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زن جوان كه با همدستي يك مرد، شوهر 
و م�ادر ب�زرگ ش�وهرش را در يكي از 
محله هاي جماران به قتل رسانده بودند 
در زندان رجايي شهر كرج قصاص شدند. 
به گزارش جوان، صبح روز 23 آبان سال 94 
مأموران پليس از قتل م��ردي جوان و مادر 
بزرگش در خانه اي قديمي در منطقه جماران 
باخبر شده و در محل حاضر شدند. مأموران 
پليس در طبقه اول س��اختمان قديمي با 
جسد مرد 29 س��اله اي به نام وحيد روبه رو 
شدند كه با اصابت ضربات چاقو به گردن و 
بدنش به قتل رسيده و در پله هاي طبقه دوم 
خانه جسد زن 70 ساله اي به نام شهربانو را 
كشف كردند كه او هم با ضربات متعدد چاقو 

به قتل رسيده بود. 
پدر وحيد به پليس گفت: پسرم يكسال قبل 
با ش��راره ازدواج كرد، اما از همان روزهاي 
اول زندگي آنها با هم اختالف پيدا كردند. 
پسرم همراه همس��رش در طبقه اول خانه 
مادر بزرگش زندگي مي كرد و مادر بزرگش 
هم در طبقه دوم زندگي مي كرد. چند روز 
قبل همسرش قهر كرد و پس��رم تنها بود. 
پس��رم صبح از خانه من به خانه اش رفت تا 
لباس هايش را عوض كند و به محل كارش 
برود كه تماس گرفت و گفت همسرش به 
خانه برگشته و در را از داخل قفل كرده و باز 
نمي كند و احتمال مي دهد كسي ديگري 
همراه شراره داخل خانه باشد. وقتي تلفن 
را قطع كرد راهي خانه اش شدم كه با جسد 

پسرم و مادربزرگش مواجه شدم. 
   عامالن حادثه

بررسي هاي مأموران نشان داد لحظاتي قبل 
از رسيدن پدر وحيد به محل حادثه زن و مرد 
جواني سراسيمه از خانه قديمي خارج شده 
و با خودرويي از محل گريخته اند. مأموران در 
تحقيقات بعدي دريافتند زن فراري كسي 
جز شراره همسر وحيد نيست و پسر جوان 
هم تيمور نام دارد كه چند روز بعد دو متهم 

در پاركي در شمال تهران دستگير شدند. 
تيمور 19 ساله گفت: من دانشجوي رشته 
مهندسي هستم و با وحيد و مادر بزرگش 
نسبت فاميلي دارم. وحيد و همسرش با هم 
اختالف داش��تند و به همين خاطر او چند 

باري از من خواسته بود بين او و همسرش 
ميانجيگري كنم تا اينكه شب قبل از حادثه 
همراه وحيد از قم به تهران برگشتيم و آن 
شب او به من گفت كه با همسرش صحبت 
كنم كه طالق نگيرد. از طرفي صبح شراره 
با من تماس گرفت و مرا به خانه اش دعوت 
كرد تا درباره اختالفات او و همسرش با هم 
حرف بزنيم و من هم قبول كردم. ساعتي بعد 
وحيد از راه رسيد كه متوجه شد در خانه قفل 
است. او با داد و فرياد از همسرش خواست در 
را  باز كند، اما شراره مدعي بود كه اگر در را باز 
كند شوهرش با او درگير مي شود. وي ادامه 
داد: وحيد قصد داشت با پيچ گوشي و آچار 
در را باز كند كه شراره در را باز كرد و او وارد 
خانه شد . او با من و همسرش درگير شد كه 
شراره با چاقو چند ضربه اي به او زد. صداي 
داد و فرياد ما مادربزرگ وحيد را به طبقه اول 
كشاند كه شراره او را هم با چاقو زخمي كرد 
و بعد چاقو را به م��ن داد كه من هم با چاقو 
تعدادي ضربه به وحيد زدم و و فرار كرديم. 

شراره هم در بازجويي ها گفت: وقتي شوهرم 
وارد خانه ش��د من فقط دو ضربه به او زدم 
و ضربات مرگبار را تيم��ور به او زد. من يك 
ضربه هم به مادر بزرگش زدم و تيمور عالوه 
بر ضربات مرگبار به شوهرم، مادر بزرگ او را 

هم به قتل رساند. 
دو متهم پس از تحقيقات تكميلي در دادگاه 
كيفري محاكمه شدند و هيئت قضايي هم 
تيمور را به جرم كش��تن وحيد و مشاركت 
در قتل مادر بزرگ وحيد به دوبار قصاص و 
شراره را به جرم مشاركت در قتل مادربزرگ 
همسرش به يك بار قصاص محكوم كردند. 

   قصاص؛  پايان جنايت جماران 
رأي دادگاه پس از تأييد در شعبه 27 ديوان 
عالي كشور براي سير مراحل اجراي حكم 
به دادسراي امور جنايي تهران فرستاد شد. 
دو متهم پس از گرفتن استيذان حكمشان 
اواخر زمستان سال قبل پاي چوبه دار رفتند، 
اما با ميانجيگري هيئت صلح سازش موفق 
به گرفتن مهلت از اولياي دم ش��دند، اما در 
نهايت چن��د روز قبل پ��س از پايان مهلت 
اولياي دم، دو متهم در زندان رجايي ش��هر 

كرج قصاص شدند.

كالهبرداري با وعده 
برنده شدن 

 در مسابقه راديويي
اعضاي يك خانواده كه در پوشش برنده شدن 
در مس�ابقه راديوي�ي موفق ب�ه كالهبرداري 
از ش�هروندان ش�ده بودند، بازداشت شدند. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��رهنگ داوود معظمي 
گودرزي، رئيس پليس فت��ا تهران گفت: چندي 
قبل مردي وارد پليس فتا تهران شد و ماجراي يك 
كالهبرداري را مطرح كرد. او گفت: يك نفر با من 
تماس گرفت و خودش را مجري برنامه راديويي 
معرفي كرد. آن مرد ب��ا مهارتي كه در حرف زدن 
داشت، مدعي ش��د من به خاطر خوش حسابي 
برنده جايزه نقدي سفر به عتبات عاليات شده ام. 
به خاطر اينكه صداي استوديوي راديو هم شنيده 
مي شد من به آن مرد اعتماد كردم. در نهايت او از 
من خواست به كنار باجه عابربانك بروم تا جايزه را 
به حسابم واريز كند كه قبول كردم. وقتي خودم 
را به نزديك ترين باجه عابربانك رساندم آن مرد 
دوباره با تلفن همراهم تماس گرفت و نحوه واريز 
ش��دن پول را به صورت تلفني به من گفت. بعد 
از انجام عمليات اما پيامكي برايم ارس��ال شد كه 
نش��ان مي داد موجودي حسابم خالي شده است. 
فهميدم كه آن مرد كالهبردار بود و به جاي واريز 

كردن پول حسابم را خالي كرده است. 
بعد از مطرح شدن شكايت تحقيقات پليس نشان 
داد كه ش��كايت هاي مش��ابهي در پليس مطرح 
شده است. كارآگاهان پليس فتا با بررسي شماره 
حسابي كه پول ها به آن واريز شده بود، صاحبان 
حساب ها را كه دو خواهر بودند شناسايي كردند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مشخص شد كه 
اعضاي باند همگي اعضاي يك خانواده هس��تند 
كه به اين ش��يوه از مردم كالهبرداري مي كنند 
كه متهمان را بازداشت كردند. متهم اصلي گفت: 
من مدتي قبل به همراه همس��ر، خواهر و دو نفر 
از دوس��تانم اين باند را راه اندازي ك��ردم. متهم 
ادامه داد: من با شهروندان تماس مي گرفتيم و با 
معرفي خودمان به عنوان مجري برنامه راديويي 
آنها را با وعده برنده شدن در قرعه كشي يا خوش 
حسابي فريب داده و حسابشان را خالي مي كرديم. 
س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس 
فتا تهران با بيان اينكه در حال حاضر متهمان به 
كالهبرداري از 9 نفر به اين شيوه اعتراف كرده اند 
و ارزش مالي پرونده 371 ميليون تومان اس��ت، 
گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر اعضاي 

باند در جريان است. 

پنج عضو يك خانواده كه از ش�هري در غرب 
كش�ور به ته�ران س�فر ك�رده و با دس�تبرد 
مس�لحانه به خانه هاي مردم، پول ميلياردي 
ب�ه جي�ب زده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان س��ردار عليرض��ا لطفي، رئيس 
پليس آگاه��ي ته��ران ب��زرگ توضي��ح داد: 
15ارديبهش��ت ماه امس��ال س��ه پرونده سرقت 
منازل غرب پايتخت روي ميز كارآگاهان اداره 17 
پليس آگاهي ق��رار گرف��ت. ش��اكيان در طرح 
شكايت هاي مشابه به پليس اعالم كرده بودند كه 
اوايل شب خانه را ترك كرده و بعد از چند ساعت 
كه برگشته بودند، متوجه به هم ريختگي خانه و 
سرقت پول و طالهايشان ش��ده بودند. مأموران 
پليس با بررسي شكايت هاي مطرح شده و حضور 
در محل هاي س��رقت، دوربين هاي مداربس��ته 
ساختمان ها را بررس��ي كرده و متوجه شدند كه 
س��ارقان چهار مرد و يك زن هس��تند. براساس 
تصاوير به دست آمده زن جوان در نقش نگهبان 
عمل كرده و چهار مرد مسلح وارد ساختمان شده 
و مرتكب سرقت مي ش��دند. در شاخه ديگري از 
تحقيقات بود كه مأموران موفق ش��دند، يكي از 
اعضاي باند را كه مردي 27 ساله به نام فرزين بود، 
شناسايي كنند. بعد از به دست آمدن اين اطالعات 
بود كه مأموران موفق شدند مخفيگاه اعضاي باند 
را در يكي از ش��هرهاي غرب تهران شناس��ايي و 
25 شهريور متهمان را در جريان عمليات همزمان 
بازداشت كنند. مأموران پليس در جريان بازرسي از 

مخفيگاه متهمان سه اسلحه كمري، سه خودروي 
سرقتي و لوازم سرقت شده ديگر از جمله پنج تخته 
فرش دست بافت، تابلو فرش نفيس، تلويزيون و 

ماشين لباسشويي كشف كردند. 
در اولي��ن بازجويي ه��ا بود ك��ه اعض��اي باند به 
سرقت هاي س��ريالي از منازل مردم غرب تهران 
اعتراف كردند. فرزين به عنوان سردسته باند گفت: 
ما همگي اهل شهري در غرب كشور هستيم. زن 
جوان نامزد من است و بقيه اعضاي باند هم با من 
نسبت فاميلي دارند. من اين باند را از ارديبهشت 
امسال تشكيل دادم و به خاطر اينكه شغل مناسبي 

نداشتيم براي سرقت راهي تهران شديم. فرزين 
درباره شيوه سرقت ها هم گفت در ساعت اوليه شب 
آپارتمان هاي طبقه اول يا دوم كه چراغ آن خاموش 
بود و كسي داخل خانه نبود را شناسايي مي كرديم. 
بعد با تخريب در ورودي وارد شده و اموال با ارزش 
را سرقت مي كرديم. هنگام خروج اگر خودرويي در 
پاركينگ پارك بود و سوئيچ هم روي آن بود خودرو 
را هم سرقت مي كرديم. بعد اموال سرقت شده را به 
مالخر مي فروختيم و پول آن را بين خودمان تقسيم 
مي كرديم و در اين مدت موفق به ارتكاب 200 فقره 
سرقت منزل شديم. فرزين گفت: ما در بعضي از 

سرقت ها در صورتي كه صاحبخانه در خانه بود با 
تهديد اسلحه مرتكب سرقت مي شديم. 

سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي پايتخت 
با بيان اينكه ارزش ريال��ي پرونده در حال حاضر 
150 ميليارد تومان اس��ت، گفت: تاكنون 65 نفر 
از مال باخته ها شناسايي شده اند و بخشي از اموال 
سرقتي كشف شده نيز با شناس��ايي شاكيان به 
آنان تحويل شده اس��ت. وي ادامه داد: تحقيقات 
براي كشف جرائم بيشتر اعضاي اين باند از سوي 
كارآگاه��ان اداره 17 پليس آگاه��ي همچنان در 

جريان است.

سفر فاميلي به پايتخت  براي سرقت هاي ميلياردي

آگهى تغییرات شرکت مهندسى ساختمانى فرازسازان 
 پیشرو سهامى خاص به شماره ثبت 205865 

و شناسه ملى 10102475013 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000601)

آگهى تغییرات شرکت پروژه هاى صنعت پارس با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 238905 و شناسه ملى 10102797617 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000605)

آگهى تغییرات شرکت همایشهاى تخصصى تمدن خلیج فارس شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 410862 و شناسه ملى 10320617789 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000608)

آگهى تغییرات شرکت پروژه هاى صنعت پارس با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 238905 و شناسه ملى 10102797617

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000604)

آگهى تغییرات شرکت معماران برسا بوم با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 541819 و شناسه ملى 14003865756

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000602)

آگهى تغییرات شرکت پروژه هاى صنعت پارس با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 238905 و شناسه ملى 10102797617 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000607)

آگهى تغییرات شرکت پرگاس شیمى راشین شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 472538 و شناسه ملى 14004932747

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (998090)

آگهى مفقودي 
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آگهى تغییرات شرکت همایشهاى تخصصى تمدن خلیج فارس شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 410862 و شناسه ملى 10320617789 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000609)

آگهى تغییرات شرکت درین طب صدف با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 390543 و شناسه ملى 10320407914 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000603)

آگهى مفقودي 
 OHV 1600  CNG
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آگهى تغییرات شرکت پروژه هاى صنعت پارس با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 238905 و شناسه ملى 10102797617 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1000606)

آگهی ابالغ ماده 101 و ماده 87 پرونده اجرائی 
کالسه 9405769 

م الف: 524/ اداره اجراي اسناد رسمی مشهد

آگهى مفقودي 

پرون�ده جنجال�ي آرم�ان، پس�ري ك�ه از 
هفت س�ال قب�ل به اته�ام قت�ل دخت�ري به 
ن�ام غزال�ه بازداش�ت ش�ده ب�راي دومي�ن 
ب�ار در ص�دور حك�م قصاص خبرس�از ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، 22 بهمن س��ال 92، مأموران 
پليس تهران از ناپديد ش��دن دختر 19 س��اله به 
نام غزاله باخبر و تحقيقات خود را آغاز كردند. در 
روند تحقيقات مشخص شد او آخرين بار با پسري 
1۸ ساله به نام آرمان تماس داشته است. آرمان بعد 
از بازداشت و با اقرار به قتل غزاله گفت: »ما در سفر 
تركيه با هم آشنا شديم اما بعد از مدتي غزاله تصميم 
گرفت با هم رابطه اي نداشته باشيم. روز حادثه او به 

خانه مان آمده بود ام��ا كار به درگيري رس��يد. از 
عصبانيت با ميله بارفيكس پنج ضربه به سرش زدم 
كه كشته شد و جسدش را داخل چمدان گذاشتم و 

داخل سطل زباله اي رها كردم.«
با اقرارهاي متهم اما تالش مأموران براي كشف جسد 
ناكام ماند و پرونده با صدور كيفرخواست براي آرمان 
به اتهام قتل عمد در شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران تحت رسيدگي قرار گرفت. متهم 
در جلسه رسيدگي اما جرمش را انكار كرد وگفت: 

»بعد از مشاجره غزاله در حال ترك خانه بود كه روي 
پله ها سقوط كرد و جانش را از دست داد. من هم از 
ترس جسدش را داخل چمدان گذاشتم و از خانه 
بيرون بردم. « متهم بنا به مدارك موجود به قصاص 
محكوم شد و اين رأي از سوي ديوان نيز تأييد شد، 
اما با اعتراض وكالي متهم اين پرونده بار ديگر در 
حال بررسي بود كه خبر رسيد دو نفر از قضات صادر 

كننده حكم از اين رأي عدول كرده اند!
با اين حال متهم سحرگاه چهارشنبه 1۸ دي سال 9۸ 

پاي چوبه دار موفق ب��ه گرفتن مهلت يك ماهه از 
اولياي دم شد تا اينكه وكالي آرمان موفق شدند با 
استناد به عدول قضات دادگاه حكم قصاص را نقض 
كنند. به اين ترتيب پرونده به شعبه پنجم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران ارجاع داده شد. متهم 
در 22 شهريورماه امسال بار ديگر محاكمه شد  و در 
جلسه رسيدگي اولياي دم با اصرار بر قصاص گفتند 
مهلت داده شده به متهم براي كشف جسد بود. در 
ادامه متهم بار ديگر جرمش را انكار كرد و از خودش 
دفاع كرد. هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع 
متهم و وكيل وي وارد شور شده و آرمان را به قصاص 

محكوم كردند. 

عامالن قتل هاي خانه جماران
 قصاص شدند 

آرمان دوباره  به قصاص محكوم   شد


