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واژگوني مرگبار
 تانكر حامل سوخت

واژگون�ي تانك�ر حام�ل س�وخت روي پ�ل 
آتش س�وزي  ب�ه  جاج�رود   شهرس�تان 
ش�د .  منج�ر  رانن�د ه  م�رگ  و  خ�ود رو 
به گزارش جوان، سرهنگ سياوش محبي، رئيس 
پليس راه استان تهران گفت: ساعت ساعت7:12 
روز شنبه د هم خرد اد  ماه ب��ه مأموران پليس خبر 
رسيد  كه يك د ستگاه تانکر حامل گازوئيل كه از 
تهران به سمت رود هن د ر حال حركت بود  روي پل 

جاجرود  واژگون شد ه است. 
بررسي هاي پليس بعد  از حضور د ر محل نشان د اد  
كه خود رو پس از واژگوني د چار آتش سوزي شد ه 
و رانند ه هم د ر كابين خ��ود رو گرفتار شد ه است. 
همزمان با حض��ور آتش نشانان بود  كه امد اد گران 
موفق به مهار آت��ش شد ن��د . د ر بررسي هاي بعد  
مشخص شد  كه رانند  به علت شد ت جراحت فوت 
شد ه است. وي علت حاد ثه را عد م توانايي رانند ه د ر 
كنترل خود رو ناشي از خستگي و خواب آلود گي 

اعالم كرد . 

بازد اشت 3 چوپان
 د ر پروند ه قتل زن و مرد  

ساوه اي
س�ه مرد  چوپان كه پ�س از قت�ل زن و مرد ي 
د ر  گريخته بود ن�د ،  مح�ل  از  س�اوه اي 

شهرس�تان تفت اس�تان يزد  بازد اشت شد ند . 
سرهنگ علي اكبر عيسي آباد ي، فرماند ه انتظامي 
شهرستان ساوه گفت: هفته قبل بود  كه مأموران 
پليس از قتل زن و مرد ي د ر بيابان هاي شهر با خبر 
و د ر محل حاضر شد ن��د . همزمان با انتقال اجساد  
به پزشکي قانوني تحقيقات براي بازد اشت عامل 
يا عامالن قتل د ر د ستور كار پلي��س قرار گرفت. 
د ر اولين گام مشخص شد  كه سه مرد  چوپان كه 
حوالي محل حاد ثه مشغول چراي گوسفند  بود ند ، 
پس از حاد ثه ناپد يد  شد ه اند ، بنابراين سه مرد  جوان 
تحت تعقيب قرار گرفته و روز گذشته د ر شهرستان 
تفت د ر استان يزد  شناساي��ي و بازد اشت شد ند . 
سه متهم د ر بازجويي ها به قت��ل اعتراف كرد ند  و 
گفتند  ب��ه خاطر اختالف قبلي د س��ت به ارتکاب 

جنايت زد ه بود ند . 

حمله گرگ
به پد ر و پسر خرمد ره  اي

پد ر و پس�ري د ر يكي از روس�تاهاي اس�تان 
زنج�ان د ر حمل�ه گ�رگ زخم�ي ش�د ند . 
اسماعي��ل قل��ي زاد ه، فرمان��د ه يگ��ان حفاظت 
محيط زيست است��ان زنجان گف��ت: روز گذشته 
مرد ي 70 ساله د ر روستاي »ارد جين« مشغول كار 
د ر باغ انگور بود  كه ناگهان گرگ به او حمله كرد . 
همزمان با فرياد  كمك خواهي پيرمرد ، پسرش به 
كمك وي رفت و حيوان را با ضربات جسم سخت 
تلف كرد . وي گفت: د ر اين حاد ثه مرد  و پسرش از 

ناحيه د ست د چار آسيب شد ند . 

عامل قتل زن ماساژور:

كنجكاو شد ه بود م
مرد  جواني كه د و س�ال قبل پس از آش�نايي ب�ا زن ماس�اژور، وي 
را ب�ه قت�ل رس�اند ه د ر جلس�ه د اد گاه مد عي ش�د  ك�ه قصد  قتل 
ند اش�ته و از روي كنج�كاوي ب�ا مقت�ول تم�اس گرفته ب�ود . 
به گزارش جوان، تابستان سال 97 مرد  ميانسالي مأموران پليس را از ناپد يد  
شد ن د ختر 35 ساله اش مهتاب باخبر كرد . اين م��رد  به مأموران گفت: 
»د خترم ماساژور بود  و مشتري هاي زياد ي د اشت. او روز گذشته با يکي از 

مشتري هايش قرار د اشت و از خانه بيرون رفت اما د يگر بازنگشت.«
با اعالم شکايت تالش براي يافتن زن جوان اد امه د اشت تا اينکه جسد  وي 
د ر كانال آبي حوالي خيابان كرمان كشف شد . با انتقال جسد  به پزشکي 
قانوني پروند ه با موضوع قتل عمد  د ر د ستور كار قرار گرفت تا اينکه د ر روند  
تحقيقات با بررسي فهرست مکالمات تلفن همراه مقتول، مرد  جواني به نام 
بابك به عنوان اولين مظنون بازد اشت شد . او د ر پليس آگاهي به جرمش 

اقرار كرد  و متهم بعد  از بازسازي صحنه جرم روانه زند ان شد . 
پروند ه با صد ور كيفرخواست ب��ه د اد گاه كيفري ي��ك استان تهران 
فرستاد ه شد  و صبح د يروز روي ميز هيئ��ت قضايي شعبه د وم د اد گاه 
قرار گرفت. ابت��د اي جلسه قاضي زالي رسميت جلس��ه را اعالم كرد . 
سپس براد ر مقتول كه د ر د اد گاه حاضر بود ، گفت: »متهم، فقط قاتل 
خواهرم نيست او پد ر و م��اد رم را نيز كشته است. م��اد رم بعد  از قتل 
خواهرم سکته كرد  و پد رم نيز حالش خوب نيس��ت و مسافر امروز و 
فرد است. براي متهم د رخواست قصاص د ارم. « سپس وكيل اولياي د م 

د رخواست قصاص كرد . 
 د ر اد امه متهم 46 ساله د ر جايگاه قرار گرفت و د ر شرح ماجرا گفت: »كارمند  
يکي از شركت هاي مخابراتي بود م ام��ا د ر كار خريد  و فروش قناري هاي 
گرانقيمت كه نژاد  خاصي د اشتند  نيز مشغول بود م. د ر تلگرام عضو كانالي 
بود م كه د ر آن د اروهاي تقويتي و غذا براي قناري ها خريد اري مي كرد م. 
روزي وارد  كانال شد م و تبليغ ماساژ را د يد م. كنجکاو شد م و با آن شماره 
تماس گرفتم. زني كه پاسخ تلفنم را د اد  شماره  د يگري د اد  تا با آن تماس 
بگيرم. آن شماره براي مقتول بود  كه بعد  از تماس با او هماهنگ كرد م  كه 
د ر ساعتي همد يگر را ببينيم. « متهم اد امه د اد : »آن روز وقتي سر قرار رفتم 
با د يد ن مهتاب شوكه شد م. او پوشش مناسبي ند اشت به همين خاطر از 
او خواستم سريع د ر ماشين بنشيند  تا همسايه ها ما را نبينند . د ر مسير به 
مقتول گفتم پشيمان شد ه ام اما جيغ كشيد  و شروع به د اد  وفرياد كرد . او را 
آرام كرد م و گفتم پولش را حساب مي كنم و خواستم از ماشين پياد ه شود  
تا برايم د رد سر نشود  اما او د ست برد ار نبود . اين شد  كه عصباني شد م و چند  
مشت به سر و صورت او كوبيد م كه بيهوش شد  وقتي آينه را جلوي د هانش 
گرفتم او نفس نمي كشيد . خيلي ترسيد ه بود م تا اينکه جسد  را الي پتوي 
مسافرتي پيچيد م و به طرف كانال آب برد م. قصد  د اشتم آنرا كنار كانال رها 

كنم اما ناگهان جسد  د اخل كانال افتاد .«
متهم د ر آخرين د فاعش گفت: »باور كنيد  قصد  قتل ند اشتم و نمي خواستم 
جسد  را مخفي كنم. اشتباه كرد م و به خاطر كنجکاوي بود  كه با مقتول 

تماس گرفتم. « د ر پايان هيئت قضايي وارد  شور شد . 

آگهى تغییرات شرکت کار آرا غرب شرکت سهامى خاص
 به شماره ثبت 418708 و شناسه ملى 10610107788 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860983)

آگهى تغییرات شرکت تجهیز گران طب معاصر شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 344888 

و شناسه ملى 10103898380 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860981)

آگهى تغییرات شرکت کیمیاکاالى رازى با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
505481 و شناسه ملى 10187501136

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860979)

آگهى تغییرات شرکت سروش نوید دریا سرشت سهامى 
خاص به شماره ثبت 441951 و شناسه ملى 10320892331 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860982)

آگهى تغییرات شرکت جهان شیمى گستر آسیا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 418817 و شناسه ملى 10320703910 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860984)

آگهى تغییرات شرکت فارمد سالمت ایرانیان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 423965 و شناسه ملى 10320760914

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860985)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن مهر ایثارگران و خانواده شهداء  و فرزندان کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
 استان آغ به شماره ثبت 10777 و شناسه ملى 10220157955 

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان آذربایجان غربى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ارومیه (862008)

آگهى تغییرات شرکت آبادى عمران ایستا شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 411897 و شناسه ملى 10320634878 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860978)

آگهى تغییرات موسسه غیر تجارى خدمات حفاظتى مراقبتى نظم 
گستران تهران به شماره ثبت 30898 و شناسه ملى 10320850180 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860980)

آگهى تغییرات شرکت ازیکار با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 66401 و شناسه ملى 10101113670

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860976)

آگهى تغییرات شرکت رسوبگیرى با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 16909 و شناسه ملى 10100600952

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (860977)

آگهى مفقودي 
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آگهى مفقودي پروانه حمل سالح شکاريآگهى مفقودي 

 فروش خانه د كتر مصد ق با جعل سند  

مرگ فرهاد  د ر رقابت عشقي شيرين 

اعضاي يك ش�بكه كالهبرد اري كه با همد س�تي 
يكي از وكالي د اد گستري زمين و خانه هاي وياليي 
ش�مال تهران از جمله خانه د كتر مصد ق د ر محله 
نياوران را با جعل سند  به فروش رساند ه و پول هاي 
كالن به جيب زد ه اند ، روز گذشته محاكمه شد ند . 
به گزارش جوان، تابستان سال 90 مرد ي به نام علي كه 
تاجر خاويار بود  به اد اره پليس تهران رفت و مأموران را 
از تخريب خانه وياليي اش باخبر كرد . اين مرد  د ر طرح 
شکايتش گفت: »سالهاست تاجر خاويار هستم. چند  
سال قبل يك خانه وياليي ب��ه مساحت 2هزار متر د ر 
منطقه نياوران كه متعلق به د كتر مصد ق بود  را از وارثان 
او خريد اري كرد م. به خاطر موقعيت شغلي خيلي د ر 
ايران نبود م به همين د ليل يك مرد  افغان به نام عزت را 
به عنوان سرايد ار استخد ام كرد م و ويال را به او سپرد م. 
د ر ژاپن بود م تا اينکه عزت تماس گرفت و گفت مرد ي با 

استخد ام چند  كارگر د ر حال تخريب ويال است.«
شاكي اد امه د اد : »وقتي به ايران برگشتم آن مرد ي را كه 
د ر حال تخريب ويال بود،   شناختم. او سيروس نام د اشت 
كه مد تي قبل يك مرد  بنگاهد ار او را به من معرفي كرد  
تا ويال را به او اج��اره د هم، اما با هم به توافق نرسيد يم. 
سيروس با جع��ل سند  و طبق نقش��ه قصد  تصاحب 
د اشت. « شاك��ي د ر خصوص نقشه م��رد  كالهبرد ار 

گفت: »وقتي سرايد ار را د يد م، او گفت سيروس قبل 
از تخريب ويال او را به بهانه ترك اعتياد  به زور به كمپ 
برد ه و بستري كرد ه بود . عزت معتاد  نبود  به همين د ليل 
چند  روزي زمان برد  تا حرفش را به مأموران كمپ ثابت 
كند . اين شد  كه سيروس از اين فرصت استفاد ه كرد ه و 

نقشه اش را عملي كرد ه بود .«
با طرح اين شکايت، سيروس بازد اشت شد ، اما با ارائه 
د ست نوشته اي مد عي شد  خواهر عل��ي به او وكالت 
فروش د اد ه و ويال را به مبلغ 150 ميليون د الر خريد اري 
كرد ه است. به اين ترتي��ب خواهر علي احضار شد ، اما 

گفت سيروس د روغ مي گويد  و او وكالتي امضا نکرد ه 
است. بنابراين سيروس و سه همد ستش از جمله يك 

خانم وكيل به اتهام كالهبرد اري بازد اشت شد ند . 
د ر حالي كه تحقيق��ات د ر اين زمين��ه اد امه د اشت، 
شکايت هاي مشابه د يگري رسي��د  كه مشخص شد  
سيروس و همد ستانش با سوءاستف��اد ه از مهاجرت 
مالکان ملك هاي وياليي به خارج از كشور، با جعل اسناد  
امالك آنها از جمله خانه 16هزار متري و 100 متري يك 
پزشك د ر لواسان را فروخته اند . همچنين مشخص شد  
كه متهمان با جعل هويت يکي از كارمند ان د ولت به 

نام وي د سته چك گرفته و از افراد  زياد ي كالهبرد اري 
كرد ه اند . به اين ترتيب سيروس و همد ستانش به اتهام 
كالهبرد اري ميليارد ي روانه زند ان شد ند ، اما همگي 
با قرار وثيق��ه آزاد  شد ند . پروند ه بع��د  از كامل شد ن 
تحقيقات صبح د يروز د ر شعبه د هم د اد گاه كيفري يك 

استان تهران روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت.«
با اعالم رسميت جلسه، وكالي چن��د  نفر از شاكيان 
پروند ه د ر جايگاه قرار گرفتند  و د رخواست اشد  مجازات 
كرد ند . سپس يکي از آنها گف��ت: »متهم، كالهبرد ار 
حرفه اي است. از د اد گاه تقاضا د ارم قرار وثيقه او لغو و 
د ستور بازد اشت وي صاد ر شود .« د ر اد امه مرد  جواني 
كه شناسنامه او توسط متهم جعل شد ه بود  د ر جايگاه 
ايستاد  و گفت: »متهم��ان را نمي شناسم و نمي د انم 
شناسنامه من چطور به د ست آنها افتاد ه است. وقتي 
متوجه اين موضوع شد م كه حد ود  200 فقره چك به 
نام من روانه بازار شد ه بود  و هر بار برايم اخطار مي آمد . 
اين موضوع زند گي ام را تحت تأثير قرار د اد ه و بي د ليلي 
گرفتار شد ه ام. براي متهمان د رخواست اشد  مجازات 
د ارم. « د ر اد امه سيروس به عن��وان متهم رد يف اول و 
همد ستانش يك به يك د ر جايگ��اه قرار گرفتند  و به 

اتهام هاي مطرح شد ه پاسخ د اد ند . 
د ر پايان هيئت قضايي وارد  شور شد . 

رقابت عش�قي د  و پس�ر ج�وان براي رس�يد  ن به 
د  ختري به نام شيرين با قتل يكي از آنها پايان يافت. 
به گزارش ج��وان، ساعت 2 بام��د  اد   چهارشنبه هفتم 
خرد  اد  ماه زن ميانسالي حوالي د  ه  ونك د  ر شمال تهران 
وقتي متوجه شد   پسرش به نام فره��اد   هنوز به خانه 
نيامد  ه است با تلفن هم��راه او تماس گرفت، اما وقتي 
جوابي نشنيد   براي پيد  ا كرد  ن او از خانه خارج شد  . او 
لحظاتي بعد   از طريق يک��ي از د  وستان فرهاد   متوجه 
شد  ، پسرش چند   ساعت قبل ق��رار مالقاتي با رقيب 
عشقي اش كه پسر 17 ساله اي به نام احسان است د  ر 
حوالي پل مد  يريت د  اشته است. بنابراين به سمت پل 
مد  يريت حركت كرد  . او نزد  يکي پل مد  يريت د  اخل باغ 
متروكه اي با د  يد  ن تجمع چند   مرد   به آنها نزد  يك شد   
د  ر كمال ناباوري د  يد   كه آنها د  ور پيکر نيمه جان پسرش 
حلقه زد  ه اند  . لحظاتي بعد   د  ر ميان شيون زن ميانسال 
مأموران پليس و عوامل اورژانس از راه رسيد  ند   و پيکر 
نيمه جان پسر جوان را براي د  رمان به بيمارستان رسول 

اكرم منتقل كرد  ند  . 
    مرگ رقيب عشقي 

د  ر حالي كه تحقيقات د  رباره اين حاد  ثه اد  امه د  اشت، 
ساعت 8:9 صبح روز چهارشنبه به مأموران پليس خبر 
رسيد  ، فرهاد   به خاطر ش��د  ت خونريزي به كام مرگ 
رفته است، بد  ين ترتيب پروند  ه وارد   مرحله تازه اي شد   و 
تيمي از كارآگاهان اد  اره د  هم پليس آگاهي تهران همراه 

قاضي شفيعي بازپرس ويژه قتل د  اد  سراي امور جنايي 
تهران وارد   عمل شد  ند  .  بررسي هاي تيم جنايي نشان 
د  اد   مقتول د  ر د  رگيري از ناحيه ران پا، قلب و بازو هد  ف 

اصابت سه ضربه چاقو قرار گرفته است. 
مرد  ي كه موضوع را به مأم��وران پليس خبر د  اد  ه بود  ، 
گفت: نيمه هاي شب د  ر حال عب��ور از محل بود  م كه 

صد  اي ناله هاي ضعيف پسري به گوشم رسيد  . وقتي 
خوب د  قت كرد  م د  يد  م پسر جواني د  ر آن نزد  يکي خونين 
روي زمين افتاد  ه است و به سختي نفس مي كشد  . پس 
از اين بالفاصله با اد  اره پليس و اورژانس تماس گرفتم كه 
د  قايقي بعد   رهگذران د  يگري هم متوجه شد  ند   و به كنار 
پيکر زخمي پسر جوان آمد  ند  . قبل از رسيد  ن عوامل 
اورژانس و مأموران پليس، زن ميانسالي هم به ما نزد  يك 
شد   كه با د  يد  ن پسر زخمي شروع به شيون و گريه كرد   

و مد  ام اسم پسرش فرهاد   را صد  ا مي زد  . 
ماد  ر مقتول هم د  رباره حاد  ثه گفت: مد  تي بود   متوجه 
شد  ه بود  م پسرم با پسر 17 ساله اي به نام احسان اختالف 
د  ارد  . شب حاد  ثه از طريق يکي از د  وستان فرهاد   متوجه 
شد  م كه پسرم با احسان د  ر نزد  يکي پل مد  يريت قرار 
مالقات د  ارد  ، اما خبر ند  اشتم كه قرار است احسان پسرم 
را با چاقو بکشد  . وي گفت كه احسان همراه خانواد  ه اش 
د  ر يکي از خيابان هاي حوالي بزرگراه باكري د  ر غرب 

تهران زند  گي مي كنند  . 
     د  ستگيري قاتل 

بد  ين ترتيب مأموران پليس احسان را به عنوان مظنون 
حاد  ثه د  ر خانه شان بازد  اشت و ب��راي تحقيق به اد  اره 

پليس منتقل كرد  ند  . 
متهم پس از د  ستگي��ري با اظهار پشيمان��ي به قتل 
فرهاد   اعتراف ك��رد   و د  ر اد  عايي گف��ت: مد  تي قبل از 
طريق د  وستانم با فرهاد   آشنا شد  م . چند  ي پيش عاشق 

د  ختري به نام شيرين شد  م و خيلي تالش كرد  م خود  م 
را به او نزد  يك كنم كه متوجه شد  م فرهاد   هم با شيرين 
رابطه د  وستانه د  ارد  . من عاشق   شيرين شد  ه بود  م و ترك 
او براي من غير ممکن بود   و ب��ه همين سبب ما هر د  و 
رقيب عشقي هم شد  يم و سعي مي كرد  يم هر كد  ام از 
ما خود  مان را به شيرين نزد  يك تر كنيم و د  يگري را كنار 
بزنيم. وي اد  امه د  اد  : مد  تي گذشت و من هم چند   باري 
به فرهاد   پيغام د  اد  م كه د  ور شيرين را خط بکشد   و رابطه 
د  وستانه اش را با او تمام كند   اما فرهاد   به حرف هاي من 
توجهي نمي كرد   و به من پيغام مي د  اد   كه من كنار بروم. 
به  هر حال رقابت عشقي ما ه��ر روز جد  ي تر مي شد   تا 
اينکه چند   باري با هم د  رگيري و مشاجره لفظي د  اشتيم 
و د  ر نهايت ش��ب حاد  ثه براي د  رگي��ري د  ر حوالي پل 
مد  يريت قرار د  عوا گذاشتيم. آن شب وقتي يکد  يگر را 
د  يد  يم ابتد  ا براي هم شاخ و شانه كشيد  يم كه د  قايقي بعد   
با هم د  رگير شد  يم. ثانيه هايي بعد   د  رگيري ما باال گرفت 
كه فرهاد   چاقويي از جيبش بيرون آورد   و به من حمله 
كرد   اما چاقو از د  ستش افتاد   و من چاقو را از روي زمين 
برد  اشتم. قصد   د  اشتم او  را بترسانم به همين خاطر چاقو 
را چند   باري به طرفش پرتاب كرد  م كه ناگهان د  يد  م او 

خونين نقش بر زمين شد   و من هم از ترس فرار كرد  م.
متهم پس از اعتراف به قتل ب��راي اد  امه تحقيقات به 
د  ستور قاضي شفيعي د  ر اختيار كارآگاهان اد  اره د  هم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 


