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متعلق به اینجانب
 سلطان علی خدادادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

وکیل اولیای دم: حکم قطعی است

    گــروه حوادث  -  وکیل اولیــای دم دختری به نام 
غزاله که توسط پسری به نام آرمان به قتل رسیده، ابراز 
امیداواری کرده که اولیای دم اگر برایشــان مقدور است 
در مســیر گذشت و بخشش قدم برداشته و از این حق 

خود، گذشت کنند.
شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص آرمان به 

اتهام قتل غزاله / وکیل اولیای دم: حکم قطعی است
به گفتــه محمد رضا زمانی علویجــه؛ وکیل خانواده 
غزالــه، پرونده این قتل پس از انجام تحقیقات مفصل 
و تشکیل جلســات متعدد در دادسرای جنایی تهران 
سپس دو مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان 
تهران )شــعب چهارم و پنجم( و پنج  مرحله رسیدگی 
فرجام خواهی و اعاده دادرســی در دیوان عالی کشور، 
اکنــون در واحد اجرای احکام دادســرای امور جنایی 

تهران، روند اجرایی خود را طی می کند.
وکیــل اولیای دم غزاله اعالم کــرد: رأی قطعی دادگاه 
مبنی بر قصاص اســت. زمانی با اشــاره به اینکه هیچ 
دلیلی مبنی بر زنده بودن غزاله وجود ندارد، خاطرنشان 
کرد: تالش کردیم حقیقت روشن شده و به اثبات برسد 
که خوشبختانه با دقت قضات محترم دستگاه قضا این 
موضوع احراز شد اما اکنون تصمیم با اولیای دم )پدر و 
مادر غزاله( است زیرا به هر حال گذشت از قصاص یا 
اجرای آن، در اختیار آنها است و امیدواریم اگر برایشان 
مقدور است در مسیر گذشت و بخشش قدم برداشته و 

از این حق خود، گذشت کنند.
ماجرای قتل غزاله توسط آرمان چه بود؟

آرمان و غزاله در سفر خانواده هایشان به ترکیه در سال 
1390 با یکدیگر آشــنا و به هم عالقه مند شده بودند. 
این ارتباط بعد از بازگشــت به ایران ادامه پیدا می کند تا 
اینکه 12 اسفند 1392 فرا رسید. روزی که غزاله ناپدید 

می شود.
ساعت 22 دوازدهم اسفند 92 پدر و مادر غزاله، هراسان 
و نگران، به کالنتری 103 گاندی مراجعه و خبر ناپدید 

شدن غزاله را به پلیس اعالم می کنند.
پدر غزاله گفته بود دخترش ســاعت 15 از خانه خارج 
شده و به مطب پزشک پوست در خیابان ظفر رفته اما تا 
این لحظه هیچ خبری از او ندارد و گوشی  تلفن همراهش 

هم خاموش است.
پلیس پس از اعالم مفقودی غزاله توسط پدر و مادر وی، 
بررسی  های خود را آغاز می کند و پی می برد که غزاله پس 
از ترک مطب، در تماس تلفنی با یکی از دوستانش، به او 

گفته که به دیدار پسری به نام آرمان می رود.
آرمان 14 اســفند به پلیس آگاهــی احضار و ماجرای 

آشنایی خود با غزاله را تعریف می کند.
او گفت که ما بعد از آشــنایی در ترکیه، از طریق تلفن، 
پیامک و یاهو با هم ارتباط داشتیم و آخرین  بار یک یا دو 
ماه قبل همراه دوستانش او را مالقات کرده بودم و  پس 
از آن، دیگر وی را ندیده ام. پدر و مادرم از رابطه ما مطلع 

بودند. رابطه ما از دو سال قبل شروع شد ولی در این مدت 
همیشه با هم چالش داشتیم.

آرمان درباره ماجرای روزی که غزاله مفقود شــده بود 
گفت: دوازدهم اســفندماه غزاله با من تماس گرفت و 
گفت نزدیک خانه ما اســت اما هرگز به خانه ما نیامد. 
مــن از آیفون بیــرون را نگاه کردم اما غزاله را ندیدم، به 
همین خاطر پیش برادر کوچکم در اتاق رفتم و به خاطر 

مصرف داروی ضدآلرژی فصلی، خوابم برد.
او در ادامــه بازجویی ها وقتی بــا ادله پلیس آگاهی و 
بازپرس دادسرا روبه رو شد، به حضور غزاله در منزلشان 
و مرگ او اعتراف کرد و گفت: »غزاله با من تماس گرفت 
اما گوشی قطع شد. سپس خودم با او تماس گرفتم، او 
گفت وقت ویزیت دکتر عقب افتاده و او االن مقابل خانه 
ما است. صبر کردم مادرم از خانه خارج شود و بعد در را 
باز کردم و غزاله به خانه مان آمد. با هم صحبت کردیم اما 
او گفت دیرش شده. من او را بدرقه کردم و در را بستم اما 
ناگهان صدای جیغش را شنیدم. او به خاطر خیس بودن 
پله ها ُسر خورده بود و صورتش خونریزی داشت. او را 
به داخل خانه آوردم، چون مرده بود و نفس نمی کشید، 
به دور او کیسه زباله کشیدم و آن را در چمدان چرخدار 
گذاشــته و به میدان مینا بردم و به سطل زباله انداختم، 
سپس برگشتم و خون موجود در راه پله ها را پاک کردم.«
این بخشــی از اعترافات اولیه آرمان بود. او که در زمان 
بازداشــت، چند روز کمتر از 18 ســال سن داشت، در 

ادامه تحقیقات به قتل غزاله توسط خودش اعتراف کرد.
آرمــان در بازجویی های بعدی با اعتراف صریح به قتل 
غزاله، توضیح داد: وقتی غزاله به منزلمان آمد، با هم بحث 
کردیم، غزاله راجع به گذشــته حرف زد و گفت دلش 
برای گذشــته ها تنگ شده،  من نمی خواستم به گذشته 
برگــردم برای همین اجازه ندادم حرف بزند، او مرا هل 
داد، من هم او را هل دادم که سرش به میله تخت خورد، 
من هم سرش را دو دستی گرفتم و چند بار به میله تخت 
کوبیدم و ســپس میله بارفیکس را برداشتم و با آن نیز 
پنج ضربه به سرش زدم، بعد او را در چمدان چرخدار 

گذاشتم و به سطل زباله انداختم.
آرمان ده ماه بعد منکر قتل شد و 14 دی 93 مجدداً علت 
فوت غزاله را عجله وی برای رفتن و سقوط او از پله ها 
اعالم کرد، اما در نهایت قضات دادسرای جنایی تهران 
و قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران، 
آرمان را قاتل غزاله دانستند و بر همین اساس آرمان به 
قصاص محکوم شد اما درخواست فرجام خواهی داد و 
حکم پس از تأیید توسط دیوان عالی کشور، به اجرای 
احکام فرستاده شد که شهریور 95 ریاست قوه  قضائیه 
اجرای حکم را جهت بررســی مجدد متوقف کرد اما 
پس از بررسی طوالنی که دو سال بطول انجامید، ایرادی 
در پرونده مالحظه نشد و مجدداً پرونده جهت اجرای 

حکم اعاده شد.
در ادامه، هشتم دی 97 جلسه صلح و سازش با حضور 

خدام آســتان قدس رضوی برگزار شــد و اولیای دم 
گذشــت خود را منوط به معرفی محل اختفای جسد 
اعالم کردند اما به دلیل عدم کشف جسد، 11 دی 98 به 

عنوان تاریخ اجرای حکم قصاص تعیین شد.
صبح روز 11 دی 98، آرمان در زندان رجایی شــهر تا 
پای چوبه دار رفت. اولیای دم برای اجرای حکم اصرار 
داشتند اما در آخرین لحظات، پدر و مادر غزاله به آرمان 
یک ماه فرصت دادند تا محل اختفای جسد فرزندشان را 

اعالم کند تا آنها از مجازات او گذشت کنند.
از فــردای آن روز تالش وکیل آرمان معطوف به اعاده 
دادرسی و محاکمه دوباره آرمان شد. درخواستی که از 
سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد تا آرمان بار دیگر 

محاکمه شود.
وکیل آرمان مدعی شد بعد از تاریخ تشکیل پرونده قتل، 
برای غزاله در دانشگاه محل تحصیل او برگه مرخصی 
تحصیلی صادر و همچنین دفترچه بیمه اش هم تمدید 
شده است، به این ترتیب درخواست اعاده دادرسی کرد.
دو نفــر از قضاتی که قبــالً رأی بر قصاص داده بودند 
اعالم کردند با توجه به ادعاهای مطرح شــده از سوی 

وکیل آرمان، باید در این زمینه تحقیقات بیشتری شود.

موضوعات مذکور در ادامه مورد بررسی قرار گرفت، از 
دانشگاه غزاله استعالم صورت گرفت که دانشگاه پاسخ 
داد: درخواست مرخصی، نه توسط شخص غزاله بلکه 
توسط خانواده غزاله انجام شده و از زمان اعالم مفقودیت 
و قتل غزاله، او  هرگز به دانشگاه مراجعتی نداشته است و 
پدر و مادر غزاله به امید پیدا شدن دخترشان، برای او یک 

ترم مرخصی گرفته اند.
درباره تمدید دفترچه بیمه غزاله نیز از کارگزاری بیمه 
استعالم صورت گرفت که در استعالم صورت گرفته 
مشخص شد والدین غزاله )و نه شخص غزاله( در همان 
اوایــل و به امید زنده بــودن او، برای یک نوبت تمدید 

دفترچه دخترشان، به بیمه مراجعه کرده بودند.
آرمان نهایتاً بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار در 
شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران، بار دیگر اعالم 
کرد قتل غزاله کار او نیست و نمی داند جسد کجاست و 

ممکن است غزاله زنده باشد.
در نهایت قضات دادگاه کیفری یک اســتان تهران وارد 
شور شدند و آرمان را در قتل غزاله مجرم تشخیص دادند 
و او را به قصاص محکوم کردند که رأی صادر شده یک 

بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شد.

شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص آرمان به اتهام قتل غزاله

بحث های اینستاگرامی فاجعه ساز شد
    گروه حوادث-  دو شرور ورامینی که با همدستی 17 نوچه شان 
در شلیک شبانه به خاطر کل کل های اینستاگرامی،دوستشان را کشته 
وگوشش را بریده بودند در دادگاه محاکمه شدند اما قتل را گردن 

یکدیگر انداختند.
 بریدن گوش در ورامین اتفاق افتاد. علت بریدن گوش بحث های 
اینســتاگرامی بود. دو شرور ورامینی به همراه نوچه هایش بریدن 
گوش را انجام دادند. در پرونده بریدن گوش چند متهم دیگر ردیابی 
و دستگیر شدند. پرونده بریدن گوش نیز  برای رسیدگی به دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
فیلم ضبط شده صحنه جنایت که نشان می دهد متهمان نقاب به 
چهره دارند تنها سرنخ افشای حقیقت است.کارشناسان تشخیص 
هویت قرار است در تن پیمایی متهمان و تطبیق با فیلم ضبط شده 

عامل اصلی شلیک خونین را معرفی کنند.
پشت پرده تیراندازی و بریدن گوش در ورامین چه بود؟

 شــامگاه 29 تیر ماه سال 98 صدای شلیک چندین تیر در یکی از 
میدانهای ورامین پیچید و درگیری خونین میان اوباش  با کشته شدن  
جوانی به نام پیمان پایان یافت .جسد پیمان که با شلیک دو گلوله از 

پا درآمده و گوشش بریده شده بود به پزشکی قانونی منتقل شد و 
پلیس به پیگیری ماجرا پرداخت .

در بررسی های بعدی مشخص شد در آن درگیری دو نفر از دوستان 
پیمان نیز زخمی شده که همراه دوستانشان به بیمارستان منتقل شده  

بودند.
ســیاوش و دانیال که در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بودند 
شناســایی شدند و گفتند دوستشــان پیمان در درگیری با  یکی از 
اوباش  ورامینی  و نوچه هایش که آن شب نقاب به صورت داشتند 

کشته شده است.
 پلیــس در ادامه تحقیقــات زن جوانی را که با قربانی رابطه تلفنی 
داشت ردیابی و بازداشت کرد .اظهارات این  زن تحقیقات  را وارد 

مرحله تازه ای کرد .
زن جوان گفت :مدتی بود با پیمان در رابطه  بودم  اما یکی از دوستان 
او که به نام جواد بود به من ابراز عالقه کرده بود و می خواست با من 
بیشتر آشنا شود .من چندبار تلفنی با او صحبت کردم. آخرین بار به 
من گفت قصد دارد  همراه دوستانش ،پیمان را به میدان اصلی شهر 

بکشاند و او را  با شلیک کالشینکف بکشد.

با اظهارات زن جوان جواد  2۶ ســاله  ردیابی و بازداشــت شد و به 
شلیک خونین با همدستی 18 نوچه اش اعتراف کرد .

وی گفت: خانواده من و خانواده پیمان  از سالها قبل بر سر یک زمین 
با هم اختالف داشتیم. اختالف خانواده هایمان باعث شده بود من و 
پیمان چند بار در اینستاگرام با هم کل کل کنیم.آخرین بار وقتی پیمان 
در الیو اینستاگرام به من فحاشی کرد  در خانه دوستم نقشه قتل او 
را کشیدم. من از نوچه هایم  خواستم تا برایم کالشینکف تهیه کنند .
جواد که چندین سابقه کیفری در پرونده اش دارد ادامه داد :ما می 
دانستیم  آن شب  پیمان قصد دارد به نمایشگاه خودرو دوستش برود. 
به همین خاطر شبانه به آنجا رفتیم .نوچه هایم که همگی چاقو و قمه 
داشتند به پیمان و دوستانش حمله ور شدند و من با کالشینکف به 
آنها شلیک کردم. سپس دوستانم گوش او را بریدند و ماشین آنها را 
آتش زدند و ما فرار کردیم. به دنبال اعتراف های مرد شرور ،18 متهم 
دیگر  ردیابی و بازداشت شدند و به درگیری خونین اعتراف کردند.

انکار قتل و بریدن گوش از سوی شرور ورامینی
 اما در این میان جواد اعترافاتش را پس گرفت و منکر شلیک شبانه 
شد و گفت: یکی از دوستانم به نام شهاب که از اوباش ورامین است 

آن شــب دست به شلیک زد.اما من به خاطر مرام و معرفتم قتل را 
گردن گرفتم.

این در حالی بود که دوربین های مدار بسته میدان شهر، صحنه شلیک 
خون را ضبط کرده بود. با به دســت آمدن فیلم دوربین مداربسته 
پرونده جواد به اتهام محاربه به دادگاه انقالب فرستاده شد  تا به جرم 

انها رسیدگی شود.
پرونده  قتل پیمان  نیز  برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد .برای جواد به اتهام مباشرت در قتل و  برای 18 
نوچه اش به اتهام معاونت در جنایت  و کمک در فراری دادن وی 
کیفرخواست صادر شد و آنها در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان 
تهران از خود دفاع کردند.در ابتدای جلســه  اولیای دم درخواست 

قصاص را مطرح کردند.
در جلسه دادگاه پرونده بریدن گوش چه گذشت؟

ســپس جواد در جایگاه ویژه ایستاد.وی گفت: من به خاطر مرامم 
قتــل را گردن گرفتم اما حاال می خواهم حقیقت را بگویم.من آن 

شب کالشینکف در دست نداشتم و شهاب دست به شلیک زد.
وی ادامه داد: بعد از کشــته شــدن پیمان،خانواده او  به تالفی یکی 

از بســتگان مرا با شلیک گلوله کشتند که پرونده اش برای تکمیل  
تحقیقات در پلیس آگاهی است.من دروغ نمی گویم.

نوبت دفاع به شهاب که رسید گفت: اتهام معاونت در قتل را قبول 
دارم اما من به پیمان شلیک نکردم.17متهم دیگر نیز به دفاع پرداختند 
و تنها یک نفر از آنها شــهاب را به عنوان عامل شــلیک به پیمان 

معرفی کرد.
به این ترتیب قیلم دوربین مداربســته و جواد و شــهاب به مرکز 
تشــخیص هویت پلیس آگاهی معرفی شدند تا کارشناسان با تن 
پیمایی  دو متهم بتوانند تشخیص دهند عامل شلیک خونین کدام 
یک از این متهمان بوده است. بعد از اظهار نظر کارشناسان تشخیص 

هویت درباره این پرونده حکم صادر خواهد شد.

تخفیف باورنکردنی5تا35%
لوازم خانگی،مبلمان ، تخت،تشک

اقساط بی بهره  ۷691۷95

فروش و خدمات تصفیه آب 
فروشگاه آب ثمین 
ونوس طبقه اول 194

۰934۷69665۷

 

مفـقودی
خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 

جزئی و کلی  مجتمع های اداری 
 مسکونی -خدماتی -تجاری               

۰934۷693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

۰912۰459198

مشاوره ی فروش و بازاریابی محصول و 
خدمات به شرکتهای صنعتی و انبوه سازان 

شماره تماس ۰9384641۰62

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات

 

کابینت و
تجهیزات اداری

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  ۰9336۷5۰914 عمرانی

 

رهن و فروش

 

مشاوره و بازاریابی
 

اسـتخدام
 

تدریس خصوصی

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت 
مورد نیاز است . متقاضیان به نشانی ویالهای 

مروارید روبروی هایپرمارکت 
باالی بانک سینا واحد ۷15 مراجعه نمایند . 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(
شماره تماس: ۰۷644424999

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با 8سال سابقه تدریس 
به همراه کالسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

۰93626۰4281

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد ۷15 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

صنایع چوب خسروی
درب ارزان شد     85۰HDFت

مالمینه95۰ت
۰939194۰۰25  -   ۷692969

در ورامین خون به پا شد؛


