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در مسير اربعين ايمن برانيد
اين روزها سفر اربعين بحث داغ روز است و مردم از هر گوشه اي در 
كشور تالش مي كنند زمينه هاي اين سفر معنوي را فراهم كنند و 
با هر وسيله اي كه امكان دارد قدم در راه بگذارند. وقتي بحث سفر 
آن هم در اين گستره پيش مي آيد نبايد از يك نگراني عمده غافل 
ماند و آن هم وقوع سوانح رانندگي است، بنابراين همه كساني كه 
راهي اين سفر مي شوند، بايد نسبت به توصيه و هشدارهاي پليس 
جدي باشند؛ چراكه بي توجهي به همين هشدارها ممكن است 
عواقب ناگواري به همراه داشته باشد. توصيه پليس در اين مواقع 
استفاده زائران از وسايل حمل ونقل عمومي است؛ چراكه بيشترين 
تصادفات در اين ايام مربوط به خودروهاي شخصي است و آنگونه 
كه آمار پليس نشان مي دهد بيشتر   اين خودروهاي شخصي هم  
سواري ها ي تك سرنشين هستند.  البته انتظار زائران در اين بين 
فراهم شدن اسباب سفر از سوي متوليان امر است. اسباب سفر 
شامل دسترسي آسان زائران به وس��ايل حمل و نقل عمومي، 
نبودن ترافيك در مس��يرهاي رفت و آمد و حضور پليس براي 
تأمين امنيت آنها است. پليس اعالم كرده است كه در اين سفرها 
12 هزار اتوبوس براي جابه جايي مسافران به كار گرفته شده اند. 
براساس همين گزارش ، امسال آمار سفرهاي زميني از پايانه هاي 
زميني به سمت كربال در مقايسه با س��ال هاي قبل ۴۸۶ درصد 
افزايش داشته اس��ت، از همين رو 2۰ هزار و 22۶ نفر از نيروهاي 
پليس راهور در قالب 11 هزار و ۴۴۰ ني��روي پياده و ۴۳۹2 تيم 
خودرويي و موتوري در سه استان كشور فعال شده اند تا بتوانند به 

زائران خدمات دهند. 
سال گذشته حدود 2/5 ميليون زائر در ايام اربعين به عراق سفر 
كردند كه از اين تعداد ۹۶ درصد به صورت زميني راهي اين سفر 
شدند. پليس پيش بيني كرده است كه اين آمار امسال افزايش 
۳۰ تا 5۰درصدي داشته باش��د و به بيش از ۳ميليون نفر برسد. 
همچنين پيش بيني شده است كه يك ميليون نفر زائر خارجي از 
مرزهاي شرقي وارد كشور شده و از طريق مرزهاي ديگر واردكشور 

عراق شوند. 
در مورد اتوبوس هاي مسافربري به عنوان گسترده ترين وسايل 
حمل و نقل عمومي پليس اعالم كرده كه نظارتش بر اتوبوس ها 
بسيار جدي است و تأكيد كرده هر راننده اتوبوس حداكثر مي تواند 
۹ ساعت رانندگي كند و تعاوني ها و سامانه هاي مسافر بري بايد بر 

آن نظارت كنند. 
در مجموع ۳۳ دس��تگاه در سطح كشور مس��ئوليت ترافيك و 
حوادث ترافيكي را بر عهده دارند، اما نگاه ها در اين بين متوجه 
پليس است كه به عنوان عامل بيروني در كنترل راه ها و ترافيك 
حضور دارد. پليس ترافيك شهري در 1۰۴۷ شهر و پليس  راه در 
بيش از 2۰۰ هزار كيلومتر در جاده هاي اصلي و فرعي و روستايي 
مسئوليت دارد و رفتار رانندگان را كنترل مي  كند، فارغ از اينكه 
1۹5۰ دوربين نظارتي و ثبت تخلف ه��م در جاده ها به اين امر 

كمك مي كنند. 
براي توجه بيشتر زائران به ضرورت توجه به توصيه هاي راهنمايي 
و رانندگي بد نيست نگاهي آماري هم داشته باشيم به سوانحي كه 
در گذشته اتفاق افتاده است. نگاه آماري به سوانح رانندگي در طول 
سال گذشته نشان مي دهد كه به طور ميانگين روزانه ۴۶ نفر و هر 
ساعت دونفر در تصادفات رانندگي كشور جان  باخته اند. خسارت 
وارده به كشور در ازاي كشته شدن هر فرد در سوانح رانندگي هم 
1/5 ميليارد تومان اعالم شده اس��ت. وقوع ۶2 درصد تصادفات 
جاده اي هم در ۳۰ كيلومتري شهرها چه در ابتداي حركت و چه 
در انتهاي آن اتفاق مي افتد. پليس همواره اعالم كرده است كه سه 
عامل انسان، راه و وسيله نقليه در بروز سوانح نقش دارند كه در 
كشور ما حدود ۹2 درصد اين سوانح مربوط به عامل انساني است. 
پليس همچنين ساعت وقوع 25 درصد از كل وقوع سوانح رانندگي 
را حد فاصل ساعت 1۶ تا 2۰ و 2۳ درصد ديگر را نيز حدفاصل 12 
تا 1۶ اعالم كرده است. همچنين ۶۳ درصد از سوانح رانندگي در 
محورهاي اصلي، 25 درصد در محوره��اي فرعي، 12 درصد در 

محورهاي روستايي رقم مي خورد. 
با توجه به آمارهايي كه به آن اشاره شد و اگر قصد سفر با خودروي 
شخصي داريد و همچنين در مسير بازگشت، بدانيد كه مسيري 
طوالني را در پيش خواهيد داشت. بنابراين پيش از حركت بهتر 
است كه خواب كافي داشته باشيد و از خوردن داروهاي خواب آور يا 
مصرف مواد مخدر خودداري كنيد. همان طور كه مي دانيد غذاهاي 

چرب باعث خواب آلودگي مي شوند.
 بنابراين پيش از حركت حتماً غذاي سبك بخوريد. بهتر است 
كه با خود راننده كمكي داشته باش��يد تا بتواند در طول سفر در 
رانندگي به شما كمك كند. در طول مسير توقف هاي كوتاه مدت 
داشته باش��يد و خود را در معرض هواي تازه قرار دهيد. رعايت 
كردن به توصيه هاي پليس مي تواند ايمني را براي همه به همراه 

داشته باشد. 

نظري�ه پزش�كي قانون�ي دس�ت زن خيانت�كاري ك�ه ب�ا همدس�تي 
ك�رد.  رو  رس�انده بود،  قت�ل  ب�ه  را  همس�رش  ديگ�ري  م�رد 
به گزارش جوان، رسيدگي به اين پرونده از روز دوش��نبه 22 فروردين ماه امسال 
همزمان با ناپديد شدن مرد 5۶ ساله اي در پارك هنرمندان تهران از سوي مأموران 
پليس آغاز ش��د.  آن روز مرد 5۶ ساله كه مجيد نام داش��ت مثل هر روز ساعت 5 
صبح براي ورزش به پارك هنرمندان در حوالي پل كريمخان رفته بود كه به طرز 
مرموزي ناپديد مي شود. خانواده اش وقتي خبر از او نيافتند به اداره پليس رفتند و 
اعالم مفقودي كردند. آن روز همسر مجيد به مأموران گفت: شوهرم در كار خريد 
و فروش مواد شوينده اس��ت. او هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب از خانه مان كه در 
حوالي ميدان هفت تير است براي ورزش به پارك هنرمندان مي رود و ساعتي بعد 
به خانه بر مي گردد. امروز او مثل هميش��ه براي ورزش از خانه بيرون رفت و ديگر 
برنگشت. وقتي دير كرد نگرانش شدم و با برادرش تماس گرفتم و دو نفري به پارك 
هنرمندان رفتيم. آنجا چند نفري او را ديده بودند كه مشغول ورزش بوده است اما 

پس از آن خبري از او نداشتند. 
با اين شكايت پرونده به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي در 
اختيار تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران تحقيقات 
گسترده اي را براي يافتن مرد ميانسال آغاز كردند اما هيچ ردي از او نيافتند. سپس 
مأموران مشخصات ظاهري مرد گمش��ده را در اختيار مأموران پليس شهرهاي 
اطراف تهران قرار دادند كه دريافتند چند روز قبل مأموران پليس شهر پرديس جسد 
مرد ناشناسي را كه شباهت زيادي به مجيد دارد در ميان زباله ها كشف كرده اند. با 
اعالم اين خبر خانواده مجيد به پزشكي قانوني دعوت شدند و در آنجا جسد مجيد 

را شناسايي كردند. 
پس از كشف جسد، پرونده مرد گمشده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي براي بررسي وارد عمل شدند.  كارآگاهان در تحقيقات خود 
به رفتار هاي همسر مقتول مشكوك شدند و وي را به صورت نامحسوس تحت نظر 
گرفتند. از سوي ديگر تحقيقات مأموران نشان داد مقتول و همسرش از مدتي قبل 
با هم اختالف داشته اند. مأموران در شاخه ديگر از تحقيقات خود به ارتباط پنهاني 
همسر مقتول با مرد جواني به نام شاهرخ پي بردند و دريافتند كه وي پس از ناپديد 
شدن شوهرش همچنان با ش��اهرخ ارتباط دارد. بنابراين همسر مقتول به عنوان 
مظنون بازداشت شد و مورد بازجويي قرار گرفت. متهم ابتدا جرم خود را انكار كرد اما 
وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد به ارتباط پنهاني با شاهرخ اعتراف كرد و مدعي 
شد كه از شاهرخ خواسته است، شوهرش را گوشمالي بدهد. متهم گفت: مدتي قبل 

در مهماني كه همراه همسرم بودم با شاهرخ كه همكار شوهرم بود، آشنا شدم.
 او به خانه ما رفت و آمد داشت و همين موضوع باعث شد شوهرم به رفتارهاي من 
مشكوك ش��ود. او مرا اذيت مي كرد كه تصميم گرفتم او را گوشمالي بدهم. من از 
شاهرخ خواستم شوهرم را گوشمالي بدهد و پس از آن ديگر خبر نداشتم كه براي 
شوهرم چه اتفاقي افتاده تا اينكه شاهرخ گفت شوهرم فوت كرده و جسدش را در 
پرديس رها كرده است. پس از اينكه شوهرم فوت كرد من ارتباطم را با شاهرخ ادامه 

دادم كه دستگير شدم. 
مأموران در ادامه شاهرخ را بازداشت كردند. وي در ادعايي گفت: من با همسر مجيد 
ارتباط دوستانه داشتم تا اينكه وي از من خواست شوهرش را گوشمالي بدهم. روز 
حادثه او را به بهانه اي از پارك هنرمندان سوار خودروام كردم كه ناگهان حالش بد شد 

و فوت كرد. از ترس جسدش را به پرديس بردم و آنجا رها كردم. 
چند روز قبل در حالي كه متهم مدعي بود مجيد بر اثر سكته فوت كرده است، پزشكي 
قانوني اعالم كرد مجيد به قتل رسيده است. بنابراين با اعالم پزشكي قانوني مأموران 

دوباره از دو متهم تحقيق كردند تا راز قتل مرد ميانسال را برمال كنند. 
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نشان قرمز روي ديوار مرگحسين فصيحي
مرد جوان ب�ا افروختن آت�ش در خانه اش ب�ه زندگی 
خ�ود و اختالف�ی ديرين�ه ب�ا همس�رش پاي�ان داد. 
به گزارش جوان، س��اعت 1۴ روز سه شنبه شانزدهم مهرماه 
قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأموران كالنتري 1۳۳ شهرزيبا از آتش سوزي 
مرگباري در آپارتمان مس��كوني در خيابان شقايق جنوبي، 
حوال��ي فردوس غرب با خب��ر و همراه تيم��ي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
 سرهنگ سرافراز احمدي، رئيس كالنتري 1۳۳ شهر زيبا به 
بازپرس جنايي گفت: لحظاتي قبل از اين حادثه به مأموران 
گزارش شد كه مأموران پس از حضور در محل حادثه متوجه 
شدند ساختمان مس��كوني دچار آتش س��وزي شده است. 
مأموران پس از اطفاي حريق در پاركينگ ساختمان مسكوني 
با سه دستگاه خودروي رانا، هيوندا و هايما روبه رو شدند كه به 
شدت سوخته بودند. همچنين مأموران دريافتند طبقه دوم 

اين س��اختمان هم دچار آتش س��وزي شده است كه پس از 
تخريب در ورودي با جسد مرد ۳۹ س��اله اي كه صاحبخانه 
بود، روبه رو شدند كه در اثر آتش س��وزي به كام مرگ رفته 
بود.  بررسي هاي تيم جنايي نشان داد مرد فوت شده دقايقي 
قبل از حادثه به پاركينگ ساختمان مي رود و خودروي رانا 
كه متعلق به خودش بوده آتش مي زند كه پس از آن آتش به 
ديگر خودرو ها سرايت مي كند و ساختمان در آتش شعله ور 
مي شود. مرد آتش افروز سپس به داخل خانه اش مي رود كه 
لحظاتي بعد هم خانه اش آتش مي گيرد و خودش هم در ميان 

آتش كشته مي شود.  
يكي از همس��ايه ها گفت: در خانه ام نشسته بودم كه صداي 
انفجاري از داخل پاركينگ به گوش��م رس��يد. به سرعت به 
بيرون آمدم و همس��ايه  ها هم از ترس از خانه هايشان بيرون 
آمدند كه مش��اهده كرديم پاركينگ و خانه مرد فوت شده 
دچار آتش سوزي شده است. به سرعت موضوع را به مأموران 

پليس و آتش نشاني خبر داديم.  بررسي هاي مأموران پليس 
حكايت از اين داشت مرد فوت شده كه متأهل و دو فرزند 

دارد از مدتي قبل با همسرش اختالف داشته است 
و لحظه حادثه همس��ر و دو فرزندش در خانه 

حضور نداش��ته اند. همچنين مأموران روي 
ديوار طبقه دوم نزدي��ك در ورودي خانه 
مرد فوت ش��ده با جمله اي روبه رو شدند 
كه مرد فوت شده با اس��پري قرمز رنگي 
خطاب به خانواده همس��رش نوشته بود 
» كينه جواب داد «. اين نوش��ته هم نشان 

مي داد اين خانواده اختالف ش��ديدي با هم 
داشته اند.  همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين 

حادثه قاضي دشتبان دستور داد جسد براي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به 

پزشكي قانوني منتقل شود. 

قتل مرد گمشده    تأييد شد 

 پسر دانشجو كه متهم است در جريان ارتباط 
پنهاني ب�ا زني ج�وان، ش�وهر وي را به قتل 
رس�انده اس�ت  ب�ه زودي در دادگاه كيفري 
يك اس�تان تهران پاي ميز محاكمه مي رود. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار جوان، ش��امگاه س��وم 
شهريور س��ال گذش��ته به مأموران كالنتري 1۶ 
انديشه خبر رسيد، جسد مردي جوان در حاشيه 
فاز سه ش��هريار پيدا شده اس��ت. بعد از حضور 
مأموران در محل مشخص ش��د كه مردجوان با 
اصابت جسم سخت به سرش جان باخته است. 
بعد از آن بود كه جس��د به دس��تور بازپرس به 
پزشكي قانوني منتقل و در جريان بررسي هاي 

بعد هويت وي هم شناسايي شد. 
جمال ۴۳ ساله صاحب همسر و دو فرزند بود كه از 
مدتي قبل به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا كرده 
و از محل كارش اخراج ش��ده بود. همچنين او با 
همسرش اختالف داش��ت و بارها بر سر مصرف 

مواد با هم درگير شده بودند.  شيما، همسر ۳1 ساله 
جمال وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: 1۷ سال 
قبل بود كه با جمال ازدواج كردم و صاحب دختري 
12 ساله و پسري 1۴ ساله بوديم. مدتي قبل بود كه 
شوهرم به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا كرد، براي 
همين او را از محل كارش اخراج كردند. جمال البته 
مردي بداخالق بود و خرجي خانه هم نمي داد. زن 
جوان ادامه داد: من خودم حس��ابدار يك شركت 
خصوصي بودم و براي خودم درآمد داش��تم با اين 
حال بر س��ر مصرف مواد مخدر هميشه با شوهرم 
مشاجره مي كردم تا اينكه خبر دادند شوهرم به قتل 

رسيده است و من به كسي هم مظنون نيستم. 
در ش��اخه ديگ��ري از تحقيق��ات كارآگاه��ان 
پليس آگاهي با بررسي تماس هاي شيما متوجه 
شدند، او با پسري به نام امير ارتباط دارد. امير 22 
ساله و دانشجو بود كه بازداشت شد و مورد تحقيق 
قرار گرفت. او در بازجويي ها به قتل جمال اعتراف 

كرد و ماجرا را شرح داد. 
او گفت: يكس��ال قبل بود كه با خ��ودروي خودم 
در حال عبور از حاش��يه قلعه حسن خان بودم كه 
متوجه ش��دم خودروي زني جوان خراب شده و 
كنار جاده متوقف شده است. من هم براي كمك به 
او توقف كردم. تالش كردم تا عيب آن را پيدا كنم 
كه موفق نشدم. بعد با يكي از دوستانم كه تعميركار 
بود و مغازه اش همان حوالي بود تماس گرفتم و از 
او كمك خواستم.  پس از آن خودروي آن زن كه 
فهميدم اسمش شيما اس��ت را به مغازه دوستم 
منتقل كردم و دوستم هم خودرو را تعمير كرد. آنجا 
بود كه شيما گفت براي پرداخت دستمزد تعميركار 
پولي همراه ندارد. من خودم پول را حساب كردم 
و شماره كارتم را به شيما دادم و او هم عصر آن روز 

پول را به حسابم واريز كرد. 
 امير ادام��ه داد: دو هفت��ه بعد از ماجرا ش��يما 
پيامكي ارسال كرد و خواس��ت مارك تسمه اي  

را كه تعميركار روي ماش��ينش نصب كرده بود، 
سؤال كنم و به او بگويم. آن جا بود كه ارتباط ما 
شروع ش��د و بعد ادامه پيدا كرد. شيما گفت كه 
كارمند يك شركت خصوصي است و هنوز ازدواج 
نكرده است. با وجود اينكه از من بزرگ تر بود به او 
عالقه مند شدم و پيش��نهاد ازدواج دادم تا اينكه 
يك روز داخل داشبورد ماشينش شناسنامه اش 
را ديدم. بعد از ورق زدن ديدم كه او صاحب شوهر 
و دو فرزند است. از رفتاري كه كرده بود ناراحت 
شدم و خواس��تم رابطه اش را قطع كند كه گريه 
كرد و ماج��راي اعتياد ش��وهرش را توضيح داد 
و درخواس��ت كمك كرد. به هر ح��ال اين بار با 
درخواست كمكي كه از من كرد در دام او گرفتار 
شدم. شيما گفت كه قصد جدايي از شوهرش را 
دارد و بعد از طالق مي توانيم با هم ازدواج كنيم. با 
نقشه اي كه شيما كشيده بود من در نقش وكيل 
او وارد ش��دم و با جمال قرار مالقات گذاشتم و 
از او خواستم همس��رش را طالق دهد. او گفت 
در قبال گرفت��ن 5 ميليون تومان حاضر اس��ت 
همسرش را طالق دهد. من بعد از تهيه پولي كه 
خواس��ته بود با او قراري دوباره گذاشتم. وقتي او 
را سوار ماش��ينم كردم گفت كه اين مقدار پول 
كم است و همس��رش بايد 2۰ ميليون تومان به 
او پرداخت كند. من از رفتارش عصباني ش��دم 
و كنترل خودم را از دس��ت دادم. چكشي را كه 
در ماشين داشتم، برداشتم و با آن چند ضربه به 
سرش زدم كه كشته ش��د. من قصد كشتن او را 
نداشتم و اين حادثه ناخواسته اتفاق افتاد. قاضي 
از امير سؤال كرد:   چرا چكش را با خودت داخل 

ماشين برده بودي؟ كه متهم سكوت كرد. 
بعد از اعتراف امير بود كه ش��يما هم بازداش��ت 
ش��د. او در بازجويي ها حرف هاي امي��ر را انكار 
كرد. زن جوان گفت: من قب��ول دارم كه با امير 
ارتباط داشتم اما نقشي در قتل شوهرم نداشتم 
و او به تنهايي مرتكب جنايت شده است. با كامل 
ش��دن تحقيقات در اين باره بازپرس، امير را به 
اتهام مباشرت در قتل و شيما را به اتهام معاونت 
در قتل مجرم شناخت و كيفرخواست عليه آنها 
صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. دو متهم به زودي 

پاي ميز محاكمه حاضر خواهند شد.

قتل پس از رابطه پنهانی 


