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 قاتل پيرمرد همسايه 
به قصاص محكوم شد 

مردي كه از چهار س�ال قب�ل به اتهام قت�ل پيرمرد همس�ايه اش در 
جنوب تهران بازداش�ت شده اس�ت، محاكمه و به مرگ محكوم شد. 
به گزارش ج��وان، عصر روز 31 خرداد س��ال 94 مأم��وران كالنتري 172 
حضرت عبدالعظيم از دعواي خونين در يكي از محله هاي شهر ري با خبر  و 
در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد مردي سالخورده با ضربه چاقوي 
مرد همسايه مجروح و پس از انتقال به بيمارستان فوت شده است. همزمان 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني عامل حادثه كه مردي 41 ساله به نام جعفر 
بود، بازداشت شد و مورد تحقيق قرار گرفت. او در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت قصد قتل نداشته است. با كامل شدن تحقيقات بازپرس 
جعفر را به اتهام قتل مجرم شناخت و پرونده با كامل شدن تحقيقات براي 
رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در 
جلسه رسيدگي به پرونده پس از اينكه اولياي دم درخواست قصاص كردند 

متهم به درخواست قاضي بابايي در جايگاه قرار گرفت. 
او اتهامش را قبول كرد و در ش��رح ماجرا گفت: پيرمرد همراه خانواده اش 
در خانه اي قديمي روبه روي خانه ما زندگي مي ك��رد. روز حادثه وقتي از 
سر كار به خانه برگشتم در راه پله ساختمان مقابل پنجره ايستاده بودم و 
بيرون را نگاه مي كردم كه صداي فريادهاي پيرمرد بلند شد كه چرا داخل 
خانه اش را نگاه مي كنم. از همان جا جوابش را دادم و گفتم كه كاري به كار 
او ندارم. پيرمرد اما حرفم را قبول نكرد و شروع به فحاشي كرد. من هم از 
حرف هايش ناراحت شدم و چاقويي برداشتم و مقابل خانه اش رفتم. آنجا 
بود كه با هم درگير شديم. وقتي مشاجره مان باال گرفت، همسايه ها جمع 

شدند و دعوايمان با ميانجيگري آنها تمام شد و به خانه برگشتم. 
متهم ادامه داد: چند دقيقه بعد در خانه نشس��ته ب��ودم كه دوباره صداي 
پيرمرد از داخل كوچه بلند شد. او داشت به من فحاشي مي كرد و فحش 
ناموس مي داد. نمي توانس��تم ساكت بنش��ينم و جوابش را ندهم. از خانه 
بيرون رفتم و س��عي كردم پيرمرد را آرام كنم تا آبروريزي نكند. او چاقو 
سالخي داشت و فحاشي مي كرد تا اينكه با چاقو به سمت من حمله كرد. 
در يك لحظه چاقو را از دس��تش درآوردم و ضربه اي پرتاب كردم كه به او 
برخورد كرد و زخمي شد. فكر نمي كردم كه زخم كاري باشد، اما او روي 

زمين افتاد و فوت شد. 
متهم در آخرين دفاع گفت: من قصد قتل پيرمرد را نداشتم. همه چيز سر 

يك سوء تفاهم بود و از خانواده اش درخواست گذشت دارم. 
هيئت قضات بعد از ختم جلسه وارد رس��يدگي شده و متهم را به قصاص 

محكوم كردند. 

مرگ فوتباليست در زمين بازي 

بازيكن فوتبال در شهرستان جاس��ك هنگام تمرين در زمين بازي دچار 
ايست قلبي شد و جان باخت. 

اين حادثه عصر روز پنج شنبه 14 شهريورماه اتفاق افتاد كه در جريان آن 
»ابراهيم نو آرام« مهاجم 21 ساله هنگام تمرين دچار حمله قلبي شد و پس 

از انتقال به درمانگاه شهرستان »ليردف« فوت شد. 

رهايي 3 گروگان از دام آدم ربايان
اعضاي يك شبكه آدم ربايي در شهرستان نيك شهر بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، نيمه شب دهم شهريور يكي از كاركنان كمپ ترك اعتياد 
مأموران پليس آگاهي نيك شهر را از ماجراي گروگانگيري با خبر كرد. او 
گفت: ساعتي قبل مردي با كمپ تماس گرفت و خواست براي انتقال برادر 
معتادش به كمپ به روستاي هيتك برويم. من پشت فرمان پرايد نشستم 
و همراه سه نفر از كاركنان كمپ راهي روستا ش��ديم. در بين راه بود كه 
سرنشينان يك خودرو راهمان را سد كردند و با تهديد اسلحه خواستند ما 
را با خودشان ببرند. آنها، سه نفر از همكارانم را به خودروي خودشان منتقل 
كردند، اما من موفق به فرار ش��دم. بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان 
پليس در جريان تحقيقات خود متوجه شدند، آدم ربايان در جريان اختالف 
با مدير كمپ دست به گروگانگيري زده اند. در شاخه ديگري از تحقيقات 
كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه س��ه نفر از آدم ربايان را شناسايي و آنها 
را بازداش��ت كنند. س��ه متهم گفتند كه اعضاي ديگر باند، گروگان ها را 
در كوه هاي اطراف روس��تاي هيتك پنهان كرده اند. ساعتي بعد اما خبر 
رسيد كه آدم ربايان سه گروگان خود را رها كرده اند. سردار احمد طاهري، 
جانشين فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان گفت: تالش براي بازداشت 

سايراعضاي باند در جريان است. 

برق جان كارگر را گرفت
حادثه برق گرفتگي در س�اختمان در حال س�اخت كارگر جوان را به 

كام مرگ كشاند. 
به گزارش جوان، س��يد جالل ملكي س��خنگوي آتش نش��اني گفت: اين 
حادثه در منطقه جنت آباد بلوار شهيد پژوهنده اتفاق افتاد و آتش نشانان 
ايس��تگاه 27 پس از حضور در محل متوجه شدند محل حادثه ساختمان 
در حال ساخت اس��ت كه كارگران در آن در حال عمليات بتن ريزي براي 
تكميل سقف طبقه اول هس��تند. وي ادامه داد: دستگاه بتن ريز به دليل 
قرار گرفتن لوله فلزي دستگاه تزريق كننده بتن در نزديكي سيم هاي برق 
فشارقوي، برق دار شده و دو كارگر مشغول كار در طبقه اول به دليل تماس 

با اين لوله ها شديداً دچار آسيب ديدگي شده بودند. 
ملكي افزود: اين افراد كه دو كارگر 30 تا 35 ساله ايراني بودند تحويل عوامل 
اورژانس شدند كه مشخص ش��د يكي از آنها جان باخته اما نفر دوم زنده 

مانده است و دچار وضعيت وخيم بود كه به مراكز درماني منتقل شد. 
 

 سرقت 9 هزار دالري 
با قهوه مسموم

منشي ش�ركت و ش�وهرش با همدس�تي يكي از كارمندان 
اخراج�ي، مديرعام�ل را ك�ه ب�ا قه�وه مس�موم بيهوش و 
اقدام به س�رقت 9 هزار دالر كرده بودند، بازداش�ت ش�دند. 
به گ��زارش جوان، شش��م تيرماه امس��ال ب��ود كه م��ردي وارد 
كالنتري 149 امام زاده حسن شد و ماجراي سرقت را مطرح كرد. 
او گفت: من مديرعامل يك ش��ركت تجاري هستم. ساعتي قبل 
در شركتم مشغول كار بودم كه از منش��ي ام خواستم برايم قهوه 
بياورد. بعد از خوردن قهوه اما سرم گيج رفت و بعد بيهوش شدم. 
وقتي به هوش آمدم متوجه شدم9 هزار دالر، دودستگاه گوشي 
تلفن همراه، يك عدد ساعت مچي طال، يك رشته گردنبند طال 
و يك دس��تگاه DVR از شركت س��رقت شده است كه شكايت 
دارم. بعد از مطرح ش��دن ش��كايت پرونده به دس��تور بازپرس 
 شعبه سوم دادسرا ناحيه 34 تهران به پايگاه هشتم پليس آگاهي 

فرستاده شد. 
شاكي در توضيح بيشتر ماجرا به كارآگاهان گفت: وقتي به هوش 
آمدم، متوجه شدم كه از محل كارم سرقت شده است و از منشي ام 
سيمين هم خبري نيست، بنابراين با تلفن همراهش تماس گرفتم 
كه گوش��ي او خاموش بود. حاال احتمال مي دهم كه سيمين در 
جريان سرقت نقش دارد و به اين شيوه از من سرقت كرده است. 

كارآگاهان در جريان تحقيقات بعدي متوجه ش��دند كه دو روز 
قبل مديرعامل ش��ركت دو نفر از كارمندانش ب��ه نام هاي علي و 
تقي را به خاطر تخلفاتي كه مرتكب شده بودند اخراج كرده است. 
همچنين مشخص ش��د علي، يكي از كارمندان اخراجي شوهر 
سيمين است. بعد از به دست آمدن اين اطالعات مأموران پليس 
احتمال دادند علي و تقي هم در جريان سرقت نقش داشته باشند. 
كارآگاهان در اولين گام راهي خانه زوج جوان شدند، اما مشخص 
شد كه آنها چند روز قبل خانه ش��ان را تخليه و به مهرشهر كرج 
نقل مكان كرده اند. در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه علي 
و سيمين در مهرشهر شناسايي ش��د و هر دو را بازداشت و اموال 
سرقتي را از آنها كش��ف كردند. دو متهم در اولين بازجويي ها به 
سرقت از شركت با همدستي تقي اعتراف كردند. با اطالعاتي كه 
متهمان در اختيار پليس گذاشتند مخفيگاه تقي هم در جنوب 
تهران شناسايي و بازداشت شد. سرهنگ كارآگاه علي عزيزخاني ، 
فرمانده پايگاه هش��تم آگاهي پايتخت گفت: تحقيقات بيشتر از 

متهمان در جريان است. 

سرقت از خبرنگار ورزشي »جوان«
يكي از خبرنگاران ورزشي »جوان« در اتوبوس تندرو هدف 

سرقت قرار گرفت. 
س��عيد احمديان در ش��رح م��ا جرا گفت: ش��امگاه پنج ش��نبه 
14 ش��هريور در خيابان وليعصر و در ايس��تگاه مطهري س��وار 
اتوبوس تندرو شدم اما يك ايستگاه بعد با فشار مسافران متوجه 
شدم كه لوازم همراهم سرقت شده اس��ت. احمديان ادامه داد: 
در ايس��تگاه جهاد بود كه از اتوبوس پياده ش��دم و فهميدم كه 
در هجوم مس��افران س��ارق فرصت طلب لوازم همراهم شامل 
كارت  هاي بانكي، اوراق شناسايي و لوازم ديگرم را سرقت كرده 

است كه پليس را از ماجرا با خبر كردم.

 باند مسلح توليد شيشه 
متالشي شد

وزارت اطالعات از متالش�ي شدن باند مس�لح توليدكننده 
م�اده مخ�در صنعت�ي شيش�ه در مش�هد خب�ر داد. 
با اقدامات ش��بانه روزي و پيچيده اطالعاتي سربازان گمنام امام 
زمان)عج( و پليس مبارزه با مواد مخدر باند مسلحانه توليد ماده 
مخدر صنعتي شيشه در بلوار سيدي مشهد مورد شناسايي قرار 
گرفت. در اين عمليات ضمن دستگيري تمامي اعضاي قاچاقچي 
باند و انهدام البراتور توليد شيشه، مقادير زيادي مواد پيش ساز، 
آبكار شيش��ه، شيش��ه آماده توزيع، هروئين، يك قبضه س��الح 
وينچستر به همراه فشنگ جنگي و شوكر كشف شد. همچنين 
يك دستگاه خودروي تيبا در اين عمليات توقيف و مكان مذكور 
پلمب شد. افراد متهم دستگير ش��ده نيز تحويل مرجع قضايي 

شدند.

 تصادف مرگبار 
اتوبوس با كاميون

تص�ادف اتوب�وس مس�افربري ب�ا كامي�ون در مح�ور 
نوآب�اد ب�ه نهاون�د 15 كش�ته و زخم�ي برج�اي گذاش�ت. 
صارم رضايي، مديرعامل جمعيت هالل احمر لرستان گفت: اين 
حادثه بامداد روز گذشته در اين محور اتفاق افتاد و بررسي هاي 
امدادگران پس از حضور در محل نش��ان داد 13 نفر از مسافران 
مجروح و دو نفر هم به علت شدت جراحت فوت شده اند. وي گفت: 

علت حادثه در دست بررسي است. 

قلب س�رباز ج�وان ك�ه در جري�ان حادثه 
رانندگي به مرگ مغزي مبتال ش�ده بود، در 
يكي از بيمارس�تان هاي شهرس�تان يزد از 
بدنش خارج و چهار ساعت بعد در بيمارستان 
رجايي تهران به بيماري نيازمند پيوند شد. 
به گزارش جوان، سرباز 20 ساله محمدزارع چند 
روز قبل سوار بر موتورسيكلت خود از خانه شان 
در شهرستان ميبد يزد خارج شد تا راهي پادگان 
شود كه دچار حادثه شد. دايي محمد در شرح 
ماجرا گفت: يك ماه به پايان خدمت س��ربازي 
محمد مانده ب��ود و ما در ت��دارك بوديم تا بعد 
از پايان خدمت برايش به خواس��تگاري برويم. 
او 24 س��اعت در پادگان بود و 24 س��اعت هم 
در خانه بود. البت��ه در مدتي ك��ه در خانه بود 
در يك كارگاه موتورس��ازي كار مي كرد. او در 
شرح حادثه هم گفت: يك روز صبح با ما تماس 
گرفتند و گفتند كه محمد در حادثه رانندگي 
مجروح و به بيمارس��تان منتقل ش��ده است. 
در بررس��ي هايي كه انجام داديم مشخص شد 
كه محمد س��وار بر موتور پشت سر يك نيسان 
يخچالدار حركت مي كرده اس��ت ك��ه ناگهان 
نيسان تغيير مس��ير ناگهاني مي دهد و محمد 
قادر به كنترل كردن موتورس��يكلت نمي شود 
و با پشت خودرو برخورد می كند و حادثه اتفاق 
مي افتد. وقتي خودمان را به بيمارستان رسانديم 
پزشكان گفتند كه وضعيت محمد رضايت بخش 
نيست و بايد به بيمارس��تان فرخي يزد منتقل 
ش��ود. به هر حال محمد به بيمارستان فرخي 
يزد منتقل ش��د و تحت مراقبت هاي ويژه قرار 
گرفت. هر چند پزش��كان براي نجات او تالش 
كردند، اما مش��خص ش��د كه او به علت شدت 

ضربه اي كه به سرش وارد شده به مرگ مغزي 
مبتال شده است. 

دايي محمد در شرح اهداي اعضاي او مي گويد: 
بعد از اينكه پزشكان از نجات محمد قطع اميد 
كردند به ما پيشنهاد دادند كه اعضاي بدنش را 
به بيماران نيازمند اهدا كنيم تا به اين وس��يله 
خانواده هاي ديگري داغدار نش��وند. بعد از آن 
بود كه ما با هم مشورت كرديم و تصميم گرفتيم 
با اه��داي اعضاي بدن��ش كاري كنيم ت��ا او به 
اين طريق ب��ه زندگي ادامه ده��د و روحش در 

آرامش باشد. 
دكترساناز دهقاني، رئيس واحد پيوند اعضاي 
وزارت بهداشت در توضيح اهداي اعضاي بدن 
محمد مي گويد: بعد از اع��الم رضايت خانواده 
محمد كارهاي مقدماتي براي پيوند انجام شد و 
دو كليه محمد در شهر يزد به دو بيمار نيازمند 
اهدا شد. كبد او هم براي پيوند به يك بيمار در 
شيراز منتقل و به بيمار پيوند شد. دكتر دهقاني 
ادامه داد: قلب محمد هم قرار شد به يك بيمار 
در بيمارس��تان رجايي تهران پيوند شود، اما از 
آنجايي كه قلب در كم تر از چهارس��اعت بايد از 
فرد اهدا كنند به فرد گيرنده عضو پيوند شود با 

سختي زيادي مواجه بوديم. 
دكتر دهقاني در شرح ماجراي انتقال قلب از 
يزد به تهران مي گويد: صبح روز پنج شنبه 
14 شهريورماه يك تيم تخصصي از تهران 
به يزد پ��رواز كردند و ب��ا هماهنگي هاي 
انجام ش��ده در بيمارس��تان حاضر شده و 
پس از دريافت قلب پيوندي دوباره راهي 
فرودگاه شدند و به س��مت تهران حركت 
كردند. در فرودگاه تهران هم تيم پزشكي 

به همراه قلب پيوندي س��وار ب��ر هلي كوپتر 
به سمت بيمارس��تان رجايي حركت 

كرده و موفق ش��دند در كمترين 
زمان عمليات انتقال و پيوند را 

انجام دهند. 
مه��دي ش��ادنوش، رئي��س 
مركز مديريت پيوند و درمان 
بيماري هاي وزارت بهداشت 
هم گفت: عمليات پيوند قلب 
با موفقيت انج��ام و دريافت 

كننده پيوند هم جواني 23 ساله 
بود كه وضعي��ت وي رضايت بخش 

اعالم شده است. 

پسر ورزش�كاري كه براي ميلياردر شدن عضو 
باند س�رقت از خانه هاي ش�مال تهران ش�ده 
ب�ود، در آخرين پري�دن از روي دي�وار مردم به 
اش�تباه روي خودرو س�قوط كرد و به دام افتاد. 
به گزارش جوان، نيمه شب چندي قبل مرد جواني 
در خانه اش حوالي يكي از خيابان هاي شمال تهران 
مشغول تماشاي تلويزيون بود كه ناگهان صداي آژير 
خودرواش از داخل حياط به گوشش رسيد. مرد جوان 
وقتي از پنجره خانه اش به بيرون نگاه كرد مشاهده 
كرد مردي از روي ديوار به روي خودرواش س��قوط 
كرده است و لنگ لنگان به طرف پاركينگ مي رود 
تا در تاريكي شب مخفي شود. مرد جوان بالفاصله 
با فريادهاي »آي  دزد« از همسايه درخواست كمك 
كرد و لحظاتي بعد مرد لنگان در محاصره ساكنان 

ساختمان قرار گرفت و دستگير شد. 
لحظاتي بعد با اعالم اين خبر به اداره پليس تيمي از 
مأموران كالنتري براي بررسي موضوع راهي محل 
شدند. نخس��تين بررسي ها نش��ان داد پسر جوان 
دستگير شده سارق حرفه اي است كه هنگام پريدن 
از روي ديوار به داخل حياط خانه براي س��رقت به 
اشتباه روي خودروي پارك ش��ده يكي از ساكنان 
ساختمان پريده كه با بلند ش��دن صداي دزدگير 
خودرو ساكنان ساختمان متوجه شدند و وي را در 
حالي كه از ناحيه پا كمي آسيب ديده بود دستگير 

كرده اند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس ابتدا جرم خود را 
انكار كرد و قصد داش��ت باتناقض گويي مأموران را 
فريب دهد اما مأموران در تحقيقات فني دريافتند 
متهم عضو باند سرقتي اس��ت كه از مدتي قبل به 
خانه هاي شمال تهران دس��تبرد مي زنند و اموال 
قيمتي آنها را سرقت مي كنند. همچنين مشخص 
ش��د، ش��اكيان زيادي از اين باند حرفه اي به اتهام 

سرقت در كالنتري هاي شمال تهران شكايت هاي 
مشابهي طرح كرده اند كه حكايت از اين دارد تمامي 

سرقت به شيوه اي مشابه صورت گرفته است. 
مأموران در ادامه متهم را مورد بازجويي تخصصي 
قرار دادند ت��ا اينكه در نهايت وي به س��رقت هاي 
سريالي با همدس��تي دو نفر ديگر از بستگانش به 

نام هاي كيومرث و همايون اعتراف كرد. 
پس از اعتراف متهم، مأموران كيومرث و همايون را 
شناسايي و دستگير كردند. چند روز قبل سه متهم 
براي ادامه تحقيقات به دادسراي ويژه سرقت منتقل 
و پس از اعتراف به سرقت هاي متعدد به دستور قاضي 

پرونده راهي زندان شدند. 
  گفت وگو با دزد پاركو كار 
خودت را معرفي كن ؟

فريدون هستم 25 ساله. 
سابقه داري ؟

نه.

معتادي ؟ 
نه، ورزشكارم. 

چه رشته اي ؟ 
چند سالي اس��ت كه پاركو كار مي كنم و االن هم 

حرفه ام هستم. 
پس چه شد كه وارد باند سرقت شدي ؟ 

يكي از بستگانم كه سابقه دار بود مرا وسوسه كرد و 
من هم وارد اين باند شدم و االن فهميدم كه اشتباه 

بزرگي كردم. 
چه چيزي گفت كه شما را وسوسه كرد ؟ 
مدتي قبل همراه كيومرث و همايون كه هر سه با هم 
فاميل هستيم براي تفريح به شمال كشور رفتيم. ما 
هر سه وضع مالي خوبي نداشتيم و در عوض آرزوهاي 
بزرگي داشتيم كه براي بدست آوردن آنها نياز به پول 
داشتيم. همايون كه سابقه سرقت داشت و چند باري 
هم به همين جرم دستگير شده بود پيشنهاد داد با 
تشكيل باندي از خانه هاي شمال تهران سرقت كنيم . 

او گفت خانه هاي شمال تهران پر از طال و پول است 
و به هر خانه كه دس��تبرد بزنيم ميلياردي گيرمان 
مي آيد. ابتدا من و كيومرث كه در كار خريد و فروش 
ماشين است مخالفت كرديم، اما در نهايت وسوسه 
ميلياردر شدن ما را رها نكرد و قبول كرديم همراه 

همايون به سرقت برويم . 
درباره نحوه سرقت توضيح بده ؟ 

ما ابتدا خانه مورد نظر را شناس��ايي مي كرديم و 
بعد در فرصت مناس��ب راهي سرقت مي شديم. 
من كه ورزشكار بودم از روي ديوار به داخل حياط 
يا بالكن طبقه اول مي پري��دم و پس از باز كردن 
در، همايون كه در باز كردن قفل در حرفه اي بود 
وارد مي ش��د و قفل در را باز مي كرد و وارد خانه 
مي شديم. كيومرث هم هميش��ه داخل كوچه و 
خيابان كش��يك مي داد و اگر خطري احس��اس 

مي كرد به ما خبر مي داد. 
در اين م�دت به چن�د خانه دس�تبرد 

زديد؟ 
تعدادش را نمي دانم اما خيلي زياد.

چه شد كه دستگير شدي ؟ 
در آخرين سرقت وقتي از روي ديوار به داخل حياط 
پريدم اشتباهي روي خودروي پارك شده اي افتادم 
كه صداي آژير دزدگيرش بلند ش��د. از طرفي هم 
كمي پايم آسيب ديد كه ساكنان ساختمان متوجه 

شدند و دستگيرم كردند. 
االن فك�ر مي كن�ي ب�ه آرزوهاي�ت 

رسيدي ؟ 
نه، هر چه سرقت كرديم خرج خوشگذراني كرديم و 

خيلي پشيمان هستم . 
حرف آخر ؟

همايون مي خواس��ت مرا ميلياردر كن��د، اما االن 
ميله هاي زندان انتظار مرا مي كشند. 

پرواز قلب  از يزد به تهران

سقوط دزد پاركوكار باند سارقان را گرفتار كرد

آگهى تغییرات فرهنگى قرآن و عترت عصر قرآن مشهد موسسه 
غیر تجارى به شماره ثبت 3342 و شناسه ملى 10380597193 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (588636)

آگهى تغییرات فرهنگى قرآن و عترت عصر قرآن مشهد موسسه 
غیر تجارى به شماره ثبت 3342 و شناسه ملى 10380597193 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (588634)

آگهى تغییرات شرکت آبداران تحت جلگه فیروزه نیشابور 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 3267 و شناسه ملى 10860411195 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نیشابور (588633)

آگهى ابطال تغییرات شرکت صنایع غذایى آردینه پخت توس شرکت 
تعاونى به شماره ثبت 14618 و شناسه ملى 10380302503 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (588637)

آگهى تغییرات شرکت کشاورزى دامپرورى زرین دشت آباد مشک شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 21772 و شناسه ملى 10380372596 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (588635)

و  ۲۲ زن  دس�تگيري  از  دماون�د  شهرس�تان  دادس�تان 
م�رد در ي�ك پارت�ي ش�بانه در اي�ن شهرس�تان خب�ر داد. 
حسن ابراهيمي بسابي توضيح داد: ش��امگاه پنج شنبه و همزمان با اعالم 
گزارش هاي مردمي و اعتراض عزاداران حس��يني درباره برپايي مجلس 
پارتي مختلط همراه با مشروب خوري در يك ويال از مناطق خوش نشين 
دماوند، دستور قضايي الزم و قاطع براي ورود به اين محل فساد و دستگيري 

اين حرمت شكنان در ماه محرم به ضابطين امر به معروف و پليس اطالعات 
صادر ش��د. وي ادامه داد: در اين عمليات 13 مرد و 9 زن دستگير شدند و 
مقداري مشروبات الكلي از آنان كش��ف شد. ابراهيمي بسابي بيان داشت: 
خودروهاي اين افراد تماماً توقيف و ويالي ياد ش��ده به عنوان مركز فساد 
پلمب و با نصب بنر ممنوع و غيرقابل اس��تفاده ش��د، ضمن اينكه پرونده 

متهمان نيز جهت بررسي و صدور رأي به مقام قضايي ارسال شد. 

 بازداشت 
 22 زن و مرد 
در پارتي شبانه


