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دانستنی های ضروری
برای معامله خودرو
هشدار
پلیس

گــروه حــوادث /شــاید بتــوان گفت یکــی از شــایعترین
شــکایتهایی کــه در مراجــع قضایــی تحت رســیدگی
قــرار دارد مربوط بــه پروندههای کالهبــرداری در معامله
خــودرو اســت .در ایــن نوشــتار بر آن شــدیم تــا برخی
روشهای شــایع کالهبرداری در خرید و فروش خودرو را
به خوانندگان گوشزد کنیم.
خودروهای دو تکه
برخــی کالهبــرداران اقــدام بــه بازســازی خودروهایــی میکننــد کــه در
تصادفات رانندگی تا حدودی آســیب دیدهانــد و آن را به اصطالح دو تکه
مینمایند.آنها قسمتی از اتاق که آسیب دیده را با برش عرضی جدا کرده
و با اســتفاده از صافکاران حرفهای به نحوی خودرو را بازسازی میکنند که
تشخیص آن فقط از عهدۀ کارشناسان مراکز تعویض پالک برآمده و افراد
عادی توانایی تشــخیص آن را ندارنــد .این قبیل خریداران نیز در مراجعه
به مراکز تعویض پالک قادر به شمارهگذاری خودرو خود نخواهند بود.
فروش وکالتی
برخــی افــراد بــدون مراجعه به مراکــز تعویض پالک اقــدام به فروش
قولنامــهای یا وکالتی وســیله نقلیه میکنند که مشــکالت قضایی و قانونی
مختلفی برای فروشنده ایجاد میکند.
 تحت تعقیب قرار گرفتن فروشــنده از ســوی مراجع قانونی به خاطرارتکاب جرم راننده خودرویی که وکالتی فروخته شده است.
 ارســال قبــوض جریمه نظارتــی صادره (ویــا ابالغ پیامــک آن) برایصاحــب پالک و ایجاد مزاحمت بــرای وی در حالی که تخلف را رانندهای
که خودرو را وکالتی خریده مرتکب شده است.
 الــزام بــه تســویه حســاب جرایــم رانندگــی پرداخــت نشــده از ســویخریــدار ،در هنگامــی که فروشــنده قصــد خرید دوبــاره خــودروی دیگری
داشته باشد.
 ملــزم شــدن بــه تقدیم دادخواســت به مراجــع قضایی بــرای صدوردســتور (توقیف موقت) خودرو که الزمهاش تودیع وجه تأمین خواســته با
دادگستری از سوی خواهان است که هزینه سنگینی به وی تحمیل میشود
یــا اینکه ملــزم به تنظیم دادخواســت برای الــزام خریدار بــه فک پالک و
انتقال ســند میشــود کــه حتی پس از ســیر مراحل قضایــی و صدور حکم
قطعــی ،در صــورت حضــور نداشــتن خریدار و خــودرو در مراکــز تعویض
پالک برای اجرای ضوابط ماده  29قانون مورد نظر ،از ناحیه راهور ،امکان
ایجاب راننده به حضور در مراکز تعویض پالک سخت میشود.
خرید وکالتی
خریدارانــی هــم که بــدون مراجعــه به مراکــز تعویض پــاک اقدام به
خریــد خودرو بــا تنظیم قولنامــه یا وکالتنامــه مینمایند به مشــکالت زیر
برخواهند خورد.
 رانندگی با وســیله نقلیهای که پالک آن متعلق به مالک قبلی است،تخلف محسوب شده و مبلغ  50هزار تومان جریمه دارد.
 چنانچــه خریــدار بــه هــر دلیــل بویــژه در مواقــع ترخیــص خــودرو ازتوقفگاه ،نیاز به خدمات ترافیکی داشــته باشــد ،در صورت مشکوک بودن
به عدم مالکیت ،باید مالک اصلی پالک حضور داشــته باشــد که همیشــه
و مخصوصــاً در مواقــع مســافرت ،بیمــاری یا دالیــل دیگر ،امــکان حضور
فروشنده ،وجود نخواهد داشت.
 اوراق جرایــم صــادره بــه روش نظارتــی و اطالعرســانی پلیس راهوربرای خدمات ترافیکی خودرو ،به آدرس و شــماره تلفن همراه ارائه شــده
توســط صاحب پالک ارسال میشــود که ممکن است خریدار از آن مطلع
نشود .در نتیجه ضمن انباشته شدن مبالغ جرایم رانندگی ارتکاب شده ،با
رســیدن آن به مبلغ یک میلیون تومان ،وفق تبصره ماده  8دستور توقیف
خودرو در سیستم اجرائیات صادر و اجرا میشود.
 ممکن اســت بنــا به تقاضــای فروشــنده از مراجع قضایی بر اســاسمســتندات ،دســتور توقیــف سیســتمی پالک خــودرو بــرای تعویض پالک
صادر و تحت تعقیب قرار گیرد.
امــکان خریــد وســیله نقلیــه فاقــد اصالــت از نظــر فنــی یا دارای ســند
مجعول نیز وجود دارد.
این موارد را رعایت کنید
 از پذیرفتــن هرگونــه قــول و قــرار شــفاهی خــودداری کرده و شــرایطمعاملــه را بــا تنظیم قولنامه منقوش به اثر انگشــت و با گواهی دو شــاهد
معتبر کتبی کنید.
 پیــش از خرید خودرو نســبت به بررســی اصالت و صحــت خودرو بهدقــت توجــه کنیــد و آگاه باشــید که جملــه «مــورد معامله عینــاً به رؤیت
خریدار رســید» به معنی پذیرفتن مورد معامله با شرایط پیدا و پنهان آن
است.
 تــا زمــان مراجعــه بــه مراکــز تعویض پــاک ،بازدیــد خودرو توســطکارشناســان عالی تصادفات مســتقر در این مراکز و تأیید اصالت خودرو و
احراز ممنوع المعامله نبودن فروشنده و خریدار ،رفع مشکالت احتمالی
و همچنیــن پرداخــت جرایــم معوقه و دیون دولتی از ســوی فروشــنده از
تسویه حساب و پرداخت کامل پول معامله خودداری کنید.
 مراقب حقههای کالهبرداران باشید .در خرید یا فروش خودرو عجلهنکنیــد و از قرار گرفتن در دام کالهبــرداران به بهانههایی مانند نبود وقت،
اعتماد بیجا ،رودربایستی بیمورد و ...پرهیز کنید.
 در دریافــت و پرداختهــای خــود دقــت کنید .صدور چــک بالمحل،وعده واریز به کارت و ...از عمده شگردهای کالهبرداران است پس تا زمانی
که حق و حقوق شما پرداخت نشده از انتقال مالکیت خودداری کنید.
 تــا حد امکان از خرید و فــروش قولنامهای و وکالتی خودرو خودداریو پیــش از قطعی شــدن انتقــال خــودرو در مراکز تعویض پالک از تســویه
حساب با طرف مقابل یا واگذاری خودرو خودداری کنید.
 در مراکــز تعویــض پــاک وابســته بــه نیــروی انتظامــی امکانــاتالزم بــه منظــور اطمینــان طرفیــن معاملــه از صحــت مــورد معامله،
ممنــوع المعاملــه نبــودن طرفین ،تســویه جرایــم معــوق و ...به صورت
متمرکز فراهم شــده و کافی اســت هموطنان پیش از تسویه با تعامل ابتدا
در مراکز تعویض پالک حاضر شــده و پس از احراز اصالت وســیله نقلیه و
ســامت معاملــه و فک پالک متعلق به فروشــنده و نصــب پالک جدید،
دریافت اســناد مالکیت خود نسبت به تسویه با طرف مقابل اقدام کنند تا
از بروز مشکالت پیشگیری شود.
سرگرد محمد بختیاری  -اطالعرسانی پلیس راهور ناجا
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نقــاش جوان با پاره شــدن زنجیــر چلچراغ
بهکــف اتــاق ســقوط کــرد و تکههایــی از گــچ و
خاک که از وســط ســقف کنده شده بود بر سر و
رویش فرو ریخت.
با خشــم مشت بر زمین کوبید و به خودش
تشــر زد :انگار مرگ هم من را دســت انداخته.
حلقــه طنــاب را از گردنش باز کــرد و به کناری
انداخت .دور گردنش از فشار طناب کبود شده
بود و از درد سوزش داشت.
گچ و خاک را از ســر و رویش تکاند و به فکر
فــرو رفت .چند لحظه پیش کــه روی چهارپایه
ایســتاده بود و حلقــه طناب را بــه دور گردنش
میانداخت مطمئن بود این بار دیگر مرگ به
او نــارو نخواهــد زد .اما چهار پایــه را که با نوک
پا کنار زده و زیر ســقف معلق مانده بود یکباره
با فشــار ســنگین تنهاش دایرهای از گچ و خاک
جاکن شــد و با ســرنگون شــدن بر کــف اتاق به
سرش فرو ریخت.
بــه خاطــر آورد ســومین بار اســت کــه برای
نجات از اعتیاد تن به مرگ سپرده اما موفق به
مردن نشده است .بار اول گردی را که بهعنوان
داروی مرگ موش از دواخانه خریده بود نیمه
شب در لیوان آب حل کرد و سرکشید اما صبح
که چشــم باز کــرد از زنــده بودنش بــه تعجب
افتاد و فهمید دواخانه چی به جای گرد سمی،
پودر شیرخشــک بــه او فروخته اســت .بار دوم
نیمه شــبی بارانی در بیرون از شــهر خودش را
از روی نــرده یک پل بــه رودخانهای انداخت و
هنگامی که اسیر رود خروشان شده بود صدای
فریاد ســه مرد را شــنید که در حاشــیه رودخانه
در پــی او میدویدنــد تا راه نجاتــی برایش پیدا
کنند.این ســه نفــر دزدانی بودند که چند شــب
پیش اشیای گرانقیمتی را پس از سرقت از یک
خانــه ویالیی در زیر یکــی از پایههای پل پنهان
کــرده بودند تا نیمههای شــب در بازگشــت به
خانه گرفتار مأموران گشــت پلیس نشوند و آن
شــب بارانی به زیر پل برگشــته بودند تا اشیای
مسروقه را بین خود تقسیم کنند.
آنها ســرگرم تقســیم اشــیا بودند که متوجه
سقوط جوان نقاش دست از جان شسته شدند
و بــه دنبالــش در مســیر رود دویدند تــا در یک
گدار خودشان را به آب زدند و نجاتش دادند.
....
نقــاش جــوان چند شــب بعــد از ناکامی در
حلــق آویز کردن خود با اتفاق ســادهای به فکر
افتــاد تصمیمش را بــرای چهارمین بار عملی
کند.آن شب گوشی تلفن را برداشت تا با دالل
فــروش تابلوهایش تماس بگیــرد و پولی برای
گذران زندگی از او دریافت کند.
بــا سرانگشــتش دومیــن شــماره را روی
صفحــه تلفــن گرداند ،صدای دو مرد را شــنید
کــه نقشــه ســرقت مســلحانه از یــک شــرکت
تجاری را با هم مرور میکردند.
یکیشــان گفــت :بهتــره نقشــه ورود بــه
ســاختمان را مــرور کنیــم .و آن دیگــری گفت:
وارد راهــرو کــه شــدیم از پلههــا بــاال برویــم به
طبقــه دوم که رســیدیم تــوی راهرو بــا نگهبان
برخــورد میکنیم .تــو با او گالویز میشــی و من

بــا یــک گلولــه کارش را میســازم .تــو راهــرو
جنازهاش را میکشــیم به زیــر یک میز بعد در
چند قدمی وارد اتاق مدیر شــرکت میشویم و
میریم سراغ گاوصندوق .تو که رمز گاوصندوق
را میدونــی زانــو میزنــی پای صنــدوق و بازش
میکنــی ...در حالــی کــه آن دو مرد نقشــه یک
ســرقت مســلحانه را بــا هــم بازگــو میکردند.
نقــاش جوان با خــود فکر کرد چــرا من به فکر
یــک آدمکــش نیفتــاده بــودم .مــن کــه جرأت
مــردن ندارم چه بهتر ناغافل هدف گلوله قرار
بگیرم و از این زندگی نکبتی آسوده بشم!
در پایــان گفتوگــوی دو مــرد ناشــناس به
آنهــا گفــت :خواهــش میکنــم تلفــن را قطــع
نکنیــد آقایــون مــن بــرای شــما یک پیشــنهاد
چندصد هزار تومنی دارم.
چند لحظه سکوت برقرار شد و آنگاه یکی از
مردان پرسید :شــما کی هستید آقا پیشنهادت
چیه؟من یک جوان تنها هســتم اســمم رشــید
اســت نقاشــی میکشــم و پــول زندگــیام را در
میــارم .یــک معتــاد کــه اســیر چنبــره هروئین
شــدهام نــه راه نجاتــی دارم نــه جــرأت اینکــه
خودم را بکشــم و از ایــن زندگی نکبتی خالص
شم.مرد ناشــناس پرسید :تنها زندگی میکنی
آقــا رشــید؟ بلــه آقا نــه پــدر و مــادری دارم نه
فک و فامیلی .شــیرخواره که بودم کنار خیابان
پیــدام کردند و تحویــل شــیرخوارگاه دادند .تو
پرورشــگاه بزرگ شــدهام .حاال هم یک زندگی
نکبتی دارم که هیچ جوانه امیدی تو دلم ریشه
نگرفتــه و دلم نمیخــواد زنده بمونم .آیا یکی
از شــما حاضره در مقابل گرفتن دســتمزد من
را با یک گلوله خالص کنه؟ میخوام از شــر این
اعتیاد لعنتی هم خالصم کنید.
خــب آقا رشــید دوســتداری چطور کشــته
بشی؟
با یک گلوله از پشت سر به من شلیک کنید
امــا ناغافل تو خیابان یا یــک کوچه یا توی یک
پارک به شــرطی که از روز کشته شدنم بیخبر
باشــم و شــما را هم تــا لحظه مرگ نشناســم.
در ضمن نباید برای کشــتن من بــه آپارتمانم
بیایید .فقط توی شهر...
مــرد ناشــناس پرســید :چقــدر برای کشــته

شــدنت دســتمزد میدی؟پنجــاه هــزار تومــان
پولــی که از فــروش تابلوهــای نقاشــیام برای
معالجه اعتیادم تو بانک پسانداز کرده بودم.
چکش را مینویســم میذارم تو جیبم که بابت
دستمزد به شــما پرداخت بشه .شاید  30هزار
تومنــی باشــه .مرد گفــت :حرف شــما را قبول
میکنم اما شما را چطور بشناسیم؟
نشانی آپارتمانم را میدم که یک روز بهطور
ناشناس من را تحت نظر بگیرید و شناساییام
کنید .اما من نباید شما را بشناسم.
مرد گفت :باشــه .مردانه قول شــما را قبول
میکنیم .حاال آدرس خونه را میخوام.
تــوی رختخوابــش بیــدار مانــده بــود و
ســوزنکهای زرین آفتــاب نیمروزی پلکهای
بستهاش را نیش میزد.
کلیــدی در قفــل در آپارتمــان چرخیــد و
چشــم که بــاز کــرد دالل تابلوهای نقاشــیاش
را کنــار تختــش دیــد .بــا بیــزاری پرســید :چــی
شــده باز آمدی ســراغم؟ پــول تابلوهایی را که
بــردی فروختــی آوردی حتماً!مــرد مفنگــی از
زور نشــئگی شــیره تریاک پلکهای بی حالش
را بــه زور از روی تخم چشــم هــای نیمه بازش
باال میکشید جواب داد :کدوم پول؟ هر چی که
تابلــو فروختهام پولــش را دادهام به قاچاقچی
مــواد بابت خرید هروئین که بدهکارش بودی.
آمدم پنج تا تابلو ببرم برای فروش که سفارش
دادند .راستی تابلوهات تو بازار داللهای هنری
خیلی مشتری پیدا کرده .حاال چند تا کشیدی؟
 هیچی بــرو راحتم بذار .دیگــه نمیخوامتابلو به تو بدم برای فروش.
دالل مفنگــی شــکلکی بــه چهــره تیــره و
اســتخوانیاش داد که گودی گونههایش عمق
بیشــتری پیــدا کــرد .چانــه درازش را خارانــد و
گفت :دلخورنشــو پسر جان پنج تا از تابلوهات
را به یک دالل فروختم قراره پولش را ســه روز
دیگــه بگیرم .هر چی کــه فروختم میام پولش
را تقدیم میکنم .بازار نقاشــی ایــن روزها داغ
داغه.
راســتش همه خریــدار تابلوهای نقاشــی تو
هســتند و من از یک مشــتری ســفارش گرفتم
تــا یک هفته دیگه پنج تــا از تابلوها به امضای

تــو را تحویلش بدم .ســه روز دیگه میآیم این
پنــج تابلو را ببرم .پولش دســت به نقده پســر.
هنگام رفتن دو انگشتش را توی جیب کوچک
کــت کهنه و گل و گشــادش فرو بــرد و با انبرک
انگشــتان یــک بســته کوچــک کاغــذی بیــرون
کشید و به دستش داد.
ایــن هــم معجونــی کــه کیفــورت کنــه بعد
بشــین پای ســه پایــه .یادت نــره ســه روز دیگه
میام پنج تا تابلو ازت تحویل بگیرم .تابلوهای
تو خیلی طالب پیدا کرده پسر!
و هنــگام بیرون رفتن از اتــاق نگاهش روی
ســه پایــه بــه نقاشــی رنــگ و روغــن از چهــره
دختــری بــا روســری قرمــز افتــاد کــه در قــاب
پنجــرهای بــه تماشــای خیابــان نشســته بــود.
گفت :چه شــاهکاری شــده پســر؟ همان دختر
چشم ســیاه همســایه نیســت که تو ساختمان
روبهرویــی گاهــی پشــت پنجــره اتــاق پیداش
میشه؟ واقعاً شاهکاری شده این تابلو .نمیشه
ازش دل کنــد .میتونــم تو بازار مشــتاقان هنر
نقاشی به قیمتی آبش کنم که باورت نشه.
نقاش جــوان به اعتــراض گفت :ایــن تابلو
فروشی نیست تازه هنوزم تمامش نکردهام.
.....
نقــاش جــوان شــوق دلنشــینی پیــدا کــرده
بــود که هر روز ســاعتها پای ســه پایه نقاشــی
بنشــیند و با رنگهای شــاد و قلم مــو ازتابلوی
دختر روســری قرمز شــاهکاری خلق کند اما از
پایــان کار نگــران بود چون بیم داشــت شــوری
که این تابلو در جانش ریشــه میدواند با کمال
زیبایی درنقش به پایان برســد و بار دیگر فروغ
زندگــی در جانــش بمیرد .امــا در پایان کار این
دختر روسری قرمز بود که فروغ امید به زندگی
را در وجــودش برانگیخــت اما آنچــه نگرانش
میکــرد قــول و قــرار تلفنــی او بهعنــوان یــک
هــدف متحــرک برای مــرگ بود که بــا دو مرد
ناشــناس داشــت .به فکر افتاده بود که چگونه
این دو مأمور مرگ را در شــهر شناســایی کند و
به آنها بگوید که دیگر حاضر به مردن نیســت
چرا که عاشــق شده اســت .یادآوری این قول و
قــرار مضطربش میکــرد و در گذر از کوچهها و
خیابانهای شــهر نگران میشــد که هر لحظه

ممکــن اســت در محــل خلوتــی از پشــت ســر
هدف گلولــهای قرار بگیرد و ایــن اضطراب در
شــب ازدواجــش با دختر روســری قرمز به اوج
رســید.آن شــب هنگامــی که پــای ســفره عقد
نشســته بودند به نقــاش جوان خبــر دادند دو
مرد پشــت در ایســتاده و پیغــام دادهاند که به
دیدن تو آمدهاند .داماد جوان به یاد قرارش با
آن دو مرد ناشــناس افتاد و بهت زده عضالت
ســاق پاهایــش به رعشــه افتــاد ،رنــگ پریده و
مضطرب از پای سفره عقد بلند شد و به طرف
در آپارتمان راه افتاد.
پا در راهرو گذاشــته بود که با دو مرد روبهرو
شــد .یکیشــان با لبخندی گفت :با هم قراری
داشــتهایم یادت میاد آقا داماد؟ نقاش جوان
بــا لکنت زبــان گفت :بله .امــا میبینید که من
از تصمیمم پشیمان شــدهام و امشب مراسم
عروسی من است .من ...من پولی را که قولش
را به شما داده بودم حاضرم پرداخت کنم...
یکــی از مــردان بــا لبخنــدی گفــت :ولــی ما
آدمکــش نیســتیم آقا دامــاد ما بازیگر هســتیم
واقعیتش این اســت که آن شــب من و دوستم
تلفنــی صحنــهای از یک ســریال تلویزیونی را با
هم مــرور میکردیــم که خطها قاطی شــد و تو
حــرف هایمان را شــنیدی و خیال کــردی که ما
واقعاً داریم نقشــه یک ســرقت مســلحانه را با
هم مرور میکنیم .وقتی هم پیشنهاد عجیب تو
را شــنیدیم تصمیم گرفتیم با تو شــوخی کنیم.
ضمناً پی بردیم که شــدیداً افســردهای و خیال
خودکشی داری .ما هم طی این مدت تعقیبت
کردیم و خوشحالیم که عشق در وجودت ریشه
دوانــده و از مرگ بریــدهای...در این هنگام مرد
دوم دســته گلــی را که در دســتانش پشــت ســر
پنهــان کــرده بــود در برابــرش گرفــت و گفــت:
عروسی ات مبارک دوست عزیز.
توضیح نویسنده
گــزارش اولیه ایــن ماجــرا را تحــت عنوان
«داســتان یک زندگی» در روز  28مهر سال 75
در نشــریهای چاپ کرده بودم که یک فیلمساز با
بیمهری تمام براســاس آن یک فیلم سینمایی
ســاخته ،بیآنکه نامی از نویسنده و منبع اصلی
ماجرا نوشته باشد.

صدور کیفرخواست برای قاتل سالله

دستگیری داماد جنایتکار در تعقیب و گریز پلیسی

گــروه حــوادث :پرونــده
مرد جنایتــکار که دختر
کوچولــوی گلســتانی را
در انبــاری خانــهاش
خفــه کــرده بــود بــا
صدور کیفرخواســت به
دادگاه کیفری فرســتاده
شــد.این کیفرخواســت
بــه اتهــام آدمربایــی،
قتــل عمــد و ضــرب
عمــدی صادرشــده و
پرونــده بــرای ادامــه
رســیدگی و صــدور رأی
بــه دادگاه کیفــری یــک
استان ارسال شد.هادی
هاشــمیان رئیــس کل
دادگســتری گلســتان به
خبرگزاری میزان گفت :ششــم اردیبهشــت امســال این مرد به اتهام قتل ســاله  5ساله
دســتگیر شد .وی که یک متهم سابقهدار است به قتل این کودک اعتراف کرد.رئیس کل
دادگســتری گلســتان در پی انتشــار خبر قتل این کودک ،دادســتان آق قال را به رســیدگی
ویژه به این پرونده مکلف کرده بود.

دامــاد کینه جــو که درحمله شــبانه بــه خانه
مادرزنــش وی را بــا شــلیک گلولــه بــ ه قتــل
رســانده بــود درعملیــات تعقیــب و گریــز
پلیس دســتگیر شد.این مرد مســلح شامگاه
دوشــنبه همراه برادرش در بلوار طاق بستان
کرمانشاه ،به در خانه پدر زنش رفت و پس از
درگیری لفظی ناگهان با اســلحه کالشــینکف
اقــدام بــه تیرانــدازی کرد کــه در ایــن حادثه
مــادرزن کشــته شــد و یکــی از همســایهها که
مــردی  45ســاله بــود و بــرای میانجیگــری
وارد معرکــه شــده بود نیز با شــلیک گلوله به
قتل رســید .در ایــن حادثه چهار نفــر دیگر از
اعضای خانواده نیز زخمی شدند.
ســرهنگ «محمدرضــا آمویــی» -معاون
اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان  -در
تشــریح جزئیات ایــن حادثه گفــت :با اعالم
خبــر ایــن تیرانــدازی مأمــوران پلیــس راهی
محــل شــدند امــا دامــاد مســلح و بــرادرش
فــرار کــرده بودند .تــا اینکه با تــاش پلیس و
کارهــای اطالعاتی گســترده ،وی را در یکی از
محلههــای کرمانشــاه ردیابــی کردنــد .داماد

فراری در حالی که ســوار بــر خودرواش قصد
فرار داشــت با تیرانــدازی پلیس بهالســتیک
خودرواش دستگیر شد.
پــس از دســتگیری قاتل ،بــرادر وی نیز که
درهنــگام درگیــری در صحنه حضور داشــته

خود را تسلیم مأموران کرد.
ســرهنگ آمویی یادآوری کــرد :تحقیقات
تکمیلــی از متهــم اصلــی و بــرادرش بــرای
روشــن شدن ابعاد دیگر این جنایت هولناک
ادامه دارد.

