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حادثه

شــنبه  30 شهریور 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1795

6
صبح دیروز داماد عصبانی با اسلحه شکاری همسر و پدرزنش را در قزوین مورد هدف گلوله قرار داد که در جریان این 
تیراندازی پدرزن ضارب کشته شد. سرهنگ رحیم خامدی، مسئول مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان 
قزوین دراین باره اعالم کرد:  »ســاعت 9: 10 صبح امروز حادثه تیراندازی در شهرک عارف قزوین رخ داد که طی آن 
یک نفر به قتل رسید. در این حادثه که احتماال به دلیل اختالفات خانوادگی بوده، داماد خانواده با عصبانیت لحظه ای 
با اسلحه شکاری همسر و پدر همسر خود را مورد اصابت قرار داده و از محل متواری شد. این دو مضروب به بیمارستان 
شهید رجایی قزوین منتقل شدند که پدر زن این مرد در بیمارستان فوت کرد و همسرش نیز بستری و تحت درمان 

است. قاتل یک ساعت بعد از این حادثه با حضور در یکی از کالنتری های شهر قزوین خود را معرفی کرد.«

داماد با اسلحه 
شکاری پدرزنش 
را به قتل رساند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  می شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر ۳۰سـال سـن 

رند. دا

آگهی ثبتی
گلستان  هورسازان  گستر  رابین  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   2138 ثبت  شماره  به   1398/06/25 درتاریخ 
14008618936 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :هدایت 
تولید و عرضه مسکن  تامین و جذب سرمایه جهت  و سرمایه گذاری 
ساختمان  صنعت  نوین  فناوری  بکارگیری  هدف  با  بویژه  ساختمان  و 
در  شرکت  و  ها  ،شرکت  ،نهادها  ادارات  پیمانکاری  امور  کلیه  انجام  و 
مناقضات و مزایدات داخلی و خارجی و تهیه و توزیع و خریدوفروش و 
صادرات و واردات و کلیه کاالی مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی 
به اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت تسهیالت از بانکها و موسسات 
در داخل و خارج از کشور و عقد قراردادها با کلیه دستگاههای اجرائی 
،شرکتها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی انقالب اسالمی 
عمرانی  امور  در  ساخت  عملیات   . حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  ایران 
یا شبکه های آب رسانی درصورت  و  راه  و  احداث ساختمان  قبیل  از 
از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گلستان ، شهرستان 
خیابان   ، هنرستان  محله  آباد،  علی  شهر   ، مرکزی  بخش   ، آباد  علی 
طبقه همکف   ،  0 پالک   ،   21 آفتاب  کوچه   ، پاسداران44]هنرستان[ 
از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   4941888699 کدپستی 
مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
بانک  نزد   1398/05/13 مورخ   82/4485/547 شماره  بانکی  گواهی 
اعضا  است  گردیده  پرداخت   4485 کد  با  آباد  علی  شعبه  کشاورزی 
2122667249و  ملی  شماره  به  نبوی  شبیر  سید  آقای  مدیره  هیئت 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال آقای محمد امین 
نادران به شماره ملی 2122747390و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 1 سال آقای محمد حسینی به شماره ملی 2268906167و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
کلیه  همچنین  و  عقوداسالمی  ،قراردادها  ،بروات  ،سفته  قبیل چک  از 
نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مریم  خانم  بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می 
بازرس  به سمت  ملی 2032000474  به شماره  آبادی  غیاث  عطاری 
به شماره ملی  بیکی  فاطمه  مالی خانم  به مدت یک سال  البدل  علی 
2269511638 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان )6۰4۳2۳(
____________________________________

آگهی تغییرات شرکت سوروی دیجیتال پارس شرکت با مسئولیت 
 14007649234 ملی  شناسه  و   61282 ثبت  شماره  به  محدود 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مهرداد  عاملی  مدیر  : سمت  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1398/05/08
علیان مقصود بیکی با کد ملی 1190067056 ) خارج از شرکاء ( به 

مدت یک سال دیگراز تاریخ 1398/05/31 تمدید گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )6۰2۳2۸(
____________________________________

مفقودی
 ۵6۸ ایران-   ۸۸ پالک  شماره  به   4۰۵ پژو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   124K۰۳۳۸۳۸۵ موتور  شماره  و   71 ص 
NAAM۰1CA7EH472۰۰۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
____________________________________

مفقودی
 ۵69 ایران-   ۸۸ پالک  شماره  به   4۰۵ پژو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   124K۰۳4۵419 موتور  شماره  و   71 ص 
NAAM۰1CA۵EH472۰66 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
____________________________________

مفقودی
کارت هوشمند ناوگان کامیون کشنده سیستم مان به شماره 
کارت 17774۵۵ و شماره پالک 2۵ ایران- 6۸7 ع 22 و شماره 
مفقود   4۵۸9۸7 شاسی  شماره  و   ۵461۳97۳۳۸1۳9۸ موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
____________________________________

مفقودی
ته پر دولول کالیبر 12 مدل  مجوز حمل اسلحه ساچمه زنی 
کوسه به شماره سالح 912۰2۸۸2 و شماره سریال 1627177 به 
نام جالل اکبری به کد ملی ۵67۰۰4۸4۵۸ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

به منظور باال بردن سطح دانش، مهارت و توان فردی 
جهت تامین، حفظ و ارتقای ســالمت جسمی و روانی 
کارکنــان، دوره آموزشــی "خود مراقبتی" در ســالن 
اجتماعات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

گلستان برگزار شد.
شربتدار:گلستان|  به گزارش روابط عمومی منطقه، 
مدرس دوره خود مراقبتی را عادت بــه انجام کارهای 
روزمره مفید برای حفظ ســالمت و شــادابی و داشتن 

زندگی بهتر و سالم تر تعریف کرد.
وی تغییر سبک زندگی، ایمان به قدرت الهی، پرهیز 
از گناه، شــاد کردن دل دیگران، ســاده زیستی، دوری 
از مقایســه و ... را از موارد خود مراقبتی روانی دانســت 
و ضمن اشــاره به انواع خود مراقبتی افزود: استفاده از 
رژیم غذایی مناسب، ورزش و تحرک، کنترل فشارخون 
و قند، عدم اســتفاده از دخانیات و الکل،کنترل مصرف 
نمک و چربــی و دوری از اســترس از عوامــل موثر بر 
سالمت جسمانی می باشــند که با رعایت آنها می توان 

به مراقب از خود کمک نمود.
توکلی ســپس به اهمیت اندازه گیری و کنترل فشار 
خون تاکید کرد و گفت: با خود مراقبتی مناسب و اندازه 
گیری و کنترل فشــار خون می توان از بروز سکته های 
قلبی و مغزی که امروزه اصلی ترین عامل مرگ و میر در 

جوامع بشری است، براحتی  جلوگیری کرد.
در این دوره آموزشی یک روزه مدیر منطقه، معاونین، 

روسای واحدها و جمعی از همکاران حضور داشتند.

برگزاری دوره آموزشی 
"خود مراقبتی" در شرکت 

نفت گلستان

استان

شهروند|اشــک های مادر زهرا تمامی ندارد. زن 
جوانی که در عرض چند ثانیه  زندگی اش نابود شد. 
5 روز شده؛ 5 روز سیاه که فاطمه دختر کوچکش را 
بغل  نکرده اســت. زهرا کوچولویی که بدون مادرش 
نمی توانســت بخوابد یا غذا  بخورد. مادر زهرا هنوز 
هم چشم انتظار خبر یا نشانه ای از دخترکش است. 
 هنوز هم تمام محله قلعه نو به دنبال زهرا هســتند. 
هنوز هم تیــم هالل احمــر  جســت وجو می کند. 
ظهر پنجشــنبه بود که هالل احمر پیشوا، یک تیم 
جست وجو به  همراه ســگ های هالل احمر را به آن 
محله فرســتاد تا به دنبال زهرا بگردنــد. اما  باز هم 
جســت وجوها بی نتیجــه بود و تالش ســگ های 
هالل احمر برای یافتن دختر ۲  ســاله نــاکام ماند. 
فاطمه حاال 5 روز اســت که فقط اشک می ریزد و از 
مردم می  خواهد اگر ردی یا نشــانه ای از دخترکش 
دیدند، اطــالع بدهند. مادری کــه نمی داند  چطور 
دختر کوچکــش را در عــرض چند ثانیــه با خود 
برده اند. مادر زهرا در  حالی که اشک می ریزد و دیگر 
نمی داند برای پیدا شــدن دخترش چه کار کند، در 
 گفت وگویی کوتاه با »شهروند« از زهرا گفت و نابود 
شدن زندگیشــان بعد از ناپدید  شدن او: »دخترم به 
من خیلی وابسته بود. البته به پدرش هم همین طور؛ 
زهرا فقط  در کنار من و پــدر و خواهرش آرام و قرار 
داشــت. حتی در بغل خاله اش هــم  گریه می کرد. 
مردم می گویند من ســهل انگاری کرده ام، ولی یک 
مادر چطور  می تواند ســهل انگاری کند. من چنین 
کاری نکرده ام. همیشــه حواســم به بچه هایم  بوده 
است. زهرا همیشــه با خواهرش به آژانس می رفت. 
نفیســه به شــدت مراقب  خواهرش بود. حاال او هم 
بی تاب شــده و لحظه ای نیســت که اشــک نریزد. 
 شوهرم چون بیماری ام اس دارد، دکتر به او گفته که 
شــب ها تا پارک محلمان  رفته و کمی راه برود. او به 

تازگی می تواند با واکر راه برود. برای همین  همیشه 
شــب ها با بچه ها تا پارک می رفت و برمی گشــت. 

آن شــب هم مثل همیشه  نفیســه به همراه زهرا به 
آژانســی که متعلق به پدرشــوهرم اســت، رفتند. 

آژانس  درســت کنار خانه مان است. با این حال آنها 
را از پنجره دیدم که وارد مغازه  شــدند. اما دقایقی 
بعد نفیســه به خانه آمد و گفت که پدرشان از آنها 
خواسته به خانه  برگردند و بعد از شام تا پارک بروند. 
اما دیدم زهرا نیســت. پرســیدم زهرا  کجاست. در 
همان راه پله با هم صحبت کردیم و نفیسه گفت زهرا 
پشت سرم  وارد خانه شد. به او گفتم سریع برو و زهرا 
را با خودت بیــاور. اما زهرا دیگر  نبود. در عرض چند 
ثانیه ناپدید شد و هرچه به دنبالش گشتیم پیدایش 
نکردیم. زهرا  تا من در کنارش نباشــم نمی خوابد. او 
از غریبه ها می ترسد. حتی اعضای فامیل  و بستگان 
را هم وقتی می بیند خودش را در بغل من می اندازد 
و تکان هم نمی  خورد. کافی اســت کســی به جز ما 
او را بغل کند، گریه می کنــد و اصال نمی ماند.  حاال 
با این وضــع مانده ام زهــرا را چطور با خودشــان 
برده اند. می گویم برده  اند، چون جســت وجوهای ما 
و همســایه ها و تیم های آتش نشــانی و هالل احمر 
نتیجه  نداده است. یک کانال آب نزدیک خانه داریم، 
تیم هالل احمر به همراه سگ های  زنده یاب به آن جا 
رفتند و کامل آن جا را گشــتند. آنها به ما اطمینان 
دادند که زهــرا  داخل کانــال آب نیفتاده اســت. 
پس اگر زهرا این جا نیســت حتما او را با خودشــان 
 برده اند. دخترم را تازه از شــیر گرفته بودم. او بدون 
من نمی خوابد، غذا نمی  خورد، حتی نمی تواند آرام 
بگیرد. حتما االن بچه ام از گریه هالک شــده است. 
ما  با هیچ کس خصومتی نداشــتیم. همه همسایه ها 
را هم می شناسیم. آنها می دانند  که شوهرم بیماری 
ام اس دارد، برای همین خیلی به ما کمک کرده اند و 
هنوز هم  دست از جست وجو برنداشته اند. حتما یک 
غریبه آمده و بچه ام را با خودش برده  است. خواهش 
می کنم دخترم را به مــن برگردانید، او خیلی به من 

وابسته است.« 

 پسر 26 ساله به اتهام آزار و اذیت سه دختر جوان
در تهران بازداشت شد

 تجاوز های سریالی
میان شمشادهای کردستان

شهروند|متهمآزارواذیتسریالیپایتختبازداشتشد.جوانیکهگفتهمیشودچندماهی
اســتبرایکاربهتهرانآمدهودرهمینمدتســهدخترجوانرادرحوالیاتوبانکردستان
وخیابانشــیخبهاییمــوردآزارواذیتقراردادهاســت.هرچندمتهمجــواناینپرونده
دراظهاراتشهرگونهدخالتدراینحوادثســیاهراتکذیبکردهومدعیشــدهکهیکیاز
همکارانشدرمیدانمیوهوترهبارکهشباهتزیادیبهاودارد،دســتبهاینکارزدهاست؛با
اینحالاماهرســهقربانیاینحادثهچهرهاوراشناساییکردهاند.اینپروندهدرشعبهششم

دادسرایجناییتهراندرجریاناستوتحقیقاتبیشتردرخصوصآنهمچنانادامهدارد.

روایتقربانیانحادثه
ماجرای این پرونده از تیرماه شروع شد. از شکایت 
یک دختر 25ســاله که در اتوبان کردستان به طرز 
عجیبی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. این دختر 
در اظهاراتش به ماموران گفت: »من منشــی یک 
شرکت خصوصی هستم، آن روز هم مثل همیشه 
با عجله درحال رفتن به محل کارم بودم که ناگهان 
یک پسر جوان با چاقو از میان شمشاد های کنار اتوبان 
به طرفم آمد و به زور من را میان شمشــادها برد.« 
این دختر جوان که از ترس بی هوش شــده، بعد از 
دقایقی  وقتی به خودش آمده، تازه فهمیده که چه 
بالیی سرش آمده و بعد هم به پلیس مراجعه کرده 
است. به دنبال اظهارات این دختر جوان پرونده ای با 
عنوان تجاوز در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد 
و به دستور بازپرس شعبه ششــم پرونده جهت 
تحقیقات در اختیار مامــوران اداره آگاهی قرار 
گرفت. کارآگاهــان اداره 16 آگاهــی به دنبال 
ســرنخ هایی برای شناســایی متهم این حادثه 
بودند که گــزارش دیگری از وقــوع یک حادثه 

مشابه به دست آنها رسید.
این بار یک دختر جوان حدود 27 ســاله در اتوبان 
کردستان حوالی خیابان شیخ بهایی مورد آزار و اذیت 
قرار گرفته بود. این دختر جــوان هم در اظهاراتش 
به پلیس گفت: »من از ســرکار تعطیل شده بودم و 
درحال رفتن به خانه بودم که این اتفاق افتاد. آن جا 
مســیر هر روز من بود، اما ناگهان یک پسر جوان با 
چاقو به طرفم آمد و با تهدید من را میان شمشاد ها 
برد، یک لحظه دیدم که چاقویش را رها کرده، من هم 

از موقعیت استفاده کردم و با همان چاقو ضربه ای به 
پهلویش زدم، او  درحالی که خونریزی زیادی داشت، 
به ســرعت از من دور شــد.« به دنبال اظهارات این 
دختر جوان و شباهت های زیادی که بین مشخصات 
ظاهری جوان تجاوزکار وجود داشــت، کارآگاهان 
به این نتیجه رسیدند که این دو حادثه کار یک نفر 
بوده است. ضمن این که حاال پلیس باید دنبال کسی 
می گشت که آثار جراحت تازه هم در بدنش داشته 

باشد. 
کارآگاهان اداره 16 آگاهی درحالی که مشــغول 
چهره نگاری جوان ناشــناس بودند، گزارش سومی 
به دست آنها رســید. این بار یک دختر نوجوان 16 
ساله قربانی نقشه های شــوم همان جوان ناشناس 
شده بود. اظهارات این دختر نوجوان درست مشابه 
دو مورد قبلی بود و محل حادثه همان حوالی اتوبان 
کردستان. حاال ماموران آگاهی با یک تجاوز سریالی 
مواجه بودند. سه حادثه مشابه در مدت سه ماه. هر 
لحظه بیم آن می رفت که به تعداد قربانیان نقشه های 
شوم جوان تجاوزکار افزوده شــود. این درحالی بود 
که ســرنخ چندانی هم از متهم به دست نیامده بود. 
با این حال، بخش چهره نگاری اداره آگاهی با کمک 
سه دختر جوان موفق شد به تصویر واضحی از چهره 
متهم دست پیدا کند. کارآگاهان در ادامه بررسی ها 
به بازار میوه وتره باری مشکوک شدند که در نزدیکی 
محل حادثه بود. ماموران با مراقبت و زیرنظر گرفتن 
نامحسوس آن جا موفق شــدند جوانی را شناسایی 
کنند که شــباهت زیادی با تصاویر به دست آمده از 
بخش چهره نگاری داشت. درنهایت ماموران با اخذ 

مجوز قضائی پســر جوان را به اتهام سه مورد تجاوز 
سریالی بازداشت کردند.

انکارکارگرجوان
جوان 26 ســاله برای کار به تهران آمده اســت. 
می گوید مادرش ســرطان دارد و برای جورکردن 
پول داروها مجبور شــده به پایتخــت بیاید تا برای 
هفته ای 460هزار تومان از صبح تا غروب در میدان 
میوه وتره بار کارگری کنــد. او در اظهاراتش هرگونه 
دخالت در این حــوادث را رد کرده و مدعی شــده 
که یکی دیگــر از کارگران آن جا دســت به این کار 
زده اســت. متهم جوان که همین چند روز پیش به 
دادسرای جنایی تهران منتقل شده بود، خطاب به 
بازپرس پرونده گفت: »اینها کار من نیست. یکی از 
کارگرهای میدان که شبیه من است، به این دخترها 

تجاوز کرده، او همه این ماجرا را برای من تعریف کرد، 
یعنی هربار که دست به این کار می زد فردای آن روز 
همه آن را برای من تعریف می کرد. او آن قدر به من 
شبیه بود که همه بچه های میدان از این همه شباهت 
تعجب می کردند. چند روز پیش یکدفعه غیبش زد 
و من نمی دانم که کجا مخفی شده است.« با وجود 
اظهارات این جوان هر سه دختری که مورد اذیت و 
آزار قرارگرفته اند، چهره او را شناسایی کردند و نکته 
مهمتر وجود آثار زخــم و جراحت روی پهلوی این 
متهم است که پزشکی قانونی هم آن را تایید کرده 
است. با این حال، بازپرس پرونده دستور تحقیقات 
بیشتر درخصوص این حادثه را صادر کرده و ماموران 
اداره شانزدهم آگاهی مشغول بررسی و جمع آوری 

مدارک و شواهد بیشتری هستند.

 مادر زهرا در گفت وگو با »شهروند«
ماجرای ۵ روز دوری از دختر کوچکش را  روایت کرد   

دخترم را به من برگردانید  
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