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گروه حوادث- زن نقاش که در 
دام مادر و دختر فریبکار گرفتار شده 
بود با نقاشی عکس دزدان طالهایش 
توانست ســرنخ خوبی را در اختیار 

پلیس قرار دهد.
راز تبهکاری هــای این مادر و 
دختر با شکایت دختر جوانی به پلیس 
فاش شد که از سرقت طالهایش به 
دست یک زن رمال خبر می داد. وی 
گفت: در صفحه اینستاگرامم با دختر 
جوانی به نام فیروزه آشنا شدم. خیلی 
زود او اعتمادم را جلب کرد و من هم 
از مشکالت زندگی ام برایش گفتم. 
زمانی که فیروزه متوجه شــد مجرد 
هستم علت این موضوع را پرسید و 
من برایش تعریف کردم که هر کسی 
به خواســتگاری ام می آید مدتی بعد 
پشیمان می شــود. وقتی این ماجرا 
را شــنید گفت تو را طلسم کرده اند. 
خانمی را می شناسم که بخت گشایی 

می کند، اسمش بهجت است.
سرقت به شیوه بیهوشی 

از سوی زن رمال

دختــر جوان گفت: روز حادثه 
بــا بهجت قرار گذاشــتم و او گفت 
چــون در خانه ات طلســم و جادو 
انداخته اند بایــد به خانه ات بیایم و 
آنهــا را باطل کنم. مــن هم که باور 
کــرده بــودم، بهجت را بــه خانه ام 
دعوت کردم و فیــروزه هم آن روز 
آمــد. زن رمال گفت باید هر چه طال 
 داری بیاوری تا طلســم را باطل کنم. 
طالها را آوردم و او شروع به خواندن 
ورد و بیــان کلمات عجیب و غریب 
کرد. بعد هــم معجونی به من داد و 
گفت این طلسم را باطل و بختت را 
باز می کند باید تــا آخر بخوری. اما 
وقتی لیوان معجون را سر کشیدم از 
هوش رفتــم. نمی دانم چقدر طول 
کشید تا بیدار شدم اما فقط خانواده ام 
را باالی سرم دیدم و بعد هم متوجه 
شدم حدود یک کیلو طال و چندین 
سکه و ســاعت گرانقیمتم از سوی 
آن دو زن شــیاد سرقت شده است.

با شکایت دختر جوان، تحقیقات به 
دستور قاضی دادسرای ویژه سرقت 

آغاز شــد. .در حالی که تحقیقات در 
این بــاره ادامه داشــت، زن جوانی 
هراســان با پلیس تمــاس گرفت و 
از زن و دختــری شــکایت کرد که 
قصد ســرقت طالهایش را داشتند.
زن جــوان در تحقیقات گفت: من با 
خانواده همســرم اختالف و مشکل 
داشتم. در اینستاگرام با فیروزه آشنا 
شدم و او گفت مرا طلسم کرده اند و 
زنی را می شناسد که در کار شکستن 
طلسم خیلی حرفه ای و استاد است. 
درنهایت هــم روز حادثه فیروزه به 

همراه زن فالگیر به خانه ام آمدند.
او ادامــه داد: زن فالگیــر از 
من خواســت طالهایم را بیاورم و 
معجونــی داد کــه آن را بخورم. در 
حــال خوردن معجون بــودم که به 
آنها شک کردم و با خودم گفتم نکند 
آنها نقشه سرقت طالهایم را دارند و 
می خواهند مرا بیهوش کنند. همین 
موضوع باعث شــد کــه از خوردن 
مابقی معجون خودداری کنم. با این 
حال دچار حالت تهوع و ســرگیجه 

شــده بودم در همــان حالت با آنها 
درگیر شدم و در این درگیری ماسک 
روی صورت هر دوی آنها افتاد و آنها 
قبل از آنکه بتوانند طالهایم را سرقت 

کنند از خانه ام فرار کردند.
زن نقاش راز دزدان را فاش کرد

شاکی در ادامه گفت: من نقاش 
هســتم و می توانم تصویــر آنها را 
بکشم. با تصویردقیقی که زن جوان 
از متهمان ترســیم کرد، تیم تحقیق 
به سراغ آلبوم متهمان سابقه دار اداره 
آگاهی رفتند. در بررسی های صورت 
گرفته مشخص شد که فیروزه و زن 
رمال مادر و دختر هستند و آخرین بار 
به اتهام جیب بری بازداشت شده اند. 
با شناســایی هویت متهمان، محل 
تردد آنها شناســایی شد و مأموران 
موفق به بازداشــت مــادر و دختر 
شــدند. در تحقیقات اولیــه آنها به 
سرقت از 4 زن و دختر به بهانه بخت 
گشایی و شکســتن طلسم اعتراف 
کرده و تحقیقات برای شناسایی سایر 

مالباختگان احتمالی آنها ادامه دارد.

بازداشت مادر و دختر رمال در تهران
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گروه حوادث- هفته گذشــته 
مــرد جوانی به پلیــس رفت و از 
ناپدید شــدن همســرش خبر داد 
و گفت: وقتــی از مغازه ام به خانه 
برگشــتم از همســرم خبری نبود. 
اول فکر کــردم برای خرید بیرون 
رفتــه اما وقتی بــا تلفن همراهش 
تماس گرفتم و خاموش بود خیلی 
نگران شدم. با خانواده و دوستان و 
آشنایان تماس گرفتم اما هیچ کس 

از همسرم مینو خبر نداشت.
با شــکایت مرد جــوان به نام 
پویــا، پرونــده ای در شــعبه نهم 
دادسرای امور جنایی تهران تشکیل 
شــد. در ادامه بررسی ها به دستور 
بازپرس جنایی مأموران به بازبینی 
دوربین های مداربسته اطراف خانه 

این زوج جوان پرداختند.
دوربین هــا نشــان مــی داد 
برخالف گفته مــرد جوان، پویا و 
مینــو با هم به خانه وارد شــده اند 
و بعــد از آن خــروج زن جوان از 
خانه ثبت نشده بود و همین مسأله 
احتمال جنایت خانوادگی را مطرح 

کرد.
بــا این فرضیــه، از مرد جوان 
چندین بار تحقیق صورت گرفت 
اما پویا همچنــان مدعی بود که از 
سرنوشــت همســرش بی اطالع 
اســت. از آنجایی که پویا، خودش 
ناپدید شــدن همســرش را اعالم 
کرده بود و خانواده مینو نیز شکایتی 
از مرد جوان نداشــتند، دلیلی برای 

بازداشت او پیدا نشد.
با ایــن حــال کارآگاهان به 
بررســی ماجرا ادامه دادند تا اینکه 
مشخص شــد پویا اقدام به خرید 
بیل و کلنــگ از یک مغازه مصالح  
فروشی کرده بود. در حالی که وی 
هیــچ توضیحی بــرای خرید این 

وسایل نداشت. 
با به دســت آمدن این مدرک 
و در کنار هم قــرار دادن تکه های 
پازل کنار هم، معمای ناپدید شدن 
زن جوان به دست همسرش، قوت 

گرفت.

بدین ترتیب بازپرس سهرابی 
دستور بازداشت مرد جوان را صادر 
کرد اما زمانی که کارآگاهان پلیس 
آگاهی برای دســتگیری پویا راهی 
خانه وی شــدند، مشــخص شد 
که مرد جوان خانــه را ترک کرده 
اســت. در ادامه بررسی ها هیچ رد 
و ســرنخی از پویا به دست نیامد و 

احتمال فرار وی پررنگ شد.
با ناپدید شدن مرد جوان و این 
احتمال که پویا ممکن است پس از 
قتل همســر، قصد خروج از کشور 
را داشــته باشد، به دستور بازپرس 
شــعبه نهم دادســرای امور جنایی 
ممنوع الخروجی  دســتور  تهران، 

وی صادر شد.
در حالی کــه تحقیقات برای 
یافتن پویا ادامه داشــت سرانجام 
مشــخص شــد وی در یکــی از 
تهران  اطــراف  بیمارســتان های 

بستری شده است. 
بررســی ها نشــان می داد که 
عابــران و خودروهای عبوری این 
مــرد را در حالی که نیمه  بی هوش 
کنار خیابانی در اطراف تهران افتاده 

بود، پیــدا و به بیمارســتان منتقل 
کرده اند.

مأمــوران بالفاصلــه راهــی 
بیمارســتان شــدند. پویــا پس از 
بهبودی به قتل همســرش اعتراف 
کرد و گفت: مینو را من کشــته ام، 

قصدم کشتن او نبود. 
او را دوســت داشتم، آن روز 
بیرون رفتــه بودیم و وقتی باهم به 
خانه برگشتیم سر موضوعی پیش 

پا افتاده دعوایمان شد.
مرد جــوان ادامــه داد: مینو 
شــروع به داد و فریاد کرد، دســتم 
را روی گلو و دهانش گذاشــتم که 
فریــاد نزند اما به خــودم که آمدم 

دیدم نفس نمی کشد. 
ترســیده بودم. با خودم گفتم 

نباید این راز برمال شود.
 بنابراین جسد او را داخل پتو 
پیچیــده و در خودرویم قرار دادم. 
بعد بیل و کلنگ خریدم و به سمت 
اطراف تهران رفتم زمین را کندم و 

جسد همسرم را دفن کردم.
پویا در ادامه گفت: بعد از قتل 
همسرم، ســعی کردم با اعالم خبر 

ناپدید شــدنش، مسیر تحقیقات را 
تغییــر دهم و از اتهام قتل فرار کنم. 
اما عذاب وجدان لحظه ای مرا رها 
نکــرد و در نهایت تصمیم گرفتم با 
خوردن قرص بــه زندگی ام پایان 

دهم. 
قرص هــا را خوردم و ســوار 
خودرویم شــدم و به سمت محلی 
که همسرم را دفن کرده بودم رفتم. 
از ماشین پیاده شدم تا به آنجا بروم. 
می خواستم کنار همسرم بمیرم اما 
دیگر نفهمیدم چه شد وقتی چشم 
باز کــردم در بیمارســتان بودم و 
فهمیدم که رهگذران مرا بی هوش 
در خیابان پیدا کرده و به بیمارستان 

رسانده اند.
با اعتراف مــرد جوان به قتل 
کارآگاهان  بالفاصله  همســرش، 
اداره آگاهی راهی محل دفن جسد 

مینو شدند. 
در بررسی های صورت گرفته 
جســد پیدا و به پزشــکی قانونی 
منتقل شــد. تحقیقــات تکمیلی 
پــس از بهبودی کامل مرد جوان به 

دستور بازپرس جنایی ادامه دارد.

  مرد جوان که همسرش را به قتل رسانده و جسدش را در بیابان دفن کرده بود تصور نمی کرد دوربین های مداربسته راز این جنایت را فاش کند.

مرد عاشق پیشه در محل قتل 
همسرش خودکشی کرد
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گروه حوادث- مریم زن زندانی 
که به خاطر بدهی 30 میلیارد تومانی 
روانه زندان شــهرری شده است از 
روزهــای رنج می گوید از روزهایی 

که چشم انتظار فرزندانش است.
مریم زن زندانی به خاطر بدهی 
30 میلیارد تومانی 8 سال است پشت 
میله های زندان شهرری جوانی اش 
را ســر کرده این زن به خاطر اشتباه و 
طمع برای جمع کردن ثروت بادآورده 

جوانی اش را تباه کرد.
ندامتگاه شــهرری معروف به 
زندان قرچــک ورامین مخصوص 
نگهــداری زنان اســت. در حقیقت 
اینجا هم زندان هســت و هم نیست. 
در زندان زنان اکثر کارها حتی آشپزی 
توســط زنان انجام می شــود، حتی 
اخیــرا مدیریت آن را یک زن برعهده 
گرفته اســت. این زندان اگرچه مانند 
همه زندان ها اندرزگاه های مختلف، 
زندانبــان، مــددکار، روانشــناس، 
دیوارهای بلنــد و روزهای دلتنگی 
دارد، امــا یک تفاوت نیــز دارد و آن 
بچه هایی اســت که در کنار مادرشان 
هستند. این کودکان که کمتر از دو سال 

سن دارند، در کنار مادرانشان حضور 
دارنــد و در طــی روز در مهدکودک 
زندان زیرنظر کارشناســان و مربیان 

بهزیستی نگهداری می شوند.
انــدرزگاه نگهــداری مادران 
این کودکان نیــز از دیگر اندرزگاه ها 
جداست و زنانی که کودک خردسال 
داشــته و یا باردار هســتند، در سالن 

بهشت نگهداری می شوند.
اما زنان در زندان برای خالص 
شدن از ثانیه های عذاب آور زمان کار 
می کننــد؛ کار در کارگاه ها هم زنان را 
ســرگرم می کند و هم منبع درآمدی 
است برای آنان که سرپرست خانوار 

هستند.
این زن با 180 شــاکی در زندان 

شهرری روزگار سپری می کند
کارگاه های قالیبافی، سفالگری، 
نقاشی، تذهیب، خیاطی، آرایشگری 
و عروسک سازی، کامپیوتر و تایپ در 
طبقه باالی سوله زندان است و زنانی 
که در کارگاه ها کار می کنند، از ساعت 
هشــت صبح تا پنج عصر در کارگاه 
هســتند و دوباره به سالن هایشــان 
بازمی گردند. کالس های کارگاه های 

هنری با پارتیشــن از هم جدا شده اند 
و در هــر کالس یک مربی مشــغول 
آمــوزش به چند زندانی اســت و از 
روی الگوهــای نقاشــی و خطاطی 

و… مشغول کار هستند.
اما زمــان در زندان زنان آن قدر 
ُکند و آهسته می گذرد که کار از چوب 
خط های روی دیوار هم گذشــته، به 
ویژه اگر همه فکر و ذکرت، بچه هایت 
در بیرون زندان باشــد.عده ای از زنان 
سال هاســت کــه فرزندانشــان را 

ندیده اند.
خودتان را معرفی کنید؟

مریم صدایم می کنند
جرمت چیست؟

جرم: تحصیل مال غیر، حکم: 
۲0 سال حبس

چقدر بدهی داری؟
30 میلیارد تومان بدهی دارم.

چند شاکی داری؟
 180 شاکی خصوصی دارم

مریــم زن زندانــی در کارگاه 
مشغول کار بود و همانطور که با دقت 
اره مویی را بر روی خط های کشیده 
شــده بر چوب حرکت مــی داد از 

گذشته اش می گوید، از روزهای پیش 
از حبس و ادامه می دهد: »با اینکه دیپلم 
بین المللی خیاطی داشتم، تحصیالتم 
را در زمینه مدیریــت ادامه دادم و به 
کارهای بازرگانی به شــدت عالقه 
داشــتم. در کار واردات و صــادرات 
بودم و شــرکت بازرگانی داشتم و در 
زمینه واردات ماشــین مشغول به کار 

بودم.«
مریم خاطرنشــان می کند: »از 
مــردم پــول می گرفتم و برایشــان 
خودروی خارجی وارد می کردم، اما 
نمی دانم چه شد که به یکباره همه چیز 
بهم ریخت و با نوساناتی که در بازار 
ارز ایجاد شد، من هم با مشکل مواجه 
شدم. در حال حاضر 30 میلیارد تومان 
بدهی و 180 شاکی خصوصی دارم.«

مریــم کــه دو پســر 13 و ۲3 
ســاله دارد با نوســاناتی که در بازار 
ایجاد شــده، نتوانسته بدهی هایش را 
پرداخت کند و ۵ سال از حضورش در 
زندان می گذشت. وی در پاسخ به این 
سوال که چندسال برایش بریده اند، با 
لبخند تلخی می گوید: »حاال حاالها 

اینجا هستم.«

مریم با 30 میلیارد تومان به زندان زنان تهران رفت
دسیسه با ماشین های خارجی؛

زن نقاش شوهر می خواست !

 

مفقودی

قرارداد واگذاری زمین به شماره 16/729388 

بتاریخ 89/12/1 و صورت جلسه  تحویل زمین 

به شماره 120584/4 مورخ 90/12/29 فی 

مابین سازمان منطقه آزاد کیش و آقای محمد 

درخشان مبارکه واقع در شهرك میر مهنا فاز 

f2  قطعه 464 و هم چنین مجوز ساخت و ساز 

گواهی پروانه ساختمان به شماره 90/4565 

تاریخ صدور 90/12/10 با کاربری مسکونی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


