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نگرانی از افزایش قربانیان سوانح رانندگی 
همچنان برقرار است

آقای نماینده  به جاده ها نگاه کن! 
   حسین فصیحی

مرگ س�االنه 17 هزار نفر در جریان سوانح 
رانندگی و مجروح و معلول ش�دن بیش از 
318 هزار نفر در جریان این س�وانح، اتفاق 
هولناکی اس�ت که مدام در جریان است. با 
وجود اینکه عملکرد خودروسازان همواره 
م�ورد نقد های تندی قرار داش�ته اس�ت، 
پرسش و پاسخ نماینده مجلس و وزیر صمت 
که روز گذشته در صحن علنی مجلس صورت 
گرفت، نش�ان داد که چرا نقدهای صورت 
گرفته به عملکرد بهت�ر محصوالت تولید 
شده منجر نمی شود. روشن است در چنین 
وضعیتی مجلس در دفاع از مصرف کنندگان 
خودروه�ای داخل�ی از وارد کردن فش�ار 
حداقلی به یک وزارتخانه هم ناکام باش�د.
خودروهای مونتاژ داخل که به ارابه های مرگ 
معروفند، متهم ردیف اول کشتارهای جاده ای 
محسوب می شوند که هر روز با قیمتی کالن تر 
و با کیفیتی فاجعه بارتر از قبل به مش��تریان 
قالب می شوند. براس��اس گزارش پلیس، هر 
ساعت به طور میانگین دو نفر در جریان سوانح 
رانندگی جانشان را از دست می دهند و 25 تا 
30 نفر هم مجروح و برخ��ی از مجروحان نیز 
دچار معلولیت می شوند. با وجود اینکه پلیس 
می داند خودروهای تولید ش��ده ایمنی الزم 
برای رانندگی را ندارن��د، اما قدرت ممانعت از 
شماره گذاری آن  را ندارد. افزایش شمار قربانیان 
سوانح رانندگی همچنین نشان می دهد دولت ها 
حاضر نیس��تند به عنوان  برنامه ای اولویت دار 
برای رفع این آسیب ورود پیدا کنند. براساس 

قانون، 32 دس��تگاه در جریان کاهش سوانح 
نقش دارند که بخش عمده ای از این دستگاه ها 
نس��بت به نقش خود یا غافلند یا از نقش خود 

بی خبر هستند. 
   پرسش از وزیر صمت

بعد از یک س��ال از گذش��ت حادث��ه تصادف 
زنجیره ای محور بهبهان که به دلیل باز نشدن 
ایربگ خودروهای داخلی به مرگ پنج نفر منجر 
شد، حسین گودرزی، نماینده درود در مجلس  
در این باره از وزیر صمت سؤال کرد که در صحن 
علنی استماع و بعد از شنیدن پاسخ های وزیر 
قانع شد. او به سیدرضا فاطمی امین گفت که 
براس��اس گزارش رئیس پلیس راهور کشور 
در آن حادثه ایربگ هیچ ک��دام از 5۹ خودرو 
تصادفی باز نشده و سؤال کرد که در این رابطه 
چه برخ��وردی با خودروس��ازان انجام گرفته 
است؟  گودرزی گفت: در ۱0 سال اخیر نسبت 
تصادفات تقریباً تفاوت معناداری نداشته و نه 
تنها تعداد متوفیان تصادفات کم نشده، بلکه 
در سال ۱۴00، این آمار ۹ درصد هم افزایش 
یافته است. بر اساس آمار موجود در سال، ۱۷ 
هزار کش��ته و 3۱۷ هزار مصدوم در تصادفات 
داریم. ح��ال این س��ؤال از وزیر صمت مطرح 
است که نقش مثبت وزارت صمت در کاهش 

تلفات چیست؟
وی در توضیح بیشتر  گفت: تعداد تلفات ما دو 
برابر قاره اروپا، پنج برابر آلمان، پنج برابر ژاپن 
و ۱0 برابر نروژ است که این قابل توجیه نیست. 
همچنین براساس گزارش سازمان بهداشت 
جهانی در ای��ران ۷ درصد تولید ناخالص ملی 
معادل ب��ا 2۶میلیارد ریال، یعن��ی حدود ۶5 
درصد درآمدهای نفتی هزینه تلفات جاده ای 
می شود که این میزان بیش از دو برابر میانگین 

جهانی است.
   پاسخ وزیر

وزیر صمت هم در پاسخ گفت: خبر خوب این 
است؛ با وجود اینکه ۷0 درصد از وسائل نقلیه 
افزایش پیدا کرده است، اما شاهد کاهش تعداد 
فوتی های تصادفات هس��تیم. از سال ۱3۹2 
تا س��ال ۱۴00 تعداد کش��ته ها در تصادفات 
به یک چهارم رسیده اس��ت. طبق آمار مرکز 
آمار در س��ال ۱3۹۹ در هر ۱00 تصادف، ۴/۴ 
فوتی داشتیم و این عدد در سال ۱۴00 به یک 
رسید. البته یک نفر کش��ته و فوتی تصادفات 

هم زیاد است.
فاطمی امین با اشاره به موضوع تصادف جاده 

بهبهان – رامهرمز هم تصریح کرد: بعد از این 
تصادف به همراه نماینده بهبهان سفری به آن 
منطقه داشتیم  و  توقفگاه خودروهای تصادفی 
بازدید کردیم. گزارش تهیه شد و در کمیسیون 
ایمنی راه های وزارت راه و شهرس��ازی مورد 
رسیدگی قرار گرفت. در همان زمان با سردار 
اشتری، رئیس وقت نیروی انتظامی مکاتبه ای 
داشتم و هشت موضوع را مطرح کردم که یک 
محور آن مربوط به ایمنی ب��ود که آن موارد را 
اجرایی کردیم، از جمله اینکه در وزارت صمت 
کارگروه کیفیت تش��کیل دادیم که هر هفته 
تشکیل جلسه می دهد و اقداماتی که باید توسط 
خودروسازان انجام ش��ود، پیگیری می کند و 
تذکرات الزم را می دهد. با انجام این اقدامات 
بسیاری از چالش های حوزه تصادفات کاهش 

پیدا خواهد کرد.
   فرافکنی

مشخص است که وزیر صمت با فرافکنی درباره 
آنچه مورد پرس��ش قرار گرفته ب��ود از صحن 
علنی مجلس خارج شده است. براساس گزارش 
س��ازمان پزشکی قانونی کشور، س��ال ۹2 در 
جریان سوانح رانندگی ۱۷هزار ۹۹۴نفر فوت 
شدند. این آمار یک سال بعد به ۱۶هزار و 8۷2 
نفر و در سال ۹۴ به ۱۶ هزار و 58۴نفر رسید. 
سال ۹5 آمار قربانیان ۱5هزار و ۹23نفر اعالم 
شد و یک سال بعد از آن آمار مورد نظر افزایش 
یافت و به عدد۱۶هزار و 20۱ نفر رسید. رشد 
آمار در س��ال ۹۷ هم ادامه داشت و به رقم ۱۶ 
هزار و ۴00 نفر رسید. در س��ال ۹8 رکوردی 
جدید در افزایش قربانیان ثبت ش��د و شمار 

کشته ها به ۱۶ هزار و ۶۱۶ نفر رسید. سال ۹۹ به 
دلیل شیوع کرونا شاهد کاهش سوانح رانندگی 
بودیم که ربطی به سازوکارهای مجلس و دولت 
نداشت و شمار قربانیان به ۱5 هزار و 2۹8 نفر 
رسید. موج افزایش قربانیان بار دیگر در سال 
بعد، یعنی سال گذشته تکرار شد و رکورد ۱۶ 
هزار و 55۶نفر را ثبت کرد. در ۹ ماهه امسال 
هم شمار قربانیان سوانح رانندگی به ۱۴ هزار و 
۹88 نفر رسیده است. بنابراین اگر مد نظر وزیر 
محترم صمت گزارش سازمان پزشکی قانونی 
است، آماری که از این سازمان منتشر می شود، 
بیشتر به قربانیان جنگ های تمام عیار شباهت 
دارد تا دفاعیه وزیر از جابه جایی چند صدمی که 
ربطی به فشار وزارتخانه مطبوع وی به مافیای 
خودرو ندارد و بخشی از این کاهش نسبی به 
مدد ویروس کرونا حاصل شده که قربانیانش را 

جای دیگری به کام مرگ کشانده است.
وزیر محت��رم صم��ت و نماینده های مجلس 
اگر می خواهند درک درس��ت تری از تولیدات 
کارخانه های تولید ارابه های مرگ داشته باشند، 
بهتر اس��ت یک روز س��ری به تعمیرگاه های 
خودروه��ای داخلی بزنن��د یا س��وار یکی از 
خودروهای گشت پلیس ش��وند و با دریافت 
گزارش یک س��انحه  جاده ای در محل حادثه 
حضور یابند، شاید درک عینی از یک حادثه ای 
که محصول تولیدات داخلی است، بتواند تعریف 
درست تری از مطالبه های عمومی از چرایی این 

حوادث را روشن کند.
   بی توجهی به نجات مصدومان

موضوع دیگر ناکارآمدی ساختارهای امدادی 
در نجات مصدومان اس��ت. آنگونه که پلیس 
گزارش داده است، 5۱ درصد قربانیان سوانح 
رانندگ��ی در همان دقایق اولیه ج��ان خود را 
از دس��ت می دهند و ۴۹درصد هم در جریان 
انتقال ب��ه مراکز درمانی ی��ا در جریان درمان 
فوت می شوند. با وجود شفافیت الزم در مورد 
اقدام ه��ای پیش��گیرانه، تالش��ی در این باره 
صورت نمی گیرد. روش��ن اس��ت برای نجات 
۴۹درصدی که بعد از وقوع حادثه زنده هستند 
نیاز به امدادرسانی به موقوع و امکانات درمانی 
مناس��ب در مراکز درمانی است که گروه های 
امداد و نجات از در اختیار داش��تن تجهیزات 
امدادی مثل آمبوالنس پیشرفته، خودروهای 
آتش نشانی مستقر در مسیرها و بالگرد محروم 
هس��تند که این محرومیت ها به قیمت جان 

بسیاری از مصدومان تمام می شود.

مفقودى
برگ سـبز كاميون كمپرسـى بنز مدل 1389 به رنگ 
نارنجى روغنى به شـماره انتظامى ايران11 -191ع95 
و شـماره موتور 33592410112447 و شماره شاسى 
37433316606208 مفقـود شـده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است. 

   آرمین بینا
زن فریب�کار که از دس�ت رفتار ش�وهرش خس�ته ش�ده 
بود با پرس�ه در اینس�تاگرام، مردی خش�ن را ب�رای قتل 
ش�وهرش اجیر ک�رد. آدمکش اج�اره ای چهار س�ناریوی 
خونی�ن را برای اجرای نقش�ه عملی کرد، اما هر بار ش�وهر 
آن زن ب�ه بیمارس�تان منتق�ل می ش�د و از م�رگ نجات 
پیدا می کرد. ای�ن مرد یک ب�ار باتصادف ، یک ب�ار از غذای 
مسموم و دوبار هم با ش�لیک گلوله هدف قرار گرفته است!

ساعت ۷ صبح روز یک شنبه ۱8 دی ماه امسال به مأموران پلیس 
تهران خبر رسید مردی بر اثر شلیک گلوله در نزدیکی خیابان 
نامجو در مرکز تهران زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. 
از آنجا که حادثه با شلیک گلوله رخ داده بود، قاضي محمدجواد 
شفیعی، بازپرس ویژه قتل در بیمارستان حاضر شد. نخستین 
بررسی ها نش��ان داد پیمان کارمند یکی از ادارات دولتی است 
و زمان حادثه در نزدیکی خانه اش هنگام سوار شدن به اتوبوس 
س��رویس اداره بوده که با ش��لیک گلوله به پیشانی اش زخمی 

شده است.
مأموران پلیس با بررسی  دوربین ها، عامل حادثه را که با پارچه ای 
صورت خود را پوشانده بود، شناس��ایی کردند. بررسی ها نشان 
داد وی از س��اعتی قبل در آن محل کمین کرده ب��ود تا اینکه 
پیمان از خانه اش بیرون می آید و پس از کمی تعقیب کردن او 
را با ش��لیک گلوله زخمی و فرار می کند. از سوی دیگر مأموران 
پلیس در تحقیقات میدانی دریافتند مرد زخمی 2۹ شهریور ماه 
هم در نزدیکی محل کارش از سوی مردی نقابدار هدف شلیک 
دو گلوله قرار گرفته بود. در آن حادثه پیمان با شلیک دو گلوله 
از ناحیه قفسه سینه زخمی شده بود، اما با تالش پزشکان نجات 

پیدا کرد.
   ردپای همسر

مأموران پلیس در بررس��ی های تخصصی متوجه شدند پیمان 
از مدتی قبل با همس��رش به نام رؤیا اختالف پیدا کرده اس��ت. 
بررسی ها نشان داد وی از چندی قبل با مردی در فضای مجازی 
ارتباط دارد. همچنین معلوم شد رؤیا پس از اینکه همسرش با 
شلیک گلوله از ناحیه سر زخمی می شود به همان مرد پیامکی 
ارسال می کند که ش��وهرش باز هم از پرتگاه مرگ نجات یافته 
و از وی می خواهد نقش��ه تازه ای برای قتل شوهرش طراحی و 

اجرا کند.
   دستمزد ۲۰ میلیون تومانی برای قتل شوهر

با به دس��ت آمدن این اطالعات، تیم جنایی رویا را بازداش��ت 
می کند. متهم در بازجویی های ابتدایی منکر جرمش می شود، 
اما وقتی با دالیل و مدارک روبه رو می شود، اعتراف می کند که 
پس از آشنایی با مرد جوانی به نام تیمور، او را برای قتل شوهرش 
اجیر کرده است. وی گفت: 23 سال قبل با شوهرم ازدواج کردم، 
زندگی خوبی داش��تیم و صاحب دو فرزند شدیم. مدتی بعد اما 
ش��وهرم اخالقش تغییر کرد و وقتی هم با هم درگیر می شدیم 
مرا کتک می زد. از رفتارهای او خسته شده بودم تا اینکه تصمیم 
گرفتم شوهرم را از میان بردارم. سال ۹۹ در اینستاگرام با مردی 

آشنا ش��دم که از عکس های صفحه هایش مشخص بود مردی 
خش��ن اس��ت. او در تمامی عکس هایش یا چاقو به دس��ت بود 
یا تفنگ همراه داش��ت، به همین دلیل من فک��ر کردم آن مرد 
می تواند نقشه قتل شوهرم را اجرا کند. ابتدا با او رابطه دوستانه 
برقرار کردم و از زندگی ام برایش توضیح دادم و درددل کردم که 
شوهرم مرا اذیت می کند. پس از مدتی گفتم از رفتارهای شوهرم 

خسته شده ام و از او خواستم پیمان را به قتل برساند.
تیمور هم قبول کرد و چند بار نقشه قتل ش��وهرم را طراحی و 
اجرا کرد، اما پیمان هر بار از حادثه ها جان س��الم به در می برد تا 
اینکه آخرین  بار برای قتل شوهرم دستمزد 20 میلیون تومانی 
درخواست کرد و من هم از پسرخاله ام 20 میلیون تومان قرض 

کردم و به تیمور دادم، اما این بار هم ش��وهرم به قتل نرس��ید و 
دست ما را رو شد.

   بازداشت تیرانداز
با اعتراف رؤی��ا، مأموران پلی��س عامل تیران��دازی را در محل 
زندگی اش در شهرستان کرج بازداشت کردند. متهم صبح دیروز 
مقابل قاضی محمدجواد ش��فیعی به جرم خ��ود اعتراف کرد. 
وی در ادعایی گفت: من متأهلم و آبدارچی ش��رکت خصوصی 
هس��تم، اما چند سالی است که در اینس��تاگرام فعالیت زیادی 
دارم. سال ۹۹ در اینستاگرام با رؤیا آشنا شدم. او ابتدا گفت مجرد 
است و شوهرش فوت کرده، اما بعد گفت ش��وهرش او را اذیت 
می کند و وقتی اعتراض می کند کتک می خورد، به خاطر همین 

شوهر» جان سخت«! 

عامل حمله به سفارت آذربایجان اختالل روانی دارد

هشدار پليس به متقاضيان خرید اینترنتي خودرو

معاین�ه  از  پ�س  قانون�ی  پزش�کی  گ�زارش س�ازمان 
عام�ل حمله ب�ه س�فارت آذربایجان نش�ان می ده�د متهم 
از اخت�ال روانی اس�کیزوفرنی رن�ج می برد. براس�اس این 
گزارش مته�م باید به مدت یک ماه در بیمارس�تان بس�تری 
و بع�د از ط�ی ک�ردن دوره درم�ان دوب�اره معاین�ه ش�ود.

حادثه تیراندازی در س��فارت آذربایجان ساعت 8صبح روز هفتم 
بهمن ماه اتفاق افتاد. در جریان این حادثه یکی از کارکنان سفارت 
آذربایجان جان باخت و دو نفر هم مجروح و روانه بیمارستان شدند. 
صبح روز حادثه وقتی خودروی سوناتای سیاهرنگ مقابل سفارت 
در خیابان راستوان در منطقه پاسداران توقف کرد، سه دیپلمات از 

خودرو پیاده و وارد ساختمان سفارت شدند.
 هنوز لحظات زیادی نگذشت بود که یک خودروی پراید با سرعت 
با خودروی سوناتای پارک شده تصادف کرد. وقتی یکی از کارکنان 
سفارت برای کنجکاوی خارج شد ناگهان راننده پراید در حالی که 
اسلحه کاشنیکف به دست داشت با تهدید وارد سفارت شد و شروع 

به تیراندازی کرد. 
در جریان تیراندازی دو نفر از کارکنان مجروح و یک نفر هم جانش 
را از دست داد. همزمان با حضور پلیس در محل، متهم بازداشت 

و در جریان بازجویی ها مدعی ش��د برای نجات همسرش که در 
سفارت بوده دست به حادثه خونین زده است.

 او گفت مدتی قبل همس��رش که اهل باکو اس��ت در شهرستان 
ارومیه خانه را ترک کرده و دیگر به خانه بازنگشته است. تصورش 
این بوده که همسرش در سفارت پنهان ش��ده، برای همین این 

حادثه را رقم زده است. 
متهم گفت: در باکوی آذربایجان دانش��جوی حقوق بودم که با 
همسرم آشنا شدم و با او وصلت کردم. سپس برای ادامه زندگی 
به ارومیه بر  گشتم و حاال صاحب پسری ۱۴ ساله و دختری 22 
ساله هستم. متهم ادامه داد: در ارومیه به کشاورزی مشغول بودم 
که همس��رم ما را ترک کرد. به ما گفتند به س��فارت آمده که از 

ارومیه به اینجا آمدیم و حادثه اتفاق افتاد.
بعد از کامل شدن تحقیقات، متهم به دس��تور قاضی محمدرضا 
صاحب جمعی، بازپرس دادس��را به پزش��کی قانونی معرفی شد. 
گزارش س��ازمان پزش��کی قانونی پس از معاینه متهم نشان داد 
متهم از اختالل روانی اس��کیزوفرنی رنج می برد. براس��اس این 
گزارش متهم باید به مدت یک ماه در بیمارستان بستری و بعد از 

طی کردن دوره درمان دوباره معاینه شود.

رئی�س پلیس فت�اي ته�ران بزرگ نس�بت ب�ه احتمال 
کاهبرداري از شهروندان از طریق تبلیغات جعلي فروش 
خودرو در فضاي مجازي همزمان با شروع طرح پیش فروش 
محصوالت برخي از ش�رکت هاي خودروساز هشدار داد. 
سرهنگ داود معظمي گودرزي گفت: مجرمان اینترنتي همواره 
از هر فرصت و فضایي براي سوءاستفاده از کاربران فضاي مجازي 
و کالهبرداري از آنان استفاده مي کنند، یکي از این فرصت ها هم 
که شهروندان باید با هوشیاري خود از سودجویان بگیرند، فرصت 
پیش فروش اینترنتي خودرو است. در همین راستا الزم است که 
متقاضیان ثبت نام و خرید خودرو یکسري موارد را رعایت کنند. 
وي با بیان اینکه افراد سودجو اقدام به انتشار تبلیغات دروغین در 
شبکه هاي اجتماعي مي کنند، گفت: این افراد در ادامه کاربران را 
به سایت ها و درگاه هاي پرداخت جعلي هدایت و از این طریق از 
اطالعات آنان سوءاستفاده  یا اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 

بانکي شان مي کنند. 
معظمي گ��ودرزي ادامه داد: ارس��ال لینک ه��اي جعلي از 
طریق پیامک براي ثبت نام خودرو صرفاً براي هدایت افراد به 

لینک هاي جعلي و غیرواقعي است و ثبت نام اینترنتي خودرو 
صرفاً از طریق رس��انه هاي معتبر و اطالعیه ه��اي مربوط به 
نحوه و شرایط فروش خودرو از طریق پایگاه رسمي اینترنتي 

شرکت هاي خودروساز انجام خواهد شد. 
وي با اشاره به اینکه برخي از مردم براي ثبت نام خودرو مبالغ 
هنگفتي به حساب افراد ناشناس واریز مي کنند، افزود: ثبت نام 
و واریز وجه خودرو باید به نام شرکت خودرو ساز صورت پذیرد 
و هموطنان باید از واریز وجه به هر گونه حساب دیگر پرهیز 
کنند. گودرزي با اشاره به فرصت طلبي کالهبرداران اینترنتي 
در زمان ثبت نام خودرو ادامه داد: برخي آگهي هاي فروش با 
قیمت هاي اغواکننده و دروغین ی��ا زمان تحویل فوري چند 
روزه، کالهب��رداري بوده و قص��د فریب ش��هروندان را دارد. 
همچنین برخي از افراد سودجو نیز خود را فردي داراي ارتباط 
با واحد فروش ش��رکت هاي خودروساز معرفي و از آن طریق 
ادعا مي کنند که مي توانند با دریافت مبلغي خودرو را خارج از 
نوبت براي متقاضیان تهیه کنند که شهروندان باید نسبت به 

این موارد نیز هوشیار باشند. 

کاشت درخت و کمك 
به کودکان کار

 مجازات مرد متخلف
مرد فریبکار که با طرح ش�کایت درباره تصرف یک قطعه 
زمین در شهرستان لواسان پاي میز محاکمه حاضر شده بود، 
به کاش�ت درخت و کمک به ک�ودکان کار محکوم ش�د. 
چندي قبل مردي به کالنتري ۱۶۶ لواس��ان خبر داد قطعه 
زمینش از سوي مردي فریبکار تصرف شده است. با مطرح شدن 
ش��کایت، بررس��ي ها در این باره انجام و متهم بازداشت و به 
دادسراي ناحیه لواس��انات منتقل ش��د و به جرمش اعتراف 
کرد. بعد ا ز آن بود که پرونده در شعبه ۱02 دادگاه کیفري دو 
شهرستان لواسان به ریاست قاضي میثم حسین پور  بررسي 
ش��د. متهم در جریان تحقیقات قضایي ب��ار دیگر به جرمش 
اعتراف و درخواست گذشت کرد. قاضي با بررسي اوراق پرونده 
متهم را به مجازات جایگزین حبس به خرید هش��ت دس��ت 
لباس گرم براي کودکان کار و کاشت هشت نهال شناسنامه دار 

به اسم کودکان کار شهرستان لواسان محکوم کرد.

 زن فریبکار 4 بار سناریوهای  قتل شوهرش را اجرا کرد 

 اما او هر بار زنده ماند

بازداشت 5 مظنون 
در قتل دختري ناشناس

تحقیقات پلیس درباره کش�ف جس�د دختري جوان 
در شهرري با دس�تگیري پنج مظنون دنبال مي شود. 
س��اعت ۱8:30 بیستم دي ماه امس��ال، کشف جسد دختر 
جواني رو به روي یک کارخانه در محله گل حصار ش��هرري 
از س��وي مردم به مرکز فوریت هاي پلیس��ي ۱۱0  گزارش 
ش��د. با اعالم این خبر، مأموران کالنتري ۱۷2 عبدالعظیم 
حس��ني)ع(، تیمي از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي، 
تیم تشخیص هویت و متخصصان پزشکي قانوني به همراه 
بازپرس شعبه ۱03 دادس��راي بخش کهریزک راهي محل 
حادثه شدند و تحقیقات ابتدایي را آغاز کردند. تیم جنایي در 
محل حادثه با جسد دختر جواني مواجه شدند که به دالیل 
نامشخصي به کام مرگ فرو رفته بود و بررسي هاي ابتدایي نیز 
نشان مي داد، جسد   که آثار کبودي روي بدنش مشهود بود، از 
مکان نامشخصي به آنجا آورده و رها شده است. کارآگاهان که 
در جریان تحقیقات متوجه وجود دوربین هاي مداربسته در 
اطراف محل کشف جسد شده بودند، به بازبیني آنها پرداختند 
و متوجه شدند پنج پسر جوان جسد را در محل رها کرده و 
گریخته اند که آنها را شناسایي و بازداشت کردند. بررسي هاي 

پلیس با تحقیقات از مظنونان جریان دارد. 

مرگ یك معلول 
در آتش سوزي 

مرکز نگهداري معلوالن اراك
دادس�تان اراك از م�رگ ی�ک معل�ول در حادث�ه 
آتش س�وزي مرک�ز نگه�داري معل�والن خب�ر داد. 
ربیع اله قرباني گفت: حادثه آتش سوزي در مرکز نگهداري 
معلوالن اتفاق افت��اد که در جریان آن یک��ي از معلوالن 

فوت شد. 
وي ادامه داد: براساس بررسي هاي انجام شده یک معلول 
ذهني اقدام به روش��ن ک��ردن فندک کن��ار تخت یک 
بیمار اعصاب و روان مي کند که متأسفانه در این حادثه 
بیمار اعصاب و روان که به تخت بس��ته ش��ده بوده دچار 

آتش سوزي شده و فوت مي کند. 
وي ادامه داد: بررسي هاي بیشتر در این باره جریان دارد. 

رفتارهایش از دس��ت او خسته شده اس��ت و دیگر نمی تواند با او 
زندگی   و می خواهد فردی را برای قتل شوهرش اجیر کند.

رؤیا مرا فریب داد و در نهایت تصمیم گرفتم شوهرش را از سر راه 
بردارم و قبل از آخرین حادثه سه بار نقشه قتل او را طراحی و اجرا 
کردم، اما هر بار پیمان با تالش تیم پزش��کی به زندگی بازگشت 
و چهارمین بار هم که تیری به پیش��انی اش شلیک کردم و فکر 
می کردم کارش ساخته اس��ت باز هم خدا خواست و زنده ماند و 

دست ما را رو کرد.
   نقشه اول

متهم در ش��رح اولین نقش��ه گفت: رؤیا آدرس خانه و محل کار 
همسرش را به من داد و من چند باری شوهرش را از خانه تا محل 
کارش تعقیب و او را کامل شناسایی کردم. اولین بار نقشه قتل او را 
به صورت تصادف ساختگی طراحی کردم. چند ساعتی به تحویل 
سال ۱۴00مانده بود که با خودروی پراید به نزدیکی خانه اش رفتم 

و در آنجا منتظر ایستادم تا او از خانه بیرون بیاید.
 پیمان با یک موتورس��یکلت از خانه بیرون آمد و من او را با پراید 
تعقیب کردم و وقتی به خیابان خلوتی رسید  به موتورسیکلتش 
زدم. پیمان نقش بر زمین شد و من فکر کردم که او فوت کرده است 
و به س��رعت از آن محل گریختم، اما یک روز بعد رؤیا به من پیام 
داد که شوهرش به بیمارس��تان منتقل شده و از مرگ هم نجات 

پیدا کرده است. 
متهم در شرح دومین نقش��ه هم گفت: رؤیا از من خواست نقشه 
دیگری طراحی کنم. این بار برای او مواد سمی خریدم و به او دادم 
تا در غذای شوهرش بریزد. قرار شد این پودر را در چند مرحله به 
غذای شوهرش اضافه کند تا باعث مرگ او شود. مدتی بعد رؤیا با 
من تماس گرفت و گفت سم اثری نداشته و پیمان هنوز زنده است. 
وی در شرح سومین نقش��ه هم گفت: بعد از آن رؤیا دوباره از من 
خواست بار دیگر نقشه ای طراحی کنم تا شوهرش از زندگی اش 
حذف شود، به همین خاطر اس��لحه ای خریدم و تصمیم گرفتم 
این بار شوهرش را با ش��لیک گلوله به قتل برس��انم. شهریور ماه 
امس��ال پیمان را تعقیب کردم تا اینکه در نزدیکی محل کارش 
دو تیر به س��ویش ش��لیک کردم و از محل گریختم. این بار فکر 
می کردم او به قتل رسیده است، چون قلبش را هدف گرفته بودم، 
اما چند روز بعد رؤیا با من تماس گرفت و گفت برای سومین بار 
هم شوهرش از مرگ نجات پیدا کرده است و در بیمارستان تحت 
درمان قرار دارد. مدتی بعد پیمان از بیمارستان مرخص شد و به 

زندگی عادی برگشت. 
متهم در شرح چهارمین نقشه گفت: پس از این رؤیا به سراغ من 
آمد و دوباره التماس کرد که شوهرش را بکشم. خسته شده بودم و 
دیگر نمی خواستم به خواسته او تن بدهم، اما آنقدر اصرار کرد که 
دوباره فریبش را خوردم و این بار از او خواستم برای خرید اسلحه ای 
جدید به من پول بدهد. به رویا گفتم اگر با همان اسلحه قبلی به 
شوهرش شلیک کنم، مأموران مرا شناسایی می کنند، به همین 

خاطر باید اسلحه  تازه بخرم و با آن شوهرش را به قتل برسانم.
او 20 میلیون توم��ان به من پ��ول داد و من هم ب��ا ۱5 میلیون 
تومان اس��لحه ای خریدم و 5 میلیون تومانش را هم پیش خودم 
نگه داشتم. روز حادثه به نزدیکی محل زندگی اش رفتم و وقتی 
پیمان از خانه بیرون آمد با پارچه صورتم را پوشاندم و او را تعقیب 
کردم تا اینکه در نزدیکی خودروی سرویس محل کارش تیری به 
پیشانی اش شلیک کردم و به س��رعت از آنجا گریختم. اصاًل فکر 
نمی کردم که از این حادثه جان سالم به در ببرد، اما چند روز بعد 
رؤیا دوباره به من خبر داد که شوهرش از مرگ نجات پیدا کرده و 

در بیمارستان تحت درمان است.
پس از این صفحه اینستاگرامم را بستم و تمامی پیام هایی را که 
من برای رؤیا و رؤیا برای من فرستاده بود، پاک کردم تا شناسایی 
نشویم، اما سرانجام دست ما رو شد و گرفتار شدیم. دو متهم در 
ادامه برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس جنایی در اختیار 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند.


