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درخواست قصاص
 براي قاتل پيرزن تنها

پليس قالبي باغ فيض 
به دام افتاد 

مأموران كالنتري 140 باغ فيض مرد مأمور نمايي را 
هنگام اخاذي از شهروندي دستگير كردند. متهم 
در بازجويي ها به 20 فقره اخ�اذي اعتراف كرد. 
به گزارش جوان، سركالنتر دوم پليس پيشگيري 
تهران بزرگ با اعالم اين خبر گفت: ساعت 17 عصر 
روز دو شنبه گشت انتظامي كالنتري 140 باغ فيض 
به يك دس��تگاه خودروي پژو 207 س��فيدرنگ با 

LED پليس مشكوك شدند. 
مأموران كالنتري به صورت نامحس��وس خودرو را 
تحت نظر قرار دادند كه متوجه شدند، راننده خودرو 
با لباس شخصي خودش را به شهروندي مأمور پليس 

معرفي كرده و قصد اخاذي دارد. 
پس از اين مأم��وران پليس براي دس��تگيري وي 
وارد عمل ش��دند و متهم را دستگير كردند. متهم 
در تحقيقات ابتدايي خود را بي گناه معرفي كرد، اما 
مأموران پليس متوجه تناقض گويي هاي وي شدند 
و او را براي تحقيق بيشتر به كالنتري 140 باغ فيض 

منتقل كردند. 
سرهنگ آذين در ادامه خاطر نشان كرد: مأموران 
كالنتري در بازرسي از خودروی متهم دو سر برگ 
و مهر ارگان هاي دولتي همراه با اسلحه پالستيكي، 

شوكر و گاز اشك آور كشف كردند. 
پس از اين متهم ك��ه چاره اي ج��ز بيان حقيقت 
نداشت به 20 فقره رش��وه گيري و اخاذي با جعل 
عنوان پليس از شهروندان اعتراف كرد كه مشخص 
شد متهم عالوه بر اخاذی در پوشش مأمور پليس با 
شيوه پيشنهاد ازدواج به بانوان از تعدادی زن جوان 

كالهبرداري كرده است. 
سرهنگ آذين در پايان گفت: پرونده متهم پس از 
اعترافاتش براي سير مراحل قانوني به مرجع قضايي 
معرفي شد و كشف جزئيات پرونده و شناسايي مال 

باختگان ادامه دارد. 

پس�ر جوان�ي كه ب�ه بهان�ه تحويل 
بس�ته معيش�تي عمه پ�درش را با 
انگيزه س�رقت به قتل رس�انده بود، 
در دادگاه محاكم�ه ش�د اولياي دم   
براي او درخواس�ت قص�اص دادند. 
به گزارش جوان، 26 ارديبهشت سال ۹۹، 
مأموران كالنتري 1۵۳ شهرك وليعصر 
از قتل زن 7۹ ساله به نام اعظم در منزل 
مسكوني اش باخبر و راهي محل شدند. 
بعد از حضور مأموران در محل، جسد 
كه روي زمين افتاده بود به پزش��كي 
قانوني منتقل ش��د. پس��ر مقتول كه 
در محل حض��ور داش��ت و مأموران را 
باخبر كرده ب��ود، گفت: »پ��درم فوت 
كرده بود و مادرم به تنهايي در خانه اش 
زندگ��ي مي ك��رد. او بيم��اري قلبي 
داشت و هيچكدام از ما خواهر و برادر 
نمي توانستم هميش��ه كنارش باشيم 
به همين خاطر در خان��ه اش دوربين 
مداربسته گذاش��ته بودم تا هميشه او 
را از  ببينيم و از حالش باخبر باش��يم. 
آخرين بار وقتي او را ديدم وضو گرفته 
بود و مي خواست نماز بخواند، اما يكباره 
متوجه ش��دم دوربين خاموش ش��د. 
تالش كردم آن را وصل كنم، اما نش��د. 
از نگران��ي با مادرم تم��اس گرفتم، اما 
پاسخي نش��نيدم. همان موقع به خانه 
مادرم رفتم  و وقتي در را با كليدي كه 

داشتم باز كردم با جسدش روبه رو شدم كه 
روي زمين افتاده بود و طالهايش س��رقت 

شده بود.«
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مأموران 
تحقيقات خ��ود را در باره اي��ن حادثه آغاز 
كردند تا اينكه مشخص شد پسر برادرزاده 
مقتول به نام مجتبي چند بار براي تحويل 
بسته معيشتي به خانه زن سالخورده رفت و 

آمد داشته است. 
تحقيق��ات ادامه داش��ت تا اينك��ه يكي از 
دوس��تان مجتبي ب��ه پليس آگاهي رفت و 
گفت: »امروز همراه مجتبي به تفريح رفته 
بوديم سپس براي نوشيدن آبميوه به يك 
آبميوه فروش��ي رفتيم. هر چه اصرار كردم 
پول آبميوه ها را حساب كنم مجتبي قبول 
نكرد. او هنگامي كه قصد داشت از جيبش 
كارت عابر بانك��ش را بيرون بي��اورد يك 
انگشتر و يك النگوي زنانه از جيبش بيرون 
افتاد. وقتي فهميدم عمه پ��در مجتبي به 
قتل رسيده و طالهايش سرقت شده است 
به او مشكوك شدم و تصميم گرفتم به اداره 

پليس بيايم و موضوع را خبر دهم.«
با بدس��ت آمدن اي��ن اطالع��ات مجتبي 
2۳ س��اله به عنوان مظنون ب��ه قتل تحت 
تعقيب قرار گرفت و بازداش��ت ش��د. او در 
همان بازجويي هاي اوليه به قتل به انگيزه 
سرقت اعتراف كرد و بعد از بازسازي صحنه 
جرم راهي زندان ش��د.  پرون��ده با اعتراف 
متهم و كامل ش��دن تحقيقات ب��ه دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد تا 
اينكه در اولين جلس��ه محاكمه روي ميز 
هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه به رياست 
قاضي زالي قرار گرفت.  بعد از اعالم رسميت 
جلسه، نماينده دادستان متن كيفرخواست 
را قرائت كرد. در ادامه اولياي دم كه فرزندان 
مقتول بودند در جاي��گاه قرار گرفتند و هر 
كدام براي متهم درخواست قصاص كردند. 
در ادامه يك��ي از فرزندان مقت��ول گفت: 
»مجتبي چند بار به بهانه دادن بسته هاي 
معيشتي به خانه  مادرم رفت و آمد داشت. 
چند بار ب��ه او تذكر داده ب��ودم كه مادرم 
نيازي به بس��ته هاي معيش��تي ندارد، اما 
گوشش بدهكار نبود. او بعد از تحويل بسته 
خانه را ترك كرده ب��ود، اما بار دوم به بهانه 
اينكه كليد را در خانه جا گذاشته وارد خانه 
شده بود و با كوبيدن ماهيتابه به سر مادرم 
او را كشت. متهم با از كار انداختن دوربين و 
سرقت هارد آن قصد داشت ردي از خود به 
جاي نگذارد. االن راضي به گذشت نيستم و 

برايش قصاص مي خواهم.«
با اين درخواس��ت متهم به دستور رياست 
دادگاه در جاي��گاه ايس��تاد و ب��ا اق��رار به 
جرمش در ش��رح ماجرا گف��ت: »در يك 
كارگاه توليدي كمد ديواري كار مي كردم، 
اما به خاطر ش��يوع وي��روس كرونا كارگاه 
تعطيل ش��د به همين خاطر بيكار ش��دم. 
در اي��ام بي��كاري 10 ميليون توم��ان براي 
انج��ام كاري از صاحبكارم ق��رض گرفته 
بودم اما نمي توانس��تم بدهي ام را پرداخت 
كنم. در اين ايام با گ��روه خيري در توزيع 
بس��ته هاي معيش��تي همكاري مي كردم. 
مي دانستم عمه پدرم تنها زندگي مي كند 
و درآمد زيادي ندارد به همين خاطر چند 
بار به منزل او رفتم تا برايش بسته معيشتي 
بب��رم، اما آن پي��رزن مي گفت پس��رانش 
مخالف هس��تند به همين خاطر بس��ته را 

قبول نكرد.«
متهم در خصوص قت��ل گفت: »آخرين بار 

وقتي به خانه پي��رزن رفت��م او گفت بايد 
با پس��رانش صحبت كنم تا اگر آنها اجازه 
بدهند بسته را تحويل بگيرد. از او خواستم 
خودش با پس��رش هماهنگ كند و تماس 
بگيرد. او قبول كرد و سراغ تلفن رفت و بعد 
از تماس با پسرش به آشپزخانه رفت تا برايم 
چايي بريزد. همانجا وسوسه شدم و دنبالش 
به آش��پزخانه رفتم، س��پس يك ماهيتابه 
برداش��تم و محكم به س��رش زدم. وقتي 
مقتول روي زمين افتاد بالفاصله طالهايش 
را سرقت كردم، اما قبل از فرار دوربين را از 
كار انداختم و هارد آن را برداشتم تا ردي به 

جاي نماند.«
پس��ر ج��وان در آخر گف��ت: »ب��اور كنيد 
پشيمانم. من به قصد كش��تن پيرزن وارد 
خانه اش نش��ده بودم، اما به خاطر مش��كل 
مالي وقتي طاله��اي او را ديدم وسوس��ه 
شدم  طالهای او را سرقت كنم  . از اولياي دم 

شرمنده ام و درخواست گذشت دارم.«
او درباره اظهارات دوس��تش گفت: »بعد از 
حادثه خيلي استرس داشتم و حالم بد بود. 
اين شد كه به ديدن يكي از دوستانم رفتم. 
براي اينكه آرام شوم  . به او گفتم شنيده ام 
افرادي به بهانه توزيع بسته هاي معيشتي 
زن تنهايي را به قتل رس��انده اند. بعد از آن 
بود كه دوستم با افتادن دو قطعه از طالهاي 
پيرزن از جيبم مش��كوك ش��د و به اداره 

پليس رفت.«
در پاي��ان هيئ��ت قضايي بعد از ش��نيدن 
دفاعيات متهم جهت صدور رأي وارد شور 

شد. 
گفت و گو با متهم

سابقه داري؟
خير.

اعتياد داري؟
بعضي اوقات قرص ترامادول مي خورم. 

براي مصرف قرص دستور پزشك 
داري؟

خير، فقط براي اينكه آرام شوم اين قرص را 
مصرف مي كنم. 

چرا وقتي بيكار شدي دنبال كار 
نرفتي؟

فكر مي كردم كارگاه باز می شود. 
از قبل نقشه قتل داشتي؟

خير، فقط براي تحويل س��بد كاال به خانه 
مقتول رفته بودم كه فكر س��رقت به سرم 

زد. 
مي دانستي كه مقتول طال دارد؟

خير، ما ب��ا هم رفت و آمد نداش��تيم چون 
خانواده هايمان با هم اختالف داشتند فقط 
خودم به تنهايي چند بار به خانه آنها رفت 

و آمد داشتم. 
بعد از قتل چه حالي داشتي؟

صحنه قتل از جلوي چشمانم دور نمي شد. 
همان شب به بهشت زهرا رفتم و نيمه هاي 
شب به خانه برگش��تم و تا صبح نخوابيدم. 
عذاب وجدان رهايم نمي كرد و پش��يمان 

بودم، اما بي فايده بود. 
براي بدهكاري ات از كسي كمك 

نگرفتي؟
هيچ كس كمكم نكرد. 

براي رضايت تالش كردي؟
فكر نكنم رضايت بدهند. به هر حال اين حق 
آنهاست و من اشتباه بزرگي مرتكب شده ام. 
اگر هم رضايت بدهند و آزاد بشوم زندگي ام 
تباه است و نمي دانم آبروي ريخته شده ام را 
چطور جمع كنم. به هر حال تحمل زندان 
برايم سخت است. اميدوارم زودتر تكليفم 

روشن شود.

نظربه اينكه آقای محمدعلی نداف به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت س�ند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره 
مراجعه نموده ومدعی است سند مالكيت ششدانگ يكباب منزل مسكونی به شماره پالک 7320 فرعی از3- اصلی بخش 
نه مشهد مفقود شده است،بابررسی دفتر امالک معلوم ش�د مالكيت نامبرده ذيل دفتر شماره 348 صفحه 562 به شماره 
65208 ثبت وسند مالكيت به شماره 142382 صادر گرديده است.ضمنا برابر سند شماره 162142 مورخ 1399/12/12 ملك 
در رهن بانك اقتصاد نوين ميباشد.دفتر امالک بيش ازاين حكايتی ندارد ،لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب 
يك نوبت آگهی ومتذكرميگرددهر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد،بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمی به اين اداره تسليم نمايد.بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 

مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

حميدرضا افشار-ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس-

م الف 643

نظر به اينكه خانم خير النسا بيات به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل به شماره پالک 326 
فرعی از 78 اصلی بخش نه مشهد مفقود شده است.بابررسی دفتر امالک معلوم شد ،مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 405 صفحه 142 به شماره 76295 ثبت و سند مالكيت به شماره 966510 صادر گرديده 
است.دفتر امالک بيش ازاين حكايتی ندارد.لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت،مراتب يك نوبت 
آگهی ومتذكر ميگردد هركس نس�بت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود س�ند 
مالكيت نزد خود ميباشد،بايس�تی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش�ار آگهی اعتراض كتبی خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد.بديهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حميدرضا افشار-ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 644

نظربه اينكه آقای محمد مهدی رحيمی به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی 
نوبت دوم به اين اداره مراجعه نموده ومدعی است سند مالكيت ششدانگ پالک 98 فرعی از 121- اصلی 
بخش نه مشهد ،به علت س�هل انگاری مفقود گرديده است. بابررس�ی دفتر امالک معلوم شد مالكيت 
محمد مهدی رحيمی ذيل ثبت 342340 صفحه 151 دفتر 2077 ثبت و سند مالكيت به شماره 794986 
سری د91 صادر گرديده است.لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهی ومتذكر 
ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد ،بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش�ار آگهی اعتراض كتبی خود را  به پيوست اصل سند 
مالكيت يا سند معامله رسمی  به اين اداره تسليم نمايد. بديهی است  در صورت عدم وصول  اعتراض در 
مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی  نسبت به صدور مالكيت 

المثنی  وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حميدرضا افشار-ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 637

نظر به اينكه خانم الهام صديق پناه به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره پالک 
11207 فرعی از 3- اصلی بخش نه مشهد ،مفقود شده است. بابررسی دفتر امالک معلوم شد ،مالكيت 
نامبرده ذيل دفتر شماره 2045 صفحه 139 به شماره 338079 ثبت وسند مالكيت به شماره 504118 
صادر گرديده اس�ت.دفتر امالک بيش ازاين حكايتی ندارد.لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت 
،مراتب يك نوبت آگهی ومتذكر ميگردد هركس نس�بت به ملك مورد آگهی معامل�ه ای انجام داده يا 
مدعی وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ،بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهی  اعتراض 
كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد. بديهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور مالكيت المثنی  وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حميدرضا افشار-ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 446

نظربه اينكه آقای مصطفی ساالری حسين آباد به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت اول به 
اين اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالكيت سه دانگ مش�اع از ششدانگ به شماره پالک 11207 فرعی از3- اصلی 
بخش نه مشهد مفقود شده است.  بابررسی دفتر امالک معلوم ش�د مالكيت نامبرده ذيل  دفتر شماره 2045 صفحه 142 به 
شماره 338080 ثبت وسند مالكيت به ش�ماره 504117 صادر گرديده اس�ت. دفتر امالک بيش ازاين حكايتی ندارد،لذا به 
استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهی ومتذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای 
انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايس�تی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهی  اعتراض كتبی 
خود را  به پيوست اصل سند مالكيت يا س�ند معامله رسمی به اين اداره تس�ليم نمايد.بديهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی 

وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حميدرضا افشار-ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 645  

برگ س�بز خودرو پژو تيپ 206TU5 مدل 1399رنگ سفيد 
روغنی ش�ماره پالک ) ايران68 265 ه 16( به ش�ماره موتور 
 NAAP13FE9L1043890 166 و شماره شاسیB0041601
متعلق به نادر آهنگری شيشوان مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.البرز.

آگهی اعالم مفقودی

        سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره1۳۹۹60۳060220012۹4هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای فتح اله هزاره فرزندعبداله به ش��ماره شناس��نامه 1۳1كدملی07006۹۳۵۹۹ صادره 
اززاوه دريك قطعه زمين مزروعی بمس��احت۵000مترمربع پالك فرعی از۳۳۳اصلی واقع دربخش۵خريداری ازمالك رس��می آقای محمدرضا شفيعی 
قصرمحرز گرديده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله1۵روزآگهی می شوددرصورتی كه اش��خاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ  رسيد،ظرف مدت يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض،داد خواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهدشد.                                       
تاريخ انتشارنوبت اول:1400/۳/26

محمدرضارجايی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/4/۹   

        سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره140060۳06022000102هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی دولتی فرزند محمدمراد به شماره شناسنامه1۵6۵ كدملی  0۸4۸۸40771صادره 
از فريمان دريك باب س��اختمان به مس��احت۸0/107 متر مربع پالك 2۳6۸فرعی از276اصلی واقع در بخش 1۳از محل مالكيت رسمی متقاضی محرز 
گرديده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله1۵ روزآگهی می ش��وددرصورتی كه اشخاص نس��بت به صدورسند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ  رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواس��ت خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادرخواهدشد.                                       
تاريخ انتشارنوبت اول:1400/۳/26

محمدرضارجايی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالكتاريخ انتشارنوبت دوم:1400/4/۹                                          

اينجانب بهزاد بنائيان فرزند قاس�م  به ش�ماره 
ملی 0069389527 به تاريخ تولد 1358/09/30 
مسلمان و شيعه هس�تم و از فرقه بهائيت تبری 

ميجويم.

سرقت از زنان سالخورده براي تهيه جهيزيه 
پرس�تار خانگي كه ب�ا خوران�دن چايي 
مس�موم زنان س�الخورده را بي هوش و 
ام�وال آنه�ا را س�رقت مي ك�رد پس از 
دستگيري مدعي ش�د كه به خاطر تهيه 
جهيزيه دخترش سرقت مي كرده است. 
به گزارش ج��وان، عص��ر روز 1۸ فروردين 
امسال به مأموران پليس تهران خبر رسيد 
مستخدم خانه اي پس از بي هوش كردن زن 
سالخورده اي طالها و تمامي اموال با ارزش 

او را سرقت كرده است. 
مرد جواني كه موضوع را به مأموران پليس 
خبر داده بود، گف��ت: مدتي قبل پدرم فوت 
كرد و مادر سالخورده ام تنها شد. ابتدا تصميم 
گرفتم از او در خانه ام نگهداري كنم، اما قبول 
نكرد و به همين خاطر تصميم گرفتم براي 
او پرستار خانگي اس��تخدام كنم. چند روز 
در يكي از سايت هاي فضاي مجازي آگهي 
استخدام پرستار خانگي دادم تا اينكه پس 
از صحبت با چند نفر در نهايت زن جواني را 

به نام شهره كه شرايطش با ما هماهنگ بود 
براي نگهداري مادرم استخدام كردم. 

او امروز به خانه مان آمد و كارش را شروع كرد 
و من هم به او اعتماد كردم تا اينكه ساعتي 
قبل دوباره براي ديدن مادرم به خانه آمدم 
تا از او خبري بگيرم. وقتي وارد خانه شدم با 
صحنه عجيبي روبه رو شدم كه ديدم مادرم 
بي هوش روي زمين افتاده اس��ت و تمامي 
طالهاي��ش كه حدود 200 ميلي��ون تومان 
ارزش دارد سرقت شده است. بالفاصله مادرم 
را براي درمان به بيمارس��تان رس��اندم كه 
پزشكان اعالم كردند به او داروي بي هوشي 
خوران��ده ش��ده اس��ت و االن از پرس��تار 
خانگي مان به جرم بي ه��وش كردن مادرم 

و سرقت طالهاي او شكايت دارم. 
     دومين سرقت 

با ش��كايت مرد ج��وان پرونده به دس��تور 
بازپرس شعبه هشتم دادسراي ويژه سرقت 
براي شناسايي متهم در اختيار كارآگاهان 

اداره پنجم پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي ك��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
ادامه داش��ت مأم��وران پليس با ش��كايت 
مشابه ديگري روبه رو ش��دند كه حكايت از 
آن داشت زن مستخدم اين بار هم در اولين 
روز كاري اش زن س��الخورده ديگري را هم 
بي ه��وش كرده و طاله��اي او را ب��ه ارزش 

21 ميليون تومان سرقت كرده است. 
بدين ترتيب مأموران دس��ت به تحقيقات 
تخصصي زدن��د كه دريافتند متهم س��ارق 
سابقه داري اس��ت كه مدتي قبل به همين 
شيوه دست به سرقت زده و روانه زندان شده 

اما با وثيقه آزاد شده است. 
با شناسايي متهم، مأموران خيلي زود وي را 
در مخفيگاهش بازداشت كردند. مستخدم 
سارق در بازجويي ها به دو سرقت اعتراف كرد 
و در ادامه به دستور بازپرس براي تحقيقات 
بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره پنجم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

پدر و مادر بابك خرمدين
 به صحنه جنايت بازگشتند 

پدر و مادر بابك خرمدين كه به اتهام قتل سه 
عضو خانواده شان در بازداشت به سر مي برند 
با حضور در محل جنايت در شهرک اكباتان 
تهران صحنه هاي قتل را بازس�ازي كردند. 
به گزارش جوان، روز يك شنبه  26 ارديبهشت 
امسال مأموران پليس تهران جسد مثله شده 
م��ردي را در ش��هرك اكباتان داخل س��طل 
زباله اي كشف كردند. بررسي هاي فني قاضي 
محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جناي��ي ته��ران و كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاه��ي خيلي زود نتيج��ه داد و هويت 
مقتول به نام بابك خرمدين كارگردان سينما 

و استاد دانشگاه شناسايي شد. 
پس از اين پدر ۸1 ساله و مادر سالخورده بابك 
به اتهام قتل بازداشت شدند و متهمان عالوه بر 
قتل بابك به قتل دامادشان فرامرز در سال ۹0 و 
دخترشان آرزو در سال ۹7 هم اعتراف كردند. 

     تحقيقات درباره قتل هاي احتمالي 
اعتراف متهمان به سه قتل مثل بمب ساعتي در 
فضاي مجازي منفجر شد و واكنش هاي زيادي 
را از س��وي افراد مختلف به دنبال داش��ت به 
طوري كه احتمال مي رفت، متهمان در جريان 
قتل هاي سريالي خود مرتكب قتل هاي ديگري 
هم شده باشند. بررسي ها حكايت از آن داشت 
آرزو قبل از ازدواج با فرامرز با مرد دندانپزشكي 
ازدواج مي كند، اما مدتي بعد از او جدا مي شود. 
همچنين تحقيقات جنايي نش��ان داد يكي از 

دوستان آرزو هم كه رابطه خوبي با آرزو داشته 
پس از قتل آرزو ناپديد شده است. 

بدين ترتيب مأموران پليس براي مشخص شدن 
سرنوشت آنها دست به تحقيقات گسترده اي 
زدند كه پس از مدتي دريافتند شوهر اول آرزو 
زنده است و در شهر قم زندگي مي كند. از سوي 
ديگر مأموران پليس هويت دوس��ت صميمي 
آرزو را هم شناسايي كردند كه مشخص شد وي 
هم زنده است و بدين ترتيب قتل های احتمالي 
ديگر از س��وي دو متهم براي مأموران پليس 

رنگ باخت. 
همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
متهمان براي مشخص شدن سالمتي روحي 
و رواني شان در اختيار تيمي از پزشكي قانوني 
قرار گرفتند تا اينكه پس از گذش��ت ۳1 روز از 
حادثه صبح روز دوش��نبه 24 خرداد متهمان 
براي بازسازي صحنه هاي قتل به محل جنايت 

رفتند. 
    شهرک اكباتان 

صبح روز دوشنبه اس��ت و تعدادي از مأموران 
كالنتري آزادي در نزديكي يكي از بلوك هاي 
شهرك اكباتان كه محل زندگي بابك خرمدين 
بود حضور دارند. قرار اس��ت قبل از ظهر پدر و 
مادر بابك براي بازسازي صحنه هاي قتل وارد 
بلوك شوند. سرانجام ساعت 11 صبح خودروي 
مخصوص انتقال متهم��ان پليس آگاهي وارد 
شهرك اكباتان شد و جلوي بلوك توقف كرد. 

بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي امور 
جناي��ي همراه مأموران تش��خيص 

هويت اداره آگاهي و تيم فيلمبرداري 
وارد البي بلوك شدند و در ادامه همراه 

مدير بل��وك به خانه اكب��ر خرمدين رفتند. 
سپس سيس��تم دوربين هاي مداربسته داخل 
ساختمان و داخل آسانس��ور به دستور قاضي 
پرونده قطع شد و در ادامه پس از خارج شدن 
نگهبان و مدي��ر س��اختمان از آن طبقه اكبر 
خرمدين و همس��رش كه چند مأم��ور آنها را 
همراهي مي كردند س��وار بر آسانسور شدند و 
لحظاتي بعد وارد خانه اي شدند كه در آنجا سه 

قتل مرتكب شده بودند. 
    بازسازي صحنه هاي قتل 

پدر بابك با آرامش ابتدا قتل دامادش فرامرز 
را بازسازي كرد و دوباره همان اعترافات قبلی 
را تك��رار كرد و گف��ت دامادش ب��ا دخترش 
بداخالق��ي مي ك��رده و از نظ��ر اخالقي هم 
مشكل داش��ته اس��ت و به همين خاطر او را 
پس از مس��موم كردن به قتل رسانده است. 
همس��رش هم مدعي ش��د كه دخترش آرزو 
او را با تعدادي قرص مس��موم كرده و بعد هم 
شوهرش او را به قتل رسانده است. پس از اين 
اكبر خرمدين صحنه قتل آرزو را هم بازسازي 
كرد و همس��رش هم درب��اره قرص هايي كه 
داخل كله پاچ��ه به آرزو خوران��ده بود حرف 
زد. در آخر زن و ش��وهر س��الخورده لحظه به 

لحظه قتل پسرشان بابك را بازسازي كردند 
و دوباره همان ادعاهاي قبلي را بازگو كردند. 
مادرش درباره چگونگي بي هوش��ي پسرش 
توضيح داد و پدرش قتل او را بازسازي كرد و 
گفت كه چطور بابك نيمه بي هوش به صورت 
چهار دست و پا به سوي آش��پزخانه مي رفته 
كه با چاقو او را س��الخي كرده اس��ت. سپس 
متهم مقابل دوربين تيم جنايي داخل حمام 
صحنه دلخراش مثله كردن بابك را بازسازي  
كرد و پس از آن نحوه قرار دادن اعضاي بدن 
او را داخل چمدان توضيح داد . در پايان اكبر 
خرمدين نحوه انتقال جسد مثله شده را دقيقاً 
ش��بيه فيلمي كه دوربين مداربسته آسانسور 
س��اختمان محل زندگي اش ضبط كرده بود 
بازس��ازي كرد و در نهايت پس از پنج ساعت 

بازسازي صحنه س��ه قتل به دستور بازپرس 
ويژه قتل در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفتند و به بازداشتگاه برگردانده شدند. 

     نظريه پزشكي قانوني 
در حالي كه قرار است به زودي پس از تكميل 
تحقيقات و صدور كيفرخواست پدر و مادر بابك 
خرمدين به جرم قتل س��ه عضو خانواده شان 
در دادگاه كيفري يك اس��تان تهران محاكمه 
شوند، پزشكي قانوني اعالم كرد اكبر خرمدين 
دچار اختالل روانپزشكي است، اما اختالالت 
او در حدي نبوده كه مس��ئول اعمالش نباشد. 
پزشكي قانوني درخصوص همسر خرمدين نيز 
اعالم كرد دچار اختالل در حد كند ذهني است، 
اما اين اختالالت در حدي نبوده كه مس��ئول 

اعمالش نباشد. 

گفت وگو با متهم 
سابقه داري ؟ 

بله، مدتي قبل به همين شيوه طالهاي پير زني را 
سرقت كردم، اما خيلي زود گرفتار شدم و به زندان 
افتادم اما از آنجاي كه س��ابقه نداش��تم و از شاكي 

رضايت گرفته بودم با وثيقه آزاد شدم. 
معتادي ؟ 

نه.
پس چرا شروع به سرقت كردي ؟ 

به خاطر جهيزيه دخترم ۳00 ميليون تومان بدهي 
داشتم و مجبور شدم براي اينكه بدهي ام پرداخت 

كنم دست به سرقت بزنم. 
به چه كسي بدهكار بودي ؟ 

من دو سالي پرستار و مس��تخدم خانه اي بودم كه 
صاحبكارم وضع مالي خوبي داشت. دخترم دم بخت 
بود و خواستگار داشت و بايد براي او جهيزيه فراهم 
مي كردم، اما پولي نداشتم كه صاحبكارم متوجه شد 
و به من ۳00 ميليون تومان قرض داد. قرار بود خرد 
خرد بدهي ام را پرداخت كنم، اما به من گفته بود كه 
فرزندانش متوجه نشوند كه مدتي بعد متوجه شدند 
و از من شكايت كردند و من هم مجبور شدم براي 

پرداخت بدهي ام سرقت كنم. 

چرا اين شيوه را انتخاب كردي ؟ 
من از قبل كارم پرستار خانگي بود و مي دانستم كه 
زنان سالخورده هميشه مقدار زيادي طال نگهداري 
مي كنند و به همين خاط��ر تصميم گرفتم به بهانه 
مس��تخدم وارد خانه آنها ش��وم و پس از بي هوش 

كردن آنها اموالشان را سرقت كنم. 
فكر نمي كردي فوت كنند ؟ 

نه، سعي مي كردم مواد بي هوشي خيلي كمي داخل 
چايي آنها بريزم. 

چرا روز اول دست به سرقت مي زدي ؟ 
براي اينكه شناسايي نشوم. 


