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سناریوی آرایشگر حسود برای سرقت
از دوستش

پسر آرایشگر با اجیر کردن 4مرد ،سناریوی سرقت مسلحانه از
فروشگاه لوازم آرایشی یکی از دوستانش را اجرا کرد.
چندی قبل پســر جوانی بهنام کاوه داخل دفتر کارش نشسته
بود که چهار مرد جوان وارد شــدند .یکی از آنها گفت« :آدرس
شــرکت فروش لوازم آرایشیتان را از ســایت پیدا کردهام .ما
آرایشــگاه بزرگی در شــمال تهران داریم و برای سفارش کاال
آمدهایم».
کاوه کاتالوگ دســتگاهها و لوازم آرایشی را مقابل مردان جوان
قرار داد .اما ظاهر آنها بسیار مشکوک به نظر میرسید .همین
شک باعث شد تا خود را به مقابل در ورودی برساند و موضوع
را به همســایهها اطــاع دهد .اما قبــل از اینکه فرصت پیدا
کند ،مردان ناشناس که از موضوع بو برده بودند او را به داخل
فروشگاه کشیده و بعد از بستن چشمان و دست و پایش تهدید
کردند که اگر حرفی بزند زنده نخواهد ماند .بدین ترتیب مردان
ناشناس با تهدید سالح سرد نقشه سرقتشان را اجرا کردند.
ســاعتی از رفتن ســارقان گذشــته بود که خواهر کاوه طبق
قرار قبلیشــان به دفتر آمد اما کسی در را باز نکرد .او شماره
تلفن همراه برادرش را گرفت و با شــنیدن صدای زنگ تلفن
ن با
مطمئن شــد که برای کاوه اتفاقی افتاده است .دختر جوا 
کلید یدکی که در دســت داشت وارد دفتر شد .بهمحض ورود
با مشــاهده وضعیت آنجا که بههم ریخته بود هراسان بهدنبال
برادرش گشــت .ناگهان صدایی ضعیف به گوشــش رسید که
کمک میخواست .لحظاتی بعد برادرش را در گوشهای از اتاق
با دســت و پای بسته پیدا کرد .بدین ترتیب موضوع سرقت از
دفتر فروش لوازم آرایشی به پلیس اعالم و تحقیقات به دستور
بازپرس شعبه دوم دادســرای ویژه سرقت آغاز شد .با شکایت
پسر جوان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان ادامه
یافت.
درحالی که پلیس بهدنبال ســرنخی از متهمــان بود ،کاوه با
آنها تماس گرفت و گفت :از آنجایی که وسایلی که از من به
سرقت رفته مارک دار و گرانقیمت است و هر فروشگاهی آنها را
نمیفروشد این احتمال را دادم که وسایلم را در فضای مجازی
به فروش برسانند.
از طرفی به هم صنفیهایم هم اعالم کردم که اگر کســی قصد
فروش آنها را داشت به من خبر بدهند .ساعتی پیش در فضای
مجازی در جستوجوی وسایلم بودم که با آگهی فروشی مواجه
شدم .همانطور که حدس میزدم سارقان آگهی فروش لوازم
ســرقتی را در فضای مجازی منتشــر کرده بودند .با اظهارات
جدید پسر جوان آموزشهای الزم از سوی کارآگاهان به کاوه
داده شد .بدین ترتیب پسر جوان خود را خریدار معرفی کرد و
با پرداخت مبلغی اعتماد فروشندگان را جلب کرد .متهمان نیز
هنگام تحویل دســتگاهها و دریافت مابقی پول در قرار صوری
بازداشت شدند.
سارقان اجیر شده
چهار متهم پس از دســتگیری به ســرقت از فروشــگاه لوازم
آرایشی اعتراف کرده و مدعی شدند آنها از سوی پسر جوانی
بهنام شاهرخ اجیر شدهاند .با اعتراف متهمان ،شاهرخ بازداشت
و در تحقیقات به سرقت اعتراف کرد .او در گفتوگویی از انگیزه
سرقتهایش گفت.
کاوه را میشناختی؟
از دوســتان قدیمیام اســت و بارها برای مغازه آرایشگاهم از
اوجنس خریده بودم .خیلی هم رابطهمان خوب بود.
پس چرا از او سرقت کردی؟
حســادت .من و کاوه باهم آرایشگری را شروع کردیم .اما انگار
کاوه مهره مار داشت .در مدت یکسال طوری کار و کاسبیاش
رونق گرفت و پیشــرفت کرد که فقــط در کار خرید و فروش
دستگاههای آرایشــی و لوازم مارکدار آرایشی بود .اما من در
تمام این مدت یک آرایشــگر ساده بودم و حتی نتوانستم یک
مغازه آرایشگری برای خودم بخرم.
بعد چه اتفاقی افتاد؟
دیدم فاصله مالی من و کاوه روز بهروز بیشــتر میشود همین
مسأله باعث حســادت من شد .برای همین موضوع را با چهار
نفر از دوســتانم در میان گذاشــتم .آنها هم قبول کردند که
در این راه همراهم شــوند .من فقط میخواستم انتقام بگیرم و
قصدم آسیب رساندن به کاوه نبود .حتی چون میدانستم کاوه
آســم دارد سفارش کرده بودم که دهانش را نبندند که برایش
مشکلی پیش نیاید.
با اعتراف متهم جوان به سرقت ،او و چهار همدستش به دستور
بازپرس بهشتی بازداشت شده وتحقیقات از آنها ادامه دارد.
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انتقام خونین از برادر دختر تهرانی!

خواســتگار فریبکار وقتی فهمیــد برادر دختر
مورد عالقهاش ماجــرای زن و بچهدار بودنش
را فاش کرده است همراه برادرزادهاش تصمیم
هولناکی گرفت.
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه
با جرایــم جنایی پلیس آگاهــی تهران گفت:
روز ۱۷شــهریور امســال پروندهای با موضوع
«ضرب و جرح با سالح سرد و تهدید به قتل»
از کالنتــری ۱۳۰نازیآباد بــه اداره ۱۶پلیس
آگاهی تهران بزرگ ارجاع شــد .شاکی پرونده
پــس از حضور در اداره پلیــس آگاهی تهران
بــزرگ در اظهاراتــش به کارآگاهــان گفت:
«ســاعت  ۱۹:۳۰هنگام خارج شدن از استخر
هدف تهاجم دو مرد موتورسوار قرار گرفتم که
نقاب داشــتند و با قمه و شمشیر به سمت من
حمله ور شــدند و با چندین ضربه مرا از ناحیه
دســت و پا به شدت مجروح کردند؛ نهایتاً این
دو نفر با حضور مردم و اهالی از محل متواری
شدند.
هنوز دقایقی از این موضوع نگذشــته بود که
چندین پیامک تهدیدآمیز از شمارهای ناشناس
برای من ارســال شــد که بــه صراحت من و
اعضای خانوادهام تهدید به مرگ شــده بودیم.
چند روزی از این ماجرا گذشته بود که ساعت
۱۱شب زمانی که قصد خارج کردن کیسه زباله
از خانه را داشتم مجدد همان دو موتورسوار با
همان صورتهای پوشــیده با نقاب به ســمت
من حملهور شــدند که بالفاصله به داخل خانه
فرار کــردم و پس از دقایقی بــاز پیامکهای
تهدیدآمیز برایم ارسال شد .از ترس تهدیدها،
اعضای خانوادهام را به شهرســتان فرســتادم

و اکنــون هیچگونــه امنیــت جانی نــدارم».
کارآگاهان اداره  ۱۶پلیس آگاهی در تحقیقات
خود اطــاع پیدا کردند کــه چندماه پیش از
آغاز پرونده ،شــخصی به نام ســعید ۳۵ساله
با خواهر شــاکی پرونده آشنا شده و در مدت
کوتاهی ،پیشــنهاد ازدواج با خواهر شــاکی را
مطرح کرده است که شاکی از طریق دوستان
خود اطالع پیدا کرده که سعید متأهل بوده و
دارای همســر و دو فرزند در شهرستان است و
با اطالع موضوع به اعضای خانواده و خواهرش
مانع از ازدواج ســعید با خواهرش شده است.
در تحقیقاتی که از خواهر شاکی پرونده انجام
شــد ،وی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :از
حــدود ۹ماه پیش و از طریــق فضای مجازی
با ســعید آشنا شدم؛ با گذشــت مدتی از این
آشنایی ،ارتباط ما به تماسهای تلفنی تبدیل

رئیس اداره اطالعرســانی و روابــط عمومی آموزش و
پرورش فارس از دستگیری دو ضارب معلمان شیرازی
خبر داد.
حمیدرضا شعبانی صبح سهشنبه 17مهر به خبرنگاران
گفت :درپی بروز حادثه ضرب و شتم دو معلم دبیرستان
متوسطه اول پسرانه شــهید علمداری روستای بهاران،
واقع در آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز ،بالفاصله
شــکایتی از ســوی آموزش و پرورش تنظیم و تحویل
مقامات قضایی شد.
وی گفت :با دستور سریع و قاطع مدیر کل دادگستری
استان فارس و دادستان شیراز ،پلیس وارد عمل شد و
در کمترین زمان ممکن دو ضارب معلمان شیرازی که
در مکانی مخفی شده بودند را دستگیر کرد.
شعبانی با بیان اینکه ضاربان اعالم شده توسط پلیس
تحویل دســتگاه قضایی شــدهاند گفت :این پرونده در
دستور کار ویژه دادستانی شیراز قرار دارد.

سکه تقلبی بهدست قانون رسیدند

پایان شوم کالس عرفانی!
همیشــه کنجکاو بود تا از مسائل ماوراءالطبیعه سردربیاورد یعنی
شــروع همه ماجراها همین حس کنجکاوی بود .فکر میکرد راه
تازهای برای شناخت هستی ،خدا و انسان پیدا کرده و به این خاطر
به خود میبالید و به آدمهایی که حاال بیشتر وقت خود را با آنها
در کالسهای عرفانی میگذراند.
به گزارش اختصاصی گروه حوادث رکنا ،اداره مشاوره و مددکاری
پلیس تهران بزرگ اعالم کرد :خیلی سریع جذب حرفهای استاد
شــد و همینطور ،نوع خاص رابطه ای که بیــن اعضای گروه در
جریــان بود .شــرکت در کالسها و گذران وقت با ســایر اعضا به
بهانههــای مختلف بیشــتر وقتش را پر میکــرد و حاضر نبود به
هیچ عنوان از این برنامهها و افــراد صرفنظر کند .حتی ازدواج و
شرطهایی که شوهرش برای ترک این کالسها برایش گذاشت و
حساسیتی که بهروی نوع روابط افراد گروه نشان داده بود .برای آرام
کردن اوضاع در ظاهر به همسرش قول داد تا ارتباط خود را با این
افراد قطع کند اما نتوانست و باز هم پنهانی در این کالسها شرکت
میکرد .تا اینکه یک روز یکی از اعضای گروه پیشنهاد داد تا برای
صحبت در مورد مسائل مورد عالقه و وقت گذراندن به خانه مهسا
بروند .و او هم بدون توجه به حساســیت همسر و بحث تأهل خود
پذیرفت تا مرد غریبه را صرف شــناخت در کالس عرفانی به خانه
ببرد .رابطهای که از دید او خالی از اشــکال بود و در بین بسیاری
از اعضــای گــروه اعم از مجرد و متأهل جریان داشــت و در واقع
جاذبهی این روابط خارج از عرف بود که آنها را به ســمت شرکت
در فعالیتهای گروهی کالس سوق میداد تا شناخت از هستی و
خدا و شعور کیهانی!!
با هم به خانه رفتند و مشــغول گفتوگــو بودند که بهطور کام ً
ال
تصادفی همســر مهسا برای بردن مدارکی که در خانه جا گذاشته
بود از راه میرســد و همســرش را به همراه مــرد غریبه در خانه
میبیند.
حاال مهســا روبهروی من نشســته و همســرش به خاطر خیانت
درخواست طالق داده و بههیچ عنوان قصد بازگشت ندارد .خودش
را جمع کرده روی صندلی و انگشــتانش گره خوردهاند توی هم و
نگاهــش را به زمین دوخته .جوری خــودش را جمع کرده و خم
شده که انگار ســنگینی بار پشیمانی را میتوانی روی شانههایش
ببینی و حس کنی! سکوت کرده و حرفی نمیزند شاید دارد تمام
مســیری را که از چند ســال پیش تا به امروز طی کرده در ذهن
مرور میکند و نقطهای که امروز روی آن ایســتاده! ازدست دادن
همه زندگیاش به خاطر هیچ!! اینکه آیا همه آن داستانها ،ارزش
اینهمه آبروریزی و از هم پاشیدن زندگی مشترکش را داشت؟!
نظریه کارشناس
امروز عرفانهای وارداتی که اغلب زادگاه آن در کشــورهای غربی
اســت با سرعت غیرقابل تصوری به ســوی کشور ما در حال نفوذ
است.

پدری که دخترش را قربانی جنایت سیاه کرد

مرد شیشهای که در اقدامیهولناک دختر ۱۲ساله خود را قربانی
جنایتی سیاه کرده بود از زندان به شعبه دوازدهم دادگاه کیفری
انتقال یافت تا محاکمه شود.
رســیدگی به این پرونده از زمانی کلید خورد که «یســنا» پس
از طالق مادرش مجبور شــد با پدر معتادش زندگی کند .طولی
نکشــید که آنها از شهرســتان به تهران آمدند .دختر کوچولو
روزهای تلخ زندگیاش را در یک مســافرخانه شــروع کرد .پدر
نامهربــان او را بــرای گدایی با خود به گوشــه و کنار خیابانها
میبرد تا پول مواد مخدرش جور شود.
به گزارش ایران دخترک مجبور بود بداخالقیهای پدر معتادش
را تحمــل کند تا اینکه یکشــب پدرمعتاد که به خاطر مصرف
ماده مخدر شیشه حالت عادی نداشت در جنایتی بیرحمانه به
دخترش تعرض کرد.
روز بعد دخترک با کمک یکی از نیکوکاران شــهر به اداره پلیس
رفت و ماجرا را تعریف کرد .پس از شــکایت دختر نوجوان ،پدر

شــد و چندین جلســه نیز با همدیگر مالقات
داشــتیم که در نهایت سعید از من درخواست
ازدواج کرد؛ ســعید مدعی بود که مجرد است
و بــرای کار کردن به تهران آمده و کســی را
در تهــران نــدارد ،اما زمانی کــه موضوع را با
اعضای خانواده خود در میان گذاشتم ،برادرم
از طریــق تحقیقاتی که بهواســطه تعدادی از
دوســتانش انجام داده بود پیبرده که تمامی
اظهارات ســعید دروغ است؛ پس از آن ارتباط
و تماسهــای خودم را با ســعید قطع کردم و
دیگر از او هیچ اطالعی ندارم تا این که ماجرای
حمله به بــرادرم و تهدید اعضای خانواده اش
پیش آمــد» .کارآگاهان اداره ۱۶پلیس آگاهی
تهران بزرگ با شناســایی محل کســب و کار
ســعید در یک میوهفروشــی در منطقه خانی
آبــاد ،وی را روز ۸مهرماه برای انجام تحقیقات

بــه اداره  ۱۶پلیــس آگاهی منتقــل کردند،
امــا او در اظهاراتش مدعی شــد که هیچگونه
ارتباطی با ماجرای حمله به شــاکی و تهدید
اعضای خانوادهاش نــدارد .در ادامه تحقیقات،
کارآگاهــان اداره ۱۶پلیــس آگاهــی تهران
بزرگ با شناســایی خواهرزاده ســعید به نام
«امیر» ۲۷ســاله اطالع یافتنــد که وی با یک
موتورسیکلت مشابه با موتور مورد استفاده در
شــب حملهور شــدن افراد نقابدار به شاکی،
تردد دارد؛ بنابراین اینبار تحقیقات از امیر در
دســتور کار قرار گرفت .امیر در اظهارات اولیه
منکــر هرگونه اطالع یا مشــارکت در ماجرای
تهدید به مرگ شــاکی پرونده و ضرب و جرح
وی شد ،اما در ادامه تحقیقات و با ارائه دالیل و
مستندات غیرقابل انکار به ناچار لب به اعتراف
گشود و به کارآگاهان گفت« :دایی به من گفته
بود که فردی مزاحم یک خانم شوهردار شده و
به این بهانه مرا راضی کرد تا به سراغ این مرد
برویم ،اما پس از آنکه به ســراغ این شخص
رفتیم ،متوجه شــدم که او دروغ گفته است».
با اعتراف صریح امیر به مشــارکت در ضرب و
جرح و تهدید به قتل شــاکی پرونده و معرفی
دایی خود بهعنوان متهم اصلی پرونده ،ســعید
نیز دســتگیر شــد و در تحقیقات تکمیلی به
صراحت اعتراف کرد کــه قصد انتقامگیری از
شاکی پرونده را داشته است.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون
مبــارزه با جرایم جنایی پلیــس آگاهی تهران
بــزرگ ،با اعــام این خبر گفــت« :با تکمیل
پرونده ،متهمان با صدور قرار قانونی از ســوی
مقام محترم قضایی روانه زندان شدند».

دستگیری دو ضارب معلمان شیرازی

وی بازداشــت شــد .او در همان مراحل مقدماتــی بازجویی به
جرم خود اعتراف کرد و گفت :آنقدر شیشــه کشــیده بودم که
نمیدانستم چکار میکنم .یسنا به همراه دو کارشناس بهزیستی
به شــعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی
تولیت و با حضور قاضی ملکی -مستشــار ارشد دادگاه -آمد واز
پدرش شکایت کرد.
رسیدگی به این پرونده بهصورت غیر علنی برگزار شد و متهم در
اظهاراتش ،اتهام خود را پذیرفت .این گزارش حاکی اســت تمام
مدارک پزشکی قانونی علیه متهم است و نشان میدهد دخترک
نوجوان مورد تجاوز قرار گرفته است .قضات درپایان جلسه برای
صدور حکم وارد شور شدند.
نگاه کارشناس
زهــره ندافی روانشــناس بالینی درباره این پرونــده به خبرنگار
«ایران» گفت :مواد اعتیادآور شیشــه نسبت به سایر مواد مخدر
اختالالت جنســی بیشتری دارد ،شیشــه مادهای است که میل
جنسی را بهصورت خیلی ســریع افزایش میدهد ،ولی به مرور
زمان بعد از مصرف زیاد معتاد و دچار اختالل جنســی میشوند.
از آنجایی که خود افراد بر این مشکل و اختالل خودشان واقف
نیســتند آن را یک اختالل یا مشکل محسوب نمیکنند .قدرت
تأثیر مصرف شیشــه حدود  ۴تا ۶ساعت است ،فرد ممکن است
پس از مصرف تحت تأثیر قرار گرفته و دست به رفتارهای پرخطر
بزند ،یعنی ممکن اســت حوادث مرگبــاری برای خود به وجود
بیــاورد .کاهش اعتماد به نفس و وابســتگی ،توهم ،ســوء ظن،
پریشــانی افکار و ...از دیگر عوارض مصرف این مواد بهخصوص
شیشه است .کسانی که فرد معتاد به شیشه در اطراف خود دارند
باید بســیار مراقب باشــند تا قربانی توهمات فرد مصرفکننده
نشوند.

ادامــه فعالیت این گروهها در جامعــه ایرانی با خطراتی چون اخذ
پول زیاد از افراد ،کســب پولهای بــادآورده کالن ،تخریب قدرت
کار و شــغل در اعضا ،ترویج بیبند و باری ،از میان بردن احساس
مســئولیت ،هدایت کردن افراد به زندگی پرحیلــه ،بیرحمانه و
جنایتکارانه ،فاصله گرفتن از ادیان الهی با توجیه تفسیر آزاد متون
دینی ،اشاعه مناسک و اعمال خالی از معنا و مفهوم ،ایجاد تفرقه،
شــاخه شــاخه کردن و برهم زدن وحدت ،شبهه افکنی در مبانی
اعتقادی و دور شدن از عمق و ژرفای دین همراه است.
هدف اصلی از تبلیغات و گســترش این فرقهها کسب پول از مردم
ناآگاه و بیاطالع وگسترش بیبندباری و روابط نامتعارف زن و مرد
میباشد که توسط رهبران آنها به بیراهه کشانده میشوند.
فعالیت این فرقههای نوپدید در راستای قداستزدایی از پیامبران
و نادیده گرفتن رسالت آنهاست تا از این طریق اقدام به براندازی
ادیان آســمانی کنند و از شــاخصهای مشــترک میــان آنها
عضوگیریهای غیرمعمــول ،بنیانگذاران فرهمند ،هزار پاره کردن
حقیقت ،وجود مرزهای مشــخص با دینداران الهی ،در توهم خدا
شدن از سوی اعضا و سران ،پراکندهگویی و التقاط و بهرهگیری از
زبانها و نمادهای مشترک و ...است .آسیبهای ناشی از گسترش
ایــن فرقهها در جامعه رواج فرهنگ ضدیت با ارزشهای انســانی
و بشــری ،رواج فرهنگ ضدیت با دیــن و ارکان آن ،جعل تاریخ و
حرکت پیامبران و نقش شیطان در انحرافات جامعه بشری ،ترویج
بحث بیبندو باری و انواع مفاسد اخالقی و ...است.
از بعد حقوقی نیز اگر کسی پیرو این آیینها نیز نبوده اما در تبلیغ
آن شــریک باشد ،به جرم نشر اکاذیب ،فســاد و ارتکاب به اعمال
مجرمانه و ...در صورت اثبات بــا توجه به میزان جرایم به جریمه
نقدی ،شالق یک تا پنج سال زندان ،حبس تعزیری و یا تا سر حد
حبس ابد و اعدام نیز محکوم خواهند شد و هیچگونه تخفیفی شامل
حال آنها نخواهد بود.یکی از اصول برخی عرفانهای انحرافی جواز
عــدم اعتقاد به هیچ دین و مکتبی اســت ،یعنی فرد صرفنظر از
هرگونه اعتقاد حتی عــدم اعتقاد و ایمان به خدای واحد میتواند

از شــبکه شعور الهی اســتفاده کند .این اصل در واقع برای جذب
جوانان و افراد دین گریز است؛ به عبارت روشنتر این راه میانبری
اســت که فرد را حتی بدون انجام واجبات به وصال خدا میرساند
و او را از لطــف خدا سرشــار میکند ا ّما این خــدا در عرفانهای
انحرافی نه آن خدایی اســت که ما میپرستیم بلکه خدایی است
کــه نه محرم نامحرم دارد ،نه ایمان به امــام و پیامبر و نه دین و
مذهب خاصی! در واقع این مســیر میانبری اســت بهسوی پرتگاه
مرگ ،مرگ معنوی که به مخاطبش یقین میرســاند که وجوب
واجبات برای هزاره حاضر قدیمیاست و کهنه؛ پس مخاطبش را
ناگزیر میسازد تا با درک این مطلب برای خود واجبات دیگری را
مانند نشستن چندین ســاعته به صورت ریلکسیشن ،قرار گرفتن
در هرم جمع مرید و ...را برای خود واجب کند .مهمترین اشــکال
و انحراف ایــن فرقه مبارزه آرام و اصطالحاً زیرپوســتی با دین و
اعتقادات مردم اســت.غیر وحیانی دانستن قران ،اهانت به رسول
گرامیاســام (صل الله علیه و آله) غیر معصوم خواندن ائمه اطهار
صلوات الله علیهم ،شرک دانستن زیارت قبور ائمه اطهار ،تمسخر
رجعت و مهدویت ،تمجید از شیطان و موحد خواندن وی  ،ترویج
زیرکانه تناسخ ،نفی برخی از مسلمات مانند ادعای وجود نداشتن
حضرت عزرائیل ،لمس و تماس غیر شــرعی با بدن زنان نامحرم
به بهانه درمان عرفانی و دهها انحراف دیگر .کســانی که وارد این
فرقه شدند نسبت به انجام فرائض دینی بیمواالت شدند .دختران
مذهبی که وارد این فرقهها شدند اکنون دیگر حجاب ندارند .برخی
از افرادمذهبی که از شــاگردان برخی عرفا بودهاند وقتی وارد این
فرقه شدند کمکم منحرف شدند .مانند مهسا که درگیر روابط آزاد
و موازی با کالسهای عرفانی دروغین شــده و مانند بســیاری از
افراد زندگی مشترک خود را قربانی حفظ روابط نامتعارف و خارج
از عــرف جامعه با اعضای این گروههــا نمود .گروههایی که اگرچه
نام عرفان را به یدک میکشــند بیشــتر از آنکه به معنویت گره
خورده باشــند به خواستهها و شعارها و باورهای سطحی متصلند
و با مجموعهای از نمادها و اعتقادات ساختگی به تخریب باورهای
اصیــل و عمیق مذهبی افراد و همچنیــن رواج انحرافات اخالقی
مشغولند .امروزه بیشــتر از هر زمان دیگری نیاز به برخورد جدی
با این فرقههای انحرافی که هویت دینی و ملی جوانان و نوجوانان
جویای حقیقت و لذت معنوی حقیقی را نشانه گرفتهاند احساس
میشــود .شهروندان ما باید با هوشــیاری و ارتقای دانش مذهبی
خود و توجه به نشــانهها و عالئم انحرافی بودن جریانهایی که با
آنها روبهرو میشــوند از باورها و ارزشهای دینی خود و اعضای
خانوادهی خود محافظت نموده و بیشترین نقش را در شکلگیری
هویــت دینی نوجوانــان و جوانان ایفا نمایند پیــش از آنکه این
جوانان در مســیر ارضای کنجکاویهای مذهبی خود در دام این
فرقههای انحرافی گرفتار آمده و زندگی شــخصی ،معنوی و آینده
پیش روی خویش را قربانی این باورهای ساختگی نمایند!

آگهی مزایده

بموجب پرونده اجرایی کالســه  970418دادورزی دوم اجرای احکام حقوقی شیراز ،محکوم له آقای فرزین پیتام تقاضای :فروش اموال
توقیفی غیر قابل افراز محکوم علیه آقای علی مرادی که نوع و مشــخصات آن بشرح ذیل میباشد ،معادل مبلغ  647/466/۰۰۰ریال بابت
محکوم به و هزینه دادرســی و از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی استان فارس را نموده به همین
سبب در روز یک شنبه مورخ  ۹۷/7/29از ساعت  ۹الی  ۱۰صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد.
متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را مالحظه نمایند .قیمتی که مزایده از آن شــروع میشود براساس نظریه
کارشــناس رسمیدادگستری مبلغ  400/000/۰۰۰ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را
فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت  7روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید .در صورت عدم
پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .این آگهی نوبت اول میباشد .ضمن ًا ده درصد
مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده میباشید در حساب ســیبای خود داشته باشید .مورد مزایده خودرو سواری تیبا مدل  1397رنگ
سفید به شماره موتور  8533044و شاسی  5776423از هر لحاظ سالم بدون رنگ به شماره انتظامی 512ق99ایران 93و محل نگهداری
در پارکینگ رحمت شیراز میباشد.
 /14152م الف -مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز -آشفته

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی)

در اجرای آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمیالزم االجرا و به موجب پرونده اجرایی کالسه  ۸۷۰۰۰۷۱اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان
مرودشــت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۹۶/۲۵متر مربع تحت پالک  ۱۳۵/۲۱۲واقع در قطعه  ۲بخش  ۵فارس به آدرس مرودشت
روستای کناره خیابان ورودی کناره کوچه علمدار رشیدی به کد پستی  ۷۳۷۱۱۴۳۵۳۸که سند مالکیت بنام رحیم صادقی صادر گردیده
اســت که طبق نظریه کارشناس رسمیدادگستری با حدود اربعه شــماال بطول ۲۳/۸۸متر به دیوار پالک  ۱۸۳/۱۳۵شرقا در دو قسمت
اول بطول ۱۲/۸۶متر دوم بطول ۲۳متر دیواریســت به جدول آب علی آباد جنوبا بطول ۲۱/۹۸متر دیوار بدیوار پالک  ۱۳۵/۲۱۳غربا بطول
۱۳/۰۶متر درب و دیواریســت به کوچه عمومیملک مزبور بصورت یکباب ســاختمان که بصورت دوبلکس ساخته شده است که داخل
آن یک متر ســنگ سرامیک بکار رفته است که طبقه اول سالن پذیرایی و حمام و ســرویس آشپزخانه و طبقه دوم همچنین یک اتاق
خواب و یکهال و یک آشــپزخانه و همچنین دارای امتیازات آب و برق و گاز میباشد طبق نظریه کارشناس رسمیدادگستری به مبلغ
 ۱/۰۶۵/۵۰۰/۰۰۰ریال ( یک میلیارد و شصت و پنج میلیون و پانصد هزار ریال) ارزیابی گردیده است و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
از ساعت  ۹الی  ۱۲ظهر در محل اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان مرودشت به نفع بانک کشاورزی شعبه امام خمینی (ره) مرودشت
به مزایده گذاشته میشود و مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی نقداً به فروش میرسد و به مبلغ فروش حق االجرا تا
روز مزایده اضافه خواهد شد بدیهی است که کلیه هزینههای آب ،برق ،گاز و تلفن در صورتی که دارا باشد و تصرف و نیز بدهی مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیرو ...تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی شده یا نشده باشد کال بر عهده برنده مزایده خواهد بود این آگهی یک
نوبت در روزنامه شــیراز نوین درج لذا خریداران میتوانند در وقت مقرر در محل حراج حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمن ًا در
صورتیکه روز مزایده بدلیل عوامل غیر مترقبه تعطیل اعالم گردد روز بعد از آن مزایده برگزار میگردد.
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
 /۳۷۵م الف -رئیس واحد اجرای اسناد رسمیمرودشت -مصطفی علی پور

فرمانده یگان حفاظت ادار ه کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خوزستان از کشف سکههای تقلبی
از یک نفر توسط پلیس راه آهن زاگرس خبر داد.
ســرهنگ حســین بهداروند ،فرمانده یــگان حفاظت
ادار ه کل میراثفرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
خوزستان بیان داشت :پلیس راه آهن زاگرس در بازرسی
بدنی از یک نفر موفق شــد 37عدد سکه تقلبی را کشف
نماید.
وی در ادامه تصریح کرد :موضوع به منظور کارشناســی
به اداره میراث فرهنگی شهرســتان اندیمشــک اعالم و
در بررســی بهعمل آمده مشخص شد که کلیه سکههای
مکشوف ،تقلبی و جعلی هستند.
بهداروند اذعان داشت :ضمن تشکیل پرونده برای متهم
مذکور و به منظور دســتگیری متهمان احتمالی دیگر،
موضوع از مراجع قضایی در دست پیگیری است.
فرمانده یگان حفاظت ادار ه کل میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشگری خوزســتان با هشدار به سوداگران
ی بیشتری با
اشــیای تاریخی از مردم خواســت همکار 
یگان حفاظت میراث فرهنگی در معرفی این سودجویان
بــرای جلوگیری از لطمــه زدن به میــراث فرهنگی و
تاریخی کشور داشته باشند.
این مقام مســئول اظهار کرد :خریــد و فروش هرگونه
اشــیای عتیقه همچنین تهیه و خرید و فروش اشــیا و
اقالم تقلبی ،جرم مشــهود به حساب میآید و براساس
قوانین کشــور ،مجــازات حبس و جریمــه نقدی برای
متخلفان درپی خواهد داشت.

آگهی احضار متهم از طریق جراید

شماره بایگانی شعبه940113 :
به متهم آقای حمید (امید) حقیقی فرزند نوذر ،فع ً
ال متواری که
به اتهام قتل عمدی موضوع شکایت اولیاء دم مرحومین احسان
بهارساالر و ســکینه خمش آیا در پرونده کالسه  940113شعبه
دوم دادگاه کیفری یک استان فارس تحت پیگرد میباشد ابالغ
میگردد وقت رسیدگی پرونده برای مورخ  1397/8/27ساعت
 9صبح تعیین شده لذا در وقت مقرر جهت دفاع از اتهام خود در
جلســه دادگاه حاضر شوید .نتیجه عدم حضور ،اتخاذ تصمیم و
صدور حکم غیابی خواهد بود.
 /14147م الف  -دادرس شعبه دوم دادگاه کیفری یک
استان فارس  -محمد شبانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره بایگانی شعبه۹۷۰۴۸۵ :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم
محمدعلی رضائی فرزند علی محمد
خواهان آقای درویش حســین صادقی فراغه دادخواســتی به
طرفیت خوانده محمدعلی رضائی به خواســته اثبات مالکیت
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 ۹۷۰۹۹۸۰۷۰۰۲۰۰۴۱۷شعبه  ۲دادگاه عمومیحقوقی شهرستان
شیراز ثبت و وقت رسیدگی مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ساعت ۰۸:۳۰
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  ۷۳قانون آئین
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میشــود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شیراز خیابان مالصدرا انتهای خیابان شهید جمالی
 /۱۴۱۵۸م الف -منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه
عمومی(حقوقی) شهرستان شیراز -سوسن رضایی

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

شماره بایگانی شعبه۹۷۰۲۱۸:
بدین وســیله به آقای علی بهمنی ابالغ میگردد که ظرف یک
هفته پــس از ابالغ جهت مالحظه نظریه کارشناســی موضوع
پرونده کالســه ۹۷۰۲۱۸ـ ۷ح ( دادخواست آقای عباس آتشین
بار با وکالت آقای مهدی اســدی) در این دادگاه حاضر گردد در
غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
 /۱۴۱۵۴م الف -دفتر شعبه  ۷دادگاه عمومیحقوقی
شیراز -رضایی

