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حوادث
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سال دوم
شماره 422

اعتراف مهندس مکانیک به قتل دوست قدیمی

غرق شدگی اینبار در کازرون
قربانی گرفت

فرمانــده انتظامــیکازرون گفت :شــخصی به هویت معلــوم براثر
بیاحتیاطــی در رودخانهای در منطقــه «کنارتخته» ،به علت غرق
شدگی جان باخت.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری
سرهنگ «محمد عبادی نژاد» در گف 
پلیس بیان کرد :درپی اعالم فوریتهای پلیســی 110مبنی بر وقوع
غرق شــدگی در رودخانهای در محور کنارتخته -بوشــهر ،مأموران
انتظامیشهرستان کازرون سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.
وی افــزود :مأموران با حضور در محل حادثه در بررســیهای اولیه
مشاهده کردند ،یک نفر به هویت معلوم به علت آشنا نبودن با فنون
شنا در رودخانه غرق و فوت کرده است.
سرهنگ عبادینژاد خاطرنشان کرد :به آب زدن بدون آگاهی از عمق
آن و نداشــتن مهارت کافی در فنون شــنا از مهمترین دالیل غرق
شدگی است که میطلبد شــهروندان به توصیهها و هشدارها توجه
کافی کنند تا شاهد حادثه تلخ برای خانوادهها نباشیم.

واژگونی پژو با یک کشته و
دومجروح در مهر

رییس پلیسراه جنوبی اســتان گفت :بر اثر واژگونی یک دســتگاه
پژو 405در محور وراوی-خوزی در شهرســتان مهر ،یک نفر کشته
و دو نفر مجروح شدند.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری
سرهنگ «حمدالله هوشمندی» در گف 
پلیس گفت :عصر روز گذشته خبری مبنی بر وقوع یک فقره حادثه
رانندگی در محور وراوی-خوزی در شهرستان مهر به مأموران اعالم
شد.
وی ادامه داد :بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام و مشــاهده
کردند یک دستگاه پژو 405با 4سرنشین در حرکت بوده که واژگون
و بر اثر آن یکی از سرنشینان فوت و دونفر دیگر از سرنشینان مجروح
و به بیمارستان منتقل شدند.
رییس پلیسراه جنوبی استان بیان کرد :کارشناسان علت تصادف را
عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت
مطمئنه اعالم کردند.
هوشمندی به رانندگان عزیز توصیه کرد :پلیس با رفتارهای پرخطر
و تخلفــات رانندگی که باعث به خطر افتادن جان ســایر رانندگان
میشود برخورد شدید و قانونی میکند.

مهندس مکانیــک بهدلیل بدهی پنج میلیون تومانی،
دوستش را در یکی از محلههای کرج به قتل رساند و
جسد او را به آتش کشید.
روزهای پایانی اســفند امســال مأمــوران کالنتری
کیانمهر کرج هنگام گشتزنی در حوالی فرودگاه پیام
با خودروی پرایدی روبهرو شــدند که کنار جاده پارک
بود و از رانندهاش خبری نبود .در نزدیکی خودرو هم
آتشی بر پا شــده بود و روی صندلی خودرو لکههای
خون دیده میشد.
مأمــوران زمانی که صندوقعقب خودرو را بازکردند با
صحنه عجیبی روبهرو شــدند ،کف صندوقعقب پر از
خون بود اما خبری از فرد زخمینبود.
در حالی که تحقیقات در محل ادامه داشت ،مرد جوانی
سراسیمه به سمت خودرو آمد که با مشاهده مأموران
فــرار کرد .مأموران او را تعقیــب کردند و پس از طی
مسافتی ،وی بازداشت شد .مرد جوان که مالک خودرو
بــود ،در ابتدا از وجود لکههای خــون در خودرویش
اظهار بیاطالعی کرد و بعد مدعی شد با دوستش دعوا
کرده و در این درگیری دستش زخمیشده و لکههای
خون مربوط به زخم دستش است.
کارآگاهان که به اظهارات متناقض این مرد شک کرده

مردی که با دختر همسایه ازدواج کرده بود نمیدانست
این زن خوش خط و خال چه راز کثیفی دارد.
عاشقی یک روزه نه تنها زندگیام را نابود کرد و آبرویم
را در میان بستگانم برد بلکه هماکنون بهخاطر ندانم
کاری و عاشق شدن با یک لبخند ،دچار مشکلی شدم
که نمیدانم پایان ماجرای آن به کجا خواهد انجامید.
جوان ۲۱ساله که از شــدت ناراحتی با کف دست به
ســرش میکوبید در حالی که به شــدت مضطرب و
حیران بود به تشریح ماجرای ازدواجش پرداخت و به
مشاور کالنتری گفت :پس از پایان خدمت سربازیام
در یک شرکت مشغول به کار شدم تا بتوانم هزینههای

زندگــیام را تأمین کنم .از کارم راضی بودم و زندگی
ی را سپری میکردم ،این در حالی بود که مادرم
آرام 
اصرار داشــت هرچه زودتر ازدواج کنم و سر و سامان
ی تغییر
بگیرم ،اما مسیر زندگیام از  ۶ماه قبل هنگام 
کرد که فقط با یک لبخند درگیر عشقی خیابانی شدم.
آن روز مثل همیشه قصد رفتن به شرکت را داشتم که
ناگهان دختر جوانی در کوچه محل ســکونتم توجهم
را جلب کرد ،وقتی به بهانه اطمینان از بســته شدن
در حیاط به چهره آن دختــر نگاه کردم ،او با لبخند
زیبایی قلبم را ربود من که در یک لحظه عاشق سمیه
شــده بودم او را تا نزدیکی منزلــش تعقیب کردم و

جسد این جوان در اتاق خواب پیدا شد

مرگ مرموز پسر مسافر مأموران پلیس آرا برای
افشای راز این پرونده مرموز وارد عمل کرد.
ســاعت 14روز یکشــنبه 23اردیبهشــتماه
قاضــی منافیآذر ،بازپرس ویژه قتل دادســرای
امــور جنایی تهــران با تماس تلفنــی مأموران
کالنتری 140باغ فیض از مرگ مشــکوک پسر
جوانی بــا خبر و همــراه تیمــیاز کارآگاهان
پلیــس آگاهی راهی محل شــد .تیم جنایی در
محل حادثه که طبقه ســوم آپارتمان مسکونی
بود با جســد پسر 21سالهای به نام ایمان داخل
اتاق خواب روبهرو شــدند .پسر جوان در حالی
که کابــل برقی به دور گردنش پیچیده و نایلون
بزرگی هم به روی ســرش کشــیده شده بود به
طرز مرموزی به کام مرگ رفته بود.
بررسیها نشان داد ایمان دو سال قبل از مشهد
به تهران آمده و به صورت تنها در این آپارتمان
زندگی میکرده اســت .همچنین مشخص شد

وی در حال آمادهســازی و تدارک برای سفر به
فرانسه بوده که فوت میکند.
یکی از بســتگان ایمان گفت :امروز مادر ایمان
با مــن تماس گرفت و گفت چند روزی اســت
پسرش به تلفنهایش جواب نمیدهد و نگرانش
است .او از من خواســت به محل زندگی ایمان
بیایم و جویای احوالش شوم .ساعتی قبل به در
آپارتمانش آمدم اما هر چقدر زنگ زدیم کســی
در را بــاز نکرد به همین دلیــل با پلیس تماس
گرفتیم و بعد با کمک آتشنشــانی در خانهاش
را بــاز کردیم ،که با این صحنه روبهرو شــدیم.
معاینات پزشــکی قانونی در محل حادثه نشان
داد حداقل ســه روز از مرگ پسر جوان گذشته
اســت .همزمان با ادامه تحقیقــات درباره این
حادثه ،جسد پسر جوان برای انجام آزمایشهای
الزم و مشــخص شــدن علت اصلــی مرگ به
پزشکی قانونی فرستاده شد.

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی کالســه  ۹۶۰۹۲۱دادورزی هفتم اجرای احکام حقوقی شیراز ،خواهان آقای /خانمها :معصومه پاکدل -فاطمه
خورشــیدی تقاضای :اجرای دستور فروش اموال خوانده آقای /خانم مرتضی خورشیدی -جلیل خورشیدی و غیره که نوع و مشخصات
آن بشرح ذیل میباشد از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامههای کثیر االنتشار محلی استان فارس را نموده است به همین
ســبب در روز مورخ روز یک شنبه  ۹۷/۳/۲۰از ساعت  ۱۱الی  ۱۱:۳۰صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار
خواهد شــد .متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را مالحظه نمایند .قیمتی که مزایده از آن شروع میشود
براساس نظریه کارشناس رسمیدادگستری مبلغ  ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد
و  ٪۱۰بها را فیالمجلس نزد بانک ملی دادگســتری بعنوان سپرده واریز و به قســمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت ۳۰
روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت مابقی اموال ســپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شد .این آگهی نوبت اول میباشد .ضمن ًا  ٪۱۰مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده میباشید بصورت چک تضمین شده بانک ملی
و همچنین اصل شناسنامه و کارت ملی بهمراه تصویر آن بهمراه داشته باشید .مورد مزایده دستور فروش پالک ثبتی  ۱۷۶۸/۵۴بخش
چهار شــیراز (( که بموجب فرم استاندارد ســازی پالک  ۵۴فرعی به  ۳۴۰فرعی تبدیل گردیده است )) واقع در خیابان قاآنی جنوبی
کوچه  ۱۱پالک  ۳۸و کد پســتی۳۴ :و  ۷۱۶۴۶-۳۵۴۳۳میباشد .ملک مورد نظر یک باب خانه مسکونی با زیر بنای حدود ۹۹متر مربع
در دو طبقه بانضمام حدود ۱۰متر مربع باریکســازی است که با مصالح بنائی و یک قطعه زمین به مساحت حدود ۹۲/۴متر مربع احداث
شــده است .قدمت بنا بیش از  ۴۰سال است و دارای انشعاب آب و برق و گاز است.در زمان بنا ملک دارای عقب نشینی از سمت شمال
و غرب با توجه به ضوابط روز میباشد سند مالکیت بنام مرحوم خلیل خورشیدی است .ملک مفروز است و خالی از سکنه حسب اعالم
اداره ثبت اســناد و امالک ملک مذکور در قبال مبلغ  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در اجرای نامه قاضی شورای حل اختالف در بازداشت میباشد.
ششدانگ پالک ثبتی شماره  ۳۴۰فرعی از  ۱۷۶۸اصلی ثبت و تعیین شده است.

 /۴۱۹۲م الف -مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز -عبدالرضا شیخی

آگهی مزایده

بموجــب پرونده اجرایی کالســه  ۹۶۰۰۶۶دادورزی  ۷اجرای
احکام حقوقی شــیراز ،محکوم له آقای /خانم فهیمه مجیدی
تقاضای :فروش اموال توقیفــی محکوم علیه آقای /خانم امان
اله حاتمیکه نوع و مشخصات آن بشرح ذیل میباشد ،معادل
مبلغ  ۳۶۷/۲۰۲/۸۷۵ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســی
و نیم عشــر و غیره از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از
روزنامههای کثیر االنتشار محلی استان فارس رانموده به همین
ســبب در روز دوشنبه مورخ  ۹۷/۳/۷از ساعت  ۸:۳۰الی ۹:۰۰
صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شیراز مزایده
برگزار خواهد شد .متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از
تاریخ مزایده اموال را مالحظه نمایند .قیمتی که مزایده از آن
شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس رسمیدادگستری
مبلغ  ۳۶۷/۲۰۲/۸۷۵ریال میباشد و برنده مزایده کسی است
که باالترین قیمت را پیشــنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس
بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف
مدت  ۳۰روز از تاریخ مزایــده پرداخت نماید .در صورت عدم
پرداخت مابقی اموال سپرده تودیقی پس از کسر هزینه مزایده
به نفع دولت ضبط خواهد شــد .این آگهی نوبت اول میباشد.
ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده میباشید
در حساب سیبای خود داشته باشید.
میزان  0/۹۵۷دانگ از شــش دانگ پالک ثبتی  ۳۶۱۹بخش ۲
شیراز عرصه و اعیان منزل مسکونی فرسوده بمساحت حدود
۳۲۷متر مربع با حدود اربعه و مشــخصات با قدمت حدود ۴۰
و  ۵۵ســال با مصاح بنائی غیر مسلح و سقف در قسمتی طاق
ضربی و قسمت دیگر با تیر چوبی بصورت دو باب منزل مسکونی
مجزا جمع ًا به مساحت زیر بنای حدود ۳۵۲متر مربع (سند فاقد
متراژ میباشد) .در حال حاضر منزل شمالی در تصرف مستأجر
افغان به ودیعه  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و اجاره ماهیانه  ۵۰۰/۰۰۰ریال
تا تاریخ  ۹۷/۶/۱۹و منزل جنوبی در تصرف مســتأجر افغان به
ودیعه  ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و اجاره ماهیانه  ۴۰۰/۰۰۰ریال تا تاریخ
 ۹۷/۴/۱۴میباشد .آدرس :خیابان حضرتی کوچه  ۱۹نبش کوچه
 ۱۹/۱دو باب منزل مجزا شمال با کدهای پستی ۳۶۹ :و -۴۴۳۷۱
 ۷۱۳8۶و جنوبی با کدهای پستی ۳۸۷ :و .۷۱۳8۶-۴۴۳۸۸

 /۴۱۹۱م الف -مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی
دادگستری شیراز -یزدان پناه

شناسایی کردند .آنها با حضور در پلیس آگاهی استان
البرز مورد تحقیق قرار گرفتند که معلوم شــد پســر
میانسال آنها مدتی قبل از همسرش جدا شده و همراه
آنها زندگی میکرده و با مرد بازداشتشــده اختالف
مالی داشته است .همین سرنخ کافی بود که مأموران
اطمینان پیدا کنند مرد میانسال قربانی اختالف مالی
شده است.
متهــم جوان زمانی که پیبرد راز جنایت فاش شــده
است سکوت خود را شکســت و دو روز پیش اعتراف
کرد.
وی به افسر تحقیق گفت :مقتول از دوستان قدیمیام
بود .پنج میلیون تومان از او قرض گرفته بودم ،اما نشد
آن را بپــردازم تا اینکه روز جنایت ،پولی به دســتم
رسید و با مرد طلبکار قرار گذاشتم تا طلبش را بدهم.
خودرویم خراب شــد و در حال تعمیــر آن بودم که
طلبکار سر رســید .کارت بانکی که ده میلیون تومان
در آن بود را همراه رمزش به دوســتم دادم و خواستم
خــودش مقابل خودپرداز بــرود و پنج میلیون تومان
بدهی را به حســابش منتقل کند .او بعد از ده دقیقه
برگشت و مدعی شد دســتگاه کارتخوان بانک خراب
بوده و کارت در دستگاه جا مانده است.

وی افــزود :مرد طلبکار اعالم کرد حاال که دســتگاه
خراب اســت باید پولش را نقدی بدهم .حرفهایش را
باور نکــردم و فکر کردم دروغ میگوید و با این ترفند
میخواهد بقیه موجودی حسابم را سرقت کند .مست
بودم و حال درســتی نداشتم .پشت فرمان نشستم و
دندهعقب گرفتم تا او را بترسانم که با او برخورد کردم
و نقش بر زمین شــد .ترسیده بودم و نمیدانستم چه
کنم .او را در صندوقعقب خودرو انداختم و به اطراف
فرودگاه پیام رفتم .دوستم فوت شده بود .متهم به قتل
ادامه داد :مانده بودم با جسد این مرد چه کنم ،جسد را
به اطراف بیابانی بردم و با بنزینی که در خودرو داشتم
به آتش کشیدم تا هویت او فاش نشود .ترسیدم کسی
جســد سوخته را پیدا کند و ماجرا لو برود .بنابراین به
محل نگهداری نخالههای ســاختمانی رفتم و جسد را
مخفی کردم ،اما زمانی که بازگشتم تا سوار خودرویم
شوم بازداشت شدم.
متهم با دســتور بازپرس شــعبه اول دادسرای جنایی
کرج در بازداشــت موقت به سر میبرد و تحقیقات از
وی در حالــی ادامه دارد که قرار اســت عامل جنایت
بزودی برای مشــخص شــدن ســامت روانیاش به
پزشکیقانونی معرفی شود.

همان شــب از خانوادهام خواستم تا او را
برایم خواستگاری کنند .با آن که محل
ســکونت سمیه تنها ۲کوچه با ما فاصله
داشت اما کســی آنها را نمیشناخت
و همســایگان تنها میدانستند که او با
مادربزرگــش زندگی میکند .در شــب
خواســتگاری مادربزرگ ســمیه گفت :پدر و مادر
او از یکدیگر جدا شــدهاند و چون ســمیه نمیتواند
بــا نامادری زندگی کند او را نــزد خودم آوردهام .در
این میان ســمیه هــم ادعا کرد شناســنامهاش گم
شده اســت که به همین خاطر صیغه محرمیت بین
ما جاری شــد و باالخره پس از ۳ماه و پیدا شــدن
شناسنامه ،او را به عقد دائم خود درآوردم .حدود یک
هفته قبل با یکدیگر در جشــن یکی از اطرافیانمان
شرکت کرده بودیم که ناگهان گردنبند گران قیمت
صاحبخانه گم شــد .درحالی که همه میهمانها به

دنبال گردنبند میگشتند نامادری سمیه گفت :حتماً
باز هم سمیه آن را دزدیده است .با شنیدن این سخن
و در حالی که از شــدت عصبانیت ســرخ شده بودم
فریاد زدم «درست حرف بزن بیتربیت!» اما او گفت
همسرت یک دزد حرفهای است و در کالنتری سجاد
پرونده دارد .سمیه با شنیدن این جمله گریه کنان از
مجلس فرار کرد و من هم برای روشن شدن موضوع
بــه کالنتری آمدم این جا بود که فهمیدم ســمیه و
مادرش از دزدان سابقهدار هستند و شناسنامه او نیز
در کالنتری بود ،اما زمانی آسمان دور سرم چرخید
که فهمیدم سمیه مطلقه است و قب ً
ال با مرد دیگری
ازدواج کــرده بود و به خاطر این کــه تازه در محله
ما سکونت پیدا کرده بودند کسی از وضعیت زندگی
آنها اطالعی نداشــت حاال با اشتباهی که مرتکب
شدهام نمیدانم عاقبت عاشقی یک روزه من به کجا
میانجامد.

جوان عاشق بدجوری رکب خورد

کشف سیگار قاچاق در الرستان

ی الرستان از توقیف یک دستگاه وانت زامیاد و
فرمانده انتظام 
کشف 500هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد
و 500میلیون ریال در آن شهرستان خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه
ســرهنگ «حســین دیندارلو» در گف 
ی شهرستان الرستان هنگام
خبری پلیس گفت :مأموران انتظام 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مظنون
و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد :مأموران موفق شــدند در بازرسی از آن خودرو،
500هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کنند.
فرمانده انتظامیشهرستان الرستان با بیان اینکه در این راستا
یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضائی تحویل داده شد افزود:
ارزش ریالی این محموله قاچاق یک میلیارد و 500میلیون ریال
برآورد شده است.
ســرهنگ دیندارلو بیان کــرد :برای مقابله بــا پدیده قاچاق،
شهروندان و مسئوالن باید با تمام وجود در صحنه حاضر شده
و فضای موجود را برای قاچاقچیان و سودجویان ناامن کنند.

بودند ،به جســتوجوی محل پرداختند که در میان
نخالههای ساختمانی با جســد سوخته مردی روبهرو
شدند .با کشــف جسد ســوخته ،موضوع به بازپرس
ایوب ابراهیمیان ،کشــیک قتل دادسرای جنایی کرج
گزارش شــد .بازپرس جنایی همراه تیمیاز مأموران
اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی اســتان البرز و تیم
بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی در آنجا حاضر شدند.
بررســیهای اولیه نشــان داد مرد میانسال در جای
دیگری به قتل رســیده و عامل جنایــت او را به این
مکان منتقل کرده است.
در ادامــه مأموران لکههای خون اطــراف محل دفن
جســد را با لکههای خون کشف شده از خودروی مرد
بازداشت شده مطابقت دادند که معلوم شد گروه خونی
متعلق به مقتول اســت .با هماهنگی قضایی جســد
سوخته به پزشکی قانونی و متهم بازداشت شده برای
ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی اســتان البرز منتقل
شد.
متهم 37ســاله که مهنــدس مکانیک بــود ابتدا به
تناقضگویــی پرداخــت و منکر هرگونه آشــنایی با
مقتول و نقش داشــتن در مرگ او شد .این در حالی
بود که مأموران در جریان تحقیقات خانواده مقتول را
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آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی کالسه  950007دادورزی  6اجرای احکام حقوقی شیراز ،محکوم له خانم زهره کاظم 
ی
تقاضــای :فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیه /اجرای دســتور فروش اموال آقای حمزه محمدزمان که نوع و مشــخصات آن به
شرح ذیل میباشــد ،معادل مبلغ 2/602/690/000ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از
روزنامههای کثیراالنتشار محلی استان فارس را نموده به همین سبب در روز دوشنبه مورخ  97/3/7از ساعت  10الی  10.5صبح در محل اجرای
احکام مدنی دادگســتری 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 کارشناس رسمیدادگستری مبلغ  19/604/750/000ریال میباشد و برنده مزایده کسی
است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 30
روز 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 دوم میباشد .ضمن ًا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده میباشید در حساب سیبای خود داشته باشید.
موردمزایده 13/27 :سهم مشاع از یکصد ســهم پالک ثبتی  2068/178بخش  4شیراز که پالک فوق دارای مساحت  1625مترمربع میباشد.
دارای  960مترمربع سوله به صورت انباری و  185/5مترمربع انباری در همکف و  185/5مترمربع در طبقه اول به صورت مسکونی و  16مترمربع
در طبقه  2به صورت انباری و  11مترمربع در طبقه دوم ســرپله و  70مترمربع بالکن روباز میباشــد 74 .مترمربع از انباری به دفتر کار تجاری
طبق رأی کمیسیون ماده صد میبایست به حالت سابق گردد و  79مترمربع مازاد بر پایان کار در نیمه طبقه همکف و  2/5بالکن روبسته رأی به
قلع و قمع صادر گردیده و سقف سوله دارای ورق گالوانیزه بدون توری و پشم شیشه و اداری آن کف سرامیک و سقف کاذب با نیم طبقه نمای
ساختمان در بیرون سنگ و داخل تگری و مسکونی آن سقف طاق ضربی کف موزائیک و موکت میباشد.
آدرس :بلوار نصر ،بعد از آردسنبله حدفاصل کوچه  8و  10جنب شرکت لیفتراک سهند با کدپستی 71479-76365
/5066م الف  -دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز  -رضایی

آگهی ابالغ دادنامه

شماره بایگانی شعبه۹۵۰۴۵۴ :
پرونده کالســه  ۹۵۰۹۹۸۰۷۰۰۳۰۰۴۱۹شعبه  ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز
تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۷۰۰۳۰۱۲۶۳
خواهانها:
 .۱آقای غالمحســین مهدی زاده نادری فرزند غالمعلی  .۲آقای صمد مهدی زاده نادری
فرزند غالمعلی با وکالت آقای بهمن محمدی فرزند محمد صادق به نشانی استان فارس-
شهرستان شیراز -شــیراز -خیابان مالصدرا -ابتدای خیابان حکیمیغربی -ساختمان
حکیم -طبقه ششم -دفتر وکالت -کد پستی ۷۱۳۴۶۱۴۳۵8
خواندگان:
 .۱آقای غالمحسن مهدی زاده نادری فرزند غالمعلی  .۲آقای ابراهیم مهدی زاده نادری
فرزند غالمعلی  .۳آقای شــهربانو مهدی زاده نادری فرزند غالمعلی  .۴آقای فرنگیس
مهدی زاده نادری فرزند غالمعلی  .۵آقای محمد باقر مهدی زاده نادری فرزند غالمعلی
همگی به نشانی استان فارس -شهرستان شــیراز -شیراز -دروازه سعدی(زندباریک)-
جنب داروخانه دکتر ارشدی -نانوائی نادری -کد پستی ۷۱۳۷۹۹۸۴۶۹
 .۶آقای محمد طراوت روی فرزند اکبــر  .۷آقای احمد میرکی فرزند علی کرم  .۸آقای
اسماعیل سعیدی فرزند جانی همگی به نشانی مجهول المکان
 .۹اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز به نشانی استان فارس -شهرستان شیراز-
شیراز -بلوار رازی -جنب مخابرات فیاض بخش -کد پستی ۷۱۵۳۶۷۵۴۹۹
 .۱۰موقوفه رییس نبی با وکالت آقای یاســر اسماعیلی تزنگی فرزند مهدیقلی به نشانی
فارس -سروستان -سروستان خیابان شهید خسرو رضایی کوچه ۱۰
خواستهها:
 .۱اثبات مالکیت (مالی غیر منقول)
 .۲الزام به تنظیم سند رسمیاجاره (غیر منقول)
گردشکار :به تاریخ  ۹۵/۱۱/۳۰در وقت نظارت جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی
شیراز بتصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر است
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
به شرح ذیل مبادرت به انشا رای مینماید.

رای دادگاه

ادعای خندهدار دزد خیابانی

در خصوص دادخواست آقایان  -۱غالمحسین  -۲صمد هر دو مهدی زاده نادری با وکالت
آقای بهمن محمدی به طرفیت  -۱موقوفه رییس نبی با وکالت آقای یاســر اسماعیلی
آقایان و خانمها  -۲محمد طراوت روی  -۳احمد میرکی  -۴اســماعیل ســعیدی -۵
غالمحسن  -۶محمد باقر  -۷ابراهیم  -۸شهربانو  -۹فرنگیس همگی مهدی زاده نادری
-۱۰اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شــیراز به خواســته اثبات مالکیت اعیانی و
منافع شــش دانگ یک باب مغازه به مســاحت ۹۹/۸۱متر مربع از پالک ثبتی ۱۹۹۲
بخش  ۴شــیراز مقوم به  ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  -۲الزام به تنظیم سند رسمیاجاره نسبت
به عرصه ملک موضوع دعوی و دادخواســت متقابل موقوفه حاج رییس نبی با وکالت
آقای یاســر اسماعیلی به طرفیت خواندگان  -۱غالمحسین  -۲صمد هر دو مهدی زاده

نادری با وکالت آقایان بهمن محمدی به خواسته دادخواست تقابل در پرونده ۹۵۰۴۵۴
شعبه سوم حقوقی مبنی بر خلع ید از ۱۰۰متر مربع از اراضی واقع در پالک ثبتی ۱۹۹۲
بخش  ۴شــیراز  -۲مطالبه اجرت المثل ایام تصــرف از  ۵۹/۲ /۱۰لغایت زمان اجرای
حکم بر اســاس نظریه کارشــناس مقوم به  ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام کلیه خسارات
قانونی دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده با توجه به دادخواست خواهانهای
اصلی و اظهارات ایشان در جلسه رســیدگی و تصویر سند اجاره رسمیمیان خوانده
ردیف دوم و موقوفه و تصویر قرارداد خرید و فروش میان خوانده ردیف دوم و ســوم
و ســند عادی خرید و فروش میان خوانده ردیف ســوم با خواندگان ردیف چهارم و
مورث خواندگان ردیف پنجم الی نهم و تقسیم نامه میان خوانده ردیف چهارم و مورث
خواهانها و خواندگان ردیف پنجم الی نهم در خصوص ملک موضوع دعوی و با توجه
به پاســخ وکیل موقوفه در جلسه رســیدگی و محتویات پرونده دادخواست متقابل و
پاسخ وکیل خواندگان که حکایت از وقوع عقد اجاره میان موقوفه و خوانده ردیف دوم
و خرید و فروش میان خوانده ردیف دوم و خوانده ردیف سوم و مورث سایر خواندگان
مینماید و با التفات به اینکه یکی از اســباب تملک عقود و تعهدات میباشد و عقود
منعقده میان طرفین از جمله عقود الزم میباشــد که میان طرفین و قائممقام قانونی
آنان الزماالتباع میباشــد و خواهانها به عنوان منتقلالیه و وراث قائممقام محسوب
میگردند و اصل نیز بر صحت عقود میباشــد مگر اینکه فساد آن معلوم شود و یکی
از آثار عقد بیع مالکیت خریدار نســبت به مبیع میباشد و از آنجائیکه خرید و فروش
موقوفات در عرف امری رایج میباشــد که منظور و غایت آنان معامله نسبت به منافع
آن میباشــد و الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه میگــردد بنابراین نقل و انتقاالت
صورت گرفته در چارچوب موازین قانونی بــوده و تصرفات خواهانها به قائممقامیاز
یدهای قبلی بایســت قانونی صورت گرفته و از ســویی با توجه به میزان عرصه ملک
موضوع دعوی که قابلیت کشاورزی نداشــته چرا که با قرار گرفتن در محدوده شهر
کاربری اراضی تبدیل به مســکونی و تجاری گردیده که امکان کشاورزی وجود ندارد،
بنا به مراتــب مذکور با عنایت به اینکه در تبصره ماده یــک آئیننامه نحوه و ترتیب
وصول پذیره و اهدایی مصوب  ۱۳۶۵در خصوص پذیره رقباتی که بدون ســند اجاره
قبل از سال  ۱۳۶۱در تصرف اشخاص بود بنا به موافقت متولی یا اداره اوقاف با پرداخت
پذیره و اجور معوقه موقوفه با متصرف قرارداد تنظیم مینماید در حالیکه اوال تصرفات
خواهانها مسبوق به ســند اجاره میباشد که با توجه به مفهوم مخالف تبصره مذکور
و اینکــه آئیننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در غیر موارد تصریح از تاریخ
تصویب الزماالجرا و اثر آن نســبت به آتیه میباشــد بنابراین مشمول پذیره ابتدایی
نمیگردد و با التفات به الیحه قانونی تجدیــد قرارداد و اجاره امالک و اموال موقوفه
مصوب  ۱۳۵۸اداره اوقاف را مکلف به جری یک سری تشریفات از جمله ابالغ اخطاریه
سه ماه نموده که پس از جری تشــریفات و عدم حضور متصرف جهت تنظیم قرارداد
اجــاره موقوفه میتواند در جهت خلع ید اقدام و اجور معوقه را وصول نماید که نظریه
شــماره  ۱۳۸۲/۷/۱۷ -۷/۶۰۹۷اداره کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز موید
همین امر اســت که اداره کل اوقاف و موقوفه دلیلی دال بر رعایت تشــریفات مذکور
ارائه ننمودهاند در حالیکه تقدیم دادخواســت از ســوی خواهانها حکایت از رضایت

دزد قطعــات خودرو با ادعایی خندهدار هنگام دســتگیری
قصد فرار از چنگ قانون را داشت.
به گــزارش گروه حوادث رکنا ،این ســارق ســابقهدار که
وحید نام دارد در خیابان توفیق مشــهد ســرگرم ســرقت
کامپیوتر یک خودروی ســواری پژو بود که ناگهان دســتی
بر روی شــانهاش احســاس کرد و متوجه حضــور پلیس
شد .مأموران کالنتری ســناباد مشهد خواستند اگر خودرو
متعلق به او اســت مدارک را ارایه دهد .اما مرد جوان هیچ
مدرکی نداشت و بناچار با ادعایی خندهدار گفت :کامپیوتر
خودروی شخصیام خراب شده بود و در حال عبور از اینجا
دیدم کاپوت پژو باز اســت و تصمیــم گرفتم کامپیوتر این
خــودرو را باز کرده و برای ماشــین خودم ببــرم .با انتقال
متهم به کالنتری تحقیقات پلیســی از این ســارق خیابانی
آغاز شد .ســرهنگ محسن جاللیان ،سرکالنتر هفتم پلیس
مشــهد گفت :بررسی ســوابق متهم نشان میدهد او دارای
سه فقره ســابقه کیفری است و با توجه به وقوع چند فقره
سرقت قطعات خودرو ،تحقیقات پلیسی ادامه دارد.

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۵۰۸۶۶دادورزی سوم اجرای
احکام حقوقی شیراز ،محکوم له آقای /خانم محمد حسن نعمت
اللهی تقاضای :فــروش اموال توقیفی محکوم علیه آقای اصغر
روستا که نوع و مشخصات آن به شــرح ذیل میباشد ،معادل
مبلــغ  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت محکوم بــه از طریق مزایده و
انتشــار آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی
استان فارس را نموده است که به همین سبب در روز دوشنبه
مورخ ۹۷/۳/۷از ســاعت  ۸الی  ۹صبح در محل اجرای احکام
مدنی دادگســتری 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
کارشناس رسمیدادگســتری مبلغ  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد
و برنده مزایده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد و
ده درصد بها را فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا
تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت .......روز از تاریخ مزایده
پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت مابقی اموال ســپرده
تودیعی پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد
شد .این آگهی نوبت اول میباشــد .ضمن ًا ده درصد مبلغی که
قادر به خرید مورد مزایده میباشــید در حساب سیبای خود
داشته باشید.
مورد مزایده :یکدستگاه کامیون باری چوبی بادسان تیپ 14B8
به شماره انتظامی283-۸۳ع 16مدل  ۱۳۸۱سفید رنگ روغنی
با سوخت گازوئیل ظرفیت  ۸تن به شماره موتور  ADW.K۳۵و
شماره شاسی  ۱۰۱۲۳۵بیمه نامه ثالث آن در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
منقضی گردیده است توقیفی در پارکینگ امام رضا (ع) واقع
در بلوار خلیج فارس شیراز فاقد اتاق بار میباشد.

 /۵۰۶۲م الف -مدیر اجرای احکام 3مدنی دادگستری
شیراز -سعید عبدالهی

آگهی ابالغ اجرائیه

شماره بایگانی شعبه960222 :
بدینوســیله به محکوم علیه شــهریار زارع فرزند عوض که
مجهول المکان میباشــد ابالغ میشود چون بموجب اجراییه
شــماره  9610420703200263مــورخ  96/11/10صــادره
از شــعبه  18دادگاه حقوقی شــیراز طبق دادنامه شــماره
 9609970703200340شعبه  18دادگاه حقوقی شیراز قطعیت
یافته به پرداخت مبلغ 524/500/000ریال بابت اصل خواسته و
مبلغ 17/167/500ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست
لغایت زمان اجرای کامل حکم بر مبنــای نرخ اعالمیتورم از
ناحیه بانک مرکزی که توســط دایره اجرا محاسبه میشود در
حق محکوم له آقای/خانم بهروز زارعی فرزند ضیاءاله محکوم
گردیده است .ظرف ده روز از انتشار آگهی مهلت دارید نسبت
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماییــد در غیر اینصورت دایره
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود.

4181م .الف -مدیر دفتر شعبه هیجدهم دادگاه حقوقی
شیراز -عباداله مومنی

آنــان در انعقاد قرارداد اجاره با موقوفه با رعایت حقــوق قانونی موقوفه مینماید .از
سویی خواســته موقوفه مبنی بر مطالبه اجرت المثل خالف مقررات قانونی است چرا
که به موجب ماده  ۴قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالــی دولت مصوب ...(( ۱۳۸۰
دریافت هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی
مربوط تعیین شده ممنوع میباشد)) که حسب تبصره ماده یک آئیننامه نحوه ترتیب
وصــول پذیره و اهدایی و مــاده یک الیحه قانونی تجدید قــرارداد و اجاره امالک و
اموال موقوفه مصوب  ۱۳۵۸بحث از اجور معوقه نموده اســت که اجور معوقه به معنای
مجموع اجارهبهای معوقه میباشد منصرف از اجرت المثل میباشد .علت آن این است
کــه در الیحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره امــاک و اموال موقوفه مصوب  ۱۳۵۸و
تبصره و آئیننامه اجرایی تبصره ماده یک قانــون اخیرالذکر نحوه تعیین اجارهبها را
مشخص نموده اســت و موقوفه را ملزم به تنظیم قرارداد اجاره نموده است از طرفی
اجاره موقوفه منافاتی با حقوق موقوفه نداشــته بلکه انتزاع ید متصرف به صالح وقف
نمیباشــد علی هذا دعوی خواهان اصلی را وارد و ثابت تشخیص به استناد مواد ۱۹۸
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  ۱۰و  ۱۴۰و ۱۸۳
و  ۱۸۵و  ۲۱۹و  ۲۲۰و  ۳۳۸و  ۳۶۲قانــون مدنی و ماده یک و تبصره ماده یک الیحه
قانونی تجدید قرارداد اجاره امــاک و اموال موقوفه مصوب  ۱۳۵۸و آئیننامه اجرائی
تبصره اخیرالذکر ماده  ۱۳قانون تشــکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و
ماده  ۱۷آئیننامه قانون اخیرالذکر و قانون نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و ماده
 ۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اعیانی و
منافع عرصه شش دانگ یک باب مغازه به مساحت ۹۹/۸۱مترمربع از پالک ثبتی ۱۹۹۲
بخش  ۴شیراز و الزام اداره اوقاف و موقوفه به تنظیم سند رسمیاجاره نسبت به عرصه
ملک موضوع دعوی با رعایت حقوق قانونی موقوفه صادر و اعالم میدارد .در خصوص
دادخواســت خواهان دعوی متقابل با عنایت به مراتب پیش گفته و با التفات به عدم
جری تشریفات مقرر قانونی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه در رعایت قانون و اینکه
تقدیم دادخواست از ســوی خواهان اصلی حکایت از رضایت وی در پرداخت حقوق
قانونی موقوفه در جهت تنظیم سند رسمیاجاره مینماید و با التفات به اینکه موقوفه
مستحق اجور معوقه میباشد نه اجرت المثل چرا که اجرت المثل در خصوص تصرفات
غاصبانه میباشــد در حالیکه تصرفات خوانده مستند به ســند رسمیاجاره و قانون
میباشــد لذا دعوی خواهان متقابل را وارد ندانســته به استناد ماده  ۱۹۷قانون آئین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر بطالن دعوی وی صادر
و اعالم میگردد .رای صادره در قســمت محکومیت نسبت به موقوفه و اداره اوقاف و
خواندگان ردیف ششم الی نهم و همچنین در قسمت بطالن دعوی نسبت به خواندگان
حضوری ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر
استان فارس میباشد و نســبت به خواندگان دیگر در قسمت محکومیت غیابی ظرف
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظر مهلت بیست
روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان فارس میباشد.

 /۴۲۲۰م الف -دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز -سید فخرالدین
حسینی دلخانی

