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جوابيه بانك ملي 
به يك گزارش و توضيح »جوان«

اداره كل رواب��ط عمومي بانك ملي به انتش��ار 
گزارش جوان م��ورخ 25 ش��هريورماه با عنوان 
»همدستي معاون يكي از شعب بانك ملي براي 
اختالس ۸۶۰ ميليارد توماني« واكنش نش��ان 
داد. در متن جوابيه آمده است، عطف به مطلب 
مندرج در آن روزنامه م��ورخ 139۸/۰۶/24 با 
عنوان» همدستي معاون يكي از شعب بانك ملي 
براي اختالس ۸۶۰ ميليارد توماني« توضيحات 
ذيل ايفاد مي گردد كه خواهشمند است دستور 
فرماييد جهت تنوير افكار عمومي مطلب مذكور 
در اسرع وقت درج گردد. همان طور كه در متن 
گزارش آمده، واقعه مربوط به سال 1394 است 
كه در همان زمان با هوشياري بانك ملي ايران 
به موضع رس��يدگي و پرونده به مراجع قضايي 
ارجاع شده اس��ت. همچنين همه مبالغ مربوط 
به سوءاستفاده مالي به حساب بانك عودت داده 
شده است. بانك ملي ايران با پياده سازي سامانه 
سيستماتيك حسابرس��ي و رصد آنالين شعب 
هر گونه تخطي از قوانين و مقررات را رسيدگي 
كرده اس��ت و درباره حفظ منابع بان��ك به امور 

مشتريان و مردم اطمينان مي دهد. 
توضيح ج�وان: گزارش مربوط است به جلسه 
محاكمه عوامل اق��دام به اختالس ك��ه يكي از 
متهمان اصلي آن كه زمينه بروز عمل مجرمانه 
را فراهم كرده اس��ت، معاون يكي از شعب بانك 
ملي است. در اولين جلس��ه محاكمه آنگونه كه 
در كيفرخواس��ت پرونده آمده مته��م به دليل 
اتهام هاي وارد شده به 22 س��ال زندان محكوم 
شده اس��ت. در حال حاضر هم جلسه دادگاه به 
علت عدم حض��ور عوامل ديگ��ر پرونده تجديد 
شده و گزارش هاي بعدي از جلسه محاكمه پس 
از تشكيل آن منتشر خواهد شد. از بانك ملي هم 
توقع است كه اقدام هاي پيشگيرانه آن به صورتي 
باشد كه زمينه براي اقدام به ارتكاب اين اعمال 

مجرمانه فراهم نشود.

رئيس پلي�س پایتخ�ت از افزایش  
ترافيک 30 درصدی تهران  همزمان 
ب�ا بازگش�ایی م�دارس خب�ر داد. 
به گ��زارش جوان، س��ردار حس��ين 
رحيمي صبح ديروز در حاشيه دومين 
مرحله از طرح بازداشت اراذل و اوباش  
درباره جزئيات طرح اجرا شده مأموران 
پليس امنيت گفت: »اين دومين طرح 
در سال جاري است كه از سوي مأموران 
پليس امنيت با شناسايي مخفيگاه هاي 
اين افراد، همچنين كنت��رل فضاهاي 
مجازي و شناسايي اماكن عمومي مانند 
پارك ها و بوس��تان ها ك��ه محل پاتوق 
اراذل بود، انجام شد. در اين طرح 4۰۸ نفر 

از افرادي كه مرتكب جرائمي مانند ش��رارت، درگيري، ضرب و ج��رح، قدرت نمايي، مزاحم 
نواميس، شرب خمر، توزيع مشروبات الكلي و مواد مخدر ش��ده بودند، شناسايي و دستگير 
شدند. همچنين 142 پرونده نيز براي مجرمان شرور و همچنين مجرماني كه درگيري مسلحانه، 

باجگيري، زورگيري و ضرب و جرح انجام داده بودند، تشكيل شد.«

    پاكسازي 207 محله در پایتخت
س��ردار رحيمي در خصوص اين خبر گفت: »پاكس��ازي در 2۰7 محل��ه از جمله فرحزاد، 
تهرانپارس، خاك سفيد، نظام آباد، نارمك، اتابك، فالح، ابوذر، 13 آبان و بخشي از شهرري 
از سوي مأموران انجام گرفت و 113 قهوه خانه و سفره خانه نيز تحت كنترل پليس پاكسازي 
شد. همچنين 37 باشگاه ورزشي و 49 بوستان و تفرجگاه كه پاتوق اين اراذل و اوباش بود 

نيز پاكسازي شد.«
وی در ادامه گفت: »هشت باند توزيع مواد مخدر، مش��روبات الكلي و سالح شناسايي شد 
و همچنين 23 نفر كه داراي سالح بودند، دس��تگير شدند. در اين طرح هشت قبضه سالح 
شامل چهار قبضه سالح جنگي، چهارقبضه سالح شكاري نيز كشف و ضبط شد. همچنين 
13 شبه سالح، 54۰ فشنگ، 54 قبضه سالح سرد و 11 دستگاه موتورسيكلت نيز كشف و 

ضبط شده است.«
س��ردار رحيمي همچنين به افرادي كه در اطراف مدارس پرسه زده و اقدام به مزاحمت يا 
توزيع مواد مخدر مي كنند هشدار جدي داده شد و گفت: » تأكيد مي كنيم، قطعاً با اين افراد 

برخورد خواهد شد.«
رئيس پليس تهران در خصوص نزديك شدن به بازگشايي مدارس گفت: »با شروع اول مهر 
و بازگشايي مدارس پيش بيني مي شود 3۰ درصد افزايش ترافيك داشته باشيم همچنين 
با تغيير ساعت كاري بر ترافيك عصرگاهي افزوده خواهد شد. نمايشگاه هاي پرمخاطب و 
فعاليت هاي عمراني نيز در 15 روز ابتداي مهرماه بايد تعطيل شوند؛ چراكه تأثيرات بسياري 

در ترافيك اين ايام خواهند داشت.«

افزايش 30 درصدی ترافيك 
تهران با زنگ مدارس

فرماندهي انتظامي پایتخت خبر داد 

آگهى تغییرات شرکت نگین آسمان ایرانیان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 363161 و شناسه ملى 10104091996 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (601434)

آگهى تغییرات شرکت آبنوس نگین پارسیان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 4654 و شناسه ملى 10103738825 

حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجارى شهرستانهاى
 استان تهران اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى شهریار (601436)

آگهی فقدان مدرك تحصیلی نوبت دوم

  

آگهى تغییرات شرکت بین المللى نسوج و بافت 
زنده ساخت سهامى خاص به شماره ثبت 311978 

و شناسه ملى 10103483328

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (601435)

آگهى تغییرات شرکت سنجش افزار آسیا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 156843 
و شناسه ملى 10101995724 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (601430)

آگهى تغییرات شرکت طراحى و مهندسى طبیعت 
سبز کاسپین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 411044 

و شناسه ملى 10320621619 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (601433)

آگهى تغییرات موسسه فرهنگى کلید طالیى جهان 
معاصر به شماره ثبت 25722 و شناسه ملى 10320257777 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (601432)

آگهى تغییرات شرکت طراحى و مهندسى طبیعت 
سبز کاسپین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 411044 

و شناسه ملى 10320621619 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (601431)

آگهى مفقودي مدرك تحصیلی  نوبت دوم
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آگهى مفقودي مدرك تحصیلی  نوبت دوم

مرگ  غم انگيز هوادار
 6 ساله  فوتبال  در ورزشگاه آزادي 

در سایه بي توجهي مدیران ورزشي كشور اتفاق افتاد

مردان شيطان صفت جرمشان را گردن هم انداختند
دو مرد تبهكار كه به بهانه فروش ترقه، پس�ر 
نوجواني را مورد آزار قرار داده بودند، در جلسه 
محاكم�ه اتهامش�ان را گردن ه�م انداختند. 
به گ��زارش جوان، 2۶ اسفند س��ال 9۶، پس��ري 
14 س��اله به نام ميثم همراه پ��درش وارد يكي از 
كالنتري هاي تهران شد و از دو مرد جوان به اتهام 
آزار شكايت كرد. او گفت: »شب قبل چهارشنبه 
سوري براي خريد ترقه به ميدان گمرك رفتم كه 
مردي به نام محسن نزديك شد و گفت فروشنده 
ترقه است. او گفت تعدادي ترقه با قيمت مناسب 
دارد و پيشنهاد داد آنها را بخرم. به او اعتماد كردم و 
قرار شد به خانه اش برويم تا ترقه ها را تحويل بگيرم. 
وقتي به خانه متروكه رفتم، او مرا داخل اتاقي برد 
و در را قفل كرد. هر چه فرياد زدم اعتنايي نكرد تا 

اينكه همراه دوستش كه او را سعيد ترقه صدا مي زد 
وارد اتاق شد و مرا آزار دادند.« با طرح اين شكايت 
پسر نوجوان به پزشكي قانوني فرستاده شد و بعد 
از تأييد اين ادعا از سوي كارشناسان، مأموران با 
ثبت اطالعاتي كه پسر نوجوان در اختيار آنها قرار 
داده بود، يكي از متهمان معروف به سعيد ترقه را 
حوالي ميدان گمرك شناسايي و بازداشت كردند. 
او با اقرار به جرمش گفت از مخفيگاه دوس��تش 
محس��ن اطالعي ندارد.  متهم روانه زندان شد و 
تالش ها براي شناسايي محس��ن ادامه داشت تا 
اينكه مأموران دريافتند او ب��ه اردبيل گريخته و 
در همان ش��هر به اتهام قتل عمد بازداشت شده 
است. با دستگيري دومين متهم، پرونده كامل و 
به شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
صبح دي��روز دو متهم از زندان اع��زام و در همان 
شعبه به رياس��ت قاضي توليت محاكمه شدند. 
ابتداي جلس��ه ش��اكي در جايگاه ايس��تاد و بعد 
از طرح ش��كايت براي دو متهم درخواس��ت اشد 
مجازات كرد. در ادامه محس��ن كه به اتهام قتل 
عمد در اردبيل بازداشت ش��ده بود، به اتهام آزار 
پس��ر نوجوان، آدم ربايي و حب��س غير قانوني در 
جايگاه ايستاد و با انكار جرمش گفت: »قبول دارم 
پسر نوجوان را به بهانه فروش ترقه به خانه سعيد 
بردم اما من او را تحويل سعيد دادم و سپس آنجا را 
ترك كردم.« متهم در خصوص قتلي كه مرتكب 
ش��ده بود، نيز گفت: »چند ماه قبل در اردبيل با 
چند نفر درگير شدم. در آن درگيري با چاقو 32 

ضربه به مردي كه به من حمله كرده بود، زدم كه 
همان لحظه مرد ميانسالي براي ميانجيگري وارد 
درگيري شد كه يك ضربه هم به او زدم. هر دو به 
بيمارستان منتقل شدند كه مرد جوان با اصابت 32 
ضربه به طور معجزه آسا زنده ماند، اما مرد ميانجي 
فوت كرد. بعد از دس��تگيري توانس��تم رضايت 
اولياي دم و شاكي پرونده را جلب كنم و حاال قرار 
است از جنبه عمومي جرم محاكمه شوم.« سپس 
دومين متهم در جايگاه ايستاد و با قبول جرمش 
گفت: »آن روز محسن، شاكي را به خانه ام آورد و 
سپس او را آزار داد. بعد مرا تهديد كرد كه من هم 
او را آزار دهم. نمي خواستم قبول كنم، اما از ترس 
تهديدهاي محسن مجبور به آزار شاكي شدم.« در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

شهادت مأمور پليس
 در جنوب سيستان و بلوچستان

یك�ي از مأم�وران پلي�س در جری�ان 
درگي�ري ب�ا اش�رار مس�لح در جن�وب 
سيستان و بلوچس�تان به شهادت رسيد. 
محس��ن گل محمدي، دادس��تان شهرستان 
ايرانش��هر در جنوب سيس��تان و بلوچستان 
توضيح داد: اين حادثه شامگاه دوشنبه در مسير 
شهرستان بزمان به ريگان در جنوب سيستان 
و بلوچستان اتفاق افتاد كه اشرار مسلح شروع 
به تيراندازي به سمت مأموران پليس كردند. در 
جريان حادثه سه مأمور پليس زخمي شدند  و 
يكي از آنها به نام استوار يكم مصطفي محبي 
پارسا به شهادت رسيد. دادستان ايرانشهر گفت: 
تحقيقات براي شناسايي و بازداشت عامالن 

حادثه در جريان است. 

عم�اد، پس�ربچه شش س�اله ك�ه از ه�واداران تي�م آبي 
پایتخ�ت ب�ود در جری�ان تماش�اي ب�ازي تيم ه�اي 
آزادي  ورزش�گاه  در  نف�ت  صنع�ت  و  پرس�پوليس 
ته�ران دچار ب�رق گرفتگي ش�د و جانش را از دس�ت داد. 
به گزارش جوان، ساعت ۸:45 شامگاه دوشنبه بيست و ششم 
شهريور ماه پس از پايان بازي فوتبال پرسپوليس و صنعت نفت 
آبادان بود كه مأموران مستقر در ورزشگاه آزادي از حادثه غمبار 
مرگ پس��ر بچه شش س��اله اي به نام عماد با خبر و راهي محل 
شدند. مأموران در محل حادثه در نزديكي گيت هاي ورودي به 
ورزشگاه با جسد پسر شش ساله روبه رو شدند كه حكايت از اين 
داشت بر اثر برق گرفتگي جان خود را از دست داده است. با اعالم 
اين خبر و با توجه به حساسيت موضوع قاضي مرادي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند.  نخستين تحقيقات 
نش��ان داد پدر عماد يكي از دكه داران ورزشگاه آزادي است كه 
مدتي قبل اين دكه را از فدراس��يون فوتبال اجاره كرده و عماد 
هم چند س��اعت قبل از حادثه براي تماشاي بازي پرسپوليس 
و صنعت نفت آبادان از دكه پدرش راهي س��كوهاي ورزش��گاه 
مي شود و در نهايت س��اعت يك ربع مانده به 9 شب از سكوها 
خارج می شود  كه پس از عبور از گيت صورتش با يكي از ميله هاي 
آهني داربست اطراف گيت ها كه براي كنترل تماشاچي ها نصب 
شده بود، برخورد مي كند و دچار برق گرفتگي مي شود و در اين 

حادثه جان خود را از دست مي دهد. 
   10 دقيقه دست و پنجه نرم كردن با مرگ و عدم حضور 

دست اندركاران ورزشگاه 
از سوي ديگر مشخص شد اولين كس��ي كه متوجه حادثه برق 
گرفتگي عماد مي شود، پدر او بوده كه دكه اش در همان نزديكي 
قرار داشته است و در حالي كه دقايقي پسر بچه شش ساله بر اثر 
برق گرفتگي به داربست هاي چسبيده بود، هيچ يكي از كاركنان 
و عوامل دست اندركار ورزشگاه آزادي و حتي عوامل اورژانس كه 

در 2۰ متری محل حضور داشتند متوجه حادثه نمي شوند. 
   بازداشت پيمانكار داربست هاي اطراف گيت 

در حالي كه در بررس��ي ها مش��خص ش��د يكي از ميله هاي 

داربس��ت ها به خاطر نزديكي با پايه چراغ روش��نايي اتصال 
برق داش��ته و همين موضوع هم مرگ پسر بچه شش ساله را 
رقم زده است، بازپرس جنايي پيمانكار داربست را بازداشت 
كرد.  صبح ديروز متهم كه پس��ر جواني بود براي تحقيق به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. متهم پس از تحقيق 
با صدور قرار وثيقه از سوي بازپرس پرونده براي طي مراحل 
قانوني در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اي��ن حادثه پرونده براي بررس��ي دقيق در 

اختيار كارشناس دادگستري قرار گرفت. 
   شكایت از مدیران باشگاه آزادي 

يكي از دوستان و همكاران پدر عماد كه شاهد عيني حادثه 
بوده به خبرنگار ما گفت: من از دوستان پدر عماد و همسايه 
آنها هستم. پدر عماد حدود شش تا هفت  ماه قبل دكه اي در 
ورزشگاه آزادي از فدراس��يون فوتبال اجاره كرد و هر زماني 
كه مسابقه اي برگزار مي ش��د من براي كمك به پدر عماد به 

دكه او مي رفتم. 
 عماد، عاش��ق فوتبال و اس��تقاللي بود به همين خاطر خيلي 
بازي ها را به عنوان تماشاچي به ورزشگاه مي آمد. شب حادثه 
عماد براي تماشاي مسابقه به داخل ورزش��گاه رفت تا اينكه 
ساعت ۸:45 مرد ناشناسي گفت پسر بچه هاي به طرز مشكوكي 
به داربست   چسبيده اس��ت. پدر عماد كه دكه اش در نزديكي 
گيت ورودي است از دكه بيرون آمد و با صداي بلند گفت عماد 
است. ما خيال كرديم عماد بازي مي كند اما هر چقدر پدرش 
او را صدا زد عماد جوابي نداد كه محمد به طرف پسرش رفت 
و مشاهد كرد سمت راس��ت صورتش به ميله آهني داربست 
چسبيده اس��ت. همان لحظه فهميد كه پس��رش دچار برق 
گرفتگي شده است كه او را بغل كرد و به روي چمن ها پرت كرد 
و با داد و فرياد درخواس��ت كمك كرد كه به سرعت عماد را به 
عوامل اورژانس كه در چند متري محل حادثه حضور داشتند 

منتقل كرديم كه اعالم كردند عماد فوت كرده است. 
وي ادامه داد: پدر عماد پس از اين حادثه از پيمانكار داربست ها و 
مديران ورزشگاه آزادي به خاطر مرگ تنها فرزندش نزد بازپرس 

شكايت كرد.


