
فرمانده ناجا با تأكيد بر اينكه 
زائران حتمًا گذرنامه و ويزاي 
خ�ود را از مكان ه�اي مجاز 
تهيه كنند، گفت: مراقبت از 
زائ�ران و تأمي�ن امنيت آنها 
براي ما از اولويت ها محسوب 
مي شود به همين دليل اجازه 
تردد ب�ه افراد فاق�د مدارك 
الزم داده نخواه�د ش�د. 

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين اش��تري در جلسه مشترك 
امنيتي، انتظامي و قرارگاه رسانه اي اربعين گفت: افراد غيرمجازي 
كه مي خواهند از كشور بدون مدارك خارج شوند حق ساير افرادي را 
كه با مدارك قانوني قصد زيارت دارند ضايع مي كنند. پليس به شدت 
مانع تردد افراد بدون مدارك قانوني خواهد بود و هيچ سفارشي خارج 

از چارچوب قانون را نيز در اين خصوص نخواهد پذيرفت. 
فرمانده ناجا به آموزش هاي الزم به مأموران پليس مستقر در مرزها 
اشاره كرد و ادامه داد: از مدت ها پيش آموزش هاي الزم به اين افراد 
در خصوص برخورد با زائران داده شده است. فرمانده ناجا با تأكيد 
بر تعامل بيشتر بين همه دستگاه ها اظهار داشت: مراقبت از زائران و 
تأمين امنيت آنها براي ما از اولويت ها محسوب مي شود و اميدواريم 
همانند سال هاي گذشته كه اين اقدامات موجب شد حادثه اي رخ 
ندهد امس��ال نيز با همكاري ميان ارتش، سپاه، بسيج، اطالعات، 
دستگاه قضايي و ديگر دستگاه ها و استفاده حداكثري از ظرفيت ها 

حادثه اي رخ ندهد. 
سردار اشتري به كنترل زائران از اس��تان هاي همجوار اشاره كرد و 
گفت: اقدامات ويژه اي با همت پليس پيشگيري ناجا فراهم شده است 
تا همه زائران داراي مدارك به سهولت عبور كنند و ساير افراد فاقد 

مجوز از همان ابتداي مسير يا استان هاي همجوار برگردند.

–
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پس�ر جواني ك�ه مته�م اس�ت روي پدر و 
پس�ري در محل�ه باغ فيض اسيد پاش�يده 
اس�ت پ�س از اعت�راف ب�ه جرم�ش در 
بازجويي هاي بعدي اتهام�ش را انكار كرد. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 19:20  
شامگاه چهارش��نبه 4 مهرماه امس��ال مأموران 
كالنتري 140 باغ فيض با تماس تلفني شهروندي 
از حادثه اسيدپاش��ي روي پدر و پسري با خبر و 
راهي محل ش��دند. مأموران در محل حادثه كه 
ابتداي خيابان امير ابراهيمي روبه روي بوستان 
كاج حوالي محله باغ فيض دريافتند لحظاتي قبل 
پسر جواني به نام جمشيد با پسر 16 ساله اي به نام 
شاهين و پدرش احمد درگير شده كه در جريان 
آن عالوه بر زخمي كردن پدر ب��ا چاقو روي او و 
پسر 16 ساله اش هم مايع اسيدي پاشيده است. 
بررسي هاي بعدي هم حكايت از اين داشت عامل 
اسيدپاشي در اين درگيری هم با اسيد از ناحيه 
دست ها و شكم دچار سوختگي شده و همچنين با 
چاقوي خودش اقدام به خودزني هم كرده است. 
پس از اين مأموران براي بررس��ي بيشتر راهي 
بيمارستان شدند تا از عامل اسيدپاشي و پدر و 

پسر مجروح تحقيق كنند. 

يكي از بس��تگان نزديك ش��اهين به مأموران 
گفت: شاهين و جمش��يد هر دو در يك باشگاه 
با هم ورزش مي كنند و همي��ن موضوع باعث 
دوستي آنها شده بود. آنها با هم ارتباط داشتند 
تا اينكه پدر ش��اهين متوجه مي شود جمشيد 
پسر خالفكاري است. او همچنين فهميده بود 
كه او براي ش��اهين از طريق تلگرام فيلم هاي 
غير اخالقي به اشتراك مي گذارد به همين دليل 
از جمشيد مي خواهد كه ارتباطش را با پسرش 
قطع كند، اما جمشيد ارتباطش را قطع نكرده 
بود كه پدر ش��اهين با او درگير مي شود و براي 
آخرين بار به او تذكر مي دهد تا اينكه روز حادثه 
احمد وقتي از محل كار به خانه اش بر مي گردد 
جمشيد را داخل پارك جلوي خانه شان مي بيند 
كه در حال پرسه زدن است. از آنجايي كه شاهين 
بيرون از خانه بوده احمد به دنبال پسرش مي رود 
تا او را به خانه بياورد كه با جمشيد روبه رو نشود 
كه در نزديكي خانه جمشيد در حالي كه ظرفي 
در دست داشته به پدر و پسر نزديك مي شود و 
مايع اسيدي داخل آن را روي آنها مي پاشد و در 
ادامه احمد را با چاقو زخمي مي كند و در پايان 

هم اقدام به خودزني مي كند. 

پس از  آن مأموران از جمشيد تحقيق كردند. 
وي در بازجويي ها به اسيدپاشي و زخمي كردن 
پدر و پس��ر اعتراف كرد و گف��ت زماني كه پدر 
دوس��تم مانع ارتباط من و پسرش شد تصميم 

گرفتم روي آنها اسيد بپاشم. 
صبح ديروز متهم در حالي كه از ناحيه دو دست 
و شكم و پا دچار سوختگي با مايع اسيدي شده 
بود براي بازجويي به دادسراي امور جنايي منتقل 
ش��د. متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
گفت وگو با متهم 

چند سال داري ؟ 
19 سال. 

به چه كاري مشغولي ؟
محصلم، دبيرستان درس مي خوانم. 

چطوري با شاهين آشنا شدي ؟
8 ماه قبل از حادثه در باشگاه ورزشي در منطقه 

خاني آباد در جنوب تهران با هم آشنا شديم. 
ش�اهين در محل ش�ما باش�گاه 

مي آمد ؟
نه، من اهل اسالمشهر هستم و شاهين هم در 

محله باغ فيض زندگي مي كند. 

چه شد كه با شاهين اختالف پيدا 
كردي ؟ 

من و او دوست صميمي بوديم به طوريكه من به 
خانه شان مي رفتم و حتي چند باري با خانواده 
آنها براي تفريح به ش��مال ه��م رفتيم تا اينكه 
پدرش از من كينه گرفت و خواست من ارتباطم 

را با پسرش قطع كنم. 
چرا ؟ 

مي گفت من خالفكار هستم. در صورتي كه من 
خالفكار نيس��تم. او حتي مرا تهديد كرد كه به 

باشگاه هم نروم. 
چرا روي آنها اسيدپاشيدي ؟ 

آن روز از اسالمشهر به در خانه آنها رفتم تا با او 
حرف بزنم كه پدرش آمد و با هم درگير شديم كه 
در جريان درگيري متوجه نشدم چه كسي مايع 

اسيدي روي ما پاشيد. 
يعني شاهين و پدرش اسيدپاشيدند ؟ 

نه.
ش�ما قباًل به اسيدپاشي اعتراف 
كرده بودي و حتي گفته بودي مايع 

اسيدي را از كجا تهيه كردي ؟ 
)سكوت مي كند.( 

تحقيقات كارآگاه�ان پليس آگاهي ته�ران بزرگ براي بازداش�ت 
پس�ري جوان كه يك س�ال قب�ل در جريان دوس�تي با ي�ك دختر 
رقي�ب خ�ود را به قت�ل رس�انده ب�ود همچن�ان در جريان اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 17روز دوش��نبه 11 دي  سال قبل مأموران 
كالنتري 132 نب��رد از دعواي خونيني در خيابان عالمه ش��مالي حوالي 
خيابان نبرد با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي هاي اوليه نشان داد كه 
در جريان دعوا پسري 26 ساله با اصابت ضربات چاقو به گردن و سينه اش به 
قتل رسيده است. با حضور قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل و كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي تهران جس��د به پزش��كي قانوني منتقل ش��د و 
تحقيقات در اين باره ادامه پيدا كرد. مادر مقتول در جريان تحقيقات به 
كارآگاهان پليس آگاهي گفت: لحظاتي قبل از حادثه پسرم با صداي زنگ 
تلفن همراهش از خواب بيدار شد. او شروع به حرف زدن با گوشي اش كرد. 
لحظاتي از حرف زدن او نگذشته بود كه با فردي كه تماس گرفته بود شروع 
به مشاجره كرد و با عصبانيت شروع به حرف زدن كرد و خواست كه از خانه 
بيرون برود. به او اصرار كردم كه در خانه بماند كه قبول نكرد. خواس��تم 
اجازه دهد برادرش همراهش برود كه توجه نكرد و از خانه بيرون زد. زمان 
زيادي از رفتن او نگذشته بود كه صداي دعوا از كوچه بلند شد. نگران شدم 
و خودم را به كوچه رساندم. آن جا بود كه با پيكر خون آلود پسرم در حالي 
كه با ضربات چاقو هدف قرار گرفته بود مواجه شدم. همزمان امدادگران 

اورژانس كه در محل حاضر شدند مرگ او را تأييد كردند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس، آرش يكي از دوستان 
مقتول را كه در جريان حادثه حضور داشت شناسايي و بازداشت كردند. 
او در بازجويي ها گفت قبول دارد كه در جريان حادثه حضور داشته اما در 
جريان قتل دخالتي نداشته است. آرش گفت عامل قتل يكي از دوستان 
مقتول اس��ت كه بهزاد ن��ام دارد. او توضيح داد: مقت��ول از مدتي قبل با 
دختري آشنا ش��د كه بهزاد هم با آن دختر دوس��ت بود. آنها براي مدتي 
س��ر اين موضوع با هم اختالف پيدا كرده بودند تا اينكه عصر روز حادثه 
بهزاد با مقتول تماس گرفت و خواست به پارك بيايد تا درباره مشكلشان 
حرف بزنند. آن دو وقتي سر قرار حاضر شدند با هم درگير شدند. من براي 
ميانجيگري وارد دعوا شده بودم كه ناگهان مقتول روي زمين افتاد و بهزاد 
هم سوار موتورش شد و فرار كرد. كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات 
بيشتر متوجه شدند كه بهزاد پيك موتوري در يكي از رستوران هاي شمال 
شهر اس��ت كه ديگر به محل كارش مراجعه نكرده است. او همچنين از 
خانه شان در خيابان نبرد متواري شده بود.  سرهنگ كارآگاه علي وليپور 
گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
دستور انتشار تصوير بدون پوشش متهم از سوي قاضي منافي آذر، بازپرس 
شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران صادر شده و كساني كه از مخفيگاه 
وي اطالع دارند اطالعات خود را از طريق شماره تماس 51055437 در 

اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند. 

 فرار رقيب عشقي 
پس از ارتكاب قتل

زن جوان كه از چهار ماه قبل، كارن پس�ربچه پنج س�اله اش را 
به دست شوهر سابقش سپرده اس�ت ديگر از او خبري ندارد. 
به گزارش خبرنگار ما، 24 خرداد ماه امسال پرونده گم شدن ناگهاني 
پسربچه پنج ساله به دستور بازپرس ش��عبه چهارم دادسراي امور 
جنايي تهران به تيم��ي از كارآگاه��ان اداره يازدهم پليس آگاهي 
تهران ارجاع شد. مادر كارن توضيح داد: سرپرستي بچه ام براساس 
رأي دادگاه به من سپرده شده اس��ت. من مطابق رأي دادگاه امروز 
بچه را در كالنتري محل به پدرش سپردم و راهي خانه ام شدم. يك 
روز بعد از آن بود كه شوهر سابقم تماس گرفت و من را تهديد كرد و 
گفت كه ديگر بچه را نخواهم ديد و قصد دارد بچه را از كشور خارج 
كند. بعد از آن ديگر اطالعي از بچه و پدرش ندارم. با مش��خصاتي 
كه شاكي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان راهي محل زندگي 
پدر كارن در منطقه صادقيه شدند، اما متوجه شدند كه او از محل 
متواري شده است. سرهنگ بابك نمك شناس، رئيس اداره اجتماعي 
و اطالع رساني پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: دستور انتشار تصوير 
كودك پنج ساله از س��وي بازپرس صادر شده و شهرونداني كه از او 
اطالعي در دست دارند از طريق شماره تماس 51055511 در اختيار 

كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند. 

چه كسي از سرنوشت كارن 
خبر دارد؟

تأمين امنيت زائران اربعين 
اولويت پليس است

رئيس پليس مب�ارزه با م�واد مخ�در ته�ران از كش�ف 209 كيلوگرم 
حشيش و دستگيري سه سوداگر مرگ در بزرگراه قم - تهران خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد بخش��نده گفت: مأموران معاونت 
عمليات ويژه در جريان تحقيقات خود، متهم��ان را در آزادراه قم-تهران با 
شليك گلوله متوقف كردند و در بازرسی از خودرو 209كيلوگرم حشيش 

كشف شد و سه متهم را بازداشت كردند.

 كشف 209 كيلو گرم حشيش
از 3 سوداگر مرگ

مرد محك�وم به قصاص كه ب�ه خاطر درگيري 
زنانه، مرد همس�ايه را ب�ه قتل رس�انده بود، 
ب�ا پرداخ�ت دي�ه درخواس�ت آزادي ك�رد. 
به گزارش خبرن��گار ما، تابستان س��ال 89 مأموران 
سلطان آباد اسالمشهر از قتل مرد جواني در زيرزمين 
منزل مسكوني اش باخبر و راهي محل شدند. جسد 
متعلق به جعفر 35 ساله بود كه بر اثر ضربه چاقوي 
مرد همس��ايه به قتل رس��يده بود. با انتقال جسد 
به پزش��كي قانوني، عامل قتل س��امان 38 ساله كه 
در محل حضور داشت، بازداش��ت شد. متهم بعد از 
انتقال به پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت و 
در اظهاراتش گفت: » چند س��الي با جعفر همسايه 
بوديم. او در طبقه پايين زندگي مي كرد و ما هم در 
طبقه باالي ساختمان سكونت داشتيم. در اين سالها 
مشكلي نبود تا اينكه همسرانمان سر موضوعي با هم 
اختالف داشتند. روز قبل از حادثه وقتي از سر كار به 
خانه برگشتم متوجه شدم همسرم ناراحت است و 
وقتي از او سؤال كردم، گفت با همسر جعفر درگير 
شده است. اين موضوع مرا ناراحت كرد و همان لحظه 

مي خواستم به طبقه پايين بروم كه فهميدم مهمان 
دارد و مزاحم نشدم. « متهم در خصوص قتل گفت: 
»اين گذشت تا همان شب، جعفر مقابل خانه مان آمد 
تا در مورد اختالف همسرانمان صحبت كنيم تا اينكه 
به درگيري كشيد. او اصرار داشت وارد خانه شود كه 
پايش را الي در گذاش��تم و مانع شدم. جعفر وقتي 
مقاومت مرا ديد به زيرزمي��ن رفت و من هم با چاقو 
دنبال او دويدم. وقتي به زيرزمين رسيدم با چاقو به او 

ضربه زدم كه ناخواسته منجر به قتل شد.«
با ثبت توضيحات متهم، وي بعد از بازسازي صحنه 
جرم روانه زندان شد و پرونده با كامل شدن تحقيقات 
به ش��عبه چهارم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده متهم 
با درخواست قصاص از س��وي اولياي دم به قصاص 
محكوم شد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده 
ش��د و بعد از تأييد در يكي از شعبات آن در حاليكه 

در آستانه اجرا قرار داشت متهم توانست با پرداخت 
50 ميليون تومان ديه رضايت اولياي دم را جلب كند.  با 
گذشت هشت سال از حادثه در حاليكه اولياي دم هنوز 
در دادسرا اعالم رضايت نكرده بودند متهم با نوشتن 
نامه اي از قضات دادگاه درخواست تعيين تكليف كرد. 
به اين ترتيب صبح ديروز وي مقابل هيئت قضايي 
همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، متهم در آخرين دفاعش 
گفت: »آن شب به خاطر حمايت از ناموسم با مقتول 
درگير شدم. حاال هشت س��ال در زندانم در حاليكه 
چند سال قبل 50 ميليون تومان ديه را به زحمت تهيه 
كردم و به اولياي دم پرداختم تا رضايت آنها را جلب 
كنم، اما در اين سالها آنها به دادسرا مراجعه نكردند تا 
درخواستشان را ثبت كنند. « متهم ادامه داد: »در اين 
مدت همسر و بچه هايم بي سرپرست ماندند و من هم 
بهترين دوران عمرم را كه مي توانستم كنار فرزندانم 
باشم در زندان گذراندم از شما تقاضا دارم هر چه زودتر 

مرا آزاد كنيد.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

قاتل همسايه درخواست آزادي كرد

 پسر كينه  جو 
 اسيدپاشي 
 روي پدر و پسر را 
 انكار كرد


