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2 حادثه مرگبار برای 2 عابر 
دو م�رد عابر پی�اده در دو حادث�ه جداگان�ه  در پایتخ�ت، بعد از 
برخورد ب�ا دو دس�تگاه خ�ودروی س�واری در دم ف�وت کردند. 
به گزارش جوان، اولین حادثه بامداد روز گذش��ته در بزرگراه سعیدی 
اتفاق افتاد. با حضور مأموران در محل بررسی ها نشان داد، در آن حادثه 
یک دستگاه خودروی سواری پراید به علت عدم توجه به جلو با مرد عابر 

پیاده برخورد و در اثر آن مرد عابر در دم فوت کرده است.
حادثه دیگر نیز س��اعت 5:40 روز گذشته در مسیر بزرگراه تندگویان 
به سمت شمال اتفاق افتاد. وقتی مأموران به محل رفتند با جسد مرد 
عابری روبه رو شدند که ش��واهد اولیه نش��ان می داد آن مرد به دلیل 

برخورد با یک دستگاه پژو تاکسی در دم فوت کرده است.
سرهنگ احسان مؤمنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: »اجساد برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شدند.« 

   قتل مرموز پزشك طب سنتي
 پس از رفتن همسرش به میهماني 

آرمین بینا
مأم�وران پلی�س ته�ران جس�د م�رد میانس�الي را در خانه اش 
کش�ف کردن�د ک�ه ب�ه ط�رز مرم�وزي ب�ه قت�ل رس�یده بود. 
  س��اعت 24 شامگاه دوش��نبه 28 ش��هریور قاضي میثم حسین پور، 
بازپرس ویژه قتل دادسراي امور جنایي تهران با تماس تلفني مأموران 
کالنتري 147 گلبرگ از قتل مردي در خانه اش با خبر و همراه تیمي از 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي راهي محل شد. 
تیم جنایي در محل حادثه ک��ه اتاق خواب آپارتمان��ي در طبقه اول 
ساختمان مس��کوني بود با جسد مرد میانس��الي روبه رو شدند که به 
طرز مرموزي به قتل رسیده بود. تحقیقات نش��ان داد مقتول پزشک 
طب سنتي است که شب حادثه تنها بوده و همسر و دخترش وقتي از 
مهماني به خانه شان بر مي گردند با جسد او روبه رو مي شوند و موضوع 

را به پلیس خبر مي دهند. 
بررسي جسد و آثار خراش هاي روي گردن مقتول حکایت از آن داشت 
وي بر اثر فشار بر عناصر حیاتي گردن به وسیله سیم یا طنابي به قتل 

رسیده است. 
همچنین مشخص شد قاتل یا قاتالن توپي قفل در را تخریب کرده و 

وارد خانه شده و مرد میانسال را به قتل رسانده اند. 
از سوي دیگر به هم ریختگي وسایل خانه هم حکایت از آن داشت عامل 

یا عامالن قتل با انگیزه سرقت دست به جنایت زده اند. 
   اظهارات همسر مقتول 

بدین ترتیب مأموران در ادامه به سراغ همس��ر مقتول رفتند و از وي 
تحقیق کردند. وي در ادعایي گفت: » شوهرم پزشک طب سنتي بود 
و هر روز هم ب��ه مطبش مي رفت و طبابت مي ک��رد. دخترم به تازگي 
دیپلم گرفته و در کنکور هم ش��رکت کرده بود که ش��ب حادثه نتایج 
کنکور اعالم و مشخص شد دخترم در دانشگاه قبول شده است. خیلي 
خوشحال بودیم و تصمیم گرفتیم به خانه مادرم برویم و این خبر خوش 
را به او بدهیم. من و دخترم راهي خانه مادربزرگش شدیم، اما شوهرم 
گفت که کار دارد و در خانه مي ماند. هر چقدر اصرار کردم او قبول نکرد 
و ناچار من و دخترم به خانه م��ادرم رفتیم. در این مدت یکي دوباره با 
همسرم تلفني صحبت کردم و به او گفتم که شب به خانه بر مي گردیم. 
پس از اینکه شام خوردیم راهي خانه مان شدیم و ساعت حدود 11:30 
بود که وارد ساختمان شدیم. در خانه مان باز بود و قفلش تخریب شده 
و همه وسایل خانه هم به هم ریخته بود. ابتدا فکر کردیم شوهرم بیرون 
رفته و در نبود ما سارقي به خانه مان دستبرد زده است که با داد و فریاد 
از همسایه ها درخواست کمک کردم. وقتي همسایه ها بیرون آمدند و 
من به داخل اتاق خواب رفتم با جسد شوهرم روبه رو شدم که به قتل 
رسیده بود. دوباره فریادم به آسمان بلند شد و همسایه هم از ماجرا با 
خبر شدند و موضوع را به پلیس خبر دادند. سپس خانه را بررسي کردم 
و متوجه شدم در این حادثه 10 سکه بهار آزادي و 10 هزار دالري که 

داخل کمد نگهداري مي کردیم، سرقت شده است.«
   مرد ناشناس 

همس��ر مقتول در ادامه گفت: » حدود یک ماه قبل همراه همسرم با 
خودرومان در یکي از خیابان ها بودیم که مرد ناشناس��ي راه ما را سد 
کرد. او شوهرم را از داخل خودرو به بیرون کشید و کتک زد و بعد هم 
فرار کرد. از شوهرم خواستم به اداره پلیس برویم و از او شکایت کنیم، 
اما او گفت نیازي نیس��ت و گفت احتماالً  از بیمارانش بوده اس��ت که 
درست مداوا نشده و عصباني شده و او را کتک زده است. من االن به آن 
مرد ناشناس مشکوك هس��تم و احتمال مي دهم او شوهرم را به قتل 

رسانده است.«
همزمان با انتقال جس��د به پزش��کي قانوني براي انجام آزمایش هاي 
الزم و مش��خص ش��دن علت اصلي مرگ مأموران پلی��س تحقیقات 
گسترده اي را براي شناسایي عامل یا عامالن قتل پزشک میانسال آغاز 
کردند. همچنین بازپرس جنایي به مأموران دستور داد ضمن تحقیق 
از همسایه ها، بستگان و منش��ي مقتول دوربین هاي مداربسته محل 

حادثه را بررسي کنند. 

   غالمرضا مسکنی 
هفت مردی ک�ه در جری�ان درگیری های 
جداگان�ه در ته�ران مرتک�ب قتل ش�ده 
بودن�د ب�ا کم�ک خیری�ن، هنرمن�دان و 
ت�الش تی�م صل�ح و س�ازش دادس�رای 
ش�دند.  آزاد  ته�ران  جنای�ی  ام�ور 
صبح دیروز سه شنبه 29 شهریور اتفاق زیبایی 
در دادس��رای امور جنایی ته��ران رقم خورد. 
هف��ت زندانی که بعض��ی از آنها از 17 س��ال 
قبل ب��ه خاطر ارت��کاب به قت��ل در زندان به 
س��ر می بردند با کم��ک خیرین، تع��دادی از 
هنرمندان سرشناس س��ینما و صداوسیما و 
تالش تیم صلح و س��ازش و واحد مددکاری 
زندان رجایی شهر برای همیشه آزاد شدند و به 

آغوش خانواده هایشان بازگشتند. 
ساعت 9 صبح بود که هفت زندانی با دستبند 
و پابند وارد سالن کنفرانس دادسرای جنایی 
ش��دند. قرار بود آنها ت��ا س��اعاتی دیگر آزاد 
ش��وند و آزادانه پس از س��ال ها تحمل حبس 
در کوچه و خیابان ها قدم بزنند و نفس��ی تازه 
کنند. چهره ش��ان خندان و امیدوار بود که تا 
لحظاتی دیگر اعضای خانواده هایش��ان را که 
پشت در منتظرشان بودند به آغوش بگیرند. 
تندیس چه��ره مردمی که چند س��ال قبل از 
سوی صداوس��یما به قاضی میثم حسین پور، 
بازپرس دادس��رای امور جنای��ی تعلق گرفته 
بود و پیراهن تیم ملی کشتی مزین به امضای 
پهلوانان کشتی هم روی میز سالن خودنمایی 
می کرد که یکی از خیرین برای آزادی زندانی 
خریده بود. در سالن علی ضیا مجری معروف، 
رضا درمیش��یان کارگردان معروف س��ینما 
که برای آزادی زندانیان ت��الش زیادی کرده 
بودند و تعدادی از خبرنگاران و فعاالن حوزه 
کمک به زندانیان محکوم به قصاص هم حضور 

داشتند. 
   درخواست کمک از خیرین 

قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای 
امور جنایی تهران در این جلسه با بیان اینکه 
امروز با کمک خیرین و جمعی از هنرمندان و 
تالش تیم صلح و سازش، هفت نفر از محکومان 
به قصاص از زندان آزاد ش��دند، گفت: سال ها 
قبل وقت��ی پرونده محکوم ب��ه قصاصی برای 
س��یر مراحل اجرا به دادسرای جنایی می آمد 
با کمک دادیاران شعبات اجرای احکام تالش 
می کردیم با جلب رضایت اولیای دم، محکوم 
به قصاص را از مرگ نجات دهیم. این تالش ها 
نمود بیرونی نداش��ت که ما بتوانیم خیری را 
قانع کنیم که به مته��م قصاصی کمک کند، 
چون دیدگاه نسبت به موضوع کمک به قاتالن 
منفی بود و خیران هم بیش��تر مای��ل بودند 
به متهمان جرائ��م غیرعمد مث��ل تصادف و 

مهریه که نیاز به کمک داشتند، کمک کنند. 
به همین خاطر از حدود س��ه سال قبل واحد 
صلح و س��ازش دادس��رای جنایی را تشکیل 
دادیم و موفق ش��دیم با جذب گروه هایی که 
بیرون خدم��ت می کردند مانند گ��روه چتر 
نجات، تالش ها و خدمات این واحد را گسترش 
دهیم و از طرفی با اخذ ابالغ ویژه تحت عنوان 
صلح یار از س��وی معاون محترم ق��وه قضائیه 

فعالیت های خود را گسترش دادیم. 
قاضی ش��هریاری در پایان گفت: واحد صلح 
و سازش، س��ازمان نیس��ت که دولتی باشد، 
به همی��ن دلیل در آن ب��ه روی همه خیرین، 
هنرمندان و ورزشکاران برای کمک باز است. 
خوش��بختانه یکی از متهمان که آزاد شده با 
فروش تندیس قاضی حسین پور به مبلغ 257 
میلیون تومان به مرد خیری ای��ن اتفاق رقم 
خورده است. این تندیس در  یکی از برنامه های 
صداوس��یما به عنوان چهره مردمی س��ال به 

قاضی حسین پور تعلق گرفته بود.  
   اشک و لبخند 

پس از پایان صحبت های سرپرس��ت دادسرا، 
مأموران بدرقه زندان به دس��تور مقام قضایی 
دس��تبند و پابند یک به ی��ک زندانیان حاضر 
در جلس��ه را باز کردند. لحظه بس��یار زیبایی 
بود که لبخند بر ل��ب زندانی��ان و همه افراد 
حاضر در جلسه نشست. لحظاتی بعد اعضای 
خانواده زندانیان وارد سالن شدند و هر کدام 
پدر، برادر یا شوهر خود را در آغوش کشیدند. 
اشک و لبخند در س��الن موج می زد و گاهی 
صدای هق هق گریه ش��نیده می ش��د. البته 
گریه خوشحالی بود. لحظه دیدار تازه عروسی 
با ش��وهرش که پس از گذش��ت س��ه ماه از 
ازدواجش ش��وهرش به خاطر ارتکاب به قتل 

به زندان افتاده بود، دیدنی بود. 
   آزادی پس از 17 

نخستین متهمی که آزاد شد، مرد 41 ساله ای 
به نام احمد بود. وی 17 سال قبل در سرآسیاب 

کرج همس��رش را در درگیری به قتل رسانده 
بود. احم��د درباره حادثه گفت: »با همس��رم 
اختالف داشتم، اما هرگز فکر  نمی کردم او را به 
قتل برسانم. زمان حادثه باردار بود و تصمیم 
گرفته بود به خانه پدرش برود و اصرار داشت 
من هم همراه او بروم، اما دوس��ت نداشتم به 
خانه پدرزنم بروم که به خاطر این مسئله با هم 
درگیر شدیم. در جریان درگیری آتش سوزی 
ش��د و او در آتش فوت کرد و من هم به جرم 
قتل به زندان افتادم. 17 سال در زندان بودم و 
در این مدت دو بار پای چوبه دار رفتم، اما هر 
بار با تالش تیم صلح و سازش مهلت گرفتم و 
در نهایت هم اولیای دم درخواست دیه کردند 
و خیرین نیز دیه مرا پرداخت کردند و االن آزاد 

شدم و خیلی خوشحالم.« 
   تحصیل در دانشگاه پس از آزادی  

زندانی دیگری که آزاد شد، مرد جوانی به نام 
بهرام ب��ود. وی 31 ش��هریور 99 در حالی که 
سه ماه از ازدواجش گذش��ته بود در درگیری 
مرد رستوران داری را در شمال تهران به قتل 
رساند. بهرام درباره حادثه گفت: »مقتول برای 
همس��رم مزاحمت ایجاد می ک��رد و من چند 
باری به او تذکر داده بودم، اما فایده ای نداشت 
تا اینک��ه قرار مالق��ات گذاش��تیم. قصد قتل 
نداشتم، اما در درگیری او به قتل رسید. وقتی 
به زندان افتادم، توبه ک��ردم و تصمیم گرفتم 
ادامه تحصیل بدهم و خوش��بختانه در زندان  
فوق لیسانس قبول ش��دم و االن که به کمک 
خیرین آزاد شدم، می خواهم به دانشگاه بروم و 

ادامه تحصیل بدهم.« 
   801 بار ختم قرآن در زندان 

س��ومین زندانی هم مرد میانس��الی است که 
هفت سال قبل در درگیری در تهران مردی را 
به قتل رسانده بود. وی گفت: »خیلی پشیمان 
هس��تم، چون هفت س��ال از بهترین لحظات 
عمرم را در زندان سپری کردم. من توبه کردم 
و از همان روز اول شروع به حفظ و ختم قرآن 

کردم. در این مدت چند جزء از قرآن را حفظ 
و 801 بار هم  قرآن را ختم کردم. من در کار 
تولید کودهای شیمیایی بودم و االن هم قصد 
دارم کارآفرینی کنم و با تأسیس یک شرکت 
به افرادی که مثل خودم از زندان آزاد می شوند  

کمک کنم.« 
   قتل به هواخواهی پسرعمو 

چهارمی��ن قاتل م��رد 42 س��اله ای ب��ه نام 
بهمن اس��ت. وی در س��ال 84 به هواخواهی 
پس��رعمویش در درگیری حوالی ج��اده تلو 
مردی را به قتل رساند و س��پس راهی زندان 
ش��د. بهمن گفت: »من اهل دعوا و درگیری 
نبودم و آن درگی��ری را پس��رعمویم رقم زد 
که ناخواس��ته وارد درگیری شدم و دستم به 
خون آلوده شد. پس از آن سختی های زیادی 
کشیدم و حتی همسرم از من جدا شد، اما االن 
خیلی خوشحالم که آزاد شده ام و مانند افراد 

عادی می توانم به زندگی ام ادامه دهم.«
   قتل ناخواسته همسر 

پنجمین محکوم به قصاص هم مرد دو زنه ای 
است که در درگیری در سال 89 همسر دومش 
را در شهرری به قتل رسانده است. او دو دختر 
و یک پس��ر دارد که یک دختر و یک پسرش 
متعلق به زن دومش هس��تند. پ��س از قتل، 
دخترش رضایت می دهد، اما پس��رش اصرار 
دارد که قاتل م��ادرش را قصاص کند تا اینکه 
با میانجیگری تی��م صلح و س��ازش و کمک 
خیرین، پسر مقتول پدرش را می بخشد. متهم 
آزاد شده می گوید قصد دارد پس از این برای 

فرزندانش پدری کند. 
   قتل به خاطر سرقت 

ششمین متهم، مرد 45 س��اله ای به نام بابک 
است. او در سال 94 با همدستی مرد دیگری، 
زن میانسالی را به خاطر سرقت اموالش به قتل 
رسانده اس��ت. وی گفت: »وضع مالی خوبی 
نداشتم و دو دختر دوقلویم هر دو بیمار بودند و 
به پول نیاز داشتم که یکی از دوستانم پیشنهاد 
داد از زن میانسالی سرقت کنیم و در جریان آن 
نیز مرتکب قتل شدیم. فکر می کردم با سرقت 
زندگی ام را سروسامان می دهم، اما زندگی ام 
به کل نابود ش��د، ولی االن خوشحالم که آزاد 

شده ام و نزد خانواده ام می روم.« 
   قتل شوهرخواهر 

آخرین متهم، مرد آرایش��گری است که  14 
سال قبل ش��وهرخواهرش را به قتل رسانده 
بود. وی گفت: »خواهرم از شوهرش جدا شده 
بود، اما او همیش��ه مزاحم خواهرم می شد که 
در درگیری او را کشتم. پس از این حادثه در 
زندان خیلی سختی کشیدم و زمانی که طناب 
دار به گردنم آویخته ش��د تازه قدر زندگی را 
فهمیدم و االن هم خیلی خوشحالم که دوباره 

به زندگی بازگشتم.« 

مفقودى
برگ سبز و كارت ماشين خودروى سوارى پرايد به 
شماره انتظامى ايران91/ 536 س12 و شماره موتور 
  s1412284508251 01157423 و شماره شاسـى
تبريز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانـى و وكالتنامه خـودروى پرايد 
مدل 1381 رنگ سـفيد شـيرى روغنى به  شماره پالك 
ايران21-228ص31 و شماره موتور 00316722 و شماره 
شاسـى S1412281780514 متعلـق به محـرم صمدى 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى پـژو 206 مـدل 1400 رنـگ سـفيد 
و   98 511ل - ايـران39  پـالك  شـماره  بـه  روغنـى 
و شـماره شاسـى    182A0158578 موتـور  شـماره 
NAAP03EE2MJ475193 متعلـق به سـيداصغر باقرى 
گورانسراب مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   البرز

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر آراى صادره هيئـت موضوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه بالمعارض خانم/ آقاى فاطمه سـرابندى به شناسـنامه 1498 كد 
ملى 5339500799 صادره از زهك فرزند محمدحسـن متقاضى كالسه 
پرونده 1400114412480000669 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 16 مترمربع قسمتى از پالك 89- اصلى 
واقع در اراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى 
صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد لذا  به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شـود. از اين رو اشـخاصى كه  
نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند  مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم 

و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه  نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/7/16 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/6/30   
حجت اله تجرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 گرگان  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شماره 140160312001002340 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  
تصرفات مالكانه و بالمعارض كالسـه 1400114412001000196  تقاضاى آقاى  
سيدقاسم بنى كريمى به شماره شناسنامه 67 و كدملى 2121205748 صادره 
از گرگان فرزند سـيدعلى محمد در شـش دانگ اعيانى يك باب سـاختمان 
به انضمام 131 سهم مشاع از 144 سهم شـش دانگ عرصه كه باقيمانده سهام 
آن وقف است به مساحت 592/92 مترمربع از پالك شماره 12 اصلى واقع در 
اراضى قلعه حسـن  بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت از 
انتقال از مالك رسمى سيدكمال احدى به   متقاضى دارد. به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شـود. از اين رو اشخاصى كه  
نسبت به صدور سـند مالكيت متقاضى  اعتراض داشته باشـند  مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/6/14                  تاريخ انتشار نوبت دوم:30 /1401/6  
على برقى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

به جوان 
دوباره نگاه كن

آزادی 7 زندانی محکوم به قصاص
 با کمك  خیرین   و  هنرمندان

  متهم: مقتول   قصد 
  اخاذی   داشت

 او   را   کشتم
    فاطمه صبور

م�رد جوان�ی ک�ه مته�م اس�ت ب�ا همدس�تی خواهر و 
ش�وهرخواهرش، مرد معت�اد را به خاطر اخ�اذی به قتل 
رس�انده اس�ت در جلس�ه محاکمه ماجرا را ش�رح داد. 
تیر ماه 1400، مأموران پلیس تهران جس��د مرد جوانی را در 
خیابان افسریه کشف کردند که گلویش بریده شده بود. جسد 
به دس��تور قضایی به پزش��کی قانونی فرستاده ش��د و بعد از 
تشخیص هویت مشخص شد متعلق به مرد 32 ساله ای به نام 
سعید است که بعد از چند بار تزریق مواد مخدر با اصابت چاقو 

به گلویش کشته شده است. 
با به دست آمدن این اطالعات، تحقیقات برای شناسایی عامل 
یا عامالن قتل به جریان افتاد که در روند تحقیقات مشخص 
شد آن مرد روز حادثه با زن جوانی قرار مالقات داشته است. 
به این ترتیب زن جوان شناس��ایی و بازداشت شد. او در روند 
بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و در شرح ماجرا گفت: »شوهرم 
نظامی اس��ت. ما صاحب یک دختر چهار س��اله هستیم که 
مدتی قبل برای انجام کاری همراه دخترم س��وار یک خودرو 
شدم. طی مسیر راننده به نام سعید مرا فریب داد، سپس یک 
آبمیوه مسموم تعارف کرد. با خوردن آن بیهوش شدم و وقتی 
به هوش آمدم متوجه شدم او مرا آزار داده و از من عکس و فیلم 
تهیه کرده است. با تهدیدهای سعید از ترس آبرویم به شوهرم 
حرفی نزدم تا چند روز بعد برادرم به نام ش��اهین به خانه مان 
آمد. او وقتی پریشانی  ام را دید سؤال کرد و دلیلش را پرسید. 
برایش ماجرا را تعریف کردم و گفتم آن مرد با تهدید عکس و 

فیلم هر بار از من اخاذی می کند.«
زن جوان در حالی که اشک می ریخت، گفت: »شاهین وقتی 
حرف هایم را شنید از من خواست به ش��وهرم حرفی نزنم تا 
خودش او را تنبیه کند، اما چند روزی گذشت که شوهرم نیز 
ماجرا را متوجه شد. آنها تصمیم به قتل سعید گرفتند و وقتی 
فهمیدند او معتاد است نقشه ای طراحی کردند تا با تزریق مواد 
او را به قتل برسانند. برای انجام نقشه آخرین باری که سعید 
تماس گرفت و درخواست 10میلیون تومان پول کرد با او قرار 
گذاشتم. وقتی سر قرار رفتم، برادرم و شوهرم، سعید را سوار 
ماشین کردند، سپس چند بار به او مواد مخدر تزریق کردند. 
حوالی افسریه برادرم، سعید را از ماشین پیاده کرد و برگشت. 
او وقتی سوار ماشین شد، گفت گلوی سعید را بریده است.« 

با ثبت این اظهارات، دو متهم دیگر نیز بازداش��ت ش��دند. با 
اعترافات دو متهم، شاهین به اتهام قتل و آدم ربایی، شوهر زن 
جوان به نام رامین به اتهام آدم ربای��ی و معاونت در قتل و زن 
جوان نیز به اتهام معاونت در قتل راهی زندان شدند. پرونده 
با صدور کیفرخواس��ت به دادگاه کیفری یک اس��تان تهران 
فرستاده شد، سپس با تعیین ش��عبه روی میز هیئت قضایی 

شعبه دهم دادگاه قرار گرفت.
ابتدای جلسه اولیای دم درخواس��ت قصاص کردند. در ادامه 
شاهین در جایگاه قرار گرفت و با اقرار به جرمش گفت: »وقتی 
خواهرم با س��عید قرار مالقات گذاش��ت، چاقویی از خانه اش 
برداش��تم و همراه خواهرم و ش��وهرش به محل قرار رفتیم. 
درباره قتل با آنها حرفی نزدم. بعد از اینکه من و شوهر خواهرم 
به س��عید مواد مخدر تزریق کردیم و او را از ماش��ین بیرون 
انداختیم، سراغش رفتم و گلویش را بریدم. خواهرم و شوهرش 

از این ماجرا اطالعی نداشتند و بی گناه هستند.«
سپس رامین به جایگاه رفت و گفت: »ما قرار گذاشته بودیم 
به مقتول مواد مخدر تزریق کنیم، اما برادزنم بدون اطالع ما 
دست به چاقو شد و گلوی مقتول را برید. باور کنید از نقشه او 

اطالعی نداشتیم.« 
زن جوان نی��ز در دفاع از خ��ود گفت: »برادرم از نقش��ه قتل 
حرفی نزده بود. او حتی به تن مقتول لباس های کهنه پوشانده 
بود تا پلیس فکر کند او کارتن خواب اس��ت و بر اثر دوز باالی 
مواد مخدر کشته شده است. نمی دانم چرا خودسرانه چنین 

تصمیمی را گرفته بود.« 
در پایان هیئت قضایی برای صدور رأی وارد شور شد. 

دستگیري زورگیران هنگام سرقت 
 دو زورگی�ر س�ابقه دار  ک�ه با س�الح س�رد قص�د زورگیري 
از ش�هروندان جن�وب ش�هر را داش�تند، دس�تگیر ش�دند. 
به گزارش »جوان«، روز گذش��ته مأموران کالنتري 130 نازي آباد 
حین گشت زني در محدوده استحفاظي به دو مرد جوان که در حال 
پرسه زني و زاغ زني در خیابان هاي اطراف بودند، مشکوك شدند و 

آنها را تحت نظر گرفتند. 
دو زورگیر  قصد س��رقت از ش��هروندي را داش��تند ک��ه با دیدن 
مأموران پلیس اقدام به فرار کردند. بدی��ن ترتیب تعقیب و گریز 
مأموران و سارقان آغاز ش��د، اما مأموران خیلي زود متهمان را به 

دام انداختند. 

سرهنگ محمد قاس��م طرهاني، جانشین پلیس پیشگیري تهران 
بزرگ گفت: »در بازرسي بدني از متهمان، یک قبضه سالح سرد به 
طول 50 سانتي متر کشف شد.  بررسي ها نشان داد متهمان سابقه 
زورگیري داشته و از سوي مأموران تحت تعقیب بوده اند. دو متهم 

براي ادامه تحقیقات در اختیار مقام قضایي قرار گرفتند.«


