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عامل قتل 2 روحاني
 در حرم مطهر رضوي 

اعدام شد
پسر جنايتكاري كه فروردين امسال دو روحاني 
جهادي را در حرم مطهر رضوي به قتل رس�اند 
و روحان�ي ديگري را ه�م زخمي ك�رد، صبح 
ديروز در زندان وكيل آباد مش�هد اعدام شد. 
به گ��زارش ج��وان، روز ش��انزدهم فروردين ماه 
امسال پسر جوان افغاني به نام عبداللطيف مرادي 
با چاقو به سه روحاني در يكي از صحنه هاي حرم 
مطهر رضوي حمله كرد و در جريان آن دو نفر از 
روحانيون را به شهادت رساند و روحاني ديگري را 

هم زخمي كرد. 
 رئيس كل دادگستري خراس��ان رضوي با اعالم   
خبر اعدام متهم گفت: » پس از وقوع حادثه ناگوار 
تروريستي و دس��تگيري متهم و انجام تحقيقات 
دامنه دار قضايي امنيتي، نهايتاً پرونده به صورت 
ويژه در يكي از شعب بازپرسي دادسراي عمومي 
و انقالب مشهد مورد رسيدگي دقيق قرار گرفت و 
پس از صدور كيفرخواست، جهت ادامه رسيدگي 
به دادگاه انقالب اسالمي مشهد مقدس ارسال شد. 
در اين مرحله از دادرس��ي، دادگاه پس از بررسي 
تمامی اس��ناد و مدارك مربوط به اين حادثه، به 
صورت فوق العاده اقدام به برگزاري جلس��ه علني 
رس��يدگي به اتهامات متهم عبداللطيف مرادي، 
فرزن��د محمد طاهر مبن��ي بر محارب��ه از طريق 
كشيدن )تجريد سالح( روي مردم به قصد ازهاق 
نفس، ايجاد رعب و وحشت كه موجبات ناامني در 
محيط حرم و حتي خارج از آن را فراهم كرده بود، 

تفهيم اتهام شد. 
غالمعلي صادقي گفت:  در نهاي��ت پس از تأييد 
حكم متهم در ديوان عالی كشور، حكمش صبح 

روز دو شنبه اجرا شد.  

آدم ربايي
 براي گزارش تخلف

 به پليس
مردي كه ب�راي گ�زارش تخلف رانن�ده پژو در 
پارك وس�يله نقلي�ه مقابل خان�ه اش با پليس 
تم�اس گرفته ب�ود، از س�وي وي رب�وده ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي تلفني به مأموران 
پليس تهران خبر داد، پس��ر جوانش از سوي مرد 

ناشناسي ربوده شده است. 
وي گفت: » پسرم 24 ساله است و به تازگي ازدواج 
كرده است. دقايقي قبل زنگ تلفن همراهم به صدا در 
آمد و پشت خط پسرم بود. وقتي تلفن را جواب دادم 
صداي فريادهاي كمك خواهي پسرم را شنيدم كه 

معلوم بود از سوي فردي ربوده شده است.  «
با طرح اين شكايت تيمي از مأموران پليس به دستور 
قاضي محمد امين تقويان، بازپرس دادسراي امور 
جنايي تهران براي بررسي موضوع و آزادي مرد ربوده 
شده وارد عمل شدند. بررسي هاي پليس نشان داد 
دقايقي قبل پسر جوان هنگام پارك خودرواش در 
كوچه شان از سوي راننده خودرو سواري پژويي ربوده 
شده اس��ت. مأموران در ادامه تحقيقات   دريافتند 
متهم گروگان را در نزديكي خانه اش رها كرده و از 

محل گريخته است. 
مرد ربوده ش��ده پس از آزادي گفت: » ساعتي قبل 
همسرم را به خانه پدرش رساندم و خودم با خودروام 
به خانه مان در منطقه نعمت آب��اد در جنوب تهران 
برگش��تم. وقتي به در خانه رسيدم ديدم خودروي 
پژويي جلو پاركينگ خانه مان پارك كرده اس��ت و 
به همين خاطر به دنبال راننده اش گشتم تا او را پيدا 
كنم و خودرواش را از جلوی در پاركينگ خانه مان 
بردارد، اما او را پيدا نك��ردم. پس از اين با تلفن 110 
تماس گرفتم و پالك خودروی مزاحم را اعالم كردم 
و از پليس خواس��تم با راننده تم��اس بگيرند و از او 

بخواهند خودرواش را جابه جا كند.«
وي ادامه داد: » لحظاتي بعد راننده خودرو كه مردي 
حدوداً 40 ساله است، س��وار خودرواش شد و از من 
خواست س��وار خودرواش ش��وم. فكر كردم قصد 
دارد ازمن عذر خواهي كند، اما وقتي س��وار ش��دم 
قمه بزرگي روی صورتم گذاشت و تهديد كرد هيچ 
حركتي نكنم. او صورتم را زخم كرد و به راه افتاد. هر 
چقدر التماس كردم رهايم كند فايده اي نداشت و 
آن مرد مدعي بود به خاطرگزارش من، پليس به او 
نمره منفي داده است و بايد مرا تنبيه كند. او در حال 
رانندگي بود كه به صورت مخفيانه تلفن همراه پدرم 
را گرفتم و زماني كه پدرم گوشي را برداشت شروع به 
فرياد كردم و به پدرم فهماندم كه ربوده شده ام. متهم 
وقتي فهميد پليس در تعقيبش است مرا رها و فرار 

كرد.« تحقيقات براي دستگيري متهم ادامه دارد. 

مادرخوانده: مادر
مقتول تهديدم كرد

   قاتل شدم 
     آرمين بينا

مادرخوانده جوان كه به اتهام قتل پسر 
شوهرش بازداشت شده است،  مي گويد با 
تهديدهاي مادر مقتول كنترل رفتارش را 
از دست داده و دست به جنايت زده است. 
به گ��زارش ج��وان، س��اعت 12:30 ظهر 
روز يك ش��نبه 29 خرداد زن��ي در تهران 
وحشت زده با اداره پليس تماس گرفت و در 
حالي كه گريه مي كرد، گفت: فرزند خردسال 
شوهرش را داخل آپارتمان مسكوني شان در 
خيابان پيامبر غربي در غرب تهران به قتل 

رسانده است. 
پ��س از اينكه تلف��ن زن جوان قطع ش��د 
تيمي از مأم��وران كالنتري 138 جنت آباد 
راهي محل شدند و داخل اتاق خواب طبقه 
اول ساختمان مس��كوني با تكنسين هاي 
اورژانس روبه رو شدند كه در حال احياي پسر 
شش ساله اي به نام بنيامين بودند. دقايقي 
طول كشيد، اما نيروهاي اورژانس موفق به 
نجات جان كودك خردسال نشدند و مرگ 

غم انگيز وي را اعالم كردند. 
بدين ترتيب با اعالم مرگ بنيامين كوچولو 
قاضي محمد جواد ش��فيعي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به محل  
حادثه رفتند و تحقيقات خود را آغاز كردند.  
بررسي ها نشان داد مقتول كه آثار كبودي 
روي گردنش ديده مي ش��ود بر اثر فشار بر 
عناصر حياتي گردن از سوي نامادري اش كه 
در محل حادثه  حضور داشت به قتل رسيده 
است.  بدين ترتيب همزمان با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي الزم 
و مشخص شدن علت اصلي مرگ، مأموران 
زن جوان را به اتهام قتل پس��ر ش��وهرش 
بازداش��ت و به اداره پليس منتقل كردند.  
متهم كه زن 24 س��اله اي به نام فرح است 
صبح ديروز در دادسراي امور جنايي تهران 
با اظهار پشيماني به قتل بنيامين كوچولو 
اعتراف كرد و مدعي شد پيامك هاي تهديد 
آميز مادر مقتول باعث شده او عصباني شود 
و دست به جنايت بزند.  متهم در ادامه براي 
تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس جنايي 
در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
قرار گرفت. همچنين بازپرس پرونده دستور 
داد زن جوان براي معاينه و مشخص شدن 
صحت سالمتي روحي و رواني اش در اختيار 

متخصصان پزشكي قانوني قرار گيرد. 
   گفت وگو با متهم 

شما با شوهرت مشكلي داشتي 
كه پسرش را به قتل رساندي ؟ 

نه مش��كلي ن��دارم. البته مثل هم��ه زن و 
شوهرها گاهي با هم مشاجرلفظي داشتيم، 

اما قتل بنيامين ربطي به شوهرم ندارد.
پ�س پس�ر خردس�ا ل را  به چه 

گناهي كشتي ؟ 
او گناهي نداشت، من مشكل داشتم و اشتباه 
كردم. نمي خواستم او را به قتل برسانم، اما 
لحظه حادثه خيلي عصباني شدم و كنترلم 
از دستم خارج شد و كاري كه نبايد مي كردم 

انجام دادم. 
چرا عصباني شدي ؟ 

مادر بنيامين رفت��ارش خيلي با من بد بود 
و هميشه با پيامك ها و تلفن هايش مرا آزار 
مي داد. او مدام مرا تهديد مي كرد و مي گفت 

من زندگي اش را خراب كرده ام و شوهرش را 
ازدست او گرفته ام. هميشه پيام مي فرستاد 
كه با پسرش بد رفتاري مي كنم در صورتي 
كه من رابط��ه خوبي با بنيامين داش��تم و 
چون خودم فرزندي نداش��تم، او را دوست 
داشتم، اما مادرش قبول نمي كرد. او مي گفت 
من قصد دارم همانطور كه شوهرش را از او 
گرفته ام، پسرش را هم از او بگيرم و هميشه 
با پيام ها و تلفن هاي اش مي خواس��ت مرا 

آزار بدهد. 
چه شد كه با پدر بينامين ازدواج 

كردي ؟ 
سه سال قبل با او آشنا شدم و او هم پيشنهاد 
ازدواج داد. از آنجايي كه همسرش را طالق 
داده بود، قبول كردم و با هم ازدواج كرديم. 
من مي دانستم او پسر خردسالي هم دارد و 
قبول هم كردم همراه او و پس��رش زندگي 
كنم. زندگي خوبي داش��تيم و بنيامين را 
خيلي دوست داشتم و هرگز فكر نمي كردم 

قاتل شوم. 
بنيامين پيش مادرش نمي رفت ؟ 
بنيامين اوايل پيش مادرش بود و شوهرم 
هر چند وقت يك ب��ار او را به خانه مي آورد 
و من ه��م از او نگهداري مي ك��ردم و با هم 
مشكلي نداشتيم تا اينكه حدود چهار ماه 
قبل شوهرم بنيامين را براي هميشه به خانه 
ما آورد و قرار شد با هم زندگي كنيم. ما با هم 
مشكلي نداشتيم و خوب و خوش بوديم اما 
مادرش مدام براي من پيامك هاي تهديد 

آميز مي فرستاد. 
يعني شما فقط به خاطر حرف هاي 
م�ادرش، بنيامي�ن را ب�ه قت�ل 

رساندي ؟ 
من مش��كل عصبي ه��م دارم و روز حادثه 
حرف هاي مادر بنيامين مرا خيلي عصباني 

كرد و در نهايت اين اتفاق افتاد. 
درباره روز حادثه توضيح بده.

آن روز س��اعت نزديك 12 ظهر بود، من و 
بنيامين در خانه تنها بوديم چون شوهرم 
براي انج��ام كاري ب��ه شهرس��تان رفته 
بود كه م��ادر بنيامين به من پي��ام داد. او 
مثل هميش��ه مرا مقصر از هم پاش��يدن 
زندگي اش مي دانست و مرا تهديد مي كرد 
كه با فرزندش خوب رفتار كنم. آنقدر او با 
پيام هايش روي اعصابم رفت كه عصباني 
شدم و نفهميدم چه كار مي كنم. وقتي به 
خودم آمدم ديدم به اتاق بنيامين رفته ام و 
گلويش را فشار مي دهم. لحظاتي بعد گلوي 
او را رها كردم و بنيامين نقش بر زمين شد. 
آنقدر ش��وكه ش��ده بودم كه نيم ساعتي 
باالي سرش گريه كردم و بعد به اورژانس 
تماس گرفتم و درخواس��ت كمك كردم. 
همزمان هم ب��ا اداره پليس تماس گرفتم 
و گفتم پسر شوهرم را به قتل رسانده  ام و 
بياييد مرا دستگير كنيد. نيروهاي اورژانس 
وقتي به خانه ام رس��يدند ت��الش زيادي 
كردند بنيامين را احيا كنن��د و جانش را 
نجات دهند، اما دير شده بود و پسر شوهرم 
فوت كرده بود كه مأموران پليس هم از راه 

رسيدند و مرا بازداشت كردند . 
چرا گريه مي كني ؟ 

خيلي پشيمان هستم. كاش آن لحظه حادثه 
خودم را كنترل مي ك��ردم و اي كاش تنها 

نبودم و اين اتفاق رخ نمي داد.

   محبوبه قرباني 
كارمند داروخانه اي كه متهم است خانم دكتر 
داروس�ازي را به خاطر اختالف مالي به قتل 
رسانده اس�ت، با حكم قضات دادگاه كيفري 
يك اس�تان تهران به قصاص محكوم ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، 19 اس��فند س��ال 99 زن 
س��الخورده اي سراس��يمه به اداره پليس رفت 
و مأم��وران را از ناپدي��د ش��دن ناگهاني دختر 
۶3 ساله اش به نام ميترا باخبر كرد. او در توضيح 
گفت: »دخترم دكتر داروساز است و در يكي از 
محله هاي تهران، داروخانه بزرگي دارد و خودش 
هم در آنجا كار مي كند. چند س��ال قبل شوهر 
ميترا فوت كرد و بع��د از مرگ او، فرزندانش كه 
دو پسر بودند براي ادامه تحصيل و كار به كشور 
كانادا رفتند. دخترم در ايران ماند و تنها زندگي 
مي كرد. من و ميترا هر روز تلفني با هم صحبت 
مي كرديم و از حال همديگر خبر داش��تيم، اما 
چند روزي است او پاسخ تماس هايم را نمي دهد. 
نگرانش ش��دم و به داروخانه  اش رفتم كه يكي 
از كارمن��دان داروخانه گفت از س��وي دخترم 
پيامكي دريافت كرده است و در آن پيامك ميترا 
نوشته بود مجبور ش��ده زودتر از تاريخ سفر به 

كانادا برود!«
ش��اكی در ادام��ه گفت:»دخترم مي خواس��ت 
براي تعطيالت نوروز پي��ش بچه هايش برود به 
همين خاطر وقتي كارمندش گفت او زودتر به 
اين س��فررفته تعجب كردم. دخترم هيچ وقت 
بدون اطالع به سفر نمي رفت. وقتي اين خبر را 
شنيدم با خودم گفتم شايد ناگهاني بليت گرفته 
است. اين شد كه با نوه ام در كانادا تماس گرفتم، 
ام��ا او هم از م��ادرش بي خبر ب��ود. او مي گفت 
مادرش پاس��خ تماس هايش را نمي دهد و چند 
روزي اس��ت در ش��بكه هاي مجازي نيز آنالين 
نشده است. او هم خيلي نگران بود كه احتمال 
داديم، اتفاق ب��دي براي دخترم افتاده اس��ت. 
از پليس مي خواهم مرا در پي��دا كردن دخترم 

كمك كند.«
    كشف جسد موميايي در چمدان

با طرح اين ش��كايت، مأم��وران تحقيقات خود 
را آغاز كردند و با حض��ور در محل زندگي خانم 
دكتر در آپارتماني حوالي خيابان يوس��ف آباد 
از همس��ايه ها تحقيق كردند كه مشخص شد 
همس��ايه ها هم چند روزي است، خانم دكتر را 
نديده اند. پس از اين مأموران با تخريب قفل در 
وارد خانه شدند، اما همه جا به هم ريخته بود و 
بوي تعفن خانه را پر كرده بود. با ديدن آن صحنه 
مأموران خانه را مورد بررسي قرار دادند تا اينكه 
در يكي از اتاق خواب  ها با مقدار زيادي لباس كه 
كنار تخت افتاده بود روبه رو ش��دند. مأموران با 
كنار زدن لباس ها چم��دان بزرگي را ديدند كه 
بعد از باز ش��دن در آن با جس��د خانم دكتر در 
داخل آن روبه رو شدند كه با مقدار زيادي لباس 

موميايي شده بود. 
جس��د خانم دكت��ر  كه چن��د روز از م��رگ او 

مي گذش��ت به پزشكي قانوني فرس��تاده شد و 
روند تحقيقات نش��ان مي داد عام��ل يا عامالن 
قتل بعد از ارتكاب جرم، اس��ناد، پول، دالرها و 
طالهاي مقت��ول را به همراه گوش��ي موبايلش 

سرقت كرده اند. 
    ردپاي مرد آشنا در قتل 

در تحقيقات ميداني از محل حادثه مشخص شد 
قاتل فردي آشنا اس��ت كه به راحتي وارد خانه 
مقتول ش��ده بود. با به دس��ت آمدن اين سرنخ، 
مأموران در بررس��ي دوربين هاي مداربسته در 
اطراف محل حادثه دريافتن��د، روز حادثه مرد 
ميانسالي وارد ساختمان خانم دكتر مي شود و 
ساعتي بعد در حالي كه سراسيمه و وحشت زده 
بود محل  را ترك مي كند. با ثبت مشخصات آن 
مرد بررس��ي ها نش��ان داد او يكي از كارمندان 
داروخانه و همان فردي بود كه مدعي شده بود 

خانم دكتر زودتر از موعد به كانادا رفته است. 
     بازداشت قاتل 

به اي��ن ترتيب آن مرد كه محمود نام داش��ت 
بازداش��ت ش��د. او وقتي مورد تحقي��ق قرار 
گرفت قتل را انكار كرد و گفت: »ميترا صاحب 
داروخانه بود و من ه��م در آنجا كار مي  كردم. 
او رابطه خوبي با من داش��ت و معموالً هرچه 
مي  خواس��ت براي��ش فراهم مي  ك��ردم. چند 
روز قبل از حادثه، او گف��ت مي خواهد قبل از 
تعطيالت نوروز به كان��ادا برود تا بچه هايش را 
ببيند. به همين خاطر از من خواست 800 هزار 
دالر برايش تهيه كنم. آخري��ن بار روز حادثه 
بود كه به خانه اش رفتم و دالرها را به او دادم. 
بعد از انجام اين كار به خانه ام برگشتم و ديگر 
از او اطالعي ندارم. هم��ان روز بود كه از ميترا 
پيامكي آمد كه نوش��ته بود توانس��ته اس��ت، 

بليت تهيه كند و زودتر از موعد به كانادا رفته 
است.«

متهم بعد از تناقض گويي در اظهاراتش سرانجام 
چند روز بعد به قت��ل اعتراف ك��رد و گفت در 
درگيري با خانم دكتر مرتكب قتل شده اس��ت. 
متهم در ش��رح ماج��را گفت:»چند س��ال در 
داروخانه ميترا مشغول كار بودم. مدتي بود در 
زمينه خريد و فروش دارو سرمايه گذاري كرديم 
و مشغول كار شديم. در اين شراكت پول زيادي 
به خانم دكتر بدهكار شدم كه توانايي پرداخت 
آن را نداش��تم. از آنجايي ك��ه با خان��م دكتر به 
خاطر مسائل كاري و شراكت رفت و آمد زيادي 
داش��تم، روز حادثه نيز به خان��ه او رفته بودم تا 
درباره مس��ائل كاري با هم صحبت كنيم. بين 
صحبت ه��ا او دوباره موضوع بده��ي ام را پيش 
كشيد. به او گفتم توان پرداخت ندارم اما او اصرار 
داش��ت پولش را نياز دارد تا براي فرزندانش به 

كانادا بفرستد.«
متهم ادامه داد: »اصرارهاي خانم دكتر باعث شد 
نقشه قتل به س��رم بزند. به همين خاطر وقتي او 
از من خواست ماس��كش را به صورتش بزنم آن را 
آغشته به ماده بيهوشي كردم و سپس آنرا مقابل 
دهانش گرفتم. خانم دكتر بي حال ش��ده بود كه 
او را خفه كردم. وقتي مطمئن شدم او مرده است 
جسدش را داخل چمدان قرار دادم تا آنرا از خانه 
خارج كنم، اما نتوانستم اين كار را انجام دهم. براي 
رد گم كردن و فريب مأموران پليس از تلفن همراه 
خانم دكتر براي خودم پيامكي فرستادم كه در آن 
نوشته بودم »زودتر از موعد به كانادا مي روم« جسد 
را به خاطر رفت و آمد همسايه ها نتوانستم از خانه 
خارج كنم به همين خاطر آنرا با لباس هاي زيادي 

مخفي كردم تا كسي آن را پيدا نكند.«

     محاكمه و صدور حكم قصاص
با اقراره��اي متهم، وي بعد از بازس��ازي صحنه 
جرم راه��ي زندان ش��د و پرونده بع��د از صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. روز گذش��ته متهم مقابل هيئت 
قضايي شعبه پنجم دادگاه به رياست قاضي بابايي 
قرار گرفت. ابتداي جلس��ه وكي��ل اولياي دم در 
غياب موكلشان كه مادر و پسران مقتول هستند 

درخواست قصاص كرد. 
در ادامه متهم خالف اظهاراتش قتل را انكار كرد 
و گفت: »قبول دارم آن روز دستمالي را آغشته به 
مواد بيهوشي كردم، اما قصد كشتن او را نداشتم. 
آن روز خانم دكتر اصرار داشت بدهي اش را بپردازم، 
ولي توان پرداخت اين بدهي را نداش��تم. اين شد 
دستمالي را جلوي دهان او گرفتم تا بيهوش شود و 

بعد از آن ازخانه خارج شدم.«
او در ادامه، درباره كشف اموال سرقتي خانم دكتر 
از جمله، كارت ماش��ين، كارت سوخت و دسته 
چك مقتول در خانه اش گف��ت: »خانم دكتر به 
من اعتماد داشت به همين خاطر چند سال قبل 
وصيت نامه اش را به من داده بود تا بعد از مرگش 
آنرا به وارثانش بدهم. من ه��م وصيتنامه او را در 
گاو صندوقي كه داشتم گذاشته بودم. احتماالً بقيه 
مدارك نيز همراه وصيتنامه به من داده شده بود كه 

دقت نكرده بودم و دسته چك هم مشترك بود.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »من 2۷ سال با 
خانم دكتر رابطه كاري داشتم و او به من اعتماد 
داشت. باور كنيد او را نكشتم و اظهارات اوليه ام 

تحت فشارهاي بازجويي بود.«
در پايان هيئت قضايي با اعالم ختم جلسه وارد 
شور ش��د، س��پس با توجه به مدارك و شواهد 

موجود متهم را به قصاص محكوم كرد.

     غالمرضا مسكني 
تحقيق�ات پليس پايتخ�ت براي بازداش�ت 
الس�تيك  تاج�ر  ك�ه  مس�لح  م�ردان 
را ب�ه قت�ل رس�انده و هم�كار وي را ت�ا 
پرت�گاه م�رگ كش�انده اند، جري�ان دارد. 
به گزارش جوان، س��اعت 21 شامگاه يك شنبه 
29 خرداد، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران با تماس تلفني مأموران پليس از قتل مرد 
ميانسالي با شليك گلوله در يكي از خيابان هاي 
اطراف پاسداران با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه در شمال تهران داخل 
خودروی پژو 20۷ با جسد مرد ۶4 ساله اي به نام 
حميد روبه رو شدند كه با شليك گلوله اي به سرش 

به قتل رسيده بود. 
بررسي هاي مأموران پليس نش��ان داد دقايقي 
قبل در سكوت شامگاهي و تاريكي شب ساكنان 
خياباني در نزديكي خيابان پاس��داران با صداي 

ش��ليك گلوله اي از خانه بيرون مي آيند. اهالي 
محل داخل خيابان خ��ودروي 20۷ را مي بينند 
كه شيشه در سمت راننده شكسته شده و وقتي 
به خودرو نزديك مي ش��وند با مش��اهده جسد 
خونين راننده پش��ت فرمان موضوع را بالفاصله 
به اداره پليس خبر مي دهند.  يكي از شاهدان به 
مأموران گفت: » در خانه نشسته بوديم كه صداي 
ش��ليك گلوله اي از داخل خيابان به گوش��مان 
رسيد. كنجكاو شديم و از خانه بيرون آمديم كه 
با ماشين مرد همس��ايه روبه رو شديم و ديديم او 
داخل خودرواش در نزديكي در پاركينگ خانه اش 
با شليك گلوله به قتل رسيده است.« مأموران در 
بررسي هاي محل حادثه پوكه گلوله كلت كمري 
داخل خودروی مقتول كشف كردند كه حكايت از 
آن داشت مرد ميانسال با شليك گلوله همان پوكه 

از سوي فرد ناشناسي به قتل رسيده است. 
    بررسي دوربين هاي مداربسته 

در ادامه مأموران پليس براي شناسايي عامل يا 

عامالن قتل دوربين هاي مداربسته محل حادثه 
را مورد بازبيني قرار دادند. دوربين ها چهره دو 
مرد ناشناسي را ضبط كرده بود كه با پاي پياده 
به طرف خ��ودروی مقتول ك��ه در نزديكي در 
پاركينگ خانه اش پارك ب��وده مي روند و او را 
با شليك گلوله هدف قرار مي دهند و سپس به 

سرعت از محل فرار مي كنند. 
همزم��ان با انتقال جس��د مقتول به پزش��كي 
قانوني تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت 
تا اينكه مأموران پلي��س دريافتند مقتول مرد 
پولداري اس��ت و تاجر الس��تيك  خودروهاي 
س��نگين بوده كه چندي قبل هم شريكش در 
يكي از خيابان ه��اي تهران ه��دف گلوله قرار 
مي گيرد و پس از انتقال به بيمارستان از مرگ 

نجات پيدا مي كند. 
بررس��ي ها حكاي��ت از آن داش��ت مقت��ول و 
ش��ريكش چندي قبل هر كدام ب��ا خودروی 
خودشان در يكي از خيابان هاي تهران با فاصله 

كم از هم در حال رانندگي بودند كه چند مرد 
به خودروی شريك مقتول نزديك مي شوند و 
او را با كلت كمري هدف قرار مي دهند و زخمي 

مي كنند. 
همچنين مأم��وران متوجه ش��دند مقتول از 
مدتي قبل به خاطر قطعه زمين بزرگي در يكي 
از شهرهاي اطراف تهران با مردي اختالف پيدا 
مي كند تا جايي كه مقتول پس از طرح شكايت 
موفق مي ش��ود نصف زمين مورد نظر را از آن 

خود كند. 
بررس��ي پرونده مقتول و پرونده زخمي شدن 
ش��ريكش اين فرضيه را براي مأموران پليس 
قوت داد كه به احتمال زياد در حادثه قبلي هم 
عامالن تيراندازي قصد قتل حميد را داشته اند، 

اما اشتباهي به شريك او شليك مي كنند. 
مأموران در تالشند تا پس از شناسايي و دستگيري 
عامالن قتل زواياي پنهان اين حادثه را بر مال كنند.  

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

قاتل دكتر داروساز به قصاص محكوم شد

فرار مردان مسلح پس از قتل تاجر الستيک 

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى سـمند X7  مـدل 1384 رنگ 
خاكسترى روشن متاليك به شـماره پالك (ايران38-
181ن77) و شـماره موتور 12484047998 و شـماره 
شاسى  14514720 متعلق به فرنگيس امجديان مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
 TU5 206 برگ سـبز و برگ كمپانـى  خـودروى پژو تيـپ
مدل 1398 رنگ سـفيد  روغنى به شـماره پـالك (ايران20 
-322و55) و شـماره موتـور 167B0076658 و شـماره 
شاسى NAAP13FE0KJ358401 متعلق به سهيال ايمانى 
البرز اله تيمورى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو تيپ  پارس مدل 1389 به 
رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران88 –671ج11 
و شـماره موتـور 12489098798  و شـماره شاسـى 
NAAN01CA4AE552409 متعلـق بـه بهـرام 
مسـجدرى با كد ملى 0079925626 مفقود شـده و از 
الف ل درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز خودروى هاچ بك جيلى تيپ AT 1800 امگراندار 
وى7 مدل 2014 رنگ سفيد روغنى به شماره پالك (ايران20-
466س76) و شماره موتور JL4G18DANG08464 و شماره 
شاسـى L6T7642Z1EN009494 متعلق به ساناز وحدتى 
البرز فروردينى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز خودرو سـوارى تيبا 2 هاچ بك  مـدل 1400 
به رنگ سـفيد به شـماره پالك ايـران30 –557ن88 
و شـماره موتـور M15/9325185  و شـماره شاسـى 
NAS821100M1033561 متعلق به يوسـف غالم پور 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى محمدحسـين خسـروى برابر وكالتنامـه 14125 مورخ 
1401/3/10 دفترخانه 321 مشـهد از طرف آقاى قاسم تفقد ابراهيم زاده به 
استناد اوراق استشـهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به 
اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت تمامت شش دانگ پالك 
185 فرعى از 6 فرعى از 52-اصلى بخش نه مشـهد به علت سـهل انگارى 
مفقود گرديده است، با بررسـى دفتر امالك معلوم شد مالكيت نامبرده در 
ذيل دفتر 1672 صفحه 296 شـماره ثبت 288730 ثبت و سند مالكيت به 
شماره 638350 سرى الف 83 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين 
حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت 
آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت ده 
روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست ا صل سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سـند مالكيت المثنى و تسليم آن به 

متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد- م الف 701 

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى حسن اصالمى فاز برابر وكالتنامه 148838 تاريخ 1397/6/1 دفترخانه 
67 مشـهد به وكالت از طرف آقـاى همراه ده دلى به اسـتناد اوراق استشـهاديه جهت 
دريافت سـند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اسـت سند 
مالكيت شش دانگ پالك 10071 فرعى از9568 فرعى از 126 فرعى از 115 فرعى از 10- 
اصلى بخش نه مشهد مفقود گرديده است، با بررسى دفتر امالك معلوم شد شش دانگ 
پالك 9568 فرعى از 126 فرعى از 115 فرعى از 10- اصلى بخش نه مشهد در  ذيل دفتر 
1347 صفحه 110 شماره ثبت 245767 به نام خدابخش اصالمى فاز ثبت و سند مالكيت 
به شماره 328390 صادر گرديده است.سپس برابر صورتمجلس تفكيكى شماره 16965 
مورخ 1387/4/4 به چهار واحد آپارتمان تفكيك گرديده است كه جهت واحدهاى اول 
تا سوم سند مالكيت صادر گرديده است و واحد چهارم برابر سند قطعى 112744 مورخ 
1387/12/28 دفترخانه 12 مشهد به آقاى همراه ده دلى انتقال گرديده است و باتوجه به 
اينكه سند اوليه در اختيار واحد چهارم به پالك10071 فرعى از 9568 فرعى از 126 فرعى 
از 115 فرعى از 10- اصلى بخش نه مشـهد بوده و درخواست سند جهت پالك تفكيكى 
نموده است، سند اوليه به علت سـهل انگارى مفقود گرديده است، دفتر امالك بيش از 
اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و 
متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض 
كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. 
بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به 
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مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى سـمند X7  مـدل 1384 رنگ 
خاكسترى روشن متاليك به شـماره پالك (ايران38-
181ن77) و شـماره موتور 12484047998 و شـماره 
شاسى  14514720 متعلق به فرنگيس امجديان مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
 TU5 206 برگ سـبز و برگ كمپانـى  خـودروى پژو تيـپ
مدل 1398 رنگ سـفيد  روغنى به شـماره پـالك (ايران20 
-322و55) و شـماره موتـور 167B0076658 و شـماره 
شاسى NAAP13FE0KJ358401 متعلق به سهيال ايمانى 
البرز اله تيمورى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو تيپ  پارس مدل 1389 به 
رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران88 –671ج11 
و شـماره موتـور 12489098798  و شـماره شاسـى 
NAAN01CA4AE552409 متعلـق بـه بهـرام 
مسـجدرى با كد ملى 0079925626 مفقود شـده و از 
الف ل درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز خودروى هاچ بك جيلى تيپ AT 1800 امگراندار 
وى7 مدل 2014 رنگ سفيد روغنى به شماره پالك (ايران20-
466س76) و شماره موتور JL4G18DANG08464 و شماره 
شاسـى L6T7642Z1EN009494 متعلق به ساناز وحدتى 
البرز فروردينى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز خودرو سـوارى تيبا 2 هاچ بك  مـدل 1400 
به رنگ سـفيد به شـماره پالك ايـران30 –557ن88 
و شـماره موتـور M15/9325185  و شـماره شاسـى 
NAS821100M1033561 متعلق به يوسـف غالم پور 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى محمدحسـين خسـروى برابر وكالتنامـه 14125 مورخ 
1401/3/10 دفترخانه 321 مشـهد از طرف آقاى قاسم تفقد ابراهيم زاده به 
استناد اوراق استشـهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به 
اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت تمامت شش دانگ پالك 
185 فرعى از 6 فرعى از 52-اصلى بخش نه مشـهد به علت سـهل انگارى 
مفقود گرديده است، با بررسـى دفتر امالك معلوم شد مالكيت نامبرده در 
ذيل دفتر 1672 صفحه 296 شـماره ثبت 288730 ثبت و سند مالكيت به 
شماره 638350 سرى الف 83 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين 
حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت 
آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت ده 
روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست ا صل سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سـند مالكيت المثنى و تسليم آن به 

متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد- م الف 701 

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى حسن اصالمى فاز برابر وكالتنامه 148838 تاريخ 1397/6/1 دفترخانه 
67 مشـهد به وكالت از طرف آقـاى همراه ده دلى به اسـتناد اوراق استشـهاديه جهت 
دريافت سـند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اسـت سند 
مالكيت شش دانگ پالك 10071 فرعى از9568 فرعى از 126 فرعى از 115 فرعى از 10- 
اصلى بخش نه مشهد مفقود گرديده است، با بررسى دفتر امالك معلوم شد شش دانگ 
پالك 9568 فرعى از 126 فرعى از 115 فرعى از 10- اصلى بخش نه مشهد در  ذيل دفتر 
1347 صفحه 110 شماره ثبت 245767 به نام خدابخش اصالمى فاز ثبت و سند مالكيت 
به شماره 328390 صادر گرديده است.سپس برابر صورتمجلس تفكيكى شماره 16965 
مورخ 1387/4/4 به چهار واحد آپارتمان تفكيك گرديده است كه جهت واحدهاى اول 
تا سوم سند مالكيت صادر گرديده است و واحد چهارم برابر سند قطعى 112744 مورخ 
1387/12/28 دفترخانه 12 مشهد به آقاى همراه ده دلى انتقال گرديده است و باتوجه به 
اينكه سند اوليه در اختيار واحد چهارم به پالك10071 فرعى از 9568 فرعى از 126 فرعى 
از 115 فرعى از 10- اصلى بخش نه مشـهد بوده و درخواست سند جهت پالك تفكيكى 
نموده است، سند اوليه به علت سـهل انگارى مفقود گرديده است، دفتر امالك بيش از 
اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و 
متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض 
كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. 
بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به 
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