
تصادف وان�ت تويوتا ب�ا كاميون بنزي در اس�تان كرمان س�ه كش�ته و 
هفت زخمي در پي داشت. 

به گزارش ف��ارس، اين حادث��ه در س��اعت ۸:۱۰ صبح دي��روز در كيلومتر ۶ 
محور ريگان به بم در اس��تان كرمان بين دو دس��تگاه خودروي وانت تويوتا و 
كاميون بنزي رخ داد كه در جريان آن سه مسافر جان خود را از دست دادند و 

هفت مسافر ديگر هم مصدوم شدند. 

 3 كشته 
در تصادف تويوتا و كاميون
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افرادي كه به تنهايي زندگي مي كنند همواره 
در معرض آسيب قرار دارند و اگر سرمايه اي 
هم داشته باشند آن وقت است كه خيلي ها 
براي تصاحب اين سرمايه ممكن است دست 
به كارهاي خطرناكي بزنند. بررسی پرونده 
قتل تاجر تنها در خانه اش كه پس از 5سال 
عامالن آن به دام افتادند نش�ان داد او هم 
به خاطر سرقت اموالش به قتل رسيده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل بهمن سال 92 بود 
كه مأموران پليس باتماس تلفني شهروندي از 
قتل مرد سالمندي در خانه وياليي اش در غرب 
تهران با خب��ر و راهي محل ش��دند. مأموران 
در داخل پذيرايي با جس��د مرد 7۰ ساله اي به 
نام فريدون روبه رو ش��دند ك��ه حكايت از اين 
داشت بر اثر انس��داد مجاري تنفسي و اصابت 
ضربه چاقو به قت��ل رسيده اس��ت. تحقيقات 
مأموران نش��ان داد فريدون، تاجر ثروتمند و 
سرشناسي اس��ت كه همس��ر و فرزندانش در 
يكي از كش��ورهاي اروپايي زندگي مي كنند و 
خودش در تهران تنها زندگي مي كرده است.  
پسر برادر مقتول كه موضوع قتل را به مأموران 
پليس خبر داده بود، گفت: عمويم مرد پولداري 
بود و تنها در خانه وياليي اش زندگي مي كرد. 
معموالً من تلفني با او در تماس بودم و گاهي 
هم به ديدن��ش مي آمدم. امروز چن��د باري با 
تلفن همراه و منزلش تماس گرفتم، اما جواب 
نداد كه نگرانش ش��دم و به در خانه اش آمدم. 
هر چقدر در زدم او در را باز نكرد كه كليد ساز 
آوردم و وقتي در را باز كرديم با جسد او داخل 
پذيرايي خانه اش روبه رو ش��ديم. مأموران در 
محل حادثه با توجه به بهم ريختگي وس��ايل 
خان��ه دريافتند كه عام��ل يا عام��الن قتل با 

انگيزه سرقت مرتكب قتل مرد پولدار شده اند. 
همچنين در بررسي هاي بعدي مأموران متوجه 
شدند عامالن قتل پس از باز كردن گاوصندوق 
مرد تاجر حدود 2۰۰ ه��زار دالر همراه مقدار 
زيادي طال و جواهرات و پول نقد و عتيقه هاي 

گرانقيمت از منزل سرقت كرده اند. 
دستگيري چند مظنون 

همزم��ان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
مأموران به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي دست به تحقيقات تخصصي زدند 
كه در جريان آن تعدادي مظنون دستگير كردند 
كه يكي از آنها زن ميانس��الي بود كه به عنوان 
خدمتكار در خانه مقت��ول مدتي كار مي كرده 
است.  مأموران در بازرسي از خانه زن خدمتكار 
تعداد زيادي ظروف بلوري گرانقيمت و عتيقه 
كشف كردند كه متعلق به مقتول بود و به همين 
دليل وي را به عنوان مظن��ون اصلي قتل مرد 
تاجر مورد بازجويي ق��رار دادند. زن خدمتكار 
در بازجويي ها منكر قتل مرد پولدار شد و گفت: 
من چند سالي در خانه مقتول كار كردم و از او 
هيچ بدي نديدم اما از آنجايي كه عالقه زيادي به 
ظروف بلوري دارم تعدادي از ظروف گرانقيمت 
او را به خانه ام بردم تا به بستگان و همسايه ام پز 
بدهم.  وي ادامه داد: پ��س از اين من با مقتول 
اختالف پيدا كردم و مدت��ي به خانه اش نرفتم 
و وقتي تصميم گرفتم ظروف او را به خانه اش 
برگردانم فهميدم كه او به قتل رسيده است و از 
ترس ديگر به خانه اش نرفتم و االن هم نمي دانم 
چه كسي او را به قتل رس��انده است.  مأموران 
در تحقيقات از مظنونان دس��تگير شده هيچ 
سرنخي درباره قتل پيدا نكردند و به همين دليل 

همه مظنونان را آزاد كردند. 

شناسايي عامالن قتل پس از 5 سال 
در حالي كه تحقيقات براي عامالن قتل مرد تاجر 
ادامه داشت بررسي هاي قاضي رضواني، بازپرس 
شعبه هشتم دادسراي امور جنايي تهران پس از 
گذشت 5 سال از حادثه نشان داد تعدادي از اموال 
مقتول با جعل سند به فردي واگذار شده است. در 
شاخه ديگر مأموران در بررسي هاي تخصصي به 
رد پاي سه مرد جوان به نام ابراهيم، فرامرز و ايرج 
در جعل اسناد و فروش اموال مقتول رسيدند و 
همچنين متوجه شدند عالوه بر رفت و آمد زن 
ميانسال به عنوان خدمتكار به خانه مقتول، زن 
جواني هم كه كارهاي خدماتي او را انجام مي داده 
به خانه اش رفت و آمد داشته است كه از بستگان 
نزديك ابراهيم اس��ت.  بدي��ن ترتيب مأموران 
ابراهيم و فرامرز را بازداشت كردند و ايرج را هم 
كه به اتهام نگهداري اسلحه شكاري غير مجاز در 
زندان بود براي بازجويي به اداره پليس منتقل 
كردند. مأموران دريافتند اسلحه كشف شده از 
ايرج متعلق به مقتول بوده كه وي هنگام جنايت 
سرقت كرده است. بنابراين متهمان كه چاره اي 
جز بيان حقيقت نداشتند در بازجويي ها به قتل 

مرد تاجر اعتراف كردند. 
قتل تاجر تنها با انگيزه سرقت 

ابراهيم در ش��رح ماجرا گفت: م��ن اهل يكي از 
ش��هرهاي غربي ايران هس��تم و چند سال قبل 
براي كار به تهران آمدم و خانه اي در مركز تهران 
اج��اره كردم. مدت��ي بعد با دختر جواني آش��نا 
ش��دم و ازدواج كردم. زندگي خوبي داش��تيم تا 
اينكه 5 س��ال قبل دو نفر از دوس��تان قديمي ام 
به نام ايرج و فرام��رز را كه آنها هم ب��راي كار به 
تهران آم��ده بودند در خيابان دي��دم. من آنها را 
براي شام به خانه ام دعوت كردم كه همان شب 

مهماني، فرامرز با ديدن خواهر زنم عاشق او شد 
و از او خواستگاري كرد. آنها با هم ارتباط تلفني و 
پيامكي داشتند و گاهي هم يكديگر را در خانه من 
مالقات مي كردند. فرامرز وضع مالي خوبي نداشت 
و هر روز مراسم خواستگاري و ازدواج را به عقب 
مي انداخت تا اينكه خواهر زنم پيشنهاد داد از خانه 
مرد تاجر تنهايي كه براي او كارهاي خدماتي انجام 
مي دهد سرقت كنيم . او گفت مرد تاجر وضع مالي 
خوبي دارد و با س��رقت از خانه اش وضع مالي ما 
خوب مي شود و آنها هم مي توانند ازدواج كنند. 
پيشنهاد او خيلي وسوسه كننده بود و از طرفي 
هم وقتي تحقيق كرديم فهميدم مقتول هميشه 
مقدار زيادي اموال قيمت��ي، پول هاي خارجي و 
طال و جواهرات در خانه اش نگهداري مي كند به 
همين دليل هر سه نفر قبول كرديم از خانه تاجر 
تنها سرقت كنيم. آن روز ابتدا زنم و خواهر زنم 
به خانه او رفتند و پس از اينكه از خانه اش بيرون 
آمدند در را باز گذاشتند كه ما سه نفر وارد خانه 
شديم و مرد سالمند را غافلگير كرديم. ما دست 
و پاي او را با طناب بستيم و دهانش را هم چسب 
زديم تا با س��ر و صداي او كسي متوجه نشود. ما 
قصد قتل او را نداشتيم اما پس از سرقت متوجه 
شديم كه او خفه شده است. وي در پايان گفت: 
حدود 2۰۰ هزار دالر و مقدار زيادي پول نقد و طال 
و جواهرات و عتيقه همراه با تعدادي اسناد از خانه 
او سرقت كرديم. پس از تقسيم پول ها و طالها قرار 
شد اسناد را زماني كه آب ها از آسياب بيفتد جعل 
كنيم و اموالش را بفروشيم كه به دام افتاديم.  دو 
متهم ديگر هم در بازجويي ها حرف هاي ابراهيم 
را تأييد كردند. متهمان پس از اعتراف به قتل مرد 
تاجر به دس��تور قاضي رضواني با قرار بازداشت 

موقت روانه زندان شدند. 

قتل تاجر تنها براي تأمين  هزينه عروسي 
هوشياري بازپرس عامالن قتل تاجر پولدار را پس از 5 سال به دام انداخت

مجرمان زيادي براي رسيدن به پول هاي باد آورده 
نقشه هاي سرقت خونيني را از افراد سالخورده و 
تنها طراحي و اجرا مي كنند. معموالً اين متهمان 
كه با انگيزه س�رقت دس�ت به جنايت مي زنند 
پس از دس�تگيري اعتراف مي كنن�د كه قصد 
قتل نداشته اند. مثل پرونده قتل زن ميانسالي 
كه با انگيزه سرقت در خانه اش به قتل مي رسد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱:۱۶  بامداد سه شنبه 
2۰ آذر ماه دختر جواني در حالي كه گريه مي كرد با 
اداره پليس تماس گرفت و با كلماتي بريده بريده 
گفت مادرش در خانه ش��ان به قتل رسيده اس��ت. 
لحظاتي پ��س از اعالم اين خبر تيم��ي از مأموران 
كالنت��ري ۱2۶ تهرانپ��ارس در مح��ل حادثه كه 
ساختمان مسكوني 5 طبقه 25 واحدي بود حاضر 
شدند. مأموران در داخل واحد شماره يك با جسد 

غرق در خون زن 55 ساله اي به نام اكرم روبه رو شدند 
كه با اصابت سه گلوله اسلحه جنگي به قتل رسيده 
بود.  بررسي هاي تيم پزشكي در محل حادثه نشان 
داد حدود 24 ساعت از مرگ زن ميانسال گذشته 
است.  همچنين تحقيقات مأموران نشان داد اين زن 
همراه دختر 25 ساله اش زندگي مي كرده كه شب 
حادثه دخترش به خاطر شركت در مراسم جشن 
تولد يكي از دوس��تانش به خانه شان نيامده است.  
بدين ترتيب با اعالم خبر قتل زن ميانسال، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران در رأس تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي براي تحقيق 
راهي محل ش��دند.  تيم جنايي در بررس��ي محل 
حادثه با توجه به بهم ريختگي وسايل خانه دريافتند 
عامل يا عامالن حادثه به خاطر سرقت دست به اين 
جنايت زده اند. همچنين مأموران متوجه ش��دند 

عامل يا عامالن قتل طالهاي مقت��ول و لپ تاپ و 
وس��ايل قيمتي دختر مقتول را س��رقت كرده اند.  
دختر مقتول گفت: مادرم، دو بار شوهر كرده و از هر 
دو طالق گرفته بود. مادرم از هر شوهرش يك دختر 
داشت. خواهر ناتني ام مدتي قبل ازدواج كرد و من 
كه مجرد بودم همراه م��ادرم در اين خانه زندگي 
مي كردم دوشنبه عصر مراسم جشن تولد يكي از 
دوستانم دعوت بودم و از خانه خارج شدم. چون تا 
نيمه هاي شب مراسم طول كشيد با مادرم تماس 
گرفتم و گفتم ش��ب براي خواب ب��ه خانه خواهر 
ناتني ام مي روم كه نزديك خانه دوستم بود. مادرم 
قبول كرد و من هم نيمه هاي شب به خانه خواهرم 
رفتم و تا نزدي��ك ظهر آنجا خوابي��دم. ظهر خانه 
خواهرم غذا خوردم و براي انج��ام كارهايم بيرون 
رفتم تا اينكه ساعتي قبل به خانه مان آمدم. پس از 

اينكه وارد خانه شدم هر چقدر مادرم را صدا زدم او 
جواب نداد. همه وسايل خانه مان به هم  ريخته بود 
كه نشان مي داد فرد يا افرادي به خانه مان دستبرد 
زده اند و وقتي وارد اتاق مادرم شدم با جسد خونين او 
كه با سه گلوله به قتل رسيده بود روبه رو شدم. با داد 
و فرياد از همسايه كمك خواستم و بعد هم با اداره 
پليس تماس گرفتم.  پس از تحقيق از دختر مقتول، 
مأموران در تحقيق از همسايه ها متوجه شدند كه 
آن شب همس��ايه ها متوجه رفت و آمد مشكوكي 
به خانه زن ميانسال نش��ده اند و همچنين صدايي 
از داخل خانه او نشنيده اند.  همزمان با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني مأموران به دستور قاضي پرونده 
تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي و دستگيري 
عامل يا عامالن قتل آغاز كردند تا زواياي پنهان اين 

حادثه را بر مال كنند. 

قتل مرموز زن ميانسال با شليك 3 گلوله

فرمانده انتظامي تهران بزرگ در مورد پيش�نهاد ش�وراي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كش�ور مبني بر ابطال معاينه 
فني خودروه�اي تصادفي گفت كه در ح�ال حاضر چنين 
مس�ئله اي وجود ن�دارد و اين موض�وع در حال بررس�ي 
اس�ت و هنوز چيزي در اين م�ورد به ما ابالغ نشده اس�ت. 
سردار حسين رحيمي ادامه داد: مأموران پليس راهور خودروهاي 
تصادفي را كه شرايط مناسبي ندارند متوقف مي كنند، اما ابطال 
آنالين آن در حال بررسي اس��ت و مواردي چون شدت تصادف 
و... بايد مورد بررس��ي قرار گيرد.  پيش از اين دبيرشوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از احتمال ابطال معاينه فني 
معتبر بعد از وقوع تصادف خبر داده و گفته بود كه در حال مذاكره 
با پليس راهنمايي و رانندگي هستيم تا بتوانيم بعد از اين حوادث، 

گواهي معاينه فني معتبر را باطل كنيم.

 پيشنهاد ابطال معاينه فني
 پس از تصادف بررسي مي شود

فرمان�ده مرزبان�ي ني�روي انتظام�ي ب�ا انتق�اد از برخي 
اظهارنظرهاي غيركارشناسانه در خصوص ترددهاي غيرمجاز 
گفت: افرادي كه در نيمه هاي شب در دره ها و ارتفاعات تردد 
غيرمجاز داشته و حتي با مرزبانان درگير شده و تيراندازي 
مي كنند، كولبر نيستند اگرچه اقالم ضد فرهنگي، مشروب، 
مواد مخدر و س�الح را در» كوله هاي« خود حمل مي كنند. 
 سردار قاسم رضايي، فرمانده مرزباني نيروي انتظامي به ۸ هزار و 
755 كيلومتر مرز جمهوري اسالمي ايران و همسايگي با ۱5 كشور 
اشاره و اظهار داشت: مرزهاي آبي و خاكي كشور ما فرصت است؛ 
اما اگر خوب مديريت نشوند مي توانند تهديد محسوب شوند.  وي 
با اعالم اين مطلب كه هم اكنون آمادگي خوبي در مناطق مرزي 
وجود دارد، تصريح كرد: دروازه ها و بازارچه هاي مرزي فرصت هاي 
خوبي در مرزها به وجود آورده است، اما با توجه به اينكه هر كشور 
قانون خاص خود را دارد كه در خط مرزي مشخص شده، تفكيك 
آن براي مرزنشينان مشكل ايجاد كرده است.  فرمانده مرزباني 
نيروي انتظام��ي ادامه داد: خط م��رزي براي نظامي��ان و افراد 
سياسي مشخص است اما براي مرزنشينان مشكل است.  وي به 
همسايه شرقي ايران يعني افغانستان اشاره كرد و بيان داشت: 
در سال 2۰۰۰ بر طبق آمار سازمان ملل 2۰۰ تن مواد مخدر در 
افغانستان كشت مي شد اما وقتي پاي استكبار به افغانستان باز 
شد طبق آمار در سال 2۰۱۸ بيش از 9 هزار تن مواد مخدر توليد 

شد يعني افزايش 5۰ برابري. 
وي با اش��اره به اينكه ايران خط مقدم مبارزه ب��ا مواد مخدر و 
برخورد با افراد شرور است، گفت: پرورش گروه هاي تروريستي و 
اشرار از ديگر موارد منفي در برخي از كشورهاي همسايه است؛ در 
مرزهاي مشترك با عراق نيز چند سالي بود كه تهديد گروه هاي 
تروريستي را داشتيم اگر چه كمي آرام شد اما مشكالتي در شمال 
غرب كشور همچنان وجود دارد.  فرمانده مرزباني كشور به معضل 
قاچاق كاال اشاره و اعالم كرد: برخورد با ترددهاي غيرمجاز افراد 
و قاچاق كاال از جمله مواردي است كه بخشي از توان مرزباني را 
به خود معطوف كرده است.  س��ردار رضايي اضافه كرد: مشكل 
ديگر ما برداش��ت هاي متفاوت از نوع وظيفه و مقابله مرزباني 
است و اظهارنظرهاي متفاوتي است كه بدون كارشناسي بيان 
مي شود.  فرمانده مرزباني نيروي انتظامي كولبر را فردي دانست 
كه در زمان و مكان و روز مشخص به جابه جايي كااليي مشخص 
مبادرت مي ورزد و عملكردش با نظارت مرزباني است اما وقتي 
فردي در نيمه شب در دره ها و ارتفاعات تردد غيرمجاز دارد و گاهاً 
با مرزباني درگير شده و اقدام به تيراندازي مي كند مسلم است كه 
كولبر نيست؛ اگرچه با كوله خود اجناس غيرمجاز، ضد فرهنگي، 

مشروب، اسلحه و مهمات را حمل مي كند.

 حمل كنندگان سالح
  و مشروبات الكلي 

كولبر نيستند

دختران بازن�ده اصلي روابط با پس�ران هس�تند. اين موضوع براس�اس 
تحقيقات و تجربه هاي عيني حاصل شده است كه بي توجهي دختران به 
آن به مرگ خودخواسته بسياري از آنها و رسوايي هاي خانوادگي شان منجر 
شده است. يكي از قربانيان اين روابط دختري نوجوان است كه ارتباط او با 
فوتباليستي سرشناس زندگي او و خانواده اش را به پرتگاه نابودي كشاند. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر سال 95 دختر ۱7 ساله به نام ريحانه همراه مادرش 
به اداره پليس رفت و از مرد جواني به اتهام اذيت و آزار شكايت كرد. آن دختر در 
توضيح به مأموران گفت: »ايرج يكي از فوتباليست هاي معروف در يكي از تيم هاي 
اصفهان بود. دو سال قبل با هم آشنا شديم و در اين مدت او قول ازدواج داده بود. 
رابطه مان ادامه داشت تا اينكه روزي همراه يكي از دوستانش مقابل مدرسه آمد. آن 
روز دوستم همراه من بود و به بهانه اينكه ايرج ما را به خانه برساند سوار خودرو اش 
شديم. او دوستم را به خانه شان رساند اما مرا به خانه خودش برد. وقتي وارد خانه 

ايرج شدم او و دوستش به من نزديك شدند و بدون توجه به التماس هايم... .«
بعد از طرح اين شكايت ،دختر جوان به پزش��كي قانوني فرستاده شد و بنا به اعالم 
نظر كارشناسان، ايرج شناسايي و بازداشت شد. وي در مراحل بازجويي به رابطه با 
دختر جوان اعتراف كرد و با قبول جرمش روانه زندان شد اما ديگر متهم متواري بود.  
به اين ترتيب در حاليكه تالش پليس براي شناسايي و بازداشت دوست متهم ادامه 
داشت، مأموران دريافتند دختر جوان باردار شده است و بعد از زايمان سرپرستي آن 
كودك از طرف بهزيستي به زوج ديگري سپرده شده است.  به اين ترتيب پرونده بعد 
از كامل شدن تحقيقات به شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد و صبح ديروز مقابل هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي توليت و مستشار 
ملكي قرار گرفت. ابتداي جلسه شاكي در جايگاه قرار گرفت و گفت: »بعد از به دنيا 
آمدن نوزاد، او را تحويل بهزيستي دادم چون اين ماجرا باعث شد پدر و مادرم از هم 
طالق بگيرند به همين خاطر شرايط نگهداري از او را نداشتم. اين حادثه باعث شد 
آبروي خانواده ام برود و به من هم ضربه روحي و جسمي زيادي وارد كرد. براي شاكي 
درخواست اشد مجازات دارم.« در ادامه پدر شاكي در خصوص طالق همسرش به 
هيئت قضايي گفت: »بعد از هفت ماه از اين اتفاق باخبر شدم. شنيدن اين خبر براي 
من شوك بزرگي بود و تحمل آن نيز سخت بود. از طرفي پنهان كاري همسرم مرا به 
شدت عصباني كرد؛ چراكه اگر زودتر مي فهميدم شايد مي توانستم جلوي آبرويي كه 
از من رفته بود را بگيرم. همين دليلي شد تا تصميم بگيرم همسرم را طالق دهم.« 
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: »من و ريحانه با هم رابطه 
داشتيم و قصد داشتم با او ازدواج كنم. اين حادثه ناخواسته بود و وسوسه شيطان شده 
بودم. اگر آزمايشات معلوم  كند آن طفل متعلق به من و ريحانه است حاضرم با ريحانه 
ازدواج كنم و سرپرستي كودك را قبول كنم.« بعد از دفاعيات متهم، پدر و مادر شاكي 
پيشنهاد وي را رد كردند و شاكي نيز گفت راضي به ازدواج با متهم نيست. همچنين 
زوج جواني كه سرپرستي فرزند را قبول كرده بودند با ارائه نامه  به دادگاه نيز مخالفت 
خود را براي تحويل فرزند به متهم اعالم كردند و گفتند حاضر نيستند سرپرستي 
كودك را به آنها واگذار كنند.  در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 درخواست ازدواج 
 فوتباليست معروف
 با قرباني پرونده

رانن�ده س�واري پراي�د در تص�ادف ب�ا كامي�ون، در آت�ش س�وخت. 
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني، رئيس پليس راه شمالي استان فارس گفت: اين 
حادثه در محور خان زنيان- شيراز، اتفاق افتاد كه در جريان آن راننده پرايد زنده 
زنده در آتش س��وخت. وي ادامه داد: مأموران پس از حضور در محل مشاهده 
كردند يك دس��تگاه پرايد با يك كاميون برخورد كرده و منجر به آتش سوزي 
پرايد و مرگ راننده ميان شعله هاي آتش شده است.  وي علت حادثه را انحراف 

به چپ سواري پرايد اعالم كرد. 

 مرگ راننده پرايد 
ميان شعله هاي آتش
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هشدار به خانواده ها


