
 بازداشت سارقان خودروي
 زائران حرم امام)ره(

دو س�ارق كه با پرس�ه در پاركينگ ه�اي حرم مطه�ر ام�ام راحل)ره( 
اقدام به س�رقت خودرو و لوازم داخل آن مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره سرقت خودروي 
زائران حرم مطهر امام )ره( به مأموران كالنتري 205 حرم مطهر گزارش شد. 
شاكيان گفته بودند وقتي براي زيارت راهي حرم يا زيارت اهل قبور رفته بودند 
خودروي آنها يا لوازم داخل آن سرقت شده است. همزمان با طرح شكايت ها بود 
كه مأموران كالنتري شامگاه جمعه در جريان گشت زني هاي خود در پاركينگ ها 
به راننده و سرنش��ين يك خودروي پرايد كه زن و مردي جوان بودند، مظنون 
شدند. وقتي بررسي هاي پليس نش��ان داد كه خودروي آنها سرقتي است، دو 

متهم را بازداشت كردند. 
مأموران در بازرسي از خودروي متهمان هفت شاه كليد به همراه سه دستگاه ضبط 
خودروي مسروقه كشف كردند و متهمان به همراه خودرو و لوازم خودروي كشف 
شده به كالنتري منتقل شدند.   سرگرد سعيد اميري، رئيس كالنتري 205 صحن 
مطهر گفت: متهمان به 10 فقره س��رقت خودرو و لوازم آن با همكاري يكديگر 

اعتراف كردند و تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر آنها در جريان است.
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قتل  نوچه  وحيد  مرادي  در  زندان  

پسر جواني كه متهم است دختر مورد عالقه اش را به خاطر شنيدن 
جواب منفي به آتش كش�يده اس�ت در بازجويي ها مدعي ش�د كه 
قصد داشتم خودم را آتش بزنم كه دختر مورد عالقه ام آتش گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم پس��ر جواني به نام احس��ان اس��ت كه روز 
سه شنبه دهم ارديبهشت ماه دختر مورد عالقه اش به نام شقايق را به خاطر 
شنيدن جواب منفي به آتش كشيد. پس از اين حادثه كه احسان هم دچار 
10درصد سوختگي شده بود همراه شقايق كه به شدت سوخته بود براي 
درمان به بيمارس��تان منتقل شدند، اما ش��قايق پس از 9 روز ساعت 14 
بعد از ظهر روز پنج  ش��نبه 19 ارديبهش��ت ماه در بيمارستان مطهري به 

كام مرگ رفت. 
متهم پس از بهبودي صبح ديروز براي تحقيق به دادس��راي امور جنايي 
تهران منتقل شد. وي با اظهار پشيماني به قتل آتشين اعتراف كرد. متهم 
در ادامه براي بازجويي هاي تخصصي به دس��تور قاضي ساسان غالمي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
  خودت را معرفي كن ؟ 
احسان هستم 30 ساله. 

چطور با مقتول آشنا شدي ؟ 
دو سال قبل در پيست اسكي با شقايق آش��نا شدم و قرار شد با 

هم ازدواج كنيم. 
به خواستگاري اش رفتي ؟ 

خانواده ام ايران نيستند. پدرم در تركيه صرافي دارد و با مادرم آنجا زندگي 
مي كنند و من هم تهران در شركتي كار مي كردم كه با شقايق آشنا شدم. 

خانواده وقتي فهميدند مخالفت كردند، اما من اصرار داشتم. 
چرا با هم اختالف پيدا كرديد ؟ 

ما دو نفري تصميم گرفتيم براي زندگي به تركيه برويم. من هر چه داشتم 
فروختم و 30 ميليون تومان هم ش��قايق س��رمايه داش��ت كه جمعاً شد 
300 ميليون تومان و با خودمان به تركيه برديم و قرار بود آنجا رستوران 
بزنيم، اما آنجا از ما كالهبرداري كردند و همه س��رمايه مان از بين رفت. 
پس از اين به تهران برگشتيم. از آنجايي كه بيكار بودم و پولي هم نداشتم 
شقايق رفتارش با من بد شد و مي گفت سرمايه 30 ميليون توماني اش را 

من هدر داده  ام. 
چرا او را به قتل رساندي ؟ 

من قصد قتل نداشتم. وقتي از او جدا شدم، فهميدم كه او قرار است با پسر 
ديگري ازدواج كند كه خيلي ناراحت شدم. روز حادثه بنزين خريدم كه 
خودم را آتش بزنم، اما وقتي س��وار خودرواش شدم او دست مرا گرفت تا 

مانع آتش زدنم شود كه بنزين روي او هم پاشيد و آتش گرفتيم. 
حرف آخر ؟ 

كاش به حرف پدر و مادرم گوش مي كردم. آنه��ا از اول مخالف ارتباط ما 
بودند و مي گفتند ما دو نفر ش��رايط ازدواج با هم را نداريم اما احساساتم 
بر من غلبه ك��رد و زندگي مرا به تباهي كش��يد و االن متهم به قتل عمد 

هستم. 

متهم:   قصد قتل   نداشتم 

آگهی مفقودي 
اصــل ســند کمپانــی کامیــون کشــنده البــرز تیــپ 375-6-4 
ــوخت  ــن س ــت 40  ت ــدل 1389 ظرفی ــفید م ــگ س ــه رن T ب
گازوئیــل بــه شــماره شــهربانی ایــران 24- 958 ع 42 و شــماره 
 NADG4DY30AH603622 موتــور 87819302 و شــماره شاســی

ــار ســاقط می باشــد. ــه اعتب ــده و درج ــود گردی مفق
دزفول- حامد ذاکریان

آگهی دادنامه

«راي دادگاه»

قاضی دادگاه  اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

«راي دادگاه»

قاضی دادگاه  اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

آگهی مفقودي 
بــرگ ســبز، بــرگ نقــل و انتقــال و بنچــاق (بــرگ کارخانه 
ــه  ــدل 1387 ب ــی م ــگ آب ــه رن ــیکلت هرمزب موتورس
ــور  ــران 321 - 48995 و شــماره موت ــهربانی ای شــماره ش
ــام  ــماره شاســیNB5***125H8765332 بن ش  6377990
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــدي مفق ــعید محم س

ــاقط می باشــد. س
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تاسیس موسسه غیر تجارى تصریف اندیشه و 
فرهنگ درتاریخ 1398,02,22 به شماره ثبت 47157 
به شناسه ملى 14008324919 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمیل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم آگهى میگـردد. موضـوع : مطابق 
مجوز ارائه شـده از وزارت کشـور تهران موضوع فعالیت فرهنگى اسـت و مطابق ماده 
9 اساسـنامه اهـداف موسسـه عبارتنـد از : الف : کلیـات هدف اصلى موسسـه ترویج 
سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى اسـت. ب : روش اجـراى هدف معرفـى و ترویج کتاب 
هاى مرتبط با سـبک زندگى ایرانى اسـالمى و برگزارى جلسات هم اندیشى پیرامون 
موضوعـات گوناگـون سـبک زندگى ایرانـى و اسـالمى و برگـزارى دوره هاى مختلف 
جهـت ترویج سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى-برگزارى سـحنرانى برگـزارى همایش. 
بـه موجـب مجوز شـماره 22,11719,د مـورخ 1397,08,28 وزارت کشـور مدت : از 
تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود مرکز اصلى : اسـتان تهران ، شهرسـتان شـمیرانات ، 
بخش مرکزى ، شهر تجریش، قیطریه ، کوچه مراد ، کوچه شهیدحمیدمهرمحمدى 
شـمالى ، پـالك 16 ، طبقه همکف کدپسـتى 1938793681 اولین مدیـران : آقاى 
مجتبـى محمدى جوزدانى به شـماره ملـى 1092294481 و به سـمت عضو هیئت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقاى سـعید رحیمـى بـه شـماره ملـى 1450041396 و 
بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره به مـدت 2 سـال خانـم زهـرا اسـماعیلى وردنجانى 
بـه شـماره ملـى 4610254476 و بـه سـمت عضـو علـى البـدل بـه مدت 2 سـال 
آقـاى رضـا باقـرى کاکلکى به شـماره ملـى 4610431173 و به سـمت نایب رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـاى رضـا حیـدرى سورشـجانى به شـماره ملى 
4610433273 و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیره و خزانـه دار به مدت 2 سـال آقاى 
علـى باقرى کاکلکى به شـماره ملـى 4623660575 و به سـمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقاى حسـین امانى به شـماره ملى 4840082626 و 
بـه سـمت عضـو على البدل بـه مدت 2 سـال اولین بازرسـین : آقاى رضـا کبیرى به 
کدملـى 4610460793 بعنـوان بـازرس اصلى هیات مدیره آقـاى مجتبى آصفى به 
کدملـى 4232134492 بعنـوان بـازرس على البدل هیات مدیره براى مدت یکسـال 
انتخـاب شـد. دارنـدگان حـق امضا : کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور با امضاى 
مدیـر عامـل و خزانـه دار و در غیـاب خزانه دار با امضاى رئیس هیـأت مدیره و با مهر 
موسسـه معتبـر خواهد بود . مکاتبات رسـمى موسسـه با امضاى مدیـر عامل صورت 

مى پذیـرد. اختیـارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470816)

آگهى تغییرات شرکت خدمات رایان بهمن پرداز سهامى خاص به 
شماره ثبت 390166 و شناسه ملى 10860763336 

العـاده مـورخ 1397,09,27  فـوق  بطـور  اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موسسـه حسابرسـى و خدمـات مالـى کوشـا منـش به شناسـه 
ملـى 10100434110 بعنـوان بـازرس اصلى و شـرکت حسابرسـى کوثر بنیاد تعاون بسـیج به 
شناسـه ملـى 10102018660 به عنوان بـازرس على البدل براى مدت یک سـال مالى انتخاب 
گردیدند.روزنامـه کثیراالنتشـار جـوان جهت درج آگهى هاى شـرکت تعیین گردیـد .تراز نامه و 

حسـاب سـودو زیـان سـال مالـى 96 به تصویب رسـید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (470803)

آگهى تغییرات شرکت تکنو تار سهامى عام به شماره 
ثبت 13807 و شناسه ملى 10861658680 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1397,07,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
اصغـر عامـرى بـا کد ملى 4609655896 به نمایندگى از شـرکت گـروه مالى مهر اقتصاد 
به شناسـه ملى 10101863528 به سـمت رئیس هیات مدیره ، مهدى دوسـت برحقى 
بـا کـد ملـى 0059734698 بـه نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى تدبیرگـران آتیه 
ایرانیـان به شناسـه ملـى 10102867151 به سـمت نایـب رئیس هیات مدیره ، سـعید 
عباسـى بـا کد ملى 0046449523 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى مهر اقتصاد 
ایرانیـان بـه شناسـه ملـى 10101471388 به سـمت مدیرعامـل و عضو هیـات مدیره ، 
حامـد رسـتگار با کـد ملـى 0074800078 به نمایندگى از شـرکت نگین سـاحل رویال 
بـه شناسـه ملـى 10103589144 به سـمت عضـو هیات مدیـره و ناصر پور فـرح آبادى 
بـا کـد ملـى 0385570155 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گذارى اندیشـه محوران به 
شناسـه ملى 10460064120 به سـمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسـناد 
واوراق بهـادارو تعهـد آور ازجملـه چـک سـفته بـروات قراردادها و عقود اسـالمى بامضاى 
مدیرعامـل و یکـى از اعضـاى هیـات مدیره همراه با مهر شـرکت معتبرمى باشـد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470813)
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تاسیس موسسه غیر تجارى تصریف اندیشه و 
فرهنگ درتاریخ 1398,02,22 به شماره ثبت 47157 
به شناسه ملى 14008324919 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمیل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم آگهى میگـردد. موضـوع : مطابق 
مجوز ارائه شـده از وزارت کشـور تهران موضوع فعالیت فرهنگى اسـت و مطابق ماده 
9 اساسـنامه اهـداف موسسـه عبارتنـد از : الف : کلیـات هدف اصلى موسسـه ترویج 
سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى اسـت. ب : روش اجـراى هدف معرفـى و ترویج کتاب 
هاى مرتبط با سـبک زندگى ایرانى اسـالمى و برگزارى جلسات هم اندیشى پیرامون 
موضوعـات گوناگـون سـبک زندگى ایرانـى و اسـالمى و برگـزارى دوره هاى مختلف 
جهـت ترویج سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى-برگزارى سـحنرانى برگـزارى همایش. 
بـه موجـب مجوز شـماره 22,11719,د مـورخ 1397,08,28 وزارت کشـور مدت : از 
تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود مرکز اصلى : اسـتان تهران ، شهرسـتان شـمیرانات ، 
بخش مرکزى ، شهر تجریش، قیطریه ، کوچه مراد ، کوچه شهیدحمیدمهرمحمدى 
شـمالى ، پـالك 16 ، طبقه همکف کدپسـتى 1938793681 اولین مدیـران : آقاى 
مجتبـى محمدى جوزدانى به شـماره ملـى 1092294481 و به سـمت عضو هیئت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقاى سـعید رحیمـى بـه شـماره ملـى 1450041396 و 
بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره به مـدت 2 سـال خانـم زهـرا اسـماعیلى وردنجانى 
بـه شـماره ملـى 4610254476 و بـه سـمت عضـو علـى البـدل بـه مدت 2 سـال 
آقـاى رضـا باقـرى کاکلکى به شـماره ملـى 4610431173 و به سـمت نایب رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـاى رضـا حیـدرى سورشـجانى به شـماره ملى 
4610433273 و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیره و خزانـه دار به مدت 2 سـال آقاى 
علـى باقرى کاکلکى به شـماره ملـى 4623660575 و به سـمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقاى حسـین امانى به شـماره ملى 4840082626 و 
بـه سـمت عضـو على البدل بـه مدت 2 سـال اولین بازرسـین : آقاى رضـا کبیرى به 
کدملـى 4610460793 بعنـوان بـازرس اصلى هیات مدیره آقـاى مجتبى آصفى به 
کدملـى 4232134492 بعنـوان بـازرس على البدل هیات مدیره براى مدت یکسـال 
انتخـاب شـد. دارنـدگان حـق امضا : کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور با امضاى 
مدیـر عامـل و خزانـه دار و در غیـاب خزانه دار با امضاى رئیس هیـأت مدیره و با مهر 
موسسـه معتبـر خواهد بود . مکاتبات رسـمى موسسـه با امضاى مدیـر عامل صورت 

مى پذیـرد. اختیـارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470816)

آگهى تغییرات شرکت خدمات رایان بهمن پرداز سهامى خاص به 
شماره ثبت 390166 و شناسه ملى 10860763336 

العـاده مـورخ 1397,09,27  فـوق  بطـور  اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موسسـه حسابرسـى و خدمـات مالـى کوشـا منـش به شناسـه 
ملـى 10100434110 بعنـوان بـازرس اصلى و شـرکت حسابرسـى کوثر بنیاد تعاون بسـیج به 
شناسـه ملـى 10102018660 به عنوان بـازرس على البدل براى مدت یک سـال مالى انتخاب 
گردیدند.روزنامـه کثیراالنتشـار جـوان جهت درج آگهى هاى شـرکت تعیین گردیـد .تراز نامه و 

حسـاب سـودو زیـان سـال مالـى 96 به تصویب رسـید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (470803)

آگهى تغییرات شرکت تکنو تار سهامى عام به شماره 
ثبت 13807 و شناسه ملى 10861658680 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1397,07,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
اصغـر عامـرى بـا کد ملى 4609655896 به نمایندگى از شـرکت گـروه مالى مهر اقتصاد 
به شناسـه ملى 10101863528 به سـمت رئیس هیات مدیره ، مهدى دوسـت برحقى 
بـا کـد ملـى 0059734698 بـه نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى تدبیرگـران آتیه 
ایرانیـان به شناسـه ملـى 10102867151 به سـمت نایـب رئیس هیات مدیره ، سـعید 
عباسـى بـا کد ملى 0046449523 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى مهر اقتصاد 
ایرانیـان بـه شناسـه ملـى 10101471388 به سـمت مدیرعامـل و عضو هیـات مدیره ، 
حامـد رسـتگار با کـد ملـى 0074800078 به نمایندگى از شـرکت نگین سـاحل رویال 
بـه شناسـه ملـى 10103589144 به سـمت عضـو هیات مدیـره و ناصر پور فـرح آبادى 
بـا کـد ملـى 0385570155 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گذارى اندیشـه محوران به 
شناسـه ملى 10460064120 به سـمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسـناد 
واوراق بهـادارو تعهـد آور ازجملـه چـک سـفته بـروات قراردادها و عقود اسـالمى بامضاى 
مدیرعامـل و یکـى از اعضـاى هیـات مدیره همراه با مهر شـرکت معتبرمى باشـد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470813)

آگهی مفقودي 
اصــل ســند کمپانــی کامیــون کشــنده البــرز تیــپ 375-6-4 
ــوخت  ــن س ــت 40  ت ــدل 1389 ظرفی ــفید م ــگ س ــه رن T ب
گازوئیــل بــه شــماره شــهربانی ایــران 24- 958 ع 42 و شــماره 
 NADG4DY30AH603622 موتــور 87819302 و شــماره شاســی

ــار ســاقط می باشــد. ــه اعتب ــده و درج ــود گردی مفق
دزفول- حامد ذاکریان

آگهی دادنامه

«راي دادگاه»

قاضی دادگاه  اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

«راي دادگاه»

قاضی دادگاه  اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

آگهی مفقودي 
بــرگ ســبز، بــرگ نقــل و انتقــال و بنچــاق (بــرگ کارخانه 
ــه  ــدل 1387 ب ــی م ــگ آب ــه رن ــیکلت هرمزب موتورس
ــور  ــران 321 - 48995 و شــماره موت ــهربانی ای شــماره ش
ــام  ــماره شاســیNB5***125H8765332 بن ش  6377990
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــدي مفق ــعید محم س

ــاقط می باشــد. س
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تاسیس موسسه غیر تجارى تصریف اندیشه و 
فرهنگ درتاریخ 1398,02,22 به شماره ثبت 47157 
به شناسه ملى 14008324919 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمیل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم آگهى میگـردد. موضـوع : مطابق 
مجوز ارائه شـده از وزارت کشـور تهران موضوع فعالیت فرهنگى اسـت و مطابق ماده 
9 اساسـنامه اهـداف موسسـه عبارتنـد از : الف : کلیـات هدف اصلى موسسـه ترویج 
سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى اسـت. ب : روش اجـراى هدف معرفـى و ترویج کتاب 
هاى مرتبط با سـبک زندگى ایرانى اسـالمى و برگزارى جلسات هم اندیشى پیرامون 
موضوعـات گوناگـون سـبک زندگى ایرانـى و اسـالمى و برگـزارى دوره هاى مختلف 
جهـت ترویج سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى-برگزارى سـحنرانى برگـزارى همایش. 
بـه موجـب مجوز شـماره 22,11719,د مـورخ 1397,08,28 وزارت کشـور مدت : از 
تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود مرکز اصلى : اسـتان تهران ، شهرسـتان شـمیرانات ، 
بخش مرکزى ، شهر تجریش، قیطریه ، کوچه مراد ، کوچه شهیدحمیدمهرمحمدى 
شـمالى ، پـالك 16 ، طبقه همکف کدپسـتى 1938793681 اولین مدیـران : آقاى 
مجتبـى محمدى جوزدانى به شـماره ملـى 1092294481 و به سـمت عضو هیئت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقاى سـعید رحیمـى بـه شـماره ملـى 1450041396 و 
بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره به مـدت 2 سـال خانـم زهـرا اسـماعیلى وردنجانى 
بـه شـماره ملـى 4610254476 و بـه سـمت عضـو علـى البـدل بـه مدت 2 سـال 
آقـاى رضـا باقـرى کاکلکى به شـماره ملـى 4610431173 و به سـمت نایب رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـاى رضـا حیـدرى سورشـجانى به شـماره ملى 
4610433273 و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیره و خزانـه دار به مدت 2 سـال آقاى 
علـى باقرى کاکلکى به شـماره ملـى 4623660575 و به سـمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقاى حسـین امانى به شـماره ملى 4840082626 و 
بـه سـمت عضـو على البدل بـه مدت 2 سـال اولین بازرسـین : آقاى رضـا کبیرى به 
کدملـى 4610460793 بعنـوان بـازرس اصلى هیات مدیره آقـاى مجتبى آصفى به 
کدملـى 4232134492 بعنـوان بـازرس على البدل هیات مدیره براى مدت یکسـال 
انتخـاب شـد. دارنـدگان حـق امضا : کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور با امضاى 
مدیـر عامـل و خزانـه دار و در غیـاب خزانه دار با امضاى رئیس هیـأت مدیره و با مهر 
موسسـه معتبـر خواهد بود . مکاتبات رسـمى موسسـه با امضاى مدیـر عامل صورت 

مى پذیـرد. اختیـارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470816)

آگهى تغییرات شرکت خدمات رایان بهمن پرداز سهامى خاص به 
شماره ثبت 390166 و شناسه ملى 10860763336 

العـاده مـورخ 1397,09,27  فـوق  بطـور  اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موسسـه حسابرسـى و خدمـات مالـى کوشـا منـش به شناسـه 
ملـى 10100434110 بعنـوان بـازرس اصلى و شـرکت حسابرسـى کوثر بنیاد تعاون بسـیج به 
شناسـه ملـى 10102018660 به عنوان بـازرس على البدل براى مدت یک سـال مالى انتخاب 
گردیدند.روزنامـه کثیراالنتشـار جـوان جهت درج آگهى هاى شـرکت تعیین گردیـد .تراز نامه و 

حسـاب سـودو زیـان سـال مالـى 96 به تصویب رسـید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (470803)

آگهى تغییرات شرکت تکنو تار سهامى عام به شماره 
ثبت 13807 و شناسه ملى 10861658680 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1397,07,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
اصغـر عامـرى بـا کد ملى 4609655896 به نمایندگى از شـرکت گـروه مالى مهر اقتصاد 
به شناسـه ملى 10101863528 به سـمت رئیس هیات مدیره ، مهدى دوسـت برحقى 
بـا کـد ملـى 0059734698 بـه نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى تدبیرگـران آتیه 
ایرانیـان به شناسـه ملـى 10102867151 به سـمت نایـب رئیس هیات مدیره ، سـعید 
عباسـى بـا کد ملى 0046449523 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى مهر اقتصاد 
ایرانیـان بـه شناسـه ملـى 10101471388 به سـمت مدیرعامـل و عضو هیـات مدیره ، 
حامـد رسـتگار با کـد ملـى 0074800078 به نمایندگى از شـرکت نگین سـاحل رویال 
بـه شناسـه ملـى 10103589144 به سـمت عضـو هیات مدیـره و ناصر پور فـرح آبادى 
بـا کـد ملـى 0385570155 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گذارى اندیشـه محوران به 
شناسـه ملى 10460064120 به سـمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسـناد 
واوراق بهـادارو تعهـد آور ازجملـه چـک سـفته بـروات قراردادها و عقود اسـالمى بامضاى 
مدیرعامـل و یکـى از اعضـاى هیـات مدیره همراه با مهر شـرکت معتبرمى باشـد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470813)
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تاسیس موسسه غیر تجارى تصریف اندیشه و 
فرهنگ درتاریخ 1398,02,22 به شماره ثبت 47157 
به شناسه ملى 14008324919 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمیل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم آگهى میگـردد. موضـوع : مطابق 
مجوز ارائه شـده از وزارت کشـور تهران موضوع فعالیت فرهنگى اسـت و مطابق ماده 
9 اساسـنامه اهـداف موسسـه عبارتنـد از : الف : کلیـات هدف اصلى موسسـه ترویج 
سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى اسـت. ب : روش اجـراى هدف معرفـى و ترویج کتاب 
هاى مرتبط با سـبک زندگى ایرانى اسـالمى و برگزارى جلسات هم اندیشى پیرامون 
موضوعـات گوناگـون سـبک زندگى ایرانـى و اسـالمى و برگـزارى دوره هاى مختلف 
جهـت ترویج سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى-برگزارى سـحنرانى برگـزارى همایش. 
بـه موجـب مجوز شـماره 22,11719,د مـورخ 1397,08,28 وزارت کشـور مدت : از 
تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود مرکز اصلى : اسـتان تهران ، شهرسـتان شـمیرانات ، 
بخش مرکزى ، شهر تجریش، قیطریه ، کوچه مراد ، کوچه شهیدحمیدمهرمحمدى 
شـمالى ، پـالك 16 ، طبقه همکف کدپسـتى 1938793681 اولین مدیـران : آقاى 
مجتبـى محمدى جوزدانى به شـماره ملـى 1092294481 و به سـمت عضو هیئت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقاى سـعید رحیمـى بـه شـماره ملـى 1450041396 و 
بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره به مـدت 2 سـال خانـم زهـرا اسـماعیلى وردنجانى 
بـه شـماره ملـى 4610254476 و بـه سـمت عضـو علـى البـدل بـه مدت 2 سـال 
آقـاى رضـا باقـرى کاکلکى به شـماره ملـى 4610431173 و به سـمت نایب رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـاى رضـا حیـدرى سورشـجانى به شـماره ملى 
4610433273 و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیره و خزانـه دار به مدت 2 سـال آقاى 
علـى باقرى کاکلکى به شـماره ملـى 4623660575 و به سـمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقاى حسـین امانى به شـماره ملى 4840082626 و 
بـه سـمت عضـو على البدل بـه مدت 2 سـال اولین بازرسـین : آقاى رضـا کبیرى به 
کدملـى 4610460793 بعنـوان بـازرس اصلى هیات مدیره آقـاى مجتبى آصفى به 
کدملـى 4232134492 بعنـوان بـازرس على البدل هیات مدیره براى مدت یکسـال 
انتخـاب شـد. دارنـدگان حـق امضا : کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور با امضاى 
مدیـر عامـل و خزانـه دار و در غیـاب خزانه دار با امضاى رئیس هیـأت مدیره و با مهر 
موسسـه معتبـر خواهد بود . مکاتبات رسـمى موسسـه با امضاى مدیـر عامل صورت 

مى پذیـرد. اختیـارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470816)

آگهى تغییرات شرکت خدمات رایان بهمن پرداز سهامى خاص به 
شماره ثبت 390166 و شناسه ملى 10860763336 

العـاده مـورخ 1397,09,27  فـوق  بطـور  اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موسسـه حسابرسـى و خدمـات مالـى کوشـا منـش به شناسـه 
ملـى 10100434110 بعنـوان بـازرس اصلى و شـرکت حسابرسـى کوثر بنیاد تعاون بسـیج به 
شناسـه ملـى 10102018660 به عنوان بـازرس على البدل براى مدت یک سـال مالى انتخاب 
گردیدند.روزنامـه کثیراالنتشـار جـوان جهت درج آگهى هاى شـرکت تعیین گردیـد .تراز نامه و 

حسـاب سـودو زیـان سـال مالـى 96 به تصویب رسـید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (470803)

آگهى تغییرات شرکت تکنو تار سهامى عام به شماره 
ثبت 13807 و شناسه ملى 10861658680 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1397,07,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
اصغـر عامـرى بـا کد ملى 4609655896 به نمایندگى از شـرکت گـروه مالى مهر اقتصاد 
به شناسـه ملى 10101863528 به سـمت رئیس هیات مدیره ، مهدى دوسـت برحقى 
بـا کـد ملـى 0059734698 بـه نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى تدبیرگـران آتیه 
ایرانیـان به شناسـه ملـى 10102867151 به سـمت نایـب رئیس هیات مدیره ، سـعید 
عباسـى بـا کد ملى 0046449523 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى مهر اقتصاد 
ایرانیـان بـه شناسـه ملـى 10101471388 به سـمت مدیرعامـل و عضو هیـات مدیره ، 
حامـد رسـتگار با کـد ملـى 0074800078 به نمایندگى از شـرکت نگین سـاحل رویال 
بـه شناسـه ملـى 10103589144 به سـمت عضـو هیات مدیـره و ناصر پور فـرح آبادى 
بـا کـد ملـى 0385570155 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گذارى اندیشـه محوران به 
شناسـه ملى 10460064120 به سـمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسـناد 
واوراق بهـادارو تعهـد آور ازجملـه چـک سـفته بـروات قراردادها و عقود اسـالمى بامضاى 
مدیرعامـل و یکـى از اعضـاى هیـات مدیره همراه با مهر شـرکت معتبرمى باشـد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470813)
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 NADG4DY30AH603622 موتــور 87819302 و شــماره شاســی

ــار ســاقط می باشــد. ــه اعتب ــده و درج ــود گردی مفق
دزفول- حامد ذاکریان

آگهی دادنامه

«راي دادگاه»

قاضی دادگاه  اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

«راي دادگاه»

قاضی دادگاه  اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي
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ــام  ــماره شاســیNB5***125H8765332 بن ش  6377990
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تاسیس موسسه غیر تجارى تصریف اندیشه و 
فرهنگ درتاریخ 1398,02,22 به شماره ثبت 47157 
به شناسه ملى 14008324919 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمیل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم آگهى میگـردد. موضـوع : مطابق 
مجوز ارائه شـده از وزارت کشـور تهران موضوع فعالیت فرهنگى اسـت و مطابق ماده 
9 اساسـنامه اهـداف موسسـه عبارتنـد از : الف : کلیـات هدف اصلى موسسـه ترویج 
سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى اسـت. ب : روش اجـراى هدف معرفـى و ترویج کتاب 
هاى مرتبط با سـبک زندگى ایرانى اسـالمى و برگزارى جلسات هم اندیشى پیرامون 
موضوعـات گوناگـون سـبک زندگى ایرانـى و اسـالمى و برگـزارى دوره هاى مختلف 
جهـت ترویج سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى-برگزارى سـحنرانى برگـزارى همایش. 
بـه موجـب مجوز شـماره 22,11719,د مـورخ 1397,08,28 وزارت کشـور مدت : از 
تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود مرکز اصلى : اسـتان تهران ، شهرسـتان شـمیرانات ، 
بخش مرکزى ، شهر تجریش، قیطریه ، کوچه مراد ، کوچه شهیدحمیدمهرمحمدى 
شـمالى ، پـالك 16 ، طبقه همکف کدپسـتى 1938793681 اولین مدیـران : آقاى 
مجتبـى محمدى جوزدانى به شـماره ملـى 1092294481 و به سـمت عضو هیئت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقاى سـعید رحیمـى بـه شـماره ملـى 1450041396 و 
بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره به مـدت 2 سـال خانـم زهـرا اسـماعیلى وردنجانى 
بـه شـماره ملـى 4610254476 و بـه سـمت عضـو علـى البـدل بـه مدت 2 سـال 
آقـاى رضـا باقـرى کاکلکى به شـماره ملـى 4610431173 و به سـمت نایب رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـاى رضـا حیـدرى سورشـجانى به شـماره ملى 
4610433273 و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیره و خزانـه دار به مدت 2 سـال آقاى 
علـى باقرى کاکلکى به شـماره ملـى 4623660575 و به سـمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقاى حسـین امانى به شـماره ملى 4840082626 و 
بـه سـمت عضـو على البدل بـه مدت 2 سـال اولین بازرسـین : آقاى رضـا کبیرى به 
کدملـى 4610460793 بعنـوان بـازرس اصلى هیات مدیره آقـاى مجتبى آصفى به 
کدملـى 4232134492 بعنـوان بـازرس على البدل هیات مدیره براى مدت یکسـال 
انتخـاب شـد. دارنـدگان حـق امضا : کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور با امضاى 
مدیـر عامـل و خزانـه دار و در غیـاب خزانه دار با امضاى رئیس هیـأت مدیره و با مهر 
موسسـه معتبـر خواهد بود . مکاتبات رسـمى موسسـه با امضاى مدیـر عامل صورت 

مى پذیـرد. اختیـارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470816)

آگهى تغییرات شرکت خدمات رایان بهمن پرداز سهامى خاص به 
شماره ثبت 390166 و شناسه ملى 10860763336 

العـاده مـورخ 1397,09,27  فـوق  بطـور  اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موسسـه حسابرسـى و خدمـات مالـى کوشـا منـش به شناسـه 
ملـى 10100434110 بعنـوان بـازرس اصلى و شـرکت حسابرسـى کوثر بنیاد تعاون بسـیج به 
شناسـه ملـى 10102018660 به عنوان بـازرس على البدل براى مدت یک سـال مالى انتخاب 
گردیدند.روزنامـه کثیراالنتشـار جـوان جهت درج آگهى هاى شـرکت تعیین گردیـد .تراز نامه و 

حسـاب سـودو زیـان سـال مالـى 96 به تصویب رسـید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (470803)

آگهى تغییرات شرکت تکنو تار سهامى عام به شماره 
ثبت 13807 و شناسه ملى 10861658680 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1397,07,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
اصغـر عامـرى بـا کد ملى 4609655896 به نمایندگى از شـرکت گـروه مالى مهر اقتصاد 
به شناسـه ملى 10101863528 به سـمت رئیس هیات مدیره ، مهدى دوسـت برحقى 
بـا کـد ملـى 0059734698 بـه نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى تدبیرگـران آتیه 
ایرانیـان به شناسـه ملـى 10102867151 به سـمت نایـب رئیس هیات مدیره ، سـعید 
عباسـى بـا کد ملى 0046449523 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گـذارى مهر اقتصاد 
ایرانیـان بـه شناسـه ملـى 10101471388 به سـمت مدیرعامـل و عضو هیـات مدیره ، 
حامـد رسـتگار با کـد ملـى 0074800078 به نمایندگى از شـرکت نگین سـاحل رویال 
بـه شناسـه ملـى 10103589144 به سـمت عضـو هیات مدیـره و ناصر پور فـرح آبادى 
بـا کـد ملـى 0385570155 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گذارى اندیشـه محوران به 
شناسـه ملى 10460064120 به سـمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسـناد 
واوراق بهـادارو تعهـد آور ازجملـه چـک سـفته بـروات قراردادها و عقود اسـالمى بامضاى 
مدیرعامـل و یکـى از اعضـاى هیـات مدیره همراه با مهر شـرکت معتبرمى باشـد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470813)
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بـه شناسـه ملـى 10103589144 به سـمت عضـو هیات مدیـره و ناصر پور فـرح آبادى 
بـا کـد ملـى 0385570155 به نمایندگى از شـرکت سـرمایه گذارى اندیشـه محوران به 
شناسـه ملى 10460064120 به سـمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسـناد 
واوراق بهـادارو تعهـد آور ازجملـه چـک سـفته بـروات قراردادها و عقود اسـالمى بامضاى 
مدیرعامـل و یکـى از اعضـاى هیـات مدیره همراه با مهر شـرکت معتبرمى باشـد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(470813)

يك�ي از نوچه ه�اي وحي�د م�رادي، ش�رور مع�روف ته�ران 
ك�ه ب�ه اته�ام س�رقت مس�لحانه از طالفروش�ي بازداش�ت 
ش�ده بود در جريان درگي�ري با قاتل مأم�ور بدرقه زن�دان و دو 
نف�ر از دوس�تانش در زن�دان رجايي ش�هر ب�ه قت�ل رس�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز پنج شنبه 19 ارديبهشت ماه امسال بود كه 
مأموران زندان رجايي شهر كرج از درگيري تعدادي از زندانيان داخل 
اندرزگاه شماره يك با خبر شدند. بررسي مأموران نشان داد در جريان 
درگيري يكي از زندانيان با جسم نوك تيز به شدت زخمي شده است. 
بدين ترتيب همزمان با دس��تگيري تعدادي از شركت كنندگان در 
نزاع مرد زخمي را براي درمان به بيمارستان منتقل شد. در حالي كه 
تحقيقات ادامه داشت از بيمارستان خبر رسيد مرد زخمي بر اثر شدت 
جراحت فوت كرده اس��ت. با اعالم قتل مرد جوان پرونده وارد مرحله 
تازه اي شد ، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به محل اعزام شدند و به تحقيق 

پرداختند. 
    مقتول، سارق مسلح طالفروشي بود 

بررسي هاي تيم جنايي نشان داد مقتول كه پرويز نام دارد، سال 89 به 
اتهام سرقت مسلحانه از طالفروشي دستگير و راهي زندان شده بود. 

در پرونده مقتول نوشته شده بود وي 21 مهر سال 89 همراه مرد جوان 
ديگري به صورت مسلحانه به مغازه طال فروشي در خيابان نور تهران 
دستبرد مي زنند. دو متهم ابتدا براي تهديد و ارعاب هفت تير به شيشه 
ويترين مغازه طالفروشي كه ضد گلوله بود شليك مي كنند و در ادامه 
وارد مغازه مي ش��وند و براي اينكه صاحب مغازه را تسليم خود كنند 
چهارتير ديگر به سقف مغازه شليك مي كنند و در ادامه حدود 6 كيلو 
طال را داخل كيسه اي مي ريزند و از مغازه خارج مي شوند. سارقان مسلح 
در بيرون از مغازه براي تهديد مردم و اينكه به راحتي فرار كنند به دو 
خودروي عبوري شليك مي كنند و در ادامه سوار بر خودروي پژو 206 

خودشان مي شوند و از محل مي گريزند. پس از آن مأموران تحقيقات 
گسترده اي را براي شناسايي سارقان آغاز مي كنند و در نهايت مدتي بعد 
دو متهم دستگير و روانه زندان مي شوند. در حالي كه يكي از متهمان 
در زندان فوت مي كند همدست وي ) مقتول ( با رأي دادگاه به 15 سال 
حبس محكوم مي شود كه در نهايت روز پنج شنبه در درگيري با تعدادي 

از زندانيان با چاقوي دست سازي به قتل مي رسد. 
    مقتول، نوچه وحيد مرادي بود 

تحقيقات ميداني و گفته هاي شاهدان درگيري حكايت از اين داشت پرويز 

از نوچه هاي وحيد مرادي ) اوباش معروف تهران كه سال قبل در درگيري 
در زندان رجايي شهر به قتل رسيد ( بوده و پس از قتل وحيد مرادي داخل 
زندان براي ديگر زندانيان عرض اندام مي كرده و مدعي بوده پس از وحيد 
مرادي اوگنده الت زندان هست و ديگران بايد از اوحساب ببرند. همچنين 
مشخص شد وي به همين دليل هميشه با گنده الت هاي ديگر زندان كل 
كل مي كرده و گاهي هم بين آنها درگيري به وجود مي آمده كه با دخالت 
مأموران زندان پايان مي يافته است. تحقيقات مأموران نشان داد در اين 
درگيري حدود 20 زنداني شركت داشته اند كه در نهايت مأموران پس از 

بررسي هاي تخصصي به سه زنداني معروف در اين حادثه رسيدند كه به 
عنوان مظنونان به قتل سارق مسلح بازداشت شدند. 

    رد پاي قاتل مأمور بدرقه زندان رجايي شهر در قتل سارق 
مسلح 

مأموران در بررسي هاي تخصصي س��ه زنداني را به نام فرود، منصور و 
سيامك را به عنوان مظنونان قتل زندان رجايي شهر دستگير كردند. 
مأموران پس از بررسي پرونده متهمان دريافتند فرود يكي از متهمان 
اصلي اين قتل س��ال 90 به اتهام قتل مأمور بدرقه زندان رجايي شهر 

دستگير و راهي زندان رجايي شهر شده است. 
همچنين مشخص شد وي در زندان ادعاي گنده التي مي كند و يكي از 
رقيب هاي مقتول بوده است كه تعداد زيادي هم نوچه داخل زندان دارد. 
در پرونده متهم نوشته شده بود وي صبح بيست و دوم آذر سال  90 همراه 
دو مرد ديگر به صورت مسلحانه راه خودروي مخصوص حمل زندانيان را 
براي فراري دادن يكي از زندانيان سد مي كنند كه در درگيري مسلحانه 
با مأموران يكي از مأموران بدرقه را به نام عليرضا مرادخاني به شهادت 
مي رسانند . متهم پس از اين حادثه در حالي كه موفق به اجراي نقشه اش 
نشد از محل گريخت، اما مدتي بعد دستگير شد. وي در بازجويي ها به 
قتل اعتراف كرد و مدعي شد كه اسلحه كالشنيكف را براي فراري دادن 
يكي از زندانيان خريده كه موفق نشده بود.  چند روز قبل سه متهم براي 

تحقيق به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شدند. 
متهمان در بازجويي ها به درگي��ري با مقتول اعتراف كردند. متهمان 
مدعي شدند كه مقتول هميشه در زندان عرض اندام مي كرد و تعداد 
زيادي از زندانيان را به عنوان نوچه كنار خودش داش��ت و به ديگران 
دس��تور مي داد كه همين موضوع باعث درگيري ش��د. سه متهم در 
ادامه براي تحقيقات بيش��تر و روشن ش��دن زوايايي پنهان حادثه به 
دس��تور قاضي رضواني در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفتند. 

ب�ه  جن�وب  مس�ير  در  موتورس�وار  ناگهان�ي  مس�ير  تغيي�ر 
زد.  رق�م  را  موتورس�وار  ديگری  م�رگ  رجاي�ي  خياب�ان  ش�مال 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمدرزاقي رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راهور 
تهران گفت: اين حادثه شامگاه جمعه در جنوب به شمال خيابان رجايي بعد از پل آويني 
اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند مشخص شد راكب يك دستگاه 
موتورسيكلت در تصادف با موتورسيكلتي كه تغيير مسير ناگهاني داده بود جان باخته و 

ترك نشين آن هم به شدت مجروح شده است كه به بيمارستان منتقل شد.

مرگ موتورسوار در تصادف شامگاهي

به گزارش خبرنگار ما، بس��ياري از كس��اني كه به اتهام قتل 
بازداشت مي شوند براي ارتكاب سرقت دست به عمل مجرمانه 
مي زنند، اما در جريان سرقت است كه مرتكب قتل مي شوند و 
خودشان هم پس از بازداشت در آستانه مرگ قرار مي گيرند. 
در پرونده اي كه اوايل سال 89 با قتل نگهبان يك گاوداري در 
جريان سرقت ميلياردي تشكيل شد، مأموران بعد از حضور در 
محل با جسد مرد 45 ساله به نام احمد روبه رو شدند كه بر اثر 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده  بود. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني تحقيقات براي دستگيري عامالن حادثه آغاز شد تا اينكه 
مأموران از طريق بررسي دوربين هاي مداربسته يكي از سارقان 
حرفه  اي به نام شهروز را تحت تعقيب قرار داده و او را بازداشت 
كردند. او در بازجويي ها به س��رقت منجر به قتل با همدستي 
برادر و دوستانش اعتراف كرد و گفت: »مدتها گاوداري را زير 
نظر داشتيم تا اينكه نقشه سرقت را طراحي كرديم. روز حادثه 

طبق نقشه از ديوار گاوداري وارد محوطه شديم كه نگهبان ما 
را ديد و شروع به سر و صدا كرد. از او خواستيم ساكت باشد اما 
او به فريادهايش ادامه داد ب��ه همين خاطر به او حمله كرديم 
و او را به قتل رسانديم. س��پس چند رأس گاو سرقت كرديم و 

گريختيم.«
بعد از اقرارهاي متهم، برادر و چند نفر از همدستان آنها شناسايي 
و بازداشت شدند و همگي به جرمشان اقرار كردند، سپس بنا 
به شواهد و مدارك موجود، ش��هروز به اتهام مباشرت در قتل 
و مشاركت در سرقت و ديگر متهمان به اتهام معاونت در قتل 
و مشاركت در س��رقت روانه زندان ش��دند، اما شهروز در روند 

بازجويي ها در زندان بر اثر حمله قلبي فوت كرد. 
پرونده بعد ازگذشت هشت سال با شناسايي اولياي دم كامل و به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و صبح 
ديروز روي ميز قاضي قربان زاده قرار گرفت. ابتداي جلسه ولي دم 

حاضر در جلسه با اعالم گذشت گفت تقاضاي ديه دارد. 
در ادامه برادر ش��هروز در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش 
گفت: »چند سال قبل به خاطر س��رقت از گاوداري  دستگير 
شدم و بعد از تحمل دوران محكوميت آزاد شدم. باور كنيد در 
اين سرقت نقشي نداشتم و احتماالً پليس به خاطر سابقه اي كه 

داشتم مرا دستگير كرد.«
ديگر متهمان كه آنها نيز برادر بودند در جايگاه قرار گرفتند و با 
انكار جرمشان يكي از آنها گفت: »زمان حادثه 18 سال بيشتر 
نداشتم كه تحت بازجويي مجبور شدم به قتل و سرقت اعتراف 
كنم و برادرم را نيز به عنوان همدس��ت معرفي كنم. « آخرين 
متهم كه با قرار وثيقه آزاد بود و در جلسه حضور نداشت، وكيل 
وي در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرم براي موكلش درخواست 

برائت كرد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

سارقان گاوداري
 قتل را  انكار كردند 

شش مرد سارق كه در جريان سرقت از يك گاوداري مرتكب 
قتل ش�ده بودند، روز گذش�ته در حال�ي پاي مي�ز محاكمه 
ايس�تادند كه عامل اصل�ي قتل در زن�دان فوت ش�ده بود. 
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 مرگ راننده يك خودروي پرايد در كورس دو خودروي پورش�ه 
در خيابان كارگر اصفهان به س�ناريويي غم انگيزه تبديل ش�ده 
اس�ت. غم انگيز از آن جهت كه هم انس�اني بي گن�اه در تفريح 
دو خودروس�وار الكچري جان باخته و ه�م از آن جهت كه مرگ 
وي مايه تمس�خر رانن�ده يك�ي از اين خودروها ش�ده اس�ت. 
اين حادثه بامداد روز گذشته در خيابان كارگر اصفهان اتفاق افتاد. 
وقتي مأموران پليس راهور خود را به محل حادثه رساندند متوجه 
ش��دند كه راننده يك خودروي س��واري پراي��د در تصادف با يك 
خودروي پورشه جان باخته است. بررسي هاي بيشتر پليس نشان 
داد كه دو خودروي پورشه در حال كورس بودند كه يكي از آنها از 
مسير منحرف شده و در تصادف با سواري پرايد حادثه اي خونين 
را رقم مي زند. راننده يكي از خودروهاي پورش��ه پسري جوان بود 
كه بعد از حادثه از محل متواري مي شود اما ساعتی بعد بازداشت و 

معلوم شد گواهينامه نيز نداشته است. 
راننده خودروي دوم، اما دختري جوان اس��ت كه ب��ا فرياد از وارد 
شدن خسارت ميلياردي به خودرو ش��كايت دارد. وقتي به او خبر 
مي دهند كه راننده پرايد در تصادف ج��ان باخته فرياد مي زند كه 
عيبي ندارد، ديه او را پرداخ��ت مي كنيم! دختر جوان مي گويد كه 
خودروي دوم هم متعلق به پدرش ب��وده و مردي هم كه از صحنه 
تصادف گريخته اس��ت، برادر اوس��ت! انتش��ار خبر در شبكه هاي 

اجتماعي واكنش كاربران را به همراه داشت.
 بسياري مدعي شدند كه راننده خودرو از آقازاده ها بوده است كه 
ابوالقاسم چلمقاني، رئيس پليس راهور شهرستان اصفهان به ايسنا 
گفت كه راننده هيچ نسبتي با مسئوالن نداشته و راننده آن آقازاده 

نبوده است.   

راننده پورشه پس از كشتن راننده پرايد: 

عيبی ندارد ، دیه می دهم!


