله اي داخل پذيرايي روبه رو شدند كه 
همگي با اصابت چاقو به قتل رسيده بودند. 

با اع��الم اي��ن خبر بازپ��رس وي��ژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي در 

محل به تحقيق پرداختند. 
نخستين بررسي ها نشان داد مادر دو دختر 
يك هفته قبل پس از درگيري با شوهرش 
از خانه قهر كرده و به خانه برادرش در كرج 
رفته اس��ت. همچنين مشخص شد مهين 
هفته قبل با خ��ودروي ام وي ام خودش از 
بيرون وارد پاركينگ خانه ش��ان مي شود، 
اما فراموش مي كند كه شيشه هاي خودرو 
را باال ببرد و وقتي شوهرش متوجه پايين 
ب��ودن شيش��ه هاي خ��ودرو مي ش��ود به 
خاطر همين موضوع با او درگير مي ش��ود 
و همس��رش را كتك مي زند ك��ه در ادامه 
همس��رش از خانه قهر مي كن��د و به خانه 

برادرش مي رود. 
مأموران در ادامه بررسي هاي محل حادثه 
چاقوي دسته زرد رنگ بزرگي را پيدا كردند 

كه قاتل با آن دست به جنايت زده بود. 
متهم در محل حادثه مقابل تيم جنايي به 
چهار قتل اعتراف كرد . به گفته س��رهنگ 
ظهيري، رئيس پليس پيش��گيري تهران 
بزرگ متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر به 
دستور بازپرس جنايي در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

گفت وگو با متهم 
چند سال داري ؟ 

47 سال. 
شغلت چيه ؟ 

كارم خريد و فروش موتورسيكلت است. 
ورزشكاري ؟ 

بله، 25 سال است بوكس حرفه اي كار مي كنم. 
چند تا فرزند داري ؟ 

دو دختر دارم كه دختر بزرگم دانش��جوي 
رشته حقوق بود. 

با همسرت اختالف داشتي ؟ 
بله از چهار سال قبل با هم اختالف داريم. 

چه اختالفي ؟ 
خانوادگي. 

با همسرت اختالف داشتي، چرا 

دو دخترت و مادر زن و پدر زنت 
را به قتل رساندي ؟ 

واقعيتش قصد داشتم همسرم را به قتل برسانم، 
اما او به خانه برادرش رفته بود و از آنجايي كه با 
برادرش هم اختالف داشتم به خانه او نرفتم و 
در نهايت تصميم گرفتم دخترانم و پدر و مادر 
او را به قتل برسانم. چون هميشه فكر مي كردم 
پدر و مخصوصاً مادر همس��رم باعث اختالف 

بيشتر من و همسرم مي شوند. 
شب حادثه را توضيح بده ؟

هفته قبل همسرم قهر كرد و به خانه برادرش 
رفت. ش��ب حادثه متوجه ش��دم مادر زن و 
پدر زنم براي ديدن نوه هايشان به خانه من 
آمده اند. ساعت 10 شب چند كيلو موز و چند 
بطري شير خريدم و به خانه رفتم. براي آنها 

شير موز درس��ت كردم و بعد مقدار زيادي 
داروي خواب آور داخل ليوان شير موز هاي آنها 
ريختم و به آنها دادم. دو دخترم در حال درس 
خواندن بودند و پدر و مادر زنم نيز تلويزيون 
تماش��ا مي كردند. من هم در حال تماشاي 
تلويزيون بودم كه متوجه ش��دم دو دخترم 
خواب آلود شدند و در نهايت به اتاق خوابشان 
رفتند و خوابيدند. مادر زن و پدر زنم كم كم 
خوابش��ان گرفت و در رختخوابي كه داخل 
پذيرايي براي آنها پهن كرده بودم، خوابيدند 
كه ساعتي بعد چاقوي بزرگي از آشپزخانه 

برداشتم و به سراغ آنها رفتم. 
زمان حادثه هيچ كدام از خواب 

بيدار نشدند ؟ 
ابتدا به سراغ دختر بزرگم رفتم كه از خواب 

بيدار شد و مقاومت كرد. پس از قتل با سر 
و صداي او دختر كوچكم بيدار ش��د كه به 
س��رعت او را هم به قتل رس��اندم و بعد به 
سراغ پدر زنم رفتم و در آخر هم كه مادر زنم 

از خواب بيدار شده بود را به قتل رساندم. 
پس از حادثه چه كار كردي ؟ 

خيلي احساس تش��نگي كردم و دو بطري 
از يخچال برداش��تم و آب خوردم و در ادامه 
مقداري هم ميوه خوردم كه كم كم متوجه 
شدم چه اش��تباه بزرگي را مرتكب شده ام. 
خيلي پشيمان شده بودم اما فايده اي نداشت 
به همين خاطر به بالين جسد هاي دخترانم 
رفتم و چند ساعتي گريه كردم. پس از آن از 
خانه بيرون آمدم تا اينكه روز بعد برادرم با من 
تماس گرفت و حادثه را براي او توضيح دادم.

 قصاص 
فرجام شوهر جنايتكار

برخورد آذرخش جان پدر و پس�ري را در شهرستان باغملك 
استان خوزستان گرفت. 

عبدالرضا خشنود، مس��ئول مركز فوريت هاي پزشكي با غملك به 
ايرنا گفت: اين حادثه ساعت17:20عصر روز  پنج شنبه  در منطقه 

كيوپ دهستان ابوالعباس شهرستان باغملك رخ داد. 
وي ادامه داد: پدر 50 س��اله در محل حادثه جان خود را از دس��ت 
داد و پسر 27 س��اله نيز پس از اعزام به بيمارستان به علت شدت 

جراحت هاي وارده فوت كرد. 

صاعقه جان پدر و پسر 
خوزستاني را گرفت

سه خدمه از 12 خدمه كشتي باربري ايراني در درياي خزر بر اثر 
مسموميت جان باختند. 

سفير جمهوري اسالمي ايران در باكو به ايرنا گفت: كشتي باربري 
» ناز مهر« با 12 خدمه كه حامل غله بود روز چهارشنبه از بندر آكتائو 
در كشور قزاقستان به مقصد بندر حوسان در باكو آذربايجان حركت 
كرده بود كه ساعت هشت شب پنج شنبه مسموميت كاركنان كشتي 
گزارش شد. پس از اعالم اين خبر با هماهنگي نيروهاي مرزباني 
آذربايجان، كاركنان كشتي ساعت 12 نيمه شب به بيمارستاني در 
باكو منتقل شدند كه در جريان آن سه نفر جان باختند و هشت نفر 
ديگر هم تحت درمان قرار گرفتند كه خوشبختانه حالشان رو به 
بهبودی است .  به گفته جواد جهانگير زاده علت بروز مسموميت 

كاركنان اين كشتي در دست بررسي است. 

مرگ 3 خدمه كشتي 
ايراني  بر اثر مسموميت 

واژگون�ي اتوب�وس زوار اربعين حس�يني در گردنه آهوان 
سمنان دو كشته و 10 زخمي برجاي گذاشت. 

معاون امداد و نجات هالل احمر اس��تان س��منان با اعالم اين 
خبر گفت: اين اتوبوس با 46 سرنش��ين كه از مشهد به مقصد 
كرمانش��اه در حركت بود س��اعت 19:15 ش��امگاه پنج شنبه 
26 مهرماه در گردنه آه��وان 55 كيلومتري س��منان واژگون 
مي ش��ود كه در جري��ان آن دو نفر از سرنش��ينان اتوبوس در 
دم كشته مي شوند و 10 نفر ديگر هم زخمي و براي درمان به 

بيمارستان كوثرسمنان منتقل مي شوند.
 به گزارش ايرنا پليس راه استان سمنان نيز اعالم كرد: اتوبوس 
سانحه ديده به علت  ناتوانايي راننده در كنترل ناشي از تخطي 

از سرعت مطمئنه واژگون شده است.

 2 كشته 
در واژگوني اتوبوس

مأموران پليس، شش نفر از هشت شكارچي متخلفي كه در 
شهادت محيط بان گلستاني نقش داشتند بازداشت كردند. 
تاج محمد باشقره، محيط بان اهل گنبد ساعت 3:30 بامداد روز 
چهارشنبه 25 مهرماه در منطقه خرس دره حوزه پاسگاه سولگرد 
پارك ملي گلستان به ضرب گلوله شكارچيان غيرمجاز به شهادت 
رس��يد.  در اين حادثه يك محيط بان ديگر و دو هميار محيط 
زيس��ت هم زخمي ش��دند.  پس از اين حادثه مأموران امنيتي 
و انتظامي تحقيقات خود را براي شناس��ايي عامالن ش��هادت 
محيط بان آغاز كردند و در نهايت با شناسايي هشت شكارچي 
غير مجاز موفق شدند شش نفر از آنها را بازداشت كنند.  به گفته 
سيد مناف هاشمي، استاندار گلستان تالش براي دستگيري دو 

شكارچي متخلف ديگر ادامه دارد. 

عامالن شهادت محيط بان 
گلستاني دستگير شدند

هيئت قضايي دادگاه كيفري مردي را كه همس�رش را به قتل 
رسانده بود با درخواست اولياي دم به قصاص محكوم كرد. 

به گزارش خبرنگار ما، ششم فروردين  سال جاري، مأموران پليس 
پايتخت از قتل زن ميانسالي در منزلش باخبر و راهي محل شدند. 
جسد متعلق به حميده 50 ساله بود كه شوهرش سرش را از بدنش 
جدا كرده بود.  با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مأموران همسايه ها 
را مورد تحقيق قرار دادند و يكي از آنها در توضيح گفت: »در خانه 
مشغول استراحت بودم كه متوجه س��ر و صدا هاي حميده شدم. 
شوهر حميده مريض بود و بيماري رواني داشت اين شد كه خيلي 
اهميت ندادم و فكر كردم بعد از كمي س��ر وصدا آرام مي ش��وند و 
الزم نيست دخالت كنم تا اينكه يكدفعه صداي مقتول قطع شد. 
مشكوك شدم و بالفاصله از خانه بيرون رفتم كه ديدم ياسر – شوهر 
مقتول - در راه پله ها در حاليكه دستانش خوني است در حال فرار 
است. از ترس همسايه ها را خبر كردم و به خانه ياسر رفتيم كه ديدم 

جسد مقتول غرق به خون روي زمين افتاده است.«
بعد از اظهارات زن همسايه، پرونده با موضوع قتل عمد در اختيار 
كارآگاهان پليس قرار گرفت تا اينكه چند روز بعد از حادثه شوهر 
مقتول شناسايي و دستگير ش��د. او در همان بازجويي هاي اوليه 
به جرم��ش اعتراف كرد و گف��ت به خاطر س��وءظن مرتكب قتل 
همسرش شده است.  متهم بعد از بازسازي صحنه جرم روانه زندان 
شد و پرونده بعد از صدور كيفرخواست و درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم كه فرزندان و پدر مقتول تكميل و به شعبه يازدهم دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده كه به رياست قاضي متين راسخ 
تشكيل شد، ابتدا اولياي دم يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و يكي 
از فرزندان مقتول اعالم گذشت كرد، اما ديگر اولياي دم همگي با 

پرداخت سهم ديه درخواست قصاص كردند. 
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش در شرح ماجرا 
گفت: »با همسرم اختالف داشتم و بارها با هم درگير شده بوديم. 
روز حادثه وقتي به منزل آمدم او مش��غول درست كردن غذا بود. 
حميده مي دانست من بيماري رواني دارم و نبايد با من بحث كند، 
اما آن شب سر موضوعي حرفمان شد و من هم عصباني شدم. از او 
خواستم حرفش را ادامه ندهد، اما او دست بردار نبود و مدام بحث 
مي كرد. اين شد كه سرش داد زدم و او در جواب به من فحاشي كرد. 
آنجا بود كه كنترلم را از دست دادم و ابتدا روسري را دور گردنش 
انداختم و گلويش را فشار دادم. وقتي مقتول از نفس افتاد با چاقويي 

كه در آشپزخانه بود سرش را... و از خانه فرار كردم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »من به همس��رم سوءظن نداشتم 
و روز بازجويي مجبور شدم براي اشتباهي كه كردم دليل بياورم. 
پش��يمانم اما فرزندانم مي دانند كه بيماري روان��ي دارم و كنترل 

رفتارم دست خودم نبود. از آنها طلب بخشش دارم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور متهم را به قصاص محكوم كرد.

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
بدينوسيله به آقاى غازى النصيراوى فرزند – ابالغ مى گردد حسب پرونده كالسه 17/970272 و 17/970728 و دادخواست ارايه شده از سوى خانم حليمه 
شريعت بقمچى فرزند نصراهللا به خواسته اثبات زوجيت و ثبت واقعه ازدواج در مورخه 1379/08/30 راس ساعت 8:30 در محل دادگاه خانواده شعبه 17 مشهد 
واقع در بلوار شفا نبش شفاى 30 مجتمع قضايى شهيد مطهرى حاضر شويد مراتب به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در روزنامه كثير 
االنتشار آگهى تا خوانده از تاريخ نشر ظرف يك ماه با مراجعه به دفتر دادگاه ضمن اعالم نشانى كامل خويش نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد 

م الف : 28988/مدير دفتر شعبه 17 دادگاه عمومى (خانواده) مشهد واال وفق مقررات اقدام مى گردد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان آقاى جعفر سروقدمقدم دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى محمدحسن مير جليلى و خانم ها زهرا و راضيه و سكينه شهرت همگى ميرجليلى فرزندان حاجى محمد 
به خواسته تجديدنظرخواهى از دادنامه 513 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى مشهد كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509987579900398 شعبه 16 
دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/08/29 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن تعدادى از خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 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: 28987 / مدير دفتر شعبه 16 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
خواهان خانم پرى رحيمى با وكالت آقاى على صفا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد رحيمى به خواسته مطالبه نفقه جاريه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709987587400569 و شماره بايگانى 970593 شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/09/01 ساعت 11:00 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 كثيراالنتشار 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: 28989/منشى شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع شهيد مطهرى مشهد 

اگهى تحديد حدود اختصاصى
حوزه ثبتى شهرستان اراك 

نظر به اينكه برابر ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى فاقد سند رسمى به موجب راى شماره 1378/10/26-4467 
ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 105 متر مربع پالك 3 فرعى از 3917 
اصلى واقع در بخش يك اراك به مالكيت عاى اسفينى فرزند محمد درآمده 
است و چون تحديد حدود پالك 3917اصلى به علت عدم حضور مالك از 
تحديد خارج شده و تاكنون انجام نشده است لذا طبق تقاضاى نامبرده آگهى 
تحديد حدود اختصاصى منتشر و تحديد حدود پالك مذكور مورخه 1397/9/3 
ساعت 11 صبح در محل انجام مى گيرد  لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
اسناد و امالك به مالك پالك و مجاورين فوق الذكر به وسيله اين آگهى 
اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد 
و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود حقوق ارتفاقى نيز صاحبان ملك كه در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ 
تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجراى تبصره دو ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
م الف: 386/رئيس ثبت اسناد اراك- اسماعيلى

بوكسور حرفه اي خون به پا كرد 


