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مرگ مرد روستايي
 در حمله گراز

مردي در يكي از روس�تاهاي شهرس�تان اليگودرز در حمله گراز 
مصدوم شد و به دليل نرسيدن به موقع به بيمارستان جان باخت. 
ظهر روز پنج شنبه 13 آذرماه اهالي روستاي كديور شهرستان اليگودرز 
از مجروح ش��دن يكي از اهالي در حمله گراز با خبر شده و مصدوم را با 
خودروي نيسان به محل استقرار آمبوالنس اورژانس در امامزاده داوود 
منتقل كردند. عرفان قرباني، بخش��دار منطقه گف��ت: امدادگران بعد 
از معاينه متوجه شدند كه مرد روس��تايي به علت شدت جراحت فوت 
شده است. وي ادامه داد: به دليل بارندگي و ابري بودن هوا امكان پرواز 
هوايي بالگرد اورژانس هوايي به منطقه وجود نداشته است. وي همچنين 
به نبود پل در محل رودخانه سرخه چال امامزاده داوود)ع( اشاره كرد و 
افزود: پايه هاي پل رودخانه قباًل توسط اداره راه و شهرسازي احداث ولي 

تكميل پل نيمه كاره رها شده است. 
پيگيري هاي زيادي براي تكميل اين پل انجام شد كه در نتيجه تابستان 
سال گذشته اين پل با لوله به صورت موقت توسط اداره كل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان لرستان احداث و جاده در حد فاصل مرگسر 
تا چال امامزاده داوود به طول پنج كيلومتر زيرس��ازي ش��ده بود كه در 
بارندگي هاي اخير سازه موقت پل به كلي تخريب شده است. هفته قبل 
هم يكي از اهالي براثر مارگزيدگي و نرس��يدن به موقع اورژانس هوايي 

اليگودرز جان خود را از دست داد.

  تاجر كفش گرفتار تاجر قالبي شد 
مردي که ب�ا معرفي خ�ودش به عن�وان تاج�ر بين الملل�ي تاجر 
کفش را فريب داده و از او کالهبرداري کرده بود بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتاي 
تهران توضيح داد: چندي قبل مردي وارد پليس فتا تهران شد و عليه 
مردي فريبكار شكايت كرد. او گفت: من تاجر كفش هستم و مدتي قبل 
در واتس آپ با مردي آشنا ش��دم كه خودش را تاجر بين المللي كفش 
معرفي كرد. به خاطر اطالعاتي كه در اين باره داشت به او اعتماد كردم 
و قرار شد به صورت عمده در زمينه خريد و فروش كفش با او همكاري 
كنم. در اولين گام من 75 ميليون تومان به شماره حسابي كه در اختيارم 
گذاشت واريز كردم و منتظر رسيدن محموله كفش شدم. بعد از واريز 
ش��دن پول اما او ديگر به تماس هايم جواب نداد و تصميم به ش��كايت 
گرفتم. بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس شماره حساب مورد 
نظر را بررسي و متوجه ش��دند كه صاحب حساب ش��اگرد يك مغازه 
كفاشي در يكي از شهرهاي غربي كشور است. شاگرد كفاش اما گفت كه 
از ماجراي كالهبرداري خبر ندارد و پول را يكي از آشنايانش به حساب 
او واريز كرده و او هم پول را برداشت كرده و به وي تحويل داده است. با 
اطالعاتي كه شاگرد كفاش در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان موفق 
ش��دند مخفيگاه تاجر قالبي را حوالي تهران شناسايي و او را بازداشت 
كنند. متهم در اولين بازجويي ها به كالهبرداري از مرد كفاش اعتراف 
كرد و گفت از افراد زيادي به اين شيوه كالهبرداري كرده است. سرهنگ 
گودرزي رئيس پليس فتاي تهران گفت: تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر متهم در جريان است.

مرگ خاموش مادر و دختر
بي توجهي به اصول ايمني، مرگ خاموش مادر و دختري را در خيابان 

گالب دره رقم زد. 
س��اعت دو بامداد روز جمعه، 14 آذرماه آتش نش��انان ايستگاه 105 از 
حادثه گاز گرفتگي در ساختماني مسكوني در خيابان گالب دره با خبر 

شده و در محل حاضر شدند. 
محمد رزاق��ي فرمانده ايس��تگاه گف��ت: محل حادث��ه طبقه همكف 
ساختماني سه طبقه بود. بررس��ي ها اوليه نش��ان داد كه زن 70 ساله 
و دختر 35 س��اله اش دچار گاز گرفتگي ش��ده و جانش��ان را از دست 
داده اند. وي ادامه داد: بررسي ها نش��ان داد كه حادثه به دليل استفاده 
طوالني مدت از آبگرمكن، استفاده همزمان از شومينه و نامناسب بودن 
دودكش ها اتفاق افتاده اس��ت. وي به شهروندان توصيه كرد: دودكش 
وسايل گرمايشي بايد ورق سفيد گالوانيزه باشد و هر وسيله گرمايشي 

نياز به يك دودكش مجزا دارد.
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مرد فريبكار محاکمه مي شود
م�رد فريبكار که متهم اس�ت در جري�ان ارتباط 
پنهان�ي همس�رش را ب�ه قت�ل رسانده اس�ت 
ب�ه زودي پ�اي مي�ز محاکم�ه حاضر مي ش�ود. 
به گزارش جوان، 17 فروردين سال ۹۶، مأموران پليس 
شهرستان اسالمشهر از مرگ  مشكوك زن ۲7 ساله 
در بيمارستان امام رضا باخبر و راهي محل شدند . با 
انتقال جسد آزيتا به پزشكي قانوني، خواهرش گفت: 
روز گذش��ته ش��وهر خواهرم تماس گرفت و سراغ 
خواهرم را گرفت. نگران شدم به همين خاطر با تلفن 
همراه آزيتا تماس گرفتم كه زن غريبه اي جواب داد 
و گفت در امامزاده عقيل خواهرم را كنار قبري خالي 
ديده كه تقال مي كرد و آنطرف تر هم مرد جواني شاهد 
دست و پا زدن خواهرم بوده اس��ت. وي ادامه داد: از 

شنيدن حرف هاي زن ناشناس شوكه شدم و بالفاصله 
به امامزاده رفتم كه ديدم خواهرم بيهوش كنار قبري 
افتاده است. با عجله او را به بيمارستان رسانديم، اما 

خواهرم بر اثر ضربه مغزي فوت كرد. 
وي ادامه داد: خواهرم مدتي قبل فهميده بود شوهرش 
با زني ارتب��اط دارد به همين خاطر ب��ا هم اختالف 
داشتند. پيمان مرد دروغگويي اس��ت. از او به خاطر 
قتل خواهرم ش��كايت داريم. با ثبت اين توضيحات، 
مرد جوان بازداشت شد، اما جرمش را انكار كرد و با 
ادعاي اينكه همسرش خودكشي كرده است، گفت: 
همسرم يكبار قرص خورده بود، اما خيلي زود او را به 
بيمارستان رساندم و نجات يافت. اين گذشت تا اينكه 
همس��رم يك روز قبل از مرگش پيام��ي به خواهرم 

فرستاده بود و در آن گفته بود مي خواهد خودكشي 
كند و از او حالليت طلبيده بود، حتي دو فرزندم را نيز 

به خواهرم سپرده بود. 
متهم در توضيح رفتن همس��رش به امامزاده گفت: 
آن روز در خان��ه بودم كه همس��رم همراه پس��رم از 
خانه بيرون رف��ت، اما دخترم در خان��ه بود. دقايقی  
نگذشت كه پس��رم به خانه برگشت و گفت مادرش 
به تنهايي س��وار يك پرايد ش��ده و رفته است. فكر 
كردم به خانه مادرش رفت��ه به همين خاطر با منزل 
آنها تماس گرفتم، اما مادر همس��رم با تندي جواب 
داد و گفت اين موضوع به آنها ربط��ي ندارد. او فقط 
خواس��ت ۸ ميليون تومان پولي را كه سال ۸5 از آنها 
گرفته ب��ودم، برگردانم. م��رد ج��وان در آخر ادعاي 

خواهر همس��رش درباره رابطه با زن غريبه را نيز رد 
كرد و گفت انگيزه اي براي قتل نداشته است. با ثبت 
اين اظهارات، تالش هاي پليسي ادامه داشت تا اينكه 
در تحقيق از همس��ايه ها مشخص ش��د زوج جوان 
ساعتي قبل از حادثه درگير ش��ده بودند. همچنين 
كارشناسان پزشكي قانوني نيز با اشاره به آثار كبودي 
روي بدن مقتول و تأييد ضرب و ش��تم از سوي فرد 

ديگر، تأييد كردند. 
با به دس��ت آمدن اين اطالعات مرد ج��وان به اتهام 
قتل شبه عمد و ضرب و جرح عمدي همسرش راهي 
زندان شد و پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د تا مرد جوان در يكي از شعبات دادگاه 

محاكمه شود. 

پرون�ده جنجالي ش�يما، دختر 15 س�اله اي که 16 م�اه قبل به 
طرز مرم�وزي ناپدي�د ش�ده بود، س�رانجام با اعت�راف قاتل 
س�الخورده به جنايتي هولناک وارد مرحله اي تازه ش�د. قاتل 
س�الخورده که بهلول نام دارد پس از ناکام ماندن تالش هايش 
براي گم�راه کردن پلي�س، س�رانجام اعتراف کرد ک�ه پس از 
آزار دختر نوجوان او را به قتل رس�انده و جس�دش را در حياط 
خانه اش دفن کرده اس�ت. بهلول 62 س�اله با حض�ور در محل 
جنايت دس�ت به بيل ش�د و پيكر را از قعر خاک خ�ارج کرد. 
۲۶ مرداد س��ال قبل بود كه پدر ش��يما به اداره پليس رفت و اعالم كرد 
دخترش براي انجام كاري از خانه بيرون رفته است و ديگر برنگشته است. 
با طرح اين شكايت مأموران پليس به دستور جنايي براي يافتن دختر 

15 ساله وارد عمل شدند. 
بررسي هاي پليس حكايت از آن داشت شيما روز حادثه با پسر دستفروشي 
تلفني حرف زده و از خانه بيرون رفته   مأموران در نخستين گام دستفروش 
را بازداش��ت كردند، اما او گفت كه يك ساعت همراه شيما بوده و بعد از 
او جدا شده و ديگر خبري از او ندارد. همزمان با ادامه تحقيقات مأموران 
دريافتند اظهارات پسر دستفروش درس��ت است بدين ترتيب وي آزاد 

شد. 
 پيگيري هاي پدر شيما 

در حالي كه مأموران پليس هيچ ردي از دختر نوجوان پيدا نكرده بودند، 
پدر شيما براي پيدا كردن دخترش دست به كار شد تا اينكه چند روزي 
بعد از حادثه به اداره پليس رفت و گفت دخترش آخرين بار با تلفن همراه 
ناشناسي با مادرش تماس گرفته است. پس از اين مأموران پليس تلفن 
مورد نظر را رد يابي كردند كه مشخص شد شماره تلفن همراهي كه شيما 
از طريق آن با مادرش تماس گرفته متعلق به مرد جواني اهل بيجار است. 
مردجوان پس از اين به عنوان مظنون بازداشت شد كه مشخص شد وي 
فروشنده مغازه اي در ترمينال بيهقي است وشب حادثه هم براي كمك به 
شيما تلفنش را در اختيار او قرار داده است و بدين ترتيب دومين مظنون 

بعد  از چند روز  آزاد شد. 
اما پدر ش��يما باز هم آرام نگرفت و اين بار براي پيدا كردن دخترش به 
ترمينال بيهقي رفت كه با پرس و جو از مغازه دارها و رانندگان فهميد كه 
شب حادثه راننده سالخورده اي به نام بهلول دخترش را سوار خودرو كرده 

و از آنجا دور شده است. 
  بازداشت متهم اصلي 

با اطالعاتي كه پدر شيما به مأموران پليس داد، بهلول شناسايي و بازداشت 
شد، اما وي مدعي شد كه شب حادثه شيما را به عنوان مسافر از ترمينال 
به حوالي خانه اش در خيابان نظام آباد برده است و ديگر از او خبري ندارد.  
مأموران پليس در ادامه تحقيقات بهلول را آزاد كردند، اما بررسي هاي آنها 
نشان داد بهلول حدود نيم ساعتي با شيما روي نيمكت ترمينال بيهقي 
صحبت كرده است و از طرفي هم پس از اينكه او را ساعت 4 بامداد سوار 
كرده يك راست و بدون اينكه در مسيرتوقف كند ساعت 4:3۲  به خانه اش 

رفته است و تا 3۶ ساعت بعد هم از خانه اش خارج نشده است. 
   آزادي متهم اصلي 

بنابراين مأموران دوباره بهلول را بازداشت كردند و در خانه او چند جفت 
كفش زنانه هم كشف كردند. او در بازجويي ها اين بار مدعي شد: شيما 
شب در خانه من بود اما صبح وقتي خواب بودم از خانه ام بيرون رفت. از 
آنجايي كه مأموران در تحقيقات از او هيچ سرنخي از شيما پيدا نكردند 

وي را دوباره آزاد كردند تا اينكه پدر شيما پس از گذشت ماه ها از حادثه 
فيلمي از گم شدن دخترش در فضاي مجازي منتشر كرد و از مسئوالن 

براي پيدا كردن دخترش درخواست كمك كرد. 
   دستور ويژه رئيس قوه قضائيه 

بدين ترتيب با دست به دست شدن فيلم درخواست كمك پدر شيما، 
رئيس قوه قضائيه به دادسراي جنايي تهران دستور داد تا به صورت ويژه 
موضوع حادثه را بررسي كنند و بعد از آن بود كه آبان ماه امسال بهلول 

دوباره به عنوان مظنون حادثه بازداشت شد. 
متهم وقتي مورد بازجويي فني قرار گرفت، هر روز براي فريب مأموران 

ادعا  هاي تازه اي مطرح مي كرد تا از دام قانون فرار كند. 
   ادعا هاي دروغين 

وي در اولين ادعا همان حرف هاي قبلي خود را تكرار كرد و گفت زماني كه 
در خواب بوده شيما از خانه بيرون رفته است، اما در بازجويي های بعدي 
اقرار كرد كه شيما در خانه اش فوت كرده و جسد او را در غرب كشور دفن 
كرده است. وي گفت: » آن شب دختر 15 ساله را فريب دادم و از ترمينال 
به خانه ام آوردم. من هر روز صبح براي كار از خانه بيرون مي رفتم و در را 
روي او قفل مي كردم. دو هفته او را در خانه ام حبس كردم تا اينكه شب 
آخر بعد از اينكه مواد كشيدم، خوابيدم و وقتي صبح از خواب بيدار شدم 
ديدم او فوت كرده است و از ترس جسد او را با خودروام به غرب كشور بردم 

و كنار رود ارس دفن كردم.«
پس از اين اعتراف مأموران براي كشف جسد راهي غرب كشور شدند، 
اما هر چقدر جست وجو كردند جس��دي پيدا نكردند. وي وقتي مورد 
تحقيق دوباره قرار گرفت اين بار ادعاي دروغ ديگري را مطرح كرد و گفت 
كه جسد شيما را پس از فوت در جاده چالوس رها كرده است، اما وقتي 
مأموران به محلي كه متهم اعالم كرده بود، رفتند متوجه شدند وي باز هم 

براي فريب مأموران دروغ گفته است. 
   اعتراف به قتل در بازسازي صحنه قتل 

متهم هر روز در بازجويي ها ادعاي تازه اي را مطرح مي كرد تا اينكه صبح 
ديروز در بازجويي هاي تخصصي به قتل شيما اعتراف كرد و گفت جسد 
او را در باغچه خانه صاحبخانه اش دفن كرده است.  بدين ترتيب با اعتراف 
متهم ظهر ديروز بازپرس جنايي همراه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي، 
مأموران تشخيص هويت، متهم و تيمي از آتش نشانان راهي محل حادثه 
شدند و پس از ساعتي جسد شيما را از داخل باغچه كشف كردند.  وي در 
جريان بازسازي صحنه قتل گفت: » آن شب وقتي فهميدم دختر 15 ساله 
از خانه شان فرار كرده او را با حرف هايم فريب دادم و به خانه ام بردم. او دو 
هفته اسير من بود تا اينكه شبي با هم درگير شديم و به من فحاشي كرد . 
خيلي عصباني شدم كه شال گردنش را دور گردنش پيچاندم و او را خفه 
كردم . درحالي كه به شدت ترس��يده بودم تصميم گرفتم جسد او را در 
محلي دفن كنم تا ردي از خودم بجاي نگذارم.« وي ادامه داد: » چهار سال 
قبل خانه اي در خيابان علي اصغري حوالي بزرگراه صياد اجاره كردم و 
هنوز هم در اين خانه مستأجر هستم. صاحبخانه ام زن تنهايي بود كه در 
خانه اي قديمي در خيابان نامجو، خيابان نيافر زندگي مي كرد. او به من 
اعتماد داشت و من هم گاهي اوقات كارهاي او را انجام مي دادم و به همين 

سبب به خانه اش رفت و آمدم داشتم.« 
   زير درخت انگور دفن کردم 

وقتي شيما را به قتل رساندم تصميم گرفتم جسد را در خانه صاحبخانه ام 
دفن كنم، چون مي دانس��تم صاحبخانه در هفت��ه دو روز براي ديدن 

فرزندان خواهرش به خانه آنها مي رود و كسي در خانه او نيست. از طرفي 
هم مي خواستم هيچ ردي از جنايت باقي نماند. من از خانه او كليد يدك 
داشتم و روزي كه او براي ديدن بستگانش به خانه آنها رفته بود، جسد را 
با خودروام به خانه او بردم. خانه او ساختمانی دو طبقه بود كه طبقه باال 
مستأجر داشت هنگام حفر گودال زن همسايه مظنون شد اما من شروع 
به چيدن انگور كردم و بعد از آن جسد را   داخل باغچه زير درخت انگور 

دفن كردم و پس از آن به خانه ام برگشتم.  
    واکنش صاحبخانه 

پيرزن صاحبخانه در واكنش به حادثه گفت: از اين كه ش��نيدم بهلول 

مرتكب جنايت شده شوكه شدم و باورم نمي شود كه او مرتكب قتل شده 
و  جسد دختر را در خانه من دفن كرده باشد! وي ادامه داد: سالها قبل 
خواهرم بهلول را به من معرفي كرد. او كارهاي فني ساختمان را انجام 
مي داد. من به درخواست خواهرم خانه ام را به او اجاره دادم و چهار سال 
است كه مستأجر من بود. بعد از فوت خواهرم كليد خانه خودم را هم به او 
دادم تا به تأسيسات خانه رسيدگي كند و به خاطر همين اعتماد، كارهاي 
خريد من را هم انجام مي داد و حاال كه متوجه ش��دم او مرتكب چنين 
جنايتي شده شوكه شده ام.  به دستور بازپرس تحقيقات بيشتر از متهم 

در اداره دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 
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بازداشت زن فريبكار
 با كالهبرداري 100 ميليارد توماني

زني که متهم اس�ت با فروش چند قطعه زمين به شش نفر، يكصد 
ميليارد تومان به جيب زده است پس از فرار 9 ساله بازداشت شد. 
به گزارش جوان،   چندي قبل پرونده اي براي بازداشت متهم فراري به 
پليس پيشگيري فرستاده شد. براساس اوراق پرونده، متهم زني بود كه 
۹ سال قبل موفق شده بود با جعل س��ند مالكيت، چند قطعه زمين را 
به شش خريدار فروخته و  متواري ش��ود. مأموران پليس بعد از بررسي 
اوراق پرونده موفق ش��دند مخفيگاه متهم را شناسايي كردند  و او را در 
حالي كه قصد داشت به همان ش��يوه از خريداران زمين كالهبرداري 

كند، بازداشت كنند.
 زن فريبكار در بازجويي ها به كالهبرداري اعتراف كرد و گفت كه  ۹ سال 
قبل موفق شده بود با جعل سند، ش��ش نفر از خريداران را فريب دهد 
و 3ميليارد تومان از آنها كالهبرداري كند. سرهنگ جليل موقوفه اي، 
رئيس پليس پيش��گيري تهران بزرگ گفت: كارشناسان ارزش ريالي 
اموال كالهبرداري ش��ده به قيمت فعلي را يكصد ميليارد تومان اعالم 
كردند. وي گفت: مته��م به همراه پرونده در اختي��ار مقام قضايي قرار 

گرفت. 

مقتول


