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درخواستديهازبيتالمال
بامرگقاتلدرزندان

اعضاي خانواده اي كه پسرشان در حادثه تيراندازي به قتل رسيده به 
دليل مرگ قاتل در زندان درخواست ديه از بيت المال را مطرح كردند. 
به گزارش جوان، 20 بهمن س��ال 91، مأموران پليس ورامين از شليك 
گلوله در يكي از قبرستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. با حضور 
مأموران در محل، آنها با جسد علي 35 ساله روبه رو شدند كه با شليك 

گلوله به گردنش فوت كرده بود.
 با انتقال جسد به پزشكي قانوني در تحقيقات ميداني مشخص شد، بعد 
از حادثه دو مرد جوان در حاليكه سوار بر موتورسيكلت بودند از محل 
گريخته اند. همچنين مشخص شد مرد جواني به نام بهرام مدت ها قبل 

با اين خانواده اختالف داشته است. 
 با بدست آمدن اين سرنخ، از آنجائيكه بهرام متواري بود برادر وي مورد 
تحقيق قرار گرفت. او به مأموران گفت چند روز قبل يكي از دوستانش 
به ن��ام مجتبي تماس گرفته و گفته اس��ت، برادرش با اس��لحه علي را 
كشته است. مجتبي كه به خاطر س��رقت در زندان بود و تنها 10روز از 
آزادي اش مي گذشت بازداشت شد. او گفت بهرام در قبرستان به علي 
شليك كرده است. بعد از آن بود كه مأموران بهرام را هم بازداشت كردند. 
او گفت: »سالها قبل برادرم به خاطر س��رقت مسلحانه از طالفروشي و 
كودك آزاري اعدام شد. مادرم بعد از مرگ برادرم خيلي بي تابي مي كرد. 
مقتول يكي از ش��اكياني بود كه از برادرم ش��كايت كرده بود. به همين 
خاطر منتظر روزي ب��ودم تا انتقام بگيرم. روز حادثه مي دانس��تم او به 
قبرستان رفته است. به همين خاطر سوار موتور مجتبي شدم و به آنجا 
رفتيم. در راه بازگشت علي سوار خودرو اش شد. از مجتبي خواستم با 
موتور به او نزديك شود. سپس با اسلحه اي كه همراه داشتم به گردنش 

شليك كردم.«
با اقرارهاي دو متهم، بهرام به اتهام قتل عمد و مجتبي به اتهام معاونت 
در قتل روانه زندان شدند. دو متهم در ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران پاي ميز محاكمه ايستادند. در پايان هيئت قضايي بهرام را 
به قصاص و هر دو متهم را هر كدام به شش سال حبس محكوم كرد. با 
تأييد اين حكم در شعبه هفتم ديوان و اصرار اولياي دم، متهم در آستانه 
مرگ قرار داشت تا اينكه خبر رس��يد وي بر اثر بيماري در زندان فوت 
كرده است. با گذشت چند س��ال از حادثه، از آنجائيكه متهم اموالي را 
براي پرداخت ديه نداشت، اولياي دم با نوشتن نامه اي درخواست ديه از 
بيت المال را مطرح كردند. با اين درخواست پرونده بار ديگر روي ميز 
هيئت قضايي ش��عبه دهم قرار گرفت. در جلس��ه، برادر مقتول گفت: 
»اصرار داشتيم متهم قصاص شود. حاال كه او در زندان فوت كرده است 

درخواست ديه از بيت المال را داريم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

كوريبامصرفالكلتقلبي
مأم�وران پليس امني�ت پايتخ�ت فروش�نده الكل تقلب�ي را كه 
منجر به ك�وري يكي از ش�هروندان ش�ده بود بازداش�ت كردند. 
چند روز قبل فردي وارد پايگاه دهم پليس امنيت پايتخت ش��د و عليه 
فردي فريبكار شكايت كرد. او گفت: چند روز قبل با فردي آشنا شدم كه 
توصيه كرد با مصرف الكل مي توانم از ابتال به كرونا در امان بمانم. من هم 
از آنجا كه به شدت از ابتالي به كرونا ترس داشتم، بدون تحقيق درباره 
حرف هاي آن فرد به وي اعتماد كردم و از او يك شيشه الكل خريدم و 

آن را مصرف كردم. 
پس از مدتي اما دچار سردرد شديد و تاري چش��م شدم به طوري كه 
بينايي ام را از دست دادم. بعداز مطرح شدن ش��كايت مأموران پليس 
مخفيگاه متهم را حوالي ميدان شوش شناسايي و عصر روز 29 شهريور 
او را بازداش��ت كردند. متهم در بازجويي ها به فروش الكل هاي تقلبي 
اعتراف كرد و پ��س از تكميل پرونده متهم براي ادامه روند رس��يدگي 

قضايي به دادسرا معرفي شد. 
 

متالشيشدن
3باندآدمربايي

اعضاي سه باند آدم ربايي كه در جريان سه پرونده جداگانه دست 
به گروگانگيري زده بودند، بازداشت و گروگان ها در سالمت كامل 
آزاد ش�دند. اختالف مالي انگيزه س�ه پرونده اعالم ش�ده است. 
به گزارش جوان، اولين پرونده در استان كرمان به جريان افتاد كه در 
جريان آن سه آدم ربا كه مردي 32ساله را در شهرستان رفسنجان به 
گروگان گرفته بودند بازداشت شدند. سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده 
انتظامي استان كرمان گفت: مأموران پليس بعد از اطالع از درگيري 
مسلحانه در يكي از محله هاي رفسنجان در محل حاضر شده و متوجه 
شدند چند فرد مسلح مردي 32 ساله را ربوده و از محل متواري شده اند. 
وي ادامه داد: مأموران پليس در جريان تحقيقات خود پس از 48 ساعت 
آدم ربايان را كه دو مرد و يك زن بودند، بازداشت  كرده و گروگان را كه 
در خانه اي روستايي نگهداري مي شد، آزاد كردند. سردار ناظري علت 

آدم ربايي را اختالف مالي اعالم كرد. 
    دستگيري 4 آدم ربا دربيرجند

در جريان دومين پرونده مأموران پليس شهرستان بيرجند چهار عضو 
يك شبكه آدم ربايي را بازداشت كردند. سرهنگ ناصر فرشيد، فرمانده 
انتظامي استان خراس��ان جنوبي توضيح داد: چند روز قبل مردي به 
مأموران پليس خبر داد كه سه مرد و يك زن او را با تهديد چاقو ربوده و 
چند فقره چك و سفته و خودرواش را سرقت كرده و او را رها كرده اند. 
بعد از طرح شكايت مأموران پليس با بررسي پالك خودروي شاكي آن 
را در يكي از خيابان هاي بيرجند متوقف و راننده را بازداش��ت كردند. 
متهم در بازجويي ها اعتراف كرد كه با اجير كردن سه نفر براي اخاذي 
شاكي را ربوده بود كه بازداشت شد. با اعتراف هاي متهم بود كه سه عضو 

باند بازداشت شده و به جرم خود اعتراف كردند. 
    رهايي گروگان در شهرستان خاش 

در جريان س��ومين پرونده مأموران پليس شهرس��تان خاش، جوان 
28 ساله را كه از سوي اعضاي يك باند ربوده ش��ده بود، آزاد و يكي از 

متهمان را بازداشت كردند. 
سرهنگ ابراهيم كوچك زايي، فرمانده انتظامي خاش گفت: 24 شهريور 
بود كه مأموران از ماجراي آدم ربايي در يكي از محله هاي شهر با خبر 
شده و در محل حاضر شدند. بررس��ي ها نشان داد كه مرد 28 ساله در 
حال عبور بوده كه سرنشينان يك دستگاه پژو پارس وي را ربوده و از 
محل متواري شده اند. در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه حادثه در 
جريان اختالف مالي رقم خورده است. در حالي كه بررسي ها در جريان 
بود، آدم ربايان پ��س از دو روز گروگان خود را رها كردند. س��رهنگ 
كوچك زايي گفت: در جريان بررس��ي هاي بيش��تر مأم��وران يكي از 
متهمان را بازداشت كردند و بررسي هاي بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

مرگ4مسافردرتصادفآتشين
تصادف خودروي پرايد  با كاميون حامل ميوه در محور سقز 
به بوكان به مرگ چهار نفر در حادثه اي آتش�ين منجر شد. 
ساعت 10 صبح روز گذش��ته مأموران پليس راه و امدادگران از 
حادثه اي خونين در محور س��قز به بوكان با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه به علت شدت 
تصادف س��واري پرايد با كاميون حامل ميوه دو خودرو واژگون 
شده و پس از انفجار در حال سوختن هستند كه آتش نشانان هم 
در محل حاضر ش��ده و پس از تالش موفق به مهار آتش شدند. 
در تحقيقات بيشتر مشخص شد كه راننده و دو سرنشين پرايد و 

راننده كاميون به علت شدت سوختگي جان باخته اند. 
سرهنگ حميد عبدالملكي، جانشين رئيس پليس راه كردستان 

گفت: علت حادثه در دست بررسي است. 
 

آگهى تغییرات شرکت عمران صدیق نور با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 784 و شناسه ملى 10187003383 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى قدس (994690)

آگهى تغییرات شرکت سیگما پردازش گران امن با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 357358 و شناسه ملى 10104029710 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (994687)

آگهى تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح پژوهش 
ساختمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 193251 

و شناسه ملى 10102351660

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (994692)

 آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارگران کارخانه عال الدین 
به شماره ثبت 48106 و شناسه ملى 10100933048

b

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (994694)

آگهى تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح پژوهش ساختمان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 193251 و شناسه ملى 10102351660 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (994691)

آگهى مفقودي 
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فردید سامان کاران 
درتاریخ 1399/6/17 به شماره ثبت 564662

به شناسه ملى 14009413632 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (994688)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى روستایى کاوه 
به شماره ثبت 113 و شناسه ملى 10100024066 

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى پاکدشت (994689)

 آگهى تغییرات شرکت مسکن کارگران کارخانه
 عال الدین شرکت تعاونى به شماره ثبت 48106 

و شناسه ملى 10100933048 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (994695)

 آگهى تغییرات شرکت افق سازان توان کار با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 357728 و شناسه ملى 10104031630 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (994696)

 آگهى تغییرات موسسه مجتمع دندان پزشکى کیهان طب کاج 
به شماره ثبت 46168 و شناسه ملى 14008030885 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (994693)

سرايدارخيانتكاربهخانهساكناندستبردميزد!

اعترافتازهدامادبهقتلمزاحمهمسر

س�رايدار خيانتكار ك�ه در نبود س�اكنان 
س�اختمان اموال باارزش آنها را در فضاي 
مجازي به فروش مي رساند، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ سيد علي شريفي، 
رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران توضيح 
داد: 11 شهريور  ماه مردي با مركز فوريت هاي 
پليس 110 تماس گرفت و گزارش يك سرقت 
را اعالم كرد. لحظاتي بعد كه تيمي از مأموران 
كالنتري 123 نياوران در محل حاضر شدند، 
شاكي ماجراي سرقت را ش��رح داد. او گفت: 
مدتي قبل پدر و مادرم راهي سفر اروپا شدند 
و من به خانه شان سركش��ي مي كردم. امروز 
كه به خانه ش��ان آمدم ديدم كه وضع خانه به 
هم ريخته و س��ه تخته فرش ك��ه در مجموع 
450 ميليون تومان ارزش داشت، سرقت شده 

است. شاكي گفت كه به س��رايدار ساختمان 
مظنون اس��ت كه مأموران وي را بازداش��ت 
كردند. بعد از مطرح ش��دن شكايت پرونده به 
همراه سرايدار بازداشت شده براي بررسي به 

پايگاه يكم پليس آگاهي تهران فرستاده شد.
 مرد س��رايدار كه س��يروس نام داشت وقتي 
مورد تحقيق فني قرار گرفت به سرقت اعتراف 
كرد. او گفت: من از وقتي كه به عنوان سرايدار 
ساختمان اس��تخدام ش��دم به خانه بسياري 
از س��اكنان مي رفتم و كارهاي نظافت را هم 

انجام مي دادم. 
در جريان همين رفت و آمد موفق ش��دم رمز 
ورود آپارتمان ه��ا را به خاطر بس��پارم. متهم 
گفت: هنگام نظافت خانه پدر ش��اكي متوجه 
سه تخته فرش گرانقيمت ش��دم و زماني كه 

صاحبخانه و همسرش راهي سفر خارج شدند، 
از فرش ه��ا عكس گرفت��م و آن را در س��ايت 
مجازي آگه��ي كردم. بعد ه��م مردي تماس 
گرفت و درخواست خريد داد و من هم فرش 
را به قيمت 20 ميليون توم��ان به آن مرد كه 

مرتضي نام داشت فروختم. 
متهم همچنين به پنج سرقت مشابه از ديگر 
ساكنان ساختمان اعتراف كرد و گفت: وقتي 
كه اطمينان پي��دا مي كردم كه س��اكنان در 
خانه نيس��تند اموال گران بهايشان را سرقت 
مي كردم تا اينكه س��رانجام دس��تم رو شد و 

گرفتار پليس شدم. 
سرهنگ سيد علي شريفي، رئيس پايگاه يكم 
پليس آگاه��ي تهران گف��ت: تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است.

تازه دام�اد وقت�ي فهميد مدي�ر داخلي 
رس�توران مزاح�م همس�رش ش�ده 
در ق�راري مرگب�ار او را ب�ه قتل رس�اند 
و خ�ودش را تس�ليم پلي�س ك�رد. 
به گزارش جوان، س��اعت 23 شامگاه شنبه 
29 شهريور امسال به مأموران پليس تهران 
خبر رس��يد دو مرد حوالي مي��دان نوبنياد 
درگيري خونيني را رقم زده ان��د. بعد از آن 
بود كه مأموران پليس در محل حادثه حاضر 
ش��دند و دريافتن��د در جري��ان حادثه مرد 
24 ساله اي زخمي و براي درمان به بيمارستان 
منتقل شده است. بررس��ي ها نشان داد مرد 
زخم��ي در درگيري با مرد 30 س��اله اي كه 
همراه همسرش هنوز درمحل حادثه حاضر 
بود درگير شده و با اصابت چاقوي او زخمي 
و راهي بيمارستان شده است. بدين ترتيب 
مأموران پليس همزمان با ادامه تحقيقات از 

شاهدان عيني ضارب را دستگير كردند. 
يكي از شاهدان گفت: ساعت حدوداً 23 بود 
كه صداي فريادهاي درگيري دو مرد را شنيدم 
كه يكي از آنها به ديگري داد مي زد و مي گفت 
چرا او مزاحم همسرش مي شود. دراين ميان 
زن جواني هم بود كه سعي داشت آنها را آرام 
كند، اما موفق نبود كه درگيري آنها باال گرفت 
و يكي از آنها با چاقو به ديگري ضربه اي زد و 
فرار كرد. در حال��ي كه به كمك مرد زخمي 
شتافته بوديم، فريادهاي كمك خواهي زن 
جوان به آسمان بلند شد و ما هم موضوع را 
به اداره پليس خبر داديم كه در كمال ناباوري 
مشاهده كرديم، مرد ضارب به محل حادثه 

بازگش��ت كه به مأموران پليس معرفي اش 
كرديم و مأموران هم او را دستگير كردند. 

    مزاحم همسرم بود او را كشتم 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت عصر روز يك شنبه س��ي ام شهريور 
كاركنان بيمارس��تان ش��هداي تجريش به 
مأموران پليس خبر دادند مرد زخمي بر اثر 
ش��دت خونريزي به كام مرگ رفته اس��ت. 
بدين ترتيب تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي به دستور قاضي رحيم دشتبان، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
تحقيقات خود را درباره اين حادثه آغاز كردند.  
صبح ديروز قاتل براي تحقيق به دادس��راي 
امور جنايي تهران منتقل شد و در بازجويي ها 
مدعي شد كه پس��ر جوان را به خاطر اينكه 
مزاحم همسرش مي ش��ده به قتل رسانده 

است. 
وي گفت: من در رستوراني در شمال تهران 
كار مي كنم تا اينكه مدتي قبل با همس��رم 
آشنا شدم كه البته او هم در رستوران ديگري 
كار مي ك��رد. ما به هم عالقه پي��دا كرديم و 
من از او خواس��تگاري كردم و س��ه ماه قبل 
هم با ه��م ازدواج كرديم. م��ا زندگي خوبي 
داش��تيم و هر كدام از ما هم در رس��توراني 
مش��غول به كار بوديم تا اينكه متوجه شدم 
همسرم از موضوعی ناراحت است. وقتي علت 
ناراحتي اش را پرس��يدم به من گفت مدتي 
اس��ت مدير داخلي رس��توران محل كارش 
مزاحم او مي ش��ود. همسرم گفت » به مدير 
گفته ام كه من شوهر دارم اما او هنوز در تلگرام 

و واتساپ مزاحم من مي شود و گاهي هم به 
صورت تماس تلفني براي من مزاحمت ايجاد 
مي كند.« وقتي تلگرام و واتساپ او را بررسي 
كردم متوجه شدم همسرم راست مي گويد به 
همين خاطر به رستوران محل كارش رفتم و 
با شروين صحبت كردم و از او خواستم دست 

از مزاحمت هايش بردارد. 
     قرار خونين 

پس از اين فكر كردم او ديگر مزاحم همسرم 
نشود اما اشتباه فكر مي كردم چون همسرم 
به من گفت كه مدير داخلي رستوران هنوز 
هم مزاحم او اس��ت. به همي��ن دليل خيلي 
عصباني شدم به طوريكه تصميم گرفتم از 
او انتقام سختي بگيرم. آن شب با او در ميدان 
نوبنياد قرار گذاشتم و همراه همسرم به محل 
قرار رفتم كه ديدم شروين هم در آنجا حاضر 
است. وقتي ديدمش آنقدر عصباني شدم كه 
كنترل خودم را از دست دادم و همان ابتدا با 
او درگير شدم و با چاقويي كه همراه داشتم 
ضربه اي به او زدم. وقتي خونين روي زمين 
افتاد پا به فرار گذاشتم كه دقايقي بعد متوجه 
شدم همس��رم در محل حادثه مانده است. 
به سرعت به محل حادثه برگشتم و در آنجا 
مأموران پليس مرا بازداشت كردند. من فكر 
نمي كردم او با اين ضربه ف��وت كند اما االن 

فهميدم فوت كرده است. 
متهم پس از اعتراف به قتل به دستور قاضي 
دش��تبان براي ادامه تحقيق��ات در اختيار 
كارآگاه��ان اداره دهم پلي��س آگاهي قرار 

گرفت. 


