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 نقش 50 درصدي 
 ورزشگاه آزادي و پيمانكار برق 

در مرگ عماد
ورزشگاه آزادي و پيمانكار برق هر كدام به ميزان 50 درصد 
در مرگ عماد، پسربچه هشت ساله مقصر شناخته شدند. 
به گ��زارش ج��وان، ه��وادار هشت س��اله فوتبال ش��امگاه 
25 شهريورماه در ورزش��گاه آزادي تهران به طرز دلخراشي 
جانش را از دس��ت داد. عماد صفي ياري پس از ديدار دو تيم 
پرس��پوليس و صنعت نفت آب��ادان قصد عب��ور از گيت هاي 
ورزشگاه را داشت كه بر اثر تماس صورتش با ميله هاي فلزي 
دچار برق گرفتگي شده و جان خود را از دست داد. پدر عماد كه 
از دكه داران ورزشگاه بود لحظاتي بعد از حادثه از ماجرا با خبر 
شد و سپس عليه مقصران حادثه اعالم جرم كرد. با انتشار خبر 
در رسانه ها پيمانكار برق و پيمانكار داربست به دستور بازپرس 
شعبه سوم دادسراي امور جنايي بازداشت شدند و مورد تحقيق 
قرار گرفتند. آنها در بازجويي ها گفتند كه در بروز حادثه تقصير 
نداشته اند و اتهام را به گردن هم انداختند و سپس با سپردن 
وثيقه آزاد شدند. همزمان با ادامه تحقيقات تيم كارشناسي 
اعالم كرد كه پيمانكار داربست در وقوع حادثه نقش نداشته 
و ورزش��گاه آزادي و پيمانكار برق هر دو به ميزان 50درصد 
مجرم ش��ناخته ش��ده اند. با اعتراض پيمانكار ب��رق به رأي 
 كارشناسي تيم س��ه نفره از كارشناسان در اين باره اعالم نظر 

خواهند كرد. 

بازداشت دوباره به اتهام سرقت 
گوشي تلفن همراه بيماران!

 زني كه چندب�ار به اتهام س�رقت گوش�ي تلف�ن همراه 
بيماران از بيمارستان هاي شمال تهران بازداشت و زنداني 
ش�ده بود، دوباره به ارتكاب همين جرم دس�تگير ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابهي درباره 
سرقت گوشي تلفن همراه بيماران از چند بيمارستان حوالي 
ميدان ونك به كالنتري 145 ونك گزارش ش��د. در حالي كه 
هر روز بر تعداد شكايت ها اضافه مي شد، مأموران كالنتري با 
بررسي تصاوير دوربين هاي مداربس��ته محل هايي كه در آن 
سرقت اتفاق افتاده بود، چهره سارق را كه زني ميانسال بود به 
دست آوردند و تصوير وي را در اختيار انتظامات بيمارستان ها 
قرار دادند. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه صبح 
روز گذشته مأموران انتظامات يكي از بيمارستان ها به مأموران 
كالنتري خبر دادند كه متهم وارد بيمارس��تان شده است كه 
وي را بازداش��ت كردند. مأموران پليس در بازرس��ي از متهم 
چندگوشي تلفن همراه سرقتي كشف كردند. بررسي سوابق 
وي نشان داد كه زن 45 س��اله از مجرمان سابقه دار است كه 
چندبار به همين اتهام بازداشت شده و به زندان افتاده است و 
آخرين بار سه ماه قبل از زندان آزاد شده و سرقت هايش را از 
سر گرفته است. متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و 
گفت هر روز از خانه اش در جنوب تهران راهي بيمارستان هاي 
شمال شهر مي شود و در فرصت مناسب تلفن همراه بيماران 
را س��رقت مي كند. س��رهنگ حس��ين مهرعلي��ان، رئيس 
كالنتري 145 ونك گفت: متهم بعد از تشكيل پرونده به مقام 

قضايي تحويل داده شد. 

 عامالن قتل 2 زن 
پاي ميز محاكمه 

پس�ر نوجوان و همدس�تش كه از يكس�ال قبل به اتهام 
قت�ل دو زن در بازداش�ت ب�ه س�ر مي برند ب�ه زودي در 
دادگاه كيف�ري يك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�وند. 
 به گزارش جوان، متهمان پرونده به نام هاي اس��د 17 س��اله 
و احمد 22 ساله هس��تند كه از شهريور س��ال گذشته تحت 
تعقيب مأم��وران پليس ته��ران ق��رار گرفتن��د. روز حادثه 
مأم��وران كالنتري اب��وذر از كش��ف جس��د دو زن جوان در 
يك��ي از خانه هاي محل با خبر ش��ده و بازپ��رس ويژه قتل و 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي را با خبر كردند. تحقيقات 
تيم جنايي نشان داد كه دو زن در حالي كه دست و پاهايشان 
بسته و گلويش��ان بريده شده و جانش��ان را از دست داده اند. 
همچنين مش��خص ش��د كه وضعيت خانه به ه��م ريخته و 
 احتمال مي رفت ك��ه حادثه خونين در جريان س��رقت رقم 

خورده باشد. 
همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني بررسي هاي ميداني 
درباره دو  زن جوان به جريان افتاد. خيلي زود مشخص شد كه 
هر دو تن فروش بوده و مردان زيادي هم ب��ه خانه آنها رفت و 
آمد داش��تند. مأموران پليس با بررسي آخرين تماس هاي دو 
زن جوان به پس��ري نوجوان به نام اس��د مظنون ش��ده و او را 
بازداشت كردند. اسد 17 س��اله در بازجويي ها به قتل اعتراف 
كرد و گفت: من مدتي قبل با اين دو زن آش��نا ش��دم و براي 
برقراري رابطه به خانه آنها رفت و آمد داشتم. بعد از آن ماجرا را 
با دوستم احمد در ميان گذاشتم چون احتمال مي  دادم كه آنها 
پول زيادي در خانه داشته باشند. از احمد خواستم كه به بهانه 
 رابطه وارد خانه زنان ش��ويم و پول هايشان را سرقت كنيم كه 

قبول كرد. 
متهم گفت: روز حادثه با يكي از زن��ان تماس گرفتم و همراه 
احمد به خانه شان رفتيم. ابتدا به بهانه شوخي چشم هايشان را 
بستيم. بعد اما متوجه نقشه ما شدند و شروع به جيغ كشيدن 
كردند. من آنها را تهديدكردم كه ساكت باشند اما هر دو جيغ 
مي زدند. احتمال داديم كه همسايه ها با خبر شوند براي همين 
من گلوي هر دو نفرشان را بريدم. بعد خانه را براي پيدا كردن 
پول و طال جس��ت وجو كرديم، اما هيچ چيزي پيدا نكرديم و 

سرانجام فرار كرديم. 
بعد از اعتراف هاي اسد بود كه همدست او احمد هم بازداشت 
و حرف هاي اس��د را تأييد كرد. با كامل ش��دن تحقيقات در 
اين پرونده، بازپرس اس��د را ب��ه اتهام مباش��رت در دو فقره 
قتل و احم��د را به اته��ام معاون��ت در دو فقره قت��ل مجرم 
ش��ناخت و پرونده براي رس��يدگي ب��ه دادگاه كيفري يك 
 اس��تان تهران فرستاده ش��د كه دو متهم به زودي محاكمه 

خواهند شد. 

اعضاي يك شبكه آدم ربايي كه پسر كارخانه دار 
را ب�راي اخ�اذي 5 ميلي�ون دالري به گ�روگان 
گرفته بودند، پس از بازداش�ت سه عضو اين باند 
گروگان خ�ود را رها كرده و گريختن�د. گروگان 
24 س�اله در اولي�ن تحقيق�ات به پلي�س گفت 
ك�ه آدم ربايان او را ب�ه مدت 23 روز با چش�مان 
بس�ته در محل�ي نامعل�وم مخف�ي كرده بودند. 
به گ��زارش جوان، 31 ش��هريور ماه امس��ال مردي 
مأموران پليس را از ماجراي ناپديد ش��دن ناگهاني 
پسرش با خبر كرد. او گفت: من كارخانه دار هستم 
و ساعتي قبل پسرم با من تماس گرفت و گفت كه 
چند مأمور پليس مقابل خانه  مان در شهرك غرب 
آمده و قصد دارند او را ب��ا خود ببرند. در حال حرف 
زدن بوديم كه ناگهان تلفن همراهش قطع شد. وقتي 
خودم را به خانه رس��اندم خودروي بي ام وی پسرم 

مقابل خانه پارك بود و گوش��ي تلفن همراهش هم 
داخل صندوق عقب بود، اما از خودش خبري نبود. 
در حالي كه نگرانش بودم مردي ناش��ناس تماس 
گرفت و گفت كه پس��رم را به گ��روگان گرفته اند و 
در قبال رهايي او در خواست 5ميليون دالر و يك و 
نيم ميليون يورو كرد. آن م��رد تهديد كرد اگر پول 
را به دست آنها نرس��انم اعضاي بدن پسرم را بريده 
و به من تحويل خواهند داد. با طرح ش��كايت تيمي 
از كارآگاه��ان اداره يازده��م پليس آگاه��ي تهران 
به دس��تور بازپرس دادس��راي امور جنايي در اين 
باره تحقيق كردن��د. كارآگاهان پليس ب��ا رد يابي 
تماس ه��اي آدم ربايان متوجه ش��دند كه متهمان 
گروگان خود را به مخفيگاهشان حوالي كرج برده اند. 
در حالي كه تحقيقات پليس براي بازداشت متهمان 
با بن بس��ت مواجه ش��ده بود، كارآگاهان چند روز 

قبل موفق ش��دند دارن��ده س��يم كارتي كه تماس 
با آن برقرار ش��ده بود شناس��ايي و بازداشت كنند. 
مرد افغان در بازجويي ها گفت كه س��يم كارت را از 
مردي جوان خريده و از ماجراي آدم ربايي هم خبر 
ندارد. با اطالعاتي كه كارگر افغان در اختيار پليس 
گذاش��ت آنها موفق شدند فروش��نده سيم كارت را 
شناس��ايي و او را در يكي از شهرهاي شمالي كشور 
بازداشت كنند. كارآگاهان پليس در جريان تحقيق 
از مرد مظنون كه از مأموران اخراجي پليس بود، دو 
دامادش را هم به عنوان مظنون بازداشت كردند. در 
حالي كه تحقيقات از متهمان در جريان بود، شامگاه 
دوشنبه22 مهرماه خبر رسيد كه آدم ربايان پس از 
بازداشت اين سه نفر از س��وي پليس گروگان خود 
را حوالي پرند رها كرده و گريخته اند. پسر 24 ساله 
گفت: روزحادثه با خودروي بي ام و از پاركينگ خانه 

خارج ش��دم تا به محل كارم بروم كه يك خودروي 
سواري توقف كرد. سرنشينان آن پياده شدند و خود 
را به پليس معرفي كردند و خواس��تند همراهشان 
بروم كه گفتم بايد پ��درم را از ماجرا با خبر كنم. در 
حال حرف زدن با پدرم بودم كه ناگهان به دستانم 
دستبند و به چشمانم چش��م بند زده و من را سوار 
ماشين ش��ان كرده و حرك��ت كردند. بع��د از چند 
س��اعت در محلي كه به نظر مي رس��يد سوله است 
توقف كردند و براي اخاذي با پدرم تماس گرفتند. 
آنجا بود كه فهميدم در دام آدم ربايان گرفتار شده ام. 
پسر جوان گفت: در مدت 23 روز كه گرفتار متهمان 
بودم، چشمانم بسته بود و يكبار هم جايم را عوض 
كردند تا اينكه من را در محلي ناشناس رها كرده و 
گريختند. تحقيقات براي بازداشت ديگر اعضاي اين 

شبكه در جريان است. 

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت سازه هاى نفتى ایلیا سهامى 
خاص به شماره ثبت 346858 و شناسه ملى 10103907521 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632811)

آگهى تغییرات شرکت پرشیا فن آوران کیمیا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 392600 و شناسه ملى 10320426927

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632808)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى اعتبار کارکنان وزارت ورزش و 
جوانان به شماره ثبت 173066 و شناسه ملى 10102154850 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632807)

آگهى تغییرات موسسه اصالح گستران امین به شماره ثبت 
23347 و شناسه ملى 10103751788 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632809)

آگهى تغییرات شرکت آرمان سازه سنگان سهامى خاص به 
شماره ثبت 428841 و شناسه ملى 10320816780 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632805)

آگهى تغییرات شرکت الوان در بوستان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 482375 و شناسه ملى 14005388892 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632806)

آگهى تغییرات شرکت آرسال توان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 242203 و شناسه ملى 10102829193 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632810)

آگهى تغییرات شرکت بازرگانى ارمغان توسعه فردا با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 364996 و شناسه ملى 10320158300

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632804)

آگهى تغییرات شرکت گروه توسعه عمران ققنوس سهامى خاص 
به شماره ثبت 442323 و شناسه ملى 10320894859

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632813)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى خدماتى بهداشتى سالمت اندیشان 
پایتخت به شماره ثبت 421151 و شناسه ملى 10320723280 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (632812)

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

  رضا بشارتى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه  یک شهرستان شهرکرد

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

     ایرج علیاري - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه  دو شهرستان شهرکرد

آگهى مفقودي 

 124K0113213
 NAAC91CCXDF

آگهى مفقودي 

NAGDPX-  FE560357
2PC19E34956

آگهى مفقودي 

پس�ر جواني ك�ه هشت س�ال قب�ل پ�س از قتل 
دوس�تش ب�ه كش�ور آلم�ان گريخته ب�ود روز 
گذش�ته در جلس�ه دادگاه حادث�ه را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار جوان، جلسه رسيدگي به پرونده صبح 
ديروز در شعبه 11 دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار 
شد. بعد از اينكه قاضي رسميت جلسه را اعالم كرد نماينده 
دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست را براي 
اعضاي دادگاه قرائت كرد. او گفت: متهم پرونده كه نريمان 
نام دارد از هشت سال قبل تحت تعقيب پليس قرار گرفت. او 
روز حادثه دوستش نادر را در يكي از قهوه خانه هاي شهرري 
با چند ضربه چاقو به قتل رساند و سپس از كشور فرار كرد 
تا اينكه سال گذشته به ايران برگشت و تسليم پليس شد. او 
در بازجويي هاي انجام شده به قتل اعتراف و صحنه جرم را 
هم بازسازي كرده است كه برايش درخواست صدور حكم 
شايسته دارم. سپس اولياي دم در جايگاه حاضر شدند و براي 
نريمان درخواست قصاص كردند. پدر او گفت: روز حادثه به 
من خبر دادندكه پسرم چاقو خورده و به بيمارستان منتقل 
شده است. وقتي خودم را رساندم پزشكان گفتند كه پسرم 
به علت شدت خونريزي فوت شده است. پزشكان گفتند 
كه اگر پسرم زودتر به بيمارستان منتقل شده بود، امكان 
داشت كه از مرگ نجات پيدا كند. پدر مقتول گفت: نريمان 
و دوستانش بعد از حادثه پسرم را در همان وضعيت رها و 
فرار كردند و اين موضوع سبب شد تا خون زيادي از بدنش 
برود. اگر آنها به پسرم كمك كرده بودند و او را به بيمارستان 
مي رساندند چه بسا بچه ام امروز زنده بود براي همين حاضر 

به گذشت از متهم نيستم. 
در ادامه يكي از ش��اهدان حادثه به درخواست قاضي در 
جايگاه قرار گرفت و ماجرا را شرح داد. او گفت: من با متهم و 

مقتول كه نادر نام داشت دوست بودم. ما هر سه بچه محل 
بوديم و خيلي از وقت  ها با هم به تفريح مي رفتيم. آن روز 
هر سه نفر به قهوه خانه اي رفته بوديم و آنجا قليان كشيديم. 
قرار بود كه به مراسم ترحيم يكي از دوستانمان برويم. نادر 
و نريمان هر دو شروع به خوردن مشروب كردند. مقتول اما 
مشروب بيشتري خورد و روي رفتارش كنترل نداشت. او 
شروع به فحاشي كردن به دوست فوت شده مان كرد كه 
نريمان از او خواست فحش ندهد. به هر حال دعواي آنها 
سر همين موضوع شروع شد و خيلي زود باال گرفت. نادر 
گاز پيك نيكي را برداشت و به نريمان حمله كرد. وقتي براي 
ميانجيگري دخالت كردم نريمان دست به كمرم انداخت 
و چاقويي را كه به كمر داشتم، برداشت و به نادر حمله كرد. 
من خواستم چاقو را از دس��تش بيرون بياورم كه چاقو به 

زمين افتاد. همان لحظه نريمان به طرف چاقو خيز برداشت. 
من تيغه چاقو را گرفتم اما دسته چاقو در دست نريمان بود 
كه دستم زخمي شد و تيغه را رها كردم. او از همان فرصت 
استفاده كرد و چند ضربه به نادر وارد كرد و سپس از محل 
فرار كرد. ما بعد از حادثه ديگر از نريمان خبر نداشتيم تا 
اينكه سال قبل خبر رسيد او پس از هشت سال فرار خودش 

را تسليم پليس كرده است. 
در ادامه نريمان به درخواست قاضي در جايگاه قرار گرفت 
و اتهام قتل را قبول كرد. او در شرح حادثه گفت: من آن روز 
مشروب زيادي خورده بودم و روي رفتارم كنترل نداشتم. 
اگر مست نبودم اصاًل با نادر درگير نمي شدم و حادثه قتل 
هم اتفاق نمي افتاد. وقتي او شروع به فحاشي كرد درگيري 
بين ما شروع شد. بعد هم مشاجره  مان باال گرفت تا اينكه او 

را با چند ضربه چاقو زدم و از آنجا فرار كردم. 
متهم ادامه داد: بعد از حادثه خودم را به شهرستان اروميه 
رساندم و توانستم كه به صورت غيرقانوني از مرز خارج شوم. 
در اين مدت هشت سال در هفت كشور مختلف آواره بودم. 
سختي زيادي كشيدم و هميشه از كاري كه كرده بودم در 
عذاب بودم. در اين مدت عذاب وجدان رهايم نمي كرد تا 
اينكه براي مدتي شروع به نماز خواندن كردم تا شايد تحمل 
آن شرايط كمي برايم آسان شود. آوارگي غربت و وضعيتي 
كه در آن به سر مي بردم از وضع زندان خيلي سخت تر بود 
به طوري كه ش��رايط االن در زندان راحت تر از شرايطي 

است كه در آن بودم. 
متهم در ادامه گفت: سال گذش��ته بود كه ديگر تصميم 
گرفتم شرايط س��خت را تحمل نكنم براي همين براي 
برادران مقتول پيغام فرستادم كه قصد دارم به ايران برگردم 
و خودم را تس��ليم كنم. من با مقتول و برادرانش رفاقت 

داشتم و قصد كشتن برادرشان را نداشتم. 
سپس پدر مقتول به دادگاه گفت: در مدتي كه متهم فراري 

بوده خانواده اش براي عذرخواهي به خانه ما نيامدند.  
متهم در جواب پدر مقتول گفت: من و خانواده ام از كاري 
كه كرده ايم خجالت زده ايم. اگر خانواده ام براي عذرخواهي 
نيامدند شرمنده شما بودند همان طور كه خودم از كاري كه 
كرده ام پشيمان هستم.  من از شما درخواست گذشت دارم 
و اگر خواسته تان قصاص من است از شما مي خواهم قبل 
از اينكه من را قصاص كنيد حاللم كنيد، چون اصالً انگيزه 
قتل نداشتم براي همين برگشتم تا به شما بگويم كه قصد 

كشتن دوستم را نداشتم.  
هيئت قضايي بعد از ش��نيدن آخرين دفاع متهم و وكيل 

او وارد شور شد. 

قاتل: شرايط فرار از تحمل زندان سخت تر بود

گروگان 5 ميليون دالري 23 روز با چشمان بسته! 


