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فوتكودك10سالهدرتصادفزنجيرهاي
خ�ودروي  چن�د  زنجي�ره اي  تص�ادف 
س�واري در مح�ور چ�ادگان در اس�تان 
اصفه�ان م�رگ ك�ودك 10 س�اله و مجروح 
داش�ت.  پ�ي  در  را  هش�ت نفر  ش�دن 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس راه 
اس��تان اصفهان از تصادف زنجيره اي در محور 
چادگان – اصفهان در گردنه سرخ باخبر و راهي 
محل ش��دند. مأموران پلي��س در محل حادثه 
مش��اهده كردند يك دس��تگاه ميني بوس، يك 
خودروي پژو 405، يك خودروي س��واري رانا و 
يك خودروي سواري پرايد با يكديگر به صورت 
زنجيره اي تص��ادف كرده اند ك��ه در جريان آن 
يك كودك 10 ساله جان خود را از دست داده و 

هشت نفر ديگر هم مجروح شده اند. 
س��رهنگ اصغر زارع، رئيس پليس راه اس��تان 
اصفهان درباره علت حادثه گفت: »پس از بررسي 
كارشناسان، علت حادثه تجاوز به چپ ميني بوس 

ناشي از سبقت غير مجاز اعالم شد.«
 

فراررانندهبعدازمرگ2عابرپياده
راننده يك دس�تگاه خودروي سواري پيكان 
پس از تص�ادف مرگبار ب�ا دو عاب�ر پياده در 
اس�تان كرمانش�اه از محل گريخ�ت. تالش 
براي دس�تگيري متهم ف�راري ادام�ه دارد. 
به گزارش ج��وان، بامداد روز گذش��ته مأموران 
پليس استان كرمانش��اه از تصادف مرگباري در 
سه راه ش��ريعتي مقابل كلينيك شهيد چوبكار 
باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي مأموران 

نشان مرد 42ساله و زن 35 ساله اي در تصادف با 
خودروي سواري پيكاني به كام مرگ رفته اند و 
راننده خودرو هم پس از تصادف مرگبار از محل 

گريخته است. 
سرهنگ فضل اهلل شيري، رئيس پليس راهنمايي 
و رانندگي استان كرمانش��اه گفت: » همزمان با 
انتقال اجس��اد به پزش��كي قانوني، تالش براي 

دستگيري راننده متواري ادامه دارد.«

زن جواني كه طاله�اي دختر 9 س�اله اي را هن�گام دوچرخه 
ب�ازي داخ�ل كوچ�ه س�رقت ك�رده ب�ود دس�تگير ش�د. 
به گزارش جوان، 14 ارديبهشت ماه امسال زن جواني به اداره پليس 
رفت و مأموران را از سرقت النگوي دختر خردسالش باخبر كرد و 
گفت: »روز گذشته ساعت 6 بعد از ظهر دختر9س��اله ام به نام بهار 
به كوچه رفت و در حال دوچرخه بازي بود كه متوجه ش��ديم زن 
ناشناسي النگوهاي او را س��رقت و فرار كرده است.« دخترم گفت: 
»در حال بازي بودم كه زن ناشناسي پيشم آمد و با من صحبت كرد 
و بعد هم موهاي سرم را بافت كه ناگهان النگوي هاي دستم را به زور 

در آورد و فرار كرد.«
با طرح اي��ن ش��كايت، پرونده ب��راي تحقيقات به پاي��گاه چهارم 
پليس آگاهي فاتب فرس��تاده ش��د . مأم��وران پليس در بررس��ي 
دوربين هاي مداربسته موفق شدند زن سارق را كه فريده نام دارد، 

شناسايي كنند 
پس از تأييد چهره سارق از سوي ش��اكي و دختر خردسالش، وي 
تحت تعقيب قرار گرفت و درنهايت مأموران وي را در مخفيگاهش 

بازداشت كردند. 
سرهنگ كارآگاه سعيد مجيدي، رئيس پايگاه چهارم آگاهي تهران 
بزرگ گفت: »مته��م ابتدا جرمش را انكار ك��رد، اما وقتي با دختر 
خردسال و مادرش مواجه ش��د به جرم خود اقرار كرد و مدعي شد 
النگوي دختر خردسال را به مالخر فروخته است. با اقرار متهم تالش 

براي دستگيري مالخر ادامه دارد.«

برگ سبز و كارت ماش�ين خودروي س�واري پرايد تيپ صبا 
)جي . تي . ايكس(  � مدل   1379به رنگ سبز يشمي به شماره 
موتور 158254به ش�ماره شاس�ي  s1412279634713 و به 
ش�ماره انتظامي 27 � 684 ن 48 متعلق به حسين احمدنژاد  
فرزند ابوبكر به شماره شناسنامه 2867صادره از سقز مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.تبريز

آگهیاعالممفقودی

بدينوس�يله اعالم ميدارد دانش�نامه پاي�ان تحصيالت دوره 
كارشناس�ي عمران بنام س�يامك به�روز قائمي به ش�ماره 
158914700547 بتاري�خ 90/2/15 و گواهينامه موقت پايان 
تحصيالت كارشناسي ارش�د نامبرده به شماره 25152 )13- 
15- 3 ( بتاريخ 1396/11/9مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي 

باشد .تبريز

آگهیاعالممفقودی

برگ س�بز و برگ كمپانی خودرو پژو تيپ پارس مدل 1385 
رنگ نقره ای متاليك شماره پالك ) ايران68  844 س 19( به 
شماره موتور 12485066237و شماره شاسی 19357385 
متعلق ب�ه بهروز ترابی مفقود ش�ده و از درجه اعتبار س�اقط 

می باشد.البرز

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونآگهیاعالممفقودی
تعيي�نتکلي�فوضعي�تثبت�یواراض�یوس�اختمانهایفاقدس�ندرس�می

برابر رای ش��ماره 4000400 مورخه 1400/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضی آقايان صابر نظمی زنگير به ش��ماره شناس��نامه 156 كد مل��ی 1620377357 فرزند محمد و علی 
نظمی زنگير به ش��ماره شناس��نامه 28 كد ملی 1621865762 فرزند محمد و حيدر نظمی زنگير به شماره 
شناسنامه 155 كد ملی 1620377349 فرزند محمد نس��بت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180/55 
متر مربع قس��متی از پالك 1237 فرعی از 120 اصلی )واقع در شهرستان گرمی( بخش 20 اردبيل خريداری 
از مالك رسمی ابراهيم جوادی و قياس عينی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��د می توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د.

تاريخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه مورخه 1400/4/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه مورخه 1400/4/16     

سعيدنيکخو   
گرم�ی مل�ک ثب�ت ثبت�یح�وزه واح�د مدی�ر                                                         

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانون
تعيي�نتکلي�فوضعي�تثبت�یواراض�یوس�اختمانهایفاقدس�ندرس�می

براب��ر رای ش��ماره 4001985 مورخ��ه 99/9/7 هي��ات اول موض��وع قان��ون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی تصرفات مالكانه بال 

معارض متقاضی آقای حس��ن معرفت دميرچی عال  به ش��ماره شناس��نامه 558 كد مل��ی 1620398621 

فرزند مختار نس��بت به شش��دانگ يكباب خان��ه به مس��احت 200 متر مربع قس��متی از پ��الك 59 اصلی 

واقع در بخ��ش 20 اردبيل قري��ه دميرچی عليا ح��وزه ثبت مل��ك گرمی خري��داری از مالك رس��می هزار 

معرفت محرز گرديده اس��ت. ل��ذا به منظور اط��الع عموم مرات��ب در دو نوبت ب��ه فاصل��ه 15 روز آگهی می 

ش��ود در صورتی كه اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باش��د می توانند از 

تاريخ انتش��ار اولين آگه��ی به مدت دو م��اه اعتراض خود را ب��ه اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف 

مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضايی تقديم نمايند. بديهی اس��ت 

در صورت انقض��ای مدت مذك��ور و عدم وص��ول اعتراض طب��ق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د.
تاريخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه مورخه 1400/4/1

تاريخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه مورخه 1400/4/16     
سعيدنيکخو   

گرم�ی مل�ک ثب�ت ثبت�یح�وزه واح�د مدی�ر                                                         

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

قتلخواهرمعتاد
هنگاممصرفمواد

مرد جوان كه به اتهام قتل خواهرش در بازداش�ت به سر مي برد 
مي گويد تالش هايش براي ترك دادن وي ثمري نداشته و سرانجام 
او را هنگام مصرف مواد در حمام خانه به كام مرگ كشانده است. 
به گزارش جوان، ساعت 22 شامگاه يك ش��نبه سي ام خرداد امسال 
قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران با تم��اس تلفني مأم��وران كالنتري 121 س��ليمانيه از مرگ 
مشكوك دختر جواني در خانه شان با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه طبقه چهارم ساختمان مسكوني با جسد 
دختر 28 س��اله اي به نام پروانه داخل حمام روبه رو شدند كه كنار او 

وسايل استعمال مواد مخدر هم بود. 
   قتل پرستار

مأموران پليس ابتدا احتمال دادند كه دختر فوت شده بر اثر مصرف 
مواد مخدر به كام مرگ رفته است، اما در تن پيمايي از وي با آثار ضرب 
و جرح و شياري دور گردنش روبه رو ش��دند كه حكايت از آن داشت 
پروانه در درگيري با فرد يا افرادي بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن 

به قتل رسيده است. 
از س��وي ديگر تحقيقات كارآگاهان جنايي نش��ان داد پ��در و مادر 
پروانه در يكي از شهرهاي مركزي ايران زندگي مي كنند، اما مقتول 
كه پرستار بيمارستاني اس��ت از چند س��ال قبل به خاطر كارش به 
تهران آمده و همراه برادر جوانش حس��ام در اين خانه با هم زندگي 

مي كرده اند. 
در حالي كه معاينات پزشكي قانوني در محل حادثه نشان مي داد دختر 
جوان حدود ساعت 7 تا 7:30 عصر به قتل رسيده است، مأموران پليس 
در تحقيقات از همسايه ها دريافتند برادر مقتول ساعت 7:30 از خانه 

خارج شده و ديگر بازنگشته است. 
   اظهارات دوست مقتول 

دختر جواني كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: پروانه 
پرستار بيمارستاني در تهران بود كه به خاطر ارتباط كاري مان با هم 
دوست بوديم. او همراه برادرش در اين خانه زندگي مي كرد و تنها بود 
و به همين خاطر من هر از گاهي ب��راي ديدنش به خانه اش مي آمدم 
و او هم به خانه ما رفت و آمد مي كرد. قرار بود امروز عصر براي انجام 
كاري با هم بيرون برويم كه ساعتي قبل با او تماس گرفتم كه قرارمان 
را يادآوري كنم، اما پروانه به تلفن من جواب نداد. او تلفن خانه اش را 
هم جواب نداد كه به برادرش زنگ زدم و او هم تلفن مرا جواب نداد. 
نگران ش��دم و به در خانه اش آمدم و هر چقدر در زدم كسي در را باز 
نكرد و از طرفي هم همسايه هايش مي گفتند كه صداي او و برادرش را 
تا بعد ازظهر داخل خانه شنيده اند. آنها گفتند برادرش چند ساعت قبل 
از خانه بيرون رفته است، اما پروانه را نديده اند كه از خانه خارج شود. در 
حالي كه نگران او شده بودم، عموي پروانه هم به در خانه او آمد و گفت 
حسام گفته پروانه حالش بد است. پس از اين با پليس و آتش نشاني 

تماس گرفتيم و درخواست كمك كرديم. 
   ردپاي قاتل 

عموي مقتول هم گفت: دو ب��رادر زاده ام در اين س��اختمان زندگي 

مي كردند و من هم گاهي به آنها س��ر مي زدم تا اينكه س��اعتي قبل 
حسام با من تماس گرفت و در حالي كه نگراني در صدايش موج مي زد 
گفت بيرون از تهران است و فهميده پروانه در خانه حالش بد شده و از 
من خواست به خانه شان بروم و جوياي حال دختر برادرم شوم. خيلي 
نگران شدم چون پروانه به تلفن هاي من جواب نداد كه به سرعت به 
خانه شان آمدم و وقتي مأموران آتش نشاني در را باز كردند با جسد او 

داخل حمام روبه رو شدم. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد مقتول و برادرش از مدتي قبل با 
هم اختالف داشته اند به طوري كه همسايه ها بارها صداي درگيري و 
مشاجره هاي لفظي آنها را شنيده اند. از سوي ديگر مشخص شد آخرين 
فردي كه پس از حادثه از خانه خارج شده حسام بوده است. به همين 
خاطر اين احتمال براي مأموران قوت گرفت كه حس��ام خواهرش را 

به قتل رسانده است. 
بنابراين مأموران پليس حسام را به عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب 

قرار دادند. 
    اعتراف به قتل 

در حالي كه تحقيقات براي دستگيري مظنون ادامه داشت كارآگاهان 
پليس آگاهي س��اعت 5 صبح روز دوش��نبه س��ي و يكم خرداد پس از 
گذشت هفت ساعت از حادثه موفق شدند در يك قرار صوري متهم را 

بازداشت و به اداره پليس منتقل كنند. 
متهم صبح ديروز براي بازجويي به دادس��راي ام��ور جنايي منتقل 
شد و به قتل خواهرش اعتراف كرد. قاتل با اظهار پشيماني از حادثه 
مرگباري كه رقم زده بود مدعي ش��د كه خواه��رش معتاد بوده و به 

همين دليل او را به قتل رسانده است. 
متهم در ادامه به دس��تور قاضي محمد جواد ش��فيعي ب��راي ادامه 

تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

سارقطالهايدخترخردسال
بهدامافتاد

رانن�ده خ�ودروي وانت�ي ك�ه هم�راه يك�ي از دوس�تانش ل�وازم 
داخ�ل خ�ودرو س�رقت مي ك�رد در آخرين س�رقت ب�ه دام افتاد. 
به گزارش جوان، ساعت 18 عصر روز يك شنبه سي ام خرداد مأموران گشت 
كالنتري 126 تهرانپارس در خيابان استقالل تقاطع خيابان سراج به يك 
دستگاه خودروي وانت مشكوك شدند. مأموران همزمان با تحت نظر گرفتن 
خودروي وانت شماره پالك آن را از مركز استعالم گرفتند كه مشخص شد 
پالك خودرو سرقتي است . سپس مأموران گشت به خودرو دستور ايست 
دادند، اما راننده خودرو با ديدن مأم��وران اقدام به فرار كرد. بدين ترتيب 
مأموران به تعقيب خودروي وانت پرداختند و براي توقف آن اقدام به شليك 
چند تير هوايي كردند كه در نهايت راننده خودرو را رها و با پاي پياده فرار 
كرد. پس از اين مأموران موفق شدند در يك تعقيب و گريز كوتاه و شليك 

چند تير هوايي ديگر متهم فراري را دستگير كنند. 
مأموران پليس از داخل خودروي متهم تعداد زيادي لوازم سرقتي داخل 

خودرو و چند پالك سرقتي كشف كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس به سرقت هاي سريالي با همدستي يكي 
از دوستانش اعتراف كرد.  وي گفت: چند ماهي است كه همراه دوستم با 
خودروي وانتم داخل خيابان ها دور دور و وس��ايل داخل خودروهايي كه 

ايمني كمتري دارند سرقت مي كنيم. 
ما براي اينكه شناسايي نشويم پالك سرقتي روي خودروام نصب كردم و 
امروز هم تنهايي براي سرقت به داخل خيابان آمدم كه پس از چند سرقت 
شناسايي و به دام افتادم.  متهم پس از تحقيقات و تشكيل پرونده در اختيار 

مراجع قضايي قرار گرفت. 
تالش براي دستگيري همدست سارق ادامه دارد.

ایستگاهآخر
برايسارقلوازمخودرو

گفت وگو با متهم 
حسام چه شد كه خواهرت را به قتل رساندي ؟

هيچ كسي دوست ندارد خواهرش را به قتل برساند. او اعتياد داشت و به خاطر 
اعتيادش با او درگير شدم و نمي خواستم او را بكشم اما در درگيري به صورت 

اتفاقي به قتل رسيد. 
يعني اختالف ديگري نداشتيد ؟ 

نه، من خواهرم را دوس��ت داش��تم و مي خواس��تم او به زندگ��ي عادي اش 
برگردد. 

چرا او را ترك ندادي ؟ 
من وقتي فهميدم خواهرم معتاد شده است خيلي تالش كردم او را ترك دهم، 
اما او قبول نمي كرد. هر روز او را التماس مي كردم و پروانه هم بهانه مي آورد 
و امروز و فردا مي كرد. او وقتي ديد من ب��ه خاطر اين موضوع خيلي ناراحت 
هستم سعي مي كرد پيش من مواد مصرف نكند، اما من متوجه مي شدم و از 
كار او خيلي ناراحت بودم. چون مي دانستم هم زندگي اش را خراب مي كند و 
هم آبروي ما را پيش بستگانمان مي برد. به همين خاطر اصرار داشتم او ترك 

كند و حتي چند باري هم با هم مشاجره لفظي كرده بوديم. 
درباره روز حادثه توضيح بده.

آن روز وقتي ديدم قصد دارد مواد مصرف كند دوباره با هم درگير ش��ديم و 
خواستم مانع او شوم كه فهميدم به حمام رفته و در حال تزريق مواد است. 
خيلي عصباني شدم و يك لحظه كنترلم را از دست دادم كه با او درگير شدم. 
او ش��روع به داد و فرياد كرد و من هم به خاطر اينكه همسايه ها متوجه سر 
و صداي ما نشوند گلويش را گرفتم و فش��ار دادم كه ناگهان فهميدم نفس 

نمي كشد. 
بعد چه شد ؟ 

خيلي ترسيده بودم و از طرفي هم پشيمان شده بودم كه از خانه بيرون آمدم 
و حيران و سرگردان داخل كوچه و خيابان بودم و درباره حادثه فكر مي كردم. 
عذاب وجدان رهايم نمي كرد كه با عمويم تماس گرفتم و گفتم پروانه در خانه 

حالش بد است و از او خواستم به خانه مان برود و به او سر بزند. 
چرا خودت را به پليس معرفي نكردي ؟ 

من چند ساعتي داخل پارك و بوستان ها چرخيدم و بعد هم خودم تصميم 
گرفتم به اداره پليس بروم كه دوباره با عمويم تم��اس گرفتم و با او به اداره 

پليس رفتم و به قتل خواهرم اعتراف كردم. 
حرف آخر.

خيلي پشيمان هستم و شرمنده خانواده ام شدم.

فقطدرسرقتنقشداشتيم
همدس�تان قات�ل رئي�س س�ابق بيمارس�تان 
فيروزگ�ر در دومي�ن دور از محاكم�ه مدع�ی 
ش�دند كه فق�ط در س�رقت نق�ش دادش�تند. 
به گزارش جوان، 23 فروردين ماه س��ال 98به مأموران 
كالنتري 103 گاندي خبر رس��يد س��ارقان مسلحي 
به خانه اي در نزديكي خيابان ظفر در ش��مال تهران 
دستبرد زده و پس از سرقت و قتل صاحبخانه از محل 

گريخته اند. 
با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس راهي محل و 
در پاگرد طبقه دوم س��اختمان مسكوني با جسد مرد 
62 ساله اي به نام محمود باس��تانی روبه رو شدند كه 
مشخص شد وي پزشك و مش��اور عالي بيمارستان 

فيروزگر و رئيس قبلي اين بيمارستان بوده است. 
بررسي ها نشان داد مقتول در درگيري با دو سارق مسلح 

و با شليك گلوله به قتل رسيده است. 
    قتل مقابل چشمان همسر 

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني، همسر مقتول 
در توضيح حادثه به مأموران گفت: »من و شوهرم در 
خانه تنها بوديم كه صداي زنگ خانه نواخته شد. پشت 
در مردي با لباس آبي بود كه خودش را مأمور سازمان 
آب معرفي كرد كه ش��وهرم براي باز كردن در از خانه 
بيرون رفت. وقتي در را باز كرد، دو مرد جوان به داخل 
خانه حمله كردند و به من و شوهرم شوكر زدند و سپس 
با شوهرم درگير شدند  و او را روي مبل انداختند. آنها 
مرا با تهديد به داخل اتاق بردند و خواس��تند تا جعبه 
جواهرات را به آنها بدهم. بعد از آن كه سارقان جواهراتم 
را گرفتند و از خانه خارج شدند شوهرم با داد و فرياد از 
همسايه ها درخواست كمك كرد كه آنها به او شليك 

كردند.«
    شناسايي عامالن قتل 

بررسي هاي مأموران پليس نشان داد روز حادثه دو سارق 
ناش��ناس پس از قتل با خودرويي كه راننده آن داخل 

خيابان منتظر آنها بوده است از محل گريخته اند. 
با بدس��ت آمدن اين اطالع��ات كارآگاه��ان با رصد 
دوربين هاي مداربس��ته خودروي س��ارقان و يكي از 
متهمان را به نام مه��رداد شناس��ايي و دو روز بعد از 
حادثه وي را در خانه پدرش همراه طالهاي س��رقتي 
دستگيركردند.  متهم در بازجويي ها به قتل مرد پزشك 
با همدس��تي دو نفر از دوس��تانش به نام هاي حميد 
27 ساله و مرتضي 35 س��اله اعتراف كرد و در ادعايي 
گفت: طراح نقشه زن جواني به نام حميده كه ما را براي 
قتل خواهرشوهر و مادر شوهرش اجير كرده بود اما ما 

روز حادثه اشتباهي شوهر وي را به قتل رسانديم. 
مهرداد در ش��رح ماجرا گفت: »در مترو دستفروشی 
مي كردم كه چند بار حميده در مترو به سراغم آمد و از 
من خريد كرد. او مي دانست شرايط مالي خوبي ندارم 
و براي هزينه هاي بيماري قلبي و كليوي همسرم نياز 
به پول دارم. همين بهانه اي شد او پيشنهاد قتل خواهر 
شوهر و مادرشوهرش را با دستمزد بااليي داد. او گفت 
كه با خواهر شوهر و مادر شوهرش اختالف  دارد و از من 

خواست آنها را به قتل برسانم.«
متهم ادامه داد: »به خاطر مشكالتي كه داشتم وقتي 
دستمزد 30 ميليون توماني پيشنهاد داد قبول كردم و 
قرار شد كه دو نفر همدست هم پيدا كنم كه با حميد و 
مرتضي صحبت كردم و آنها هم قبول كردند. حميده 
ابتدا 5 ميليون تومان براي خريد اسلحه پرداخت كرد و 
قرار شد به مرتضي هم به عنوان راننده 5 ميليون تومان 
پرداخت كند و ما بقي دستمزد را به من و حميد بدهد. 
او 10 ميليون تومان به عنوان پيش پرداخت به ما داد و 
قرار شد پس از انجام كار بقيه دستمزد را به ما بدهد.«

متهم درباره جزئيات حادث��ه گفت: »حميده عكس 
خواهر شوهر و شوهر او را از طريق واتساپ برايم فرستاد 
و گفت بعد از قتل آنها بايد به خانه مادرشوهرش در 
اكباتان برويم و او را هم بكشيم. قرار بود چند روز قبل از 

حادثه نقشه را اجرا كنيم، اما ترسيدم تا اينكه روز حادثه 
با اصرارهاي حميده راهي خانه مرد پزشك شديم. آن 
روز مرتضي با خودرو اش م��ن و حميد را مقابل خانه 
دكتر باستاني پياده كرد و خودش در ماشين منتظر 
ماند. زنگ واحد آپارتمان مورد نظر را زديم و خودمان 
را مأمورسازمان آب معرفي كرديم، اما وقتي وارد خانه 
شديم از قتل منصرف شديم. تصميم گرفتيم همسر 
دكتر باستاني كه خواهر شوهر حميده بود را به خانه 
يكي از دوستانمان ببريم تا بعد از گرفتن مبلغي پول او 
را تحويل حميده بدهيم تا خودش او را به قتل برساند، 
اما كار به درگيري كشيد. پس از درگيري طالها را از 
همسر مقتول گرفتيم، اما حين فرار متوجه شديم دكتر 
مقابل در رفته و در حال داد و فرياد است. همان موقع 
حميد چند ضربه با اسلحه به سر دكتر زد و من هم از 

ترس چند تير به سر او شليك كردم و فرار كرديم.«
با اعتراف متهم همدس��تان وي و زن جوان دستگير 
شده و تحت بازجويي قرار گرفتند. دو متهم ديگر به 
جرم خود اقرار كردند، اما زن ج��وان جرمش را انكار 
كرد و گفت: »19 ساله بودم كه با يكي از بستگانم كه 
اختالف سني زياد با من داش��ت ازدواج كردم و بعد 
هم صاحب يك فرزند دختر شديم. از طرفي خانواده 
شوهرم در زندگي ما دخالت مي كردند به همين خاطر 
از 14 سال قبل با آنها قطع رابطه كردم. اختالف من و 
شوهرم ادامه داشت تا اينكه او بازنشست شد و بيماري  
ام اس گرفت و به همين دليل اس��فندماه  س��ال قبل 
از هم جدا ش��ديم. باور كنيد متهمان را نمي شناسم 
و براي قتل خواهرشوهر و مادر ش��وهر سابقم آنها را 

اجير نكرده ام.«
با انكار زن جوان، مهرداد به اتهام مباش��رت در قتل 
عمد و معاونت در سرقت مس��لحانه و ديگر متهمان 
نيز به اتهام معاونت در قتل و سرقت مسلحانه راهي 

زندان شدند. 
پرونده بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد تا اينكه در اولين جلسه روي 
ميز هيئت قضايي شعبه چهارم قرار گرفت. در آن جلسه 
اولياي دم براي متهمان درخواست قصاص كردند. در 
ادامه متهم رديف اول با اقرار به جرمش از خودش دفاع 
كرد. سپس حميد نيز به جرمش اقرار كرد، اما مرتضي 
با انكار جرمش گفت در اي��ن حادثه فقط راننده بوده 
است و از نقشه قتل اطالعي نداشته است. زن جوان نيز 

اتهاماتش را نپذيرفت و از خودش دفاع كرد. 
در پايان هيئت قضايي ب��ا توجه به دفاعيات متهمان، 
مهرداد را به قصاص و حبس، حمي��د را نيز به حبس 
محكوم كردند، اما مرتضي از اتهاماتش تبرئه ش��د و 
پرونده زن جوان نيز براي كامل ش��دن تحقيقات به 

دادسرا برگردانده شد. 
حكم صادره به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه ديوان 
حكم قصاص مهرداد را تأييد، اما حكم حميد و مرتضي را 
نقض كرد و به همين سبب پرونده براي رسيدگي دوباره 

به شعبه همعرض ارجاع داده شد. 
به اين ترتيب پرونده اين ب��ار روي ميز هيئت قضايي 
شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار گرفت. 
در جلس��ه دادگاه پس از توضيحات وكيل اولياي دم، 
حميد در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش گفت: »مهرداد 
مرا فريب داد و ادعا كرد كه خانواده مقتول شوهر حميده 
را فلج كرده اند به همين خاطر بايد انتقام بگيريم. من 
از قتل و اسلحه خبر نداشتم تا اينكه روز حادثه وقتي 
اسلحه را ديدم مهرداد گفت آنها خانواده شروري هستند 
و احتمال درگيري هست. باور كنيد زمان قتل من در 

كوچه بودم و مهرداد به تنهايي مرتكب قتل شد.«
در ادامه مرتضي نيز با انكار جرمش گفت: »من فقط 
راننده بودم و قرار بود دستمزد رانندگي ام را بگيرم و از 

قتل اطالعي نداشتم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 


