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فرمان�ده ني�روي انتظام�ي ب�ا بي�ان اينك�ه بي�ش از 5 ميلي�ون زائ�ر 
در اي�ام پايان�ي ماه صف�ر راه�ي مش�هد مي ش�وند از بس�يج 5 ه�زار 
پلي�س سراس�ر كش�ور ب�راي تأمي�ن امني�ت زائ�ران خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين اش��تري در مراسم وداع، تشييع و تدفين 
پيكر مطهر سه تن از ش��هداي گمنام دفاع مقدس كه صبح ديروز در ستاد ناجا 
برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران ضمن تس��ليت ايام س��وگواري آقا ابا عبداهلل 
الحسين )ع( و ايام پيش رو، اظهار داشت: امروز اين توفيق نصيب شد كه ميزبان 

سه تن از شهداي گمنام دوران دفاع مقدس در ستاد ناجا باشيم. 
فرمانده ناجا با اشاره به اينكه اميدواريم بتوانيم راه شهدا را همواره ادامه دهيم، 
افزود: تدفين اين عزيزان همواره عامل افزايش انگيزه، روحيه شهادت طلبي و 

جهاد و بركت در كارها است. 
عالي ترين مقام انتظامي كشور بيان كرد: پيش بيني شده بيش از 5 ميليون زائر 
در ايام پاياني ماه صفر به مشهد مقدس تشرف يابند و در اين راستا بيش از 5 هزار 
نيرو از سراسر كشور براي خدمت رساني و تأمين امنيت و آسايش زوار امام رئوف 

آمادگي دارند. 
همچنين سردار اشتري در واكنش به ويدئوي زير گرفتن دو مأمور پليس توسط 
راننده يك خودرو، از بازداشت و مجازات راننده خاطي خبر داد و تأكيد كرد كه با 

هرگونه بي احترامي و تعدي به مأموران پليس برخورد مي شود. 
وي با بيان اينكه اين حادثه سه ماه پيش رخ داد و به دنبال آن بالفاصله همكاران 
من، راننده خاطي را شناسايي و دستگير كردند، گفت: مجرم پس از تحويل به 

مقامات قضايي نيز مجازات شد.
فرمانده ناجا با بيان اينكه مأموراني كه در اين ويدئو مصدوم ش��ده اند، در حال 
حاضر حالشان خوب است، گفت: هيچ كس اجازه ندارد به مأموران پليس ذره اي 
بي احترامي كند و اميدوارم كه برخوردي كه با متخلفان شد، درس عبرتي شود 

براي افرادي كه قصد بي احترامي به پليس را دارند. 
سردار اشتري تأكيد كرد: با هر گونه تعدي به مأموران در حين انجام مأموريت 
برخورد مي شود و اجازه نمي دهيم تا اقتدار پليس در جامعه دچار خدشه شود. 

رئيس بازرس�ي پليس پيش�گيري تهران ب�زرگ گفت: به ط�ور ميانگين 
ه�ر س�اعت ۳5۰ تم�اس ش�هروندان ب�ا مرك�ز فوريت ه�اي پليس�ي 
توس�ط مأم�وران 11۰ كالنتري ه�ا در س�طح پايتخت عملياتي مي ش�ود.

به گ��زارش خبرنگار ما، س��رهنگ به��زاد هادي پ��ور، رئيس بازرس��ي پليس 
پيشگيري تهران بزرگ در افتتاحيه هشتمين دوره كارگاه تعالي رفتار كاركنان 
كالنتري هاي تهران اظهار كرد: با توجه به حجم و تنوع مأموريت هاي پليسي در 
كالنتري ها ضرورت دارد مأموران تحت آموزش هاي مستمر شغلي قرار گيرند تا 

در ايفاي وظايف خود و ارائه خدمات به شهروندان موفق تر عمل كنند. 
وي افزود: به طور ميانگين هر ساعت ۳5۰ تماس شهروندان با مركز فوريت هاي 
پليس��ي توس��ط مأموران ۱۱۰ كالنتري ها در سطح ش��هر عملياتي مي شود 
و مأموران ضمن حضور در محل هاي درخواس��ت ش��ده از س��وي شهروندان 

موضوعات مختلفي را رسيدگي و اقدامات قانوني انجام مي گيرد. 
در همين راستا روزانه كارشناسان بازرس��ي تماس هاي كنترلي با شهروندان 
جهت بررسي ميزان رضايتمندي آنان دارند و از تماس هاي ۱۹۷ كه شهروندان 
پيش��نهادات، انتقادات و قدرداني هايي را مطرح مي كنند موارد اعالمي را براي 
بهبود كيفيت مأموريت ها تحت بررس��ي قرار مي دهند كه بي شك همراهي و 
همكاري شهروندان با مأموران تضمين كننده تأمين هر چه بهتر نظم و امنيت 

شهري خواهد شد. 

تأمين امنيت زائران امام رضا
با بسيج 5هزار پليس

سلفي مرگبار دختر 
نوجوان در پشت بام 

 دستگيري 9 عضو 
شركت هرمي كيونت

 6 سرنشين سمند 
در آتش سوختند

پليس ۱۱۰ پايتخت هر ساعت 
۳5۰ عمليات انجام مي دهد 

م�رد معت�ادي ك�ه ب�ه خاط�ر نرفت�ن ب�ه كم�پ ت�رك 
اعتي�اد حادث�ه مرگب�ار آتش�يني را ب�راي پس�رش رقم 
زده ب�ود ادع�ا ك�رد آت�ش زدن پس�رم اتفاق�ی ب�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، ش��امگاه يك ش��نبه 2۹ مهرماه امسال 
مأموران كالنتري نازي آباد با تماس تلفني ش��هروندي از آتش 
زدن مرد جواني در خانه اي حوالي ياخچي آباد در جنوب تهران 
با خبر و راهي محل ش��دند. مأموران در محل حادثه دريافتند 
لحظاتي قبل مرد 58 س��اله معتادي، وقتي متوجه ش��د پسر 
4۰ ساله اش و همسرش قصد دارند او را براي ترك اعتياد به كمپ 
منتقل كنند با بنزين پس��رش را آتش زده و در ادامه هم پيكر 

سوخته او را به بيمارستان شهيد مطهري منتقل كرده است. 
در حالي ك��ه تحقيقات درباره اي��ن حادثه ادامه داش��ت ، روز 
يك شنبه ۱۳ آبان ماه به مأموران پليس خبر رسيد مرد مصدوم 
بر اثر شدت سوختگي در بيمارس��تان جان باخته است. بدين 
ترتيب با فوت مرد جوان پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دس��تور قاضي سجاد 
منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي 

تحقيقات وارد عمل شدند. 
بررس��ي هاي مأموران نش��ان داد قاتل پس از حادثه به مكان 
نامعلومي گريخته است. در نهايت مأموران نيمه شب يك شنبه 
مخفيگاه متهم را در خيابان ش��هيد رجايي شناسايي و وي را 

دستگير كردند. 
متهم صبح ديروز به دادسراي امور جنايي منتقل شد و از سوي 

قاضي منافي آذر مورد بازجويي قرار گرفت. 
س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: متهم پس از اعتراف به 
جرمش براي ادامه تحقيقات در اختي��ار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
  گفت وگو با متهم 

پسرت با شما زندگي مي كرد ؟ 
بله، مدتي بود كه با همس��رش اختالف داش��ت و همراه من و 

همسرم زندگي مي كرد. 
چرا با همسرش اختالف داشت ؟

معتاد بود و با اينكه پسر نوجواني داشتند همسرش به او اعتماد 
نداشت و خانواده اش از من خواسته بودند براي ادامه زندگي به 

آنها ضمانت اجرايي بدهم . 
ضمانت دادي ؟ 

بله دادم، اما بعد فهميدم كه پس��رم و عروسم قصد دارند از من 
كالهبرداري كنند. 

بيشتر توضيح بده ؟ 
پسرم ۱۷ سال قبل ازدواج كرد. كار درست حسابي نداشت و من 
براي او خودروي زانتيايي خريدم تا در هتلي كار كند. او شروع 
به كار كرد و ماهي ۱۰ تا ۱5 ميليون تومان درآمد داش��ت وضع 

مالي اش خوب ش��د، اما خيلي زود به مواد مخدر ترياك معتاد 
شد. پس از اين همسرش سر ناسازگاري گذاشت و از خانه قهر 
كرد. بعد از اين خانواده اش از من خواس��تند براي ادامه زندگي 
آنها ضمانت اجرايي بدهم. به خاطر اينكه نوه ام را دوست داشتم 
خانه مادري ام را به عنوان ضمان��ت اجرايي در اداره ثبت به نام 
برادر عروسم زدم. بعداً فهميدم كه آنها قصد دارند مادر پيرم را به 
آسايشگاه و مرا هم كه معتاد هستم به كمپ ترك اعتياد ببرند و 
بعد هم خانه را باال بكشند. من قبول نكردم و مادرم هم فوت كرد 

و ضمانت اجرايي را هم باطل كردم. 
گفته شده پسرت قصد داش�ته تو را به كمپ ترك 

اعتياد ببرد كه او را آتش زدي ؟
نه، به خاطر اين موضوع نبود. 

چرا آتش زدي ؟
پس��رم خانه من زندگي مي ك��رد. او معموالً در اتاق نش��يمن 
مي خوابيد. آن ش��ب من در اتاق نش��يمن دراز كش��يده بودم 
كه از روي من رد ش��د و پاي مرا لگد كرد. وقت��ي به او اعتراض 

كردم كمي آنطرفتر برود ش��روع به فحاش��ي كرد. مادرش هم 
از او طرفداري كرد و پس��رم در ادامه به مادرم فحاشي كرد كه 
خيلي عصباني ش��دم و به پاركينگ رفتم و مق��داري بنزين از 
موتور س��يكلتم داخل ظرفي ريختم تا او را بترس��انم. وقتي به 
داخل اتاق آمدم تصميم گرفتم خودم را آتش بزنم تا از دس��ت 
اين زندگي راحت شوم كه او جلو آمد و بنزين ها روي پيراهنش 
پاشيده ش��د. بدنش بنزيني ش��د و پيراهنش را در آورد و دور 
 گردن من انداخت كه ناخودآگاه فندك را روشن كردم و پسرم 

آتش گرفت. 
فرزند ديگري هم داري ؟ 

بله، يك دختر دارم كه ازدواج كرده و يك پسرم ۱2 سال است 
كه امريكا زندگي مي كند. 

االن چه حسي داري ؟ 
قصد كشتن پسرم را نداش��تم واين حادثه اتفاقي بود. پسرم را 
دوست داشتم و االن هم خيلي پشيمان هستم. چون هيچ پدري 

نيست كه آرزوي كشتن پسرش را داشته باشد. 

دختر 16 ساله اي كه براي گرفتن عكس سلفي به پشت بام خانه شان 
رفته بود به طرز مشكوكي به پايين سقوط كرد و به كام مرگ رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه شنبه 5 آبان ماه قاضي 
منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران پليس از مرگ مش��كوك دختر نوجواني در حوالي 
ياخچي آباد در جنوب تهران ب��ا خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان 

پليس آگاهي راهي محل شد. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد لحظاتي قبل دختر ۱6 ساله اي در 
حالي كه گوشي تلفن همراهش در دستش بوده از پشت بام خانه شان 
كه ساختمان مسكوني چهار طبقه اي است به طرز مرموزي به داخل 
كوچه سقوط كرده و جان باخته اس��ت.  همزمان با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت تا اينكه صبح 
ديروز پدر دختر نوجوان به دادس��راي امور جنايي آمد و راز سقوط 
مرگبار دخترش را بر مال كرد.  وي گفت: دخترم عاشق عكس سلفي 
بود. هميشه و در مكاني با تلفن همراهش عكس سلفي مي گرفت و به ما 
و بستگان و دوستانش نشان مي داد. او از هر لحظه اي براي ثبت عكس 
سلفي استفاده مي كرد. شب حادثه هم به پشت بام رفته بود كه عكس 
سلفي بگيرد كه هنگام گرفتن عكس به داخل كوچه سقوط مي كند. 
تحقيقات تا روش��ن ش��دن زوايايي پنهان حادثه به دستور قاضي 

منافي آذر از سوي مأموران پليس ادامه دارد. 

كارآگاه�ان پليس آگاه�ي تع�داد ۹ نف�ر از فع�االن ش�ركت 
هرمي موس�وم به كيون�ت را شناس�ايي و دس�تگير كردند. 
 س��رهنگ جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جع��ل و كالهبرداري 
پليس آگاهي تهران بزرگ با اعالم اين خبر گفت: با انجام اقدامات ويژه 
پليسي، كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ موفق به 
شناسايي مخفيگاه و محل فعاليت ۹ نفر از فعاالن شركت هرمي موسوم 
به كيونت در محدوده خيابان اس��تاد معين شده و طي يك عمليات 
غافلگيرانه هر ۹ نفر آنها را دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل 
كردند.  وي در خصوص فعاليت شركت موسوم به كيونت اظهار داشت: 
شركت كيونت در واقع همان شركت هرمي موسوم به گلدكوئيست 
اس��ت كه با تغيير عنوان و رويه اين ب��ار تحت عنوان اس��تخدام در 
شركت هاي دولتي و معتبر اقدام به جذب اعضاي عمدتاً جوان مي كند. 
اعضاي فعال در اين شركت در ادامه و به بهانه عدم امكان استخدام، 
اعضاي جديد شركت را به فعاليت در زمينه بازاريابي شبكه اي تشويق 
كرده و طي چندين جلسه آموزشي نهايتاً به بهانه واهي خريد تورهاي 
مسافرتي خارجي از افراد مبالغي مابين 25 تا ۳۰ ميليون تومان دريافت 
مي كنند. پس از دريافت اين مبالغ آنها را به بهانه دريافت سود مجبور به 
عضوگيري از ميان دوستان، بستگان يا ساير اعضاي خانواده مي كنند 

تا زمينه ادامه فعاليت خود را فراهم كنند. 

يك دستگاه خودروي سمند س�واري در استان هرمزگان پس از 
برخورد با گارد پل آتش گرفت و شش سرنشين آن به كام مرگ رفتند. 
به گزارش ايرنا، اين حادثه در محور جاسك به ميناب در حوالي سيريك 
رخ داد كه شش سرنشين خودروي سمندي كه يك مرد و 5 زن بودند 
در آتش سوختندسرهنگ علي اس��فنداني، فرمانده پليس راه استان 
هرمزگان نيز گفت: علت اين حادثه طبق برآورد اوليه، سرعت غيرمجاز، 
توجه نداشتن به جلو و برخورد با گارد پل در حوالي شهر سيريك اعالم 
شده اس��ت.  به گفته وي: براي بررس��ي دقيق حادثه يك تيم ويژه از 

پليس راه هرمزگان جهت بررسي سانحه به محل اعزام شدند. 

زدن       آتش 
پسرمعتادم 
اتفاقی  بود


