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روایت های عجیب سارقان پایتخت 

زمین فروخته شده در مزایده اجازه ساخت ندارد
چندی قبل از طریق مزایده قطعه زمینــی را از طریق مزایده از 
شهرداری پرندک )زرندیه استان مرکزی( خریده و تمام پول آن را 
دادم ولیکن بعدا فهمیدم این اراضی )معروف به پشت شهرداری( 
مشکل داشته و اجازه ساخت وســاز نمی دهند. لطفا مسئولین 

مربوطه رسیدگی کنند.
شیرازی از زرندیه

گزارشگران فوتبال بلد نیستند بی طرفانه گزارش کنند
گزارشگران فوتبال در یکی،دو ســال اخیر گزارش بی طرفانه را 
فراموش کرده اند و آشــکارا با طرفداری از تیمی خاص گزارش 
می کنند. درحالی که وظیفه یک گزارشــگر ورزشــی، گزارش 
بازی است، آن هم کامال بی طرفانه. در روزهای حساس لیگ برتر 
فوتبال شاهد گزارش های کامال یکطرفانه و هواداری گزارشگر از 
تیم مورد عالقه خود بودیم به خصوص در دو بازی پرسپولیس و 
استقالل با حریفان خود یا در بازی استقالل با تیم نساجی هم 
همینطور بود و اصال گزارشگر دلش نمی آمد اعالم کند که تیم 

استقالل باخته است.
صامتی از تهران 

قیمت کاغذ در بازار سه برابر شده است
به تازگی قیمت کاغذ ســه برابر افزایش یافته است. این رقم 
نه تنها لطمه جبران ناپذیری به عرضه محصوالت فرهنگی و 
نوشت افزار می زند بلکه افرادی را هم که شغل شان در رابطه 
با خرید و فروش کاغذ است به دردسر انداخته است. پیشنهاد 
می کنم دولت با صفر کردن گمرک برای واردات کاغذ، یک 
شوک به بازار آن وارد کند تا قیمت ها پایین بیاید و مشکل 

حل شود.
هدایت طلب از تهران

جنگ و تجاوز در همه جای جهان منفور است
جنگ و تجاوز چه به یمن و سوریه باشد چه به افغانستان و 
اوکراین، چه در غرب و چه در چین منفور است. توقع این 
است واکنش به تجاوزها در مورد همه موارد یکسان باشد 
و اینگونه نباشــد یکجا محکوم کنیم و یک جا بی تفاوت 
باشــیم؛ چرا که هر جا صدای مظلومی باشــد باید آن را 

شنید.
قادری از سنندج

بازرسی  حرم های مطهر مضاعف شود
در پی حوادث بسیار تلخ حمله تکفیری در صحن مطهر رضوی)ع( 
انتظار ویژه می رود بازرسی ها به شــدت مضاعف شود و با کمک 
دستگاه های پیشرفته حامالن ابزارآالت آهنی تشخیص داده شود.
میررضوی از مشهد

ساخت ادامه اتوبان قزوین-رشت تسریع شود
چرا ادامه اتوبان قزوین- رشــت حدفاصــل خروجی منجیل تا 
خروجی رودبار با کندی پیش می رود؟ در این مســیر رانندگان 
مجبورند ساعت های زیادی در ترافیک داخل رودبار، جاده قدیم 
رشت به خاطر زیتون و کلوچه فروشان وقت خودشان را تلف کنند.
شیون از رشت

اتوبوس خط جهان آرا به مقصد انقالب همواره تأخیر دارد
مدتی است که اتوبوس هایی که به مقصد انقالب می روند از خیابان 
جهان آرا عبور می کنند. متأســفانه این اتوبوس ها هم دیر به دیر و با 
فاصله زیاد می آیند و هم ایستگاه صندلی و جای مناسب برای نشستن 

مسافرین ندارد و این موضوع برای سالمندان دردسر ساز شده است.
همتی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

ناگفته های حادثه تروریستی حرم رضوی
نتیجه تازه ترین تحقیقات درباره حمله بــه 3روحانی در حرم 
رضوی نشان می دهد که مهاجم پیش از آن به 2روحانی دیگر 

نیز حمله کرده بود.
به گزارش همشهری، غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگستری 
خراسان رضوی درباره تازه ترین جزئیات حادثه تروریستی حرم 
رضوی گفت: پس از این حمله مظنونانی احضار شدند ولی دلیلی 
علیه هیچ کدام از آنها در حد مباشرت، معاونت و حمایت از متهم 
به دست نیامد و متهم پرونده یک نفر است. او ادامه داد: اظهارات 
متهم نشان می دهد که او تحت تأثیر عقاید و جریان های تکفیری 
بوده و محاربه، قتل عمد و ایراد صدمات با چاقو از اتهامات متهم 
اســت. صادقی درباره آشــنایی متهم با 3روحانی مضروب نیز 
گفت:آشــنایی قبلی بین متهم و این 3روحانی نبوده اســت و 
به دلیل تفکرات تکفیری دست به این اقدام وحشیانه زده است. 
اودر همان روز و قبل از حمله به 3روحانی به 2نفر روحانی دیگر 
نیز که در محیط بودند حمله کرده بــود اما بنا به دالیلی موفق 
نشده بود. همچنین بررسی ها نشان می دهد که متهم از طریق 
فضای مجازی آموزش هایی را درخصوص جاســازی سالح در 
عملیات انتحاری دریافت کرده بود و با جاسازی ماهرانه سالح 
را وارد حرم کرده بود. رئیس کل دادگستری خراسان ادامه داد: 
پرونده دیگری نیز برای کســانی که در این حادثه کوتاهی و یا 
قصوری داشته اند تشکیل شده و در حال بررسی است. براساس 
این گزارش، این حادثه روز سه شــنبه 16فروردین ماه امسال 
در صحن پیامبر اعظم)ص( حرم امــام رضا)ع( اتفاق افتاد و در 
جریان آن متهم با چاقو به 3روحانی حمله کرد و باعث شهادت 

2نفر از آنها شد.

زورگیری های سریالی با 
سیم کارت های سرقتی

اعضای باند زورگیری با استفاده از سیم کارت های سرقتی یا بدون 
صاحب، اقدام به نصب اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی می کردند 

تا نقشه زورگیری از راننده ها را عملی کنند.
به گزارش همشــهری، تحقیقــات پلیس آگاهــی کرج برای 
دستگیری این باند با شکایت چند نفراز راننده های مسافرکش 
اینترنتی آغاز شد. یکی از شاکیان گفت: پس از رساندن آخرین 
مسافرم به مقصد، درخواستی در صفحه گوشی ام دیدم. فردی 
در همان نزدیکی ها درخواست تاکســی کرده بود و به سمت 
لوکیشنی که ثبت کرده بود به راه افتادم. وقتی رسیدم، با 3مرد 
جوان روبه رو شدم که داخل خیابان منتظرم بودند. آنها را سوار 
کردم اما وقتی وارد منطقه ای خلوت شدیم، یکی از مسافران تیغه 
چاقویش را روی پهلویم گذاشت و بقیه نیز تهدید کردند که اگر 
در برابرشان مقاومت کنم، مرا خواهند کشت. آنها با تهدید همه 
پول ها و اموال ارزشمندی را که همراهم بود به سرقت بردند و 
مرا همانجا رها کردند. بقیه شاکیان نیز اظهارات مشابهی را بیان 
می کردند و در این شرایط تیمی از کارآگاهان مأمور رسیدگی به 
این پرونده شدند. از آنجا که سارقان با استفاده از اپلیکیشن  های 
موبایلی اقدام به درخواســت تاکســی اینترنتی کرده بودند، 
مأموران سیم کارت هایی را که با استفاده از آنها این درخواست ها 
ثبت شده بود شناســایی کردند. اما در ادامه معلوم شد که این 
سیم کارت  ها یا سرقتی هستند یا اینکه صاحب مشخصی ندارند. 
در این شرایط تحقیقات ادامه یافت و در ادامه کارآگاهان موفق 
شدند با کمک گرفتن از دوربین  های مداربسته به تصاویری از 
دزدان دست یافته و یکی از آنها را شناسایی کنند. مخفیگاه این 
فرد در یکی از محله های کرج زیرنظر گرفته شده و وی در یک 
عملیات ضربتی دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد. به گفته 
سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز، در 
بازجویی از متهم معلوم شد که اعضای این باند عالوه بر سرقت 
از راننده های اینترنتی شگرد دیگری نیز برای سرقت داشته اند. 
آنها با اســتفاده از یک خودروی پژو 405در نقش مسافرکش 
ظاهر می شده و پس از سوار کردن مسافران با تهدید چاقو اقدام 
به زورگیری از آنها می کردند. وی با اشــاره به اینکه سارقان در 
جریان یکی از سرقت هایشان یکی از شاکیان را با ضربات چاقو 
مجروح کرده بودند، افزود: با دســتگیری نخستین عضو باند، 
مخفیگاه 2متهم دیگر نیز شناسایی و آنها در عملیات جداگانه 
و همزمان دستگیر شدند. اعضای این باند به 19فقره زورگیری 
اعتراف کرد و در تحقیق از آنها، تعدادی از شاکیان شناسایی شده 
و با حضور در اداره آگاهی از متهمان شکایت کردند. سرهنگ 
نادربیگی ادامه داد: با توجه به اینکــه احتمال می رود اعضای 
این باند زورگیری های دیگری نیز انجام داده اند، دادیار شــعبه 
15دادســرای عمومی و انقالب کرج مجوز انتشار تصویر بدون 
پوشش چهره آنها در رسانه ها را صادر کرده و شاکیان احتمالی 
می توانند برای شکایت از متهمان به پلیس آگاهی استان البرز در 

کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون مراجعه کنند.

درگیری مرگبار پسرعمه و پسردایی
اختالف و درگیری میان پسرعمه و پسردایی با جنایتی مسلحانه 
پایان یافت. به گزارش همشــهری، این درگیری شامگاه یکشنبه 
21فروردین ماه امسال در جنوب پایتخت رخ داد. آن شب پسری 
25ساله که هر 2پایش هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود به همراه 
پدرش که او نیز از ناحیه دســت، با ضربات قمه زخمی شــده، به 
بیمارستان انتقال یافتند اما پســر جوان به دلیل شدت جراحات 
جانش را از دســت داد. با مرگ او، گزارش ایــن جنایت به قاضی 
محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس جنایی تهران اعالم شد. با حضور 
تیم جنایی معلوم شد که مقتول با پسرعمه اش اختالف داشته و 
شب حادثه پسرعمه به همراه دوستش به مقابل خانه مقتول رفته 
و  با کلت کمری و قمه به او و پدرش حمله کرده و این حادثه را رقم 
زده است. 2متهم پس از این ماجرا فراری شده بودند که  تحقیقات 

برای دستگیری آنها آغاز شده است.   bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه اولین طرح رعد امسال پلیس پایتخت به بازداشت 712سارق و مالخر منجر شد

اولین مرحلــه از طرح رعد در 
سال جدید که از چند روز قبل 
توسط پلیس پیشگیری پایتخت 
آغاز شده بود با بازداشت 712سارق و مالخر که 
تعدادی از آنها انگیزه های عجیبی برای سرقت 
داشــتند، پایان یافت.  به گزارش همشهری، 
سردارحسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت 
درباره دستاوردهای این طرح گفت: نخستین 
طرح رعد در سال 1401و پنجاه و چهارمین طرح 
رعد از ابتدا تا کنون، با هدف برخورد با سارقان، 
مالخران و قاچاقچیان کاال و مواد مخدر با تالش 
همکارانم اجرا شــد که بازداشت 712مجرم را 
در پی داشت. وی ادامه داد: در این طرح 26باند 
که بیشتر در زمینه سرقت موبایل، منزل، اماکن 

خصوصی و خودرو فعالیت داشــتند منهدم 
شدند و تا این لحظه 2 هزار و 355سرقت از آنها 
کشف شده است. همچنین 103پاتوق سارقان 
و مالخران شناسایی شــده و 15مغازه که در 
آن مالخری انجام می شــد پلمب شد. سردار 
رحیمی با اشاره به کشف 233دستگاه خودروی 
سرقتی از مجرمان، عنوان داشت: 27میلیارد 
تومان اموال مســروقه از مجرمان کشف شد 
و باند هایی که در زمینه ســرقت گاردریل ها، 
تابلوهای راهنمایــی و رانندگی و دریچه های 
آب و فاضالب فعالیت داشتند نیز در این طرح 
دستگیر شدند. به گفته رئیس پلیس تهران، از 
متهمان 5قبضه سالح جنگی و 68قبضه سالح 

سرد کشف شده است.

2 برادر نقشــه سرقت هایشان را از 
روزی کشــیدند که در دام سارقی 
موبایل قاپ گرفتار شدند. این 2 برادر که تا پیش از آن 
تمام سرمایه خود را در سایت های شرط بندی باخته بودند 
و سرگردان در خیابان پرسه می زدند، پس از اینکه قربانی 
جوان سارق شدند و موبایل یکی از آنها دزدیده شد، به 
فکر افتادند که با سرقت همه ضررهایی را که تا آن زمان 

دیده بودند جبران کنند اما خیلی زود دستگیر شدند. 
انگیزه تان ا ز سرقت چه بود؟

هر دو برادر همزمان یک پاســخ مشترک می دهند؛ به  
خاطر بدهی.

چقدر بدهی داشتید؟
یکی از آنها که طراح نقشه سرقت بوده پاسخ می دهد: 
مبلغ کمی نبود باالی 500میلیون تومان بود. راستش همه 
این بدهی را به خاطر اعتیادی که به سایت های شرط بندی 

پیدا کرده بودیم، باال آوردیم.
چطور؟

من و برادرم مدت هاست که عضو سایت های شرط بندی 
شده ایم. اکثرا بر سر بازی فوتبال شرط بندی می کنیم و 
تا قبل از این همیشه برنده بودیم و حدسمان درست از 
آب در می آمد. اما این اواخر مدام شکست می خوردیم 

و می باختیم. به همین دلیل بدهی زیادی باال آوردیم.
شغلتان چیست؟

طراح نقشه سرقت می گوید برادرم کارش آزاد است اما 
من در شرکتی کار می کردم که اخراجم کردند و بیکار 
شدم. دلیلش هم این بود که یک جراحی سخت از ناحیه 
شکم انجام دادم و برای مدت ها نتوانستم سرکارم حاضر 
شوم.آنها هم اخراجم کردند و من ماندم با یک دنیا بدهی 

و بیکاری.
همین شد که نقشه سرقت کشیدی؟

خیلی مستاصل شــده بودم. برادرم هم دست کمی از 
من نداشت. او هم بدهکار بود و ما تا به حال حتی برای 
یک بار هم پایمان به اداره پلیس باز نشده و هیچ سابقه ای 
نداشتیم تا اینکه یک روز که بی هدف با برادرم در حال 

پرسه زدن در خیابان بودیم 2 جوان که ترک موتور بودند 
گوشی موبایل برادرم را که در حال صحبت بود قاپیدند و 
فرار کردند. آن لحظه بود که ایده سرقت در ذهنم شکل 
گرفت. این ایده را با برادرم در میان گذاشتم و او هم قبول 
کرد. راستش این روزها گوشــی خیلی گران شده و با 

سرقت هر موبایل پول خوبی گیرمان می آمد.
چطور دستگیر شدید؟

سر بزنگاه. یعنی زمانی که گوشی مردی را قاپیدیم گشت 
پلیس ما را دید و به تعقیبمان پرداخت. من و برادرم برای 
فرار از دست پلیس وارد خیابان یکطرفه شدیم و حتی 
هنگام فرار با چند خودرو هم برخورد کردیم و خسارت 
به بار آمد. با وجود این به فرار خود ادامه دادیم تا اینکه در 

نهایت دستگیر شدیم.
برای تهدید طعمه هایتان از اسلحه استفاده 

می کردید؟
نه هرگز. ما معمــوال افرادی را کــه در حال صحبت با 
موبایلشان بودند شناسایی می کردیم و بعد با قاپیدن 
موبایلشان فرار می کردیم. اســلحه را به خاطر امنیت 
خودم حمل می کردم. راستش مدتی قبل در شهرستان 
با افرادی درگیر شدم و آنها را کتک زدم. از آن زمان آنها 
تهدید می کردند که به زودی راهی پایتخت می شوند و مرا 
به قتل می رسانند. من هم برای امنیت خود یک اسلحه از 

طریق اینستاگرام خریدم و همیشه همراهم بود.

در تازه ترین طرح رعد پایتخت، 
2جوان کم ســن و سال دستگیر 
شدند که فقط برای تفریح و هیجان دست به سرقت 
می زدند. آنها هنگام دستگیری به پلیس پیشنهاد 
20ســکه طال به عنوان رشــوه دادند تا مأموران 
رهایشان کنند اما در نهایت دستگیر شدند. یکی 
از متهمان در گفت وگو با همشــهری از جزئیات 

سرقت هایشان می گوید.
با چه شگردی سرقت می کردید؟

یکی از سارقان گوشی موبایل خبرنگار همشهری را 
می قاپد و می گوید با این شگرد. تخصص من و دوستم 
آریا موبایل قاپی است. اگر کسی در حال صحبت با 
موبایلش بود یا گوشی را در دستش می گرفت به او 

نزدیک می شدیم و موبایلش را می قاپیدیم.
انگیزه تان از سرقت های سریالی چه بود؟

برای سرگرمی و خوشگذرانی تبدیل به سارق شدیم. 
من و آریا بچه محل هستیم و مشکل مالی نداریم اما از 
سرقت و هیجان آن لذت می بریم. شاید باورتان نشود 
اما ما یک هفته قبل از زندان آزاد شدیم و دوباره چند 
ساعت بعد از آزادی سرقت هایمان را از سر گرفتیم. 

یک جورایی معتاد به دزدی شده ایم.
ظاهرا هنگام دستگیری به پلیس پیشنهاد 

رشوه دادید؟
هنوز مهر آزادی مان خشک نشده بود که سر بزنگاه 
پلیس ما را گیر انداخت. از مأموران خواهش کردیم 
بازداشتمان نکنند و حتی گفتم حاضرم 20سکه طال 
هم به آنها بدهم. حسابم پر از پول است و مشکل مالی 
نداریم. دلمان نمی خواست دوباره به زندان برگردیم 

اما پلیس پیشنهاد رشــوه ما را رد کرد و باردیگر 
دستگیر شدیم. اما پیشنهادی دارم برای شهروندان 
تا در دام دزدان موبایل قاپی مثل ما گرفتار نشوند. 
درواقع هرکس توصیه ما را بخواند قطعا کار و کاسبی 
موبایل قاپان کساد خواهد شد اما گفتنش ثواب دارد.

چه توصیه هایی داری؟
اول اینکه هنگام صحبت با موبایلشان آن را سمت 
دیوار بگیرند. البته که بهتر است در خیابان گوشی 
دستشان نگیرند و اگر می خواهند تلفنی صحبت 
کنند از هندزفری استفاده کنند. اغلب طعمه های ما 
افرادی هستند که در خیابان ایستاده و درخواست 
خودروی اینترنتی کرده اند و ما در یک چشم بهم زدن 
موبایلشان را سرقت می کنیم. توصیه ام این است که 
هنگام درخواست خودروی اینترنتی کنار خیابان 
نروند تا به دام دزدان فرصت طلب نیفتند. عالوه بر 
این وقتی سوار بر ماشین می شوند و قصد صحبت با 
تلفن هایشان را دارند شیشه ماشین را پایین ندهند. 
اگر همه این موارد را رعایت و احتیاط کنند از حمله 

سارقان موبایل قاپ در امان خواهند بود.

ورزشکار 21ســاله وقتی از کارگاه کفش اخراج شد 
تصمیم عجیبی گرفت. او شب عید به کارگاه صاحب 
کار سابق خود دستبرد زد تا از او انتقام بگیرد اما گمان نمی کرد که اندام 

ورزیده او موجب دستگیری اش شود.
چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟

6ماه قبل صاحب کارم به من تهمت دزدی زد و اخراجم کرد. حدود 6 یا 
7 ماهی می شد که دلسوزانه در تولیدی کفش و کتانی او کار می کردم اما 
او قدر مرا ندانست. همین باعث شد تا از او کینه به دل بگیرم و به دنبال 
راهی برای انتقام از او بودم تا اینکه تصمیم گرفتم به کارگاه او دستبرد 

بزنم تا شب عید به وی خسارت سنگینی وارد شود.
چطور سرقت را انجام دادی؟

27اسفند بود؛ حدود 4صبح. سوار پرایدم شدم و به کارگاه او رفتم. قفل 
در را تخریب کرده و به تنهایی وارد آنجا شدم و تمام کفش و کتانی ها 

را سرقت کردم.
با کفش و کتانی های سرقتی چه کردی؟

تعدادی از آنها را به اطرافیانم هدیه دادم و مابقی را در انبار خانه دوستم 
قرار داده بودم. هدف من پول نبود و صرفا می خواســتم به صاحب کار 
سابقم خسارت وارد کنم. نقشه را حساب شده اجرا کردم یعنی صورتم 
را پوشاندم و پالک ماشین را هم مخدوش کردم اما چون ورزشکارم و 
اندام ورزیده اي دارم صاحب کارم با دیدن تصاویر دوربین مداربسته 

مرا شناخت و لو رفتم. یک

سه

گزارش

مالباخته ای كه سارق مسلح شد

توصیه سارق به شهروندان 

انتقام جویی با سرقت كفش و كتانی

حواس پرتی اعضای یک خانواده پس از بازگشت از سفر نوروزی کار 
دستشان داد؛ زن نایلون پر از طال را کنار زباله ها قرار داد و مرد به تصور 
اینکه پر از زباله  است آنها را مقابل در حیاط گذاشت و دردسر بزرگی 

را رقم زد.
به گزارش همشهری، روز ســیزده به در اعضای یک خانواده که از 
سفر نوروزی به خانه بازگشته بودند چمدان خود را خالی کردند. زن 
جوان که همیشه وحشت ازسرقت و دستبرد به خانه اش را داشت هر 

وقت به سفر می رفت طالهایش را داخل کیسه ای قرار می داد و آن را 
با خودش می برد. امسال هم مانند سال های قبل،  تمام طالهایش را 
داخل نایلون قرار داد و داخل چمدان خود گذاشت. او پس از بازگشت 
چمدان خود را خالی کرد و نایلون طالهایش را در گوشه خانه و کنار 
ســطل زباله قرار داد و کمی بعد همسرش که می خواست زباله ها را 
به بیرون منتقل کند، کیســه طال را هم میان آنها گذاشت و با خود 
برد.  چند ساعت بعد زوج حواس پرت متوجه این موضوع شدند و مرد 
فورا به مقابل در رفت اما اثری از نایلون طال و زباله ها نبود. بررســی 
دوربین مداربسته ساختمان نشــان می داد که مردی زباله گرد پس 

از بازکردن نایلون ها متوجه طالها شده و آن را برده است. با شکایت 
مالباخته، مرد زباله گرد که  50ساله است دستگیر شد. او روز گذشته 
در اداره پلیس  به خبرنگار همشــهری گفت: قبول دارم که نایلون 
طالها را برداشتم اما داخل آن را ندیدم و تصور کردم که کاغذ داخل 
آن اســت. وی ادامه داد: کار من فروش ضایعات است و آن روز هم 
کیسه ها را برداشتم و به فردی که می شناختم فروختم. وی با وجود 
اینکه دوربین های مداربسته نشان می دهند او در کیسه را باز کرده 
و متوجه طالها شــده، منکر ماجراست و در این شرایط تحقیقات از 

او ادامه دارد.

نايلونپرازطالدرميانزبالهها

مادر النــاز کوچولو وقتــی فهمید دختر 
8ساله اش دچار مرگ مغزی شده و دیگر 
به زندگی برنمی گردد، خود برای اهدای 
اعضای بدن او به بیماران نیازمند پیش قدم 
شــد تا با پیوند اعضای بــدن دختربچه، 
چندین بیمار نیازمنــد، زندگی دوباره ای 

پیدا کنند.
به گزارش همشــهری، این دختر 8ساله، 
الناز عامریان نام داشت و همراه خانواده اش 
در شاهرود زندگی می کرد. او دچار هیچ 
نقص عمده و مهمی نبود اما نسبت به بقیه 
هم سن و ساالنش کمی دیرتر راه افتاد و 
زبان باز کرد. به دلیل اینکه او کمی دیرآموز 
بود، در همان سنین پایین والدینش او را 
به کاردرمانی و گفتاردرمانی بردند. وقتی 
مدتی گذشــت وضعیت الناز کمی بهتر 
شد اما گاهی دچار تشــنج می شد؛ با این 
حال پدر و مــادرش تصور نمی کردند که 
این تشنج های گاه و بی گاه مشکل بزرگی 

ایجاد کند.
چند شــب قبل وقتی اعضــای خانواده 
عامریان خوابیــده بودند ناگهان پســر 
خانواده که 16سال دارد سراسیمه سراغ 
پدرش رفــت و او را بیدار کــرد. او گفت 
النــاز در خواب حالش بد شــده اســت. 
وقتی پدر باالی ســر دختر بچه رفت، او 
در تب می ســوخت و هنگامی که بیدار 
شد، هوشیاری اش کم بود. مدام به هوش 
می آمد و از هــوش می رفــت. وضعیت 
الناز وخیم بود و پــدر و مادرش که نگران 
شــده بودند با اورژانس تماس گرفتند و 

درخواست کمک کردند.
دقایقی بعد با حضور امدادگران اورژانس 

دختر 8ســاله به یکی از بیمارستان های 
شاهرود منتقل شد و تالش ها برای مداوای 
وی آغاز شد. هنوز به درستی معلوم نبود 
که چه اتفاقی افتاده اما سطح هوشیاری 
دختربچه به مرور کم شد. بررسی ها نشان 
می داد در مغز او مشکلی پیش آمده و باید 
برای انجام درمان تخصصی به بیمارستان 
دیگری منتقل شود. در این شرایط بود که 
او پس از 3روز به بیمارستانی در سمنان 
انتقال یافت اما تالش های کادر پزشکی 
برای درمان او ثمری نداشــت و سرانجام 
بعد از گذشت یک هفته به پدر و مادر الناز 
اعالم کردند که او دچار مرگ مغزی شده 
و هیچ راهی برای بازگشــت او به زندگی 

وجود ندارد.

تصمیم بزرگ
از دســت دادن الناز برای پدر و مادرش 
باورکردنــی نبود اما آنهــا راهی جز کنار 
آمدن با واقعیت نداشــتند. با وجود اینکه 
عمال هیچ راهی برای بازگشت الناز کوچولو 
به زندگی وجود نداشت اما اعضای بدن او 
می توانست نجات بخش بیماران نیازمند 
باشد. مسئوالن بیمارستان قصد داشتند 
رایزنی با پــدر و مادر او را بــرای اینکه به 
اهدای اعضای بدن دخترشــان رضایت 
بدهند، آغاز کنند اما پیــش از آنکه آنها 
حرفی بزنند مادر الناز خود پیش قدم شد 
و درباره امکان اهدای اعضای بدن دخترش 

سؤاالتی پرسید.
حامد عامریان، پدر الناز کوچولو در این باره 
به همشــهری می گوید: بعد از آنکه اعالم 
کردند دخترم مرگ مغزی شده، همسرم 

شوکه شده بود و به شدت گریه می کرد اما 
در همان شــرایط به دنبال اهدای اعضای 
بدن الناز بــود. او گفت حاال که دخترمان 
را از دست داده ایم چه کاری بهتر از اینکه 
اعضای بدن او به چند بیمار نیازمند زندگی 
ببخشد. همان موقع رضایت نامه را امضا 
کردیم و پیکر دخترم به تهران منتقل شد 
و در آنجا اعضای بدنش شامل قلب، کلیه ها 
و کبد جداسازی شده و به چندین بیمار 
نیازمند که اغلب، هم سن و سال دخترم 
بودند اهدا شــد. این مرد درباره دخترش 
می گوید: او یک فرشته بود. دخترم در عالم 
کودکانه اش با بچه های دیگر مهربان بود. 
خوراکی هایش را با بچه ها تقسیم می کرد. 
اگر بچه دیگری با او درگیر می شد و حتی 
موهایش را می کشید، او چیزی نمی گفت. 
دخترم مظلــوم و مهربان بــود. به خاطر 
همین مهربانی اش مــا هم اعضای بدن او 
را اهدا کردیم. حاال هم با اینکه جسم الناز 
پیش ما نیست اما روحش با ماست و او را 
کنار خودمان احســاس می کنیم و بابت 

تصمیمی که گرفته ایم خدا را شاکریم. 

قتل مرموز قهرمان پرورش اندام

قتل مربی بدنســازی و قهرمان پرورش اندام آســیا در 
آپارتمانش تیم جنایی را با یک معمــای مرموز روبه رو 
کرده اســت. به گزارش همشــهری، بامداد سه شنبه 
22فروردین به قاضی میثم حســین پور خبر رسید که 
مردی 28ساله در آپارتمانش به قتل رسیده است. مقتول 
قهرمان پرورش اندام و مربی بدنسازی بود.  جسد او در 
حالی روی تخت خواب افتاده بود که آثار اصابت جسمی 
سنگین به ســرش نمایان بود. اما آثار خون در قسمت 
پذیرایی خانه نیز به چشم می خورد و این فرضیه را مطرح 
می کرد که مرد ورزشکار بعد از آنکه زخمی شده به اتاق 
خواب رفته و در آنجا بیهوش شــده است. متخصصان 
پزشــکی قانونی زمان مرگ وی را حدود ساعت 4عصر 
روز قبل اعالم کردند.در ادامه تحقیقات مشــخص شد 
که قربانی دارای مقام قهرمان ازجمله قهرمانی آسیا در 
رشته پرورش اندام بوده و آپارتمان محل سکونت خود 
را به دفتر کار تبدیل کرده بــود. در آنجا مواد پروتئینی 
و بدنسازی به چشم می خورد و آنطور که معلوم بود وی 
در زمینه مشاوره ورزشی به ورزشکارانی که قصد شرکت 
در مسابقات ورزشی را داشتند فعالیت داشته است. اما 
نخستین فردی که با جســد مواجه شده و موضوع را به 
پلیس اطالع داده بود برادر مقتول بود. وی گفت: ساعت 
2بعد ازظهر با برادرم تماس گرفتم اما پاسخ نداد. با این 
تصور که مهمان دارد و سرش شلوغ است منتظر تماسش 
ماندم اما از او خبری نشد. مجددا تماس گرفتم اما جواب 
نداد و نگرانی ام بیشتر شد. راهی خانه او شدم اما در را باز 
نکرد و آنجا بود که پس از ورود به اتاق خواب با جسد او 
مواجه شدم. در بازرسی از خانه معلوم شد که سرقتی رخ 
نداده است. با توجه به ســالم بودن قفل در، فرضیه قتل 
از سوی آشنا قوت یافته اســت.   اکنون جسد مقتول با 
دستور بازپرس جنایی تهران به پزشکی قانونی انتقال 
یافته و گروهی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
تحقیقات خود را برای شناسایی عامل یا عامالن جنایت 

آغاز کرده اند.

النازکوچولوفرشتهنجاتبيمارانشد

دو

تصویرمتهمانبامجوزقضاییمنتشرمیشود


