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پرونده باغبان گمش�ده كه خانواده اش مدعي هس�تند با دسيسه 
دختر صاحب خانه اش به قتل رسيده اس�ت، پس از گذشت سه سال 
براي بررس�ي به دادگاه كيفري يك اس�تان تهران فرس�تاده شد. 
به گزارش جوان، صبح روز پنجم خرداد سال 95 زن جواني در تهران به اداره 

پليس رفت و گفت شوهرش به طور ناگهاني ناپديد شده است. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من و شوهرم اهل شهرستان اردبيل هستيم و 
چند سال قبل براي كار به تهران آمديم. در حال حاضر يك فرزند خردسال 
داريم و در خانه اي حوالي يكي از خيابان هاي جنوبي تهران زندگي مي كنيم. 
شوهرم سرايدار و باغبان خانه وياليي بزرگي در نزديكي پاسداران است و 
همزمان با باغباني و سرايداري كارهاي اداري صاحبخانه و دختر بزرگش را 
انجام مي دهد. شوهرم ديروز صبح از خانه خارج شد و ديگر به خانه برنگشت.  
پس از طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي به 
دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي وقت براي بررسي وارد عمل 
شدند.  مأموران در تحقيقات ميداني هيچ ردي از مرد گمشده كه هاشم 
نام داشت پيدا نكردند، اما بررسي ها نشان داد مرد گمشده به عنوان مباشر 
كارهاي دختر صاحبخانه را كه زن جوان پولداري به نام شهال است انجام 
مي دهد. از سوي ديگر مشخص شد هاشم آن روز براي انجام كاري از خانه 

وياليي خارج شده و به محل كارش بازنگشته است. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت برادر و همسر هاشم به 
دادسراي امور جنايي رفتند و مدعي شدند كه هاشم در حادثه اي به قتل 
رسيده است و شهال، برادرش و شوهر سابقش در قتل هاشم دست دارند. 
بدين ترتيب پرونده وارد مرحله تازه اي شد و شهال، برادرش و شوهر سابق 
او بازداشت شدند. در بررسي هاي اوليه هر سه  بي گناه شناخته و آزاد شدند، 
اما با اعتراض همسر و برادر هاشم دادگاه قرار منع تعقيب شهال را با توجه به 
تناقض گويي هاي وي رد كرد و قرار بازداشت براي او به اتهام دست داشتن 
در گم شدن مرد باغبان صادر كرد. بنابراين ش��هال بازداشت شد و مورد 

بازجويي قرار گرفت. 
ش��هال در بازجويي هاي اوليه منكر اطالع از سرنوش��ت هاشم شد اما در 
تحقيقات بعدي ادعا كرد كه وي روز حادثه به دستور او از خانه خارج شده 
تا از چند مرد براي او وسايلي بخرد و به خانه برگردد و پس از آن از او خبري 
ندارد. در حالي كه سه سال ازاين حادثه مي گذرد و متهم نيز با قرار وثيقه آزاد 
است پرونده براي بررسي به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

درخواست ديه از بيت المال
 براي 2 قتل

اولياي دم دو پسر جوان كه در آتش سوزي عمدي قهوه خانه اي در جنوب 
تهران كشته شده بودند درخواست ديه از بيت المال را مطرح كردند. 
به گزارش جوان، صبح روز پنج شنبه يازدهم آذر سال 95 بود كه مأموران 
كالنتري 151 يافت آباد با تماس تلفني ش��هروندي از آتش س��وزي در 

قهوه خانه اي حوالي بلوار الغدير با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه دريافتند در اين آتش سوزي دو كارگر جان خود 
را از دس��ت داده و دو كارگر ديگر هم به شدت سوخته و روانه بيمارستان 
شده اند.  در حالي كه بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت آتش سوزي 
مرگبار قهوه خانه عمدي بوده است. مأموران پليس در بررسی های خود از 
افراد زيادی تحقيق كردند اما عامالن حادثه شناس��ايی نشدند. بنابراين 
پرونده   پس از تحقيقات براي بررسي به دادگاه كيفري يك استان تهران 
ارسال شد. در چنين شرايطي چند روز قبل اولياي دم دو پسر كشته شده در 
آتش سوزي به شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران رفتند و درخواست 
پرداخت ديه از بيت المال  را مطرح كردند. بدين ترتيب قاضي ساس��ان 
غالمي درخواست اولياي دم را براي بررسي به دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاد تا هيئت قضايي درباره آن تصميم گيري كند.

 پليس
 دزد را از خواب بيدار كرد

دزد س�حر خيز ك�ه ب�ا همدس�تي دو نف�ر از دوس�تانش 
كامپيوت�ر خودروه�اي خارج�ي را س�رقت مي ك�رد پ�س 
خ�واب  ب�ه  خ�ودرواش  صندل�ي  روي  دزدی  آخري�ن  از 
رفته ب�ود ك�ه مأم�وران پلي�س او را بي�دار و بازداش�ت كردند. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمد باقر قدم زاده، رئيس كالنتري 102 
پاسداران گفت: چند روز قبل شكايت هاي مشابهي درباره سرقت 
كامپيوتر خودروه��اي خارجي به مأموران كالنتري گزارش ش��د. 
مأموران پليس در جريان تحقيقات ميداني و بررسي دوربين هاي 
مداربسته متوجه شدند كه سارقان سه مرد جوان هستند كه سوار 
بر يك خودروي س��مند در محل پرس��ه زده و در فرصت مناس��ب  

سرقت مي كنند.
 در حالي ك��ه بررس��ي ها در جريان بود س��اعت 2 بامداد ش��نبه 
28 دي ماه مأموران گشت كالنتري، خودروي سمند تحت تعقيب را 
كه دور ميدان اختياريه پارك شده و راننده اش هم روي صندلي به 
خواب عميق رفته بود، شناسايي كردند. در بررسي بيشتر مأموران 
متوجه شدند كه كنار صندلي راننده يك دستگاه كامپيوتر خودرو و 
ابزار ارتكاب سرقت وجود دارد كه راننده را از خواب بيدار كرده و او را 
بازداشت كردند.  متهم درحالي كه غافلگير شده بود در بازجويي هاي 
اوليه به سرقت كامپيوتر خودروهاي خارجي با همدستي دو نفر از 
دوستانش اعتراف كرد و گفت اموال سرقت شده را در ميدان شوش 
به يك مالخر به قيمت يك ميليون تومان مي فروختند. با اطالعاتي 
كه متهم در اختيار پليس گذاش��ت همدس��تان او هم بازداش��ت 
ش��دند و به جرائم خود اعتراف كردند. محمد باقر قدم زاده، رئيس 
كالنتري 102 پاسداران گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

متهمان همچنان در جريان است. 

بازداشت پليس قالبي
 مقابل كالنتري 

پليس قالبي كه متهم است با ورود به پرونده هاي قضايي از بدهكاران 
اخاذي مي كرد مقابل يكي از كالنتري هاي شرق تهران بازداشت شد. 
به گزارش جوان س��رهنگ به��زاد هادي پور، رئيس بازرس��ي پليس 
پيشگيري پايتخت توضيح داد: دو روز قبل يكي از مأموران كالنتري 
در شرق تهران هنگام خارج ش��دن از كالنتري متوجه دعواي دو مرد 
جوان شده و وارد عمل ش��د. يكي از طرفين به مأمور كالنتري گفت: 
مردي كه با او درگير ش��ده بودم از مأموران پليس اس��ت. من مدتي 
است كه با يك نفر اختالف داش��تم و كارمان به شكايت كشيده بود تا 
اينكه اين مرد با نش��ان دادن حكم جلب مدعي شد كه پليس است و 
بايد براي جلب رضايت ش��اكي به او پول بدهم وگرنه من را بازداشت 
مي كند و به كالنت��ري منتقل مي كند. مأمور كالنت��ري وقتي از مرد 
جوان خواس��ت اوراق هويتي  اش را نش��ان دهد او حرفي براي گفتن 
نداشت. آنجا بود كه مأمور كالنتري متوجه شد كه با يك مأمور قالبي 
مواجه است، بنابراين در بازرسي از او يك رشته دستبند، گاز اشك آور 
و آنتن بيسيم كشف و متهم را بازداشت و به كالنتري منتقل كرد.  در 
شاخه ديگري از تحقيقات، شاكي اصلي هم به اداره پليس دعوت شد. 
او گفت: من به واسطه يكي از دوس��تانم با پليس قالبي آشنا شدم. او 
مدعي بود كه پليس اس��ت و با گرفتن درصدي از پول مي تواند طلب 

من را وصول كند. 
پليس قالبي هم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: با معرفي 
كردن خودم ب��ه عنوان پليس وارد پرونده ها مي ش��دم و ب��ا تهديد از 

بدهكاران اخاذي مي كردم كه دستم رو شد. 
بهزاد هادي پور، رئيس بازرسي پليس پيشگيري پايتخت گفت: متهم 

بعد از تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد. 

آگهى تغییرات موسسه حقوقى بین المللى پارسه امین 
پایتخت به شماره ثبت 30060 و شناسه ملى 10320817228 

 سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741804)

آگهى تغییرات شرکت کامیار جنوب شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 462282 و شناسه ملى 10860656678 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741806)

آگهى تغییرات شرکت طب و صنعت یاسین با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 399829 و شناسه ملى 10320507389

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741808)

آگهى تغییرات شرکت آلوارس تجارت نوین همکار با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 359382 و شناسه ملى 10104041765 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741810)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مدد ساز شهد 
به شماره ثبت 411537 و شناسه ملى 10320631666 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741812)

آگهى تغییرات شرکت آرا طرح تیوان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 532160 و شناسه ملى 14007869065 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741809)

آگهى تغییرات شرکت کامیار جنوب شرکت سهامى خاص
 به شماره ثبت 462282 و شناسه ملى 10860656678 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741805)

آگهى انتقالى شرکت هونام صنعت پایدار 

 سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى
 شهریار (741815)

آگهى تغییرات شرکت خانه خیال انگیز پارسیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 384321 و شناسه ملى 10320338416 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741814)

آگهى تغییرات شرکت روشن تجارت سهند با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 404197 و شناسه ملى 10320548544 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741811)

آگهى تغییرات شرکت گلشن سیر شهریار با مسئولیت محدود
 به شناسه ملى 10100166592

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741813)

آگهى تغییرات شرکت جهان دیر گداز عرفان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 391859 و شناسه ملى 10320427377 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741801)

آگهى تغییرات شرکت سپهر سفر اریا با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 229079 و شناسه ملى 10102702022 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741802)

آگهى تغییرات شرکت سازه اندیش اقلیم شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 276644 و شناسه ملى 10103029850

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (741803)

نيرويانتظاميامنيتسرمايهگذاريدرهرنقطهايراتضمينميكند
فرمان�ده انتظام�ي پايتخت اع�الم كرد كه 
نيروي انتظامي خود را مكلف مي داند كه هر 
كسي در هر نقطه اي بخواهد سرمايه گذاري 
را تضمي�ن مي كن�د.  امني�ت آن  كن�د 
سردار حسين رحيمي در نشست خبري تشريح 
اهداف اولين همايش »نقش امنيت در اقتصاد 
ملي و رون��ق توليد« گفت: در اج��راي منويات 
فرماندهي معظم كل قوا كه اشاره كردند نيروي 
انتظامي مي تواند نقش آفريني كند و اگر امنيت 
نباشد تحرك اقتصادي يا وجود ندارد يا مشكل 
مي شود يا ناممكن است، اقداماتي را در دستور 
كار خود قرار داديم. وي ادام��ه داد: اقدامات ما 

در اين دو س��ال به اين جهت بود كه از افرادي 
كه اقدامات س��الم و قانونمن��د اقتصادي انجام 
مي دهند حمايت كنيم، ما اقدامات عملياتي و 
انتظامي را در اين رابطه داشتيم و همچنين به 
منظور پياده سازي منويات رهبر معظم انقالب 
در حوزه امنيت اقتصادي و رونق توليد و تعيين 
راهبردهاي تعاملي گام برداشتيم. سردار رحيمي 
گفت: اين همايش روز سه ش��نبه اول بهمن ماه 
با حضور دس��ت اندركاران بخ��ش اقتصاد كه 
در مس��ير رونق توليد تالش مي كنند در سالن 
اجالس س��ران با حضور رياس��ت قوه  قضائيه و 
جمعي از مقامات هيئت دولت برگزار خواهد شد 

كه مسئوليت برگزاري آن به عهده پليس پايتخت 
است. سردار رحيمي افزود: هدف اصلي ما بررسي 
ظرفيت ها و اقداماتي است كه پليس بايد در حوزه 
رونق توليد و امنيت اقتصادي انجام دهد و تالش 

پليس اين است كه نگاه جديدي را در اين زمينه 
داشته باشد. سردار رحيمي با تأكيد بر برخورد با 
افرادي كه فضاي اقتصادي و كسب و كار را آلوده 
مي كنند، گفت: بايد امنيت را براي افراد فعال در 
اين حوزه ايجاد كنيم و با تمام توان وارد خواهيم 
شد. سردار رحيمي ادامه داد: اين نويد را بدهم 
كه نيروي انتظامي خود را مكلف مي داند كه هر 
كسي در هر نقطه اي بخواهد سرمايه گذاري كند 
امنيت آن را تضمين مي كند حتي اگر فردي در 
يك نقطه دور افتاده اي بخواهد معدني را فعال 
كند ما اين را جزئي از وظايف خود مي دانيم و اين 

را به طور جدي دنبال مي كنيم. 

مردي كه متهم است در جريان ارتباط پنهاني 
با زن جوان، او را به قتل رس�انده بود با جلب 
رضايت اولياي دم از طناب دار فاصله گرفت. 
به گزارش جوان، اين پرونده از سال 92 و با كشف 
جسد زني جوان در خانه اش به جريان افتاد. وقتي 
مأموران پليس تهران وارد خانه اين زن در خيابان 
شريعتي شدند و متوجه شدند كه زن 30 ساله كه 
مهسا نام داشت با سيم تلفني كه به دور گردنش 

پيچيده شده بود جان باخته است. 
شوهر او در توضيح ماجرا گفت: همسرم كارمند 
يك كارخانه خودرو س��ازي بود. صبح امروز من 
دخترم را به مهدكودك بردم و بعد به محل كارم 
رفتم. ساعتي بعد با مهس��ا تماس گرفتم اما به 
تماسم جواب نداد. بعد به محل كارش تلفن كردم 
كه همكارش گفت كه سر كار نرفته است. نگران 
ش��دم كه مبادا برايش اتفاق بدي افتاده باشد، 
بنابراين به طرف خانه مان حركت كردم. وقتي 
وارد خانه شدم با جسد او مواجه شدم و به پليس 
خبر دادم. مرد جوان گفت: از خانه مان مقداري 
پول و ازكارت عابر بانك همس��رم هم س��رقت 

شده است. 
مرد جوان همچنين گفت: همسرم اين اواخر با 
يكي از همكارانش كه پيمان نام دارد تلفني حرف 
مي زد. امروز هنگام عبور از كوچه مان پيمان را 
ديدم كه يك كوله پشتي به دس��ت داشت و در 

حال عبور بود. 
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني پيمان به 
عنوان مظنون بازداشت شد. او اتهام قتل را انكار 
كرد و گفت: من و مهسا به خاطر اختالف مالي كه 
داشتيم با هم حرف مي زديم. مدتي قبل پدرم 
فوت شد و من كه وضع مالي ام خراب بود براي 
تأمين هزينه فوت پدرم 5ميليون تومان از مهسا 

قرض گرفتم. خيل��ي زود 4ميليون تومان آن را 
پس دادم و يك ميليون تومان ديگر بدهكار ماندم. 
از چند روز قبل مهس��ا مدام تماس مي گرفت و 
مي گفت كه مي خواهند خانه بخرند و خواست 
كه پولش را بدهم. من هم خواستم مهلت بدهد 
تا حقوقم را بگيرم و پول را بدهم. پيمان گفت: 
حرف هاي من و مهسا درباره بدهي من بود و از 

ماجراي قتل هم خبري ندارم. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس با 
رد يابي شماره حس��اب مهسا متوجه شدند كه 
از كارت عابربانك او برداشت شده است. مأموران 
پليس با حضور در بانكي كه پول از آن برداشت 
شده بود تصاوير دوربين مداربس��ته را بررسي 
كردند و متوجه ش��دند كه برداشت كننده پول 
كسي نيست جز پيمان كه بار ديگر از او تحقيق 

كردند. 

پيمان اين بار به قتل اعتراف كرد و گفت از مدتي 
قبل با مهسا در ارتباط بوده و سرانجام هم او را به 
قتل رسانده است. با كامل شدن تحقيقات پرونده 
در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
بررسي و متهم به درخواست اولياي دم به قصاص 
محكوم شد. رأي دادگاه بعد از بررسي در ديوان 
عالي كشور تأييد ش��د. در حالي كه تشريفات 
اجراي حك��م در جريان بود پيمان توانس��ت با 
پرداخت ديه رضايت اولي��اي دم را جلب كند، 
بنابراين پرونده اين بار از جنبه عمومي جرم در 

همان شعبه بررسي شد. 
روز گذشته بعد از اعالم رسميت جلسه ، پيمان در 
جايگاه قرار گرفت و در شرح حادثه گفت: مدتي بود 
كه با مهسا آشنا شده بودم. او گفته بود كه مدتي 
است كه از شوهرش طالق گرفته و مجرد است. ما با 
هم تلفني تماس داشتيم. مدتي كه گذشت خواستم 

ارتباطم را قطع كنم كه قبول نكرد. متهم در شرح 
حادثه هم گفت: آن روز به دعوت مهسا به خانه اش 
رفتم تا درب��اره ادامه ارتباطم��ان حرف بزنيم كه 
موضوع حرف به بدهي مالي كه داشتم كشيده شد. 
من هم عصباني شدم و دست انداختم و او را با سيم 
تلفن خفه كردم.  متهم گفت: خانواده ام با فروش 
همه زندگي شان توانستند 250 ميليون تومان به 
عنوان ديه به اولي��اي دم پرداخت كنند تا رضايت 
آنها جلب شود حاال هم كه حدود شش سال است 
كه در زندان هستم و به اندازه كافي تنبيه شده ام. 
از قضات دادگاه درخواست مي كنم كه در مجازات 

من تخفيف دهند. 
قضات دادگاه بعد از ختم جلسه وارد شور شده 
و پيمان را به پنج سال و 10 ماه زندان و 74ضربه 
ش��الق محكوم كردند كه متهم ب��ه زودي آزاد 

مي شود. 

 جلب رضايت پس از ارتكاب جنايت

پرونده باغبان گمشده 
به دادگاه رسيد 


