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شلیک مرگبار به رفتگر مشهدی 

چه کســی مســئول نظارت بــر کیفیــت غذاهای 
رستوران هاست

یک اغذیه فروشی مرغ ســوخاری در شهرآرا، غذاهای خود 
را به صورت کیلویی عرضه می کند. مدت هاســت به انحای 
مختلف اطالع رســانی کرده و اعالم کرده ایم که غذایشان 
بسیار شور و چرب است ولی هیچ توجهی نمی شود و غذایی 
بسیار شور و چرب به مشتریان عرضه می شود که پشتوانه آن 
هم تبلیغات اینستاگرامی گسترده است. آیا هیچ مسئولی 
برای نظارت بر کیفیت و سالمت غذاهای رستورانی نیست؟ 
اگر هســت اطالع رسانی شــود که ما به کجا انتقاداتمان را 

برسانیم.
فالحی از تهران 

پخش احادیث در رسانه ها دائمی باشد
پخش احادیث در مناســبت های مذهبی از جمله شهادت 
موالی متقیان، امام علی)ع( به ســنت دیرین و مرسوم در 
رادیو و تلویزیون تبدیل شده است، اما در سایر ایام احیای 
این ســنت نه تنها منعی ندارد بلکه از نیازهــای معنوی و 
ضروری هر مسلمانی اســت که امیدواریم این رویه پایدار 

بماند.
فتوت از اردبیل

عقب یا جلو کشیدن ساعت به حال مردم عادی فرقی ندارد
دغدغه مجلس که به فرموده بنیانگذار فقید انقالب، عصاره 
ملت اســت نباید عقب یا جلوکشیدن ســاعت باشد و این 
اصال موضوعی نیســت که در اندازه کنونــی ارزش مطرح 
کردن داشته باشد. مردم از مجلس توقع دارند طرح هایی به 
تصویب برسانند که زنده کننده حقوق و زیرساخت اقتصاد 

باشد و کشور را از این برهه حساس برهاند.
ترابی از تهران

طرح زوج و فرد در همه کشور دائمی شود
تولید بی رویه خودرو و حمل ونقل ضعیف عمومی و مقداری هم 
چشم و هم چشمی و راحت طلبی باعث شده همه مردم در شهرها 
و روستاها خودرو داشته باشند و بسیاري از خانواده ها هم چند 
خودرو دارند در نتیجه در دورترین روستاها و شهرها هم ترافیک 
دیده می شود تا چه رسد به کالنشهرها و تهران. لطفا مسئوالن 
برای کاهش ترافیک در کل کشور طرح زوج و فرد دائمی در همه 
کشور اجرا کنند. در این صورت قطعا از میزان ترددها و ترافیک 

کاسته خواهد شد.
کفایتی از بردسکن خراسان رضوی

قانون تسهیل مجوز کسب وکار سریع تر اجرایی شود
اجرای قانون تسهیل مجوز کسب وکار که با شعار سال مطابقت 
دارد با حمایت های مربوطه به نحو احسن سریع تر اجرایی شود تا 

افراد منتظر مجوز زودتر به چرخه کسب وکار و تولید بپیوندند.
پورحسین از تهران 

اهانت به ساحت کتاب مقدس مسلمانان هیچ توجیهی ندارد
اهانت به ساحت کتاب مقدس مســلمانان و دیگر ادیان هیچ 
توجیهی ندارد. مثل این است که انسان با اعضا و جوارحش هر 
کاری که دلش می خواهد بکند و بعد هم بگوید من نبودم. باید با 

توهین کنندگان به ادیان الهی برخورد جدی شود.
مقدسی از مشهد

تغییر کاربری بدون اخذ مجوز جرم انگاری سنگین شود
موضوع تغییر کاربــری زمین های کشــاورزی و باغی یا منابع 
طبیعی سال هاســت هر از چند گاهی مطرح می شود و بعد از 
برخورد با متخلفان احیانا یا تغییر کاربری تأیید می شــود یا با 
اخذ جریمه موضوع حل می شود و در مواردی نیز با تخریب بنا 
جریان فیصله می یابد که هیچ کدام اصولی نیست و بهترین کار 
جرم انگاری تغییر کاربری زمین هاست. اگر هم به هر دلیل قرار 
اســت کاربری زمینی تغییر یابد حتما با ظرافت و سختگیری 

بسیار باشد.
حسابی از شهرستان آستارا

حمایت از فلسطین و  مردم مظلوم آن دائمی باشد 
با توجه به کاهش محدودیت های کرونایی و کشتار مسلمانان شیعه 
و سنی در افغانستان و فلسطین مظلوم و وحشیگری صهیونیست ها 
حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس وظیفه هر مسلمان آزاده ای 
بود،  اما توقع مــی رود مجامع بین المللی نیز بــدون فوت وقت با 

اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها و شیعه کشی برخورد کنند.
قاسم زاده از زاهدان 

پارک ولنجک نیازمند سمپاشی است
پشه های سفید و سیاه کوچک در پارک ولنجک بیداد مي کنند و 
نمی توان دقیقه ای در این پارک نشست و حتی لب به سخن گشود. 
از مسئوالن تقاضا می شــود پارک ولنجک در خیابان بهزادی را 

سمپاشی کنند.
ادیب از تهران 

خطوط عابرپیاده در ورامین نیاز به رنگ آمیزی دارند
خطوط عابرپیاده در خیابان های ورامین بر اثر آلودگی و تردد، رنگ 
سفید خود را از دست داده اند. این مسئله باعث سردرگمی عابران 
شده است. از مسئوالن زیبا ســازی  شهرستان ورامین درخواست 

داریم تا نسبت به رنگ آمیزی مجدد این خطوط اقدام کنند. 
احمدی از ورامین 

پایین بــودن کیفیت و محتــوا عامل ریــزش مخاطبان 
صداوسیماست

به تازگی رئیس سازمان صدا و سیما هم اعتراف کرد که این سازمان 
با ریزش مخاطب مواجه شــده اســت. دلیل این موضوع پایین 
بودن کیفیت و محتوای برنامه هاست. مدت های زیادی است که 
برنامه های شاد و ســریال های طنز از تلویزیون پخش نمی شود. 
درحالی که چندین ســال قبل حداقل در مناسبت هایی مثل ماه 
مبارک رمضان برنامه های شاد و آموزنده ای ساخته و پخش می شد.
 رضوانی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

 آدم ربایی ساختگی
 برای عضویت در شرکت هرمی

پسر جوان وقتی دید خانواده اش حاضر نیستند پول عضویت او در 
شرکت هرمی را پرداخت کنند،  خودش را ربود.

به گزارش همشــهری، مدتی قبل مردی نــزد مأموران پلیس 
پایتخت رفت و مدعی شد که پسرش ربوده شده است. او گفت: 
پسرم برای انجام کاری از خانه بیرون رفت اما پس از آن ناپدید شد 
تا اینکه فرد ناشناسی با من تماس گرفت و گفت پسرم را ربوده 
و اگر 50میلیون تومان به حسابش واریز نکنم، او را می کشد. وی 
ادامه داد: همسرم وقتی فهمید که پسرمان را گروگان گرفته اند از 
حال رفت و حاال در بیمارستان بستری است و آدم ربایان فیلمی 
برایم فرستادند که در آن مشغول شکنجه کردن پسرم بودند و 
با دیدن این فیلم بود که 50میلیون تومان به حســاب آنها واریز 
کردم اما همچنان از پســرم خبری نیست و من نگران وضعیت 
او هستم. ماموران با دستور محمد امین تقویان، بازپرس شعبه 
هشتم دادسرای جنایی تهران، وارد عمل شدند تا اینکه معلوم 
شد آدم ربایان گروگانشان را رها کرده اند. مأموران به سراغ پسر 
جوان رفتند و او گفت: روز حادثه در خیابان بودم که ناگهان 3مرد 
نقابدار با تهدید و زور مرا ســوارخودروی پژویی کردند و ربودند. 
بعد به داخل خانه ای انتقال دادنــد و زندانی ام کردند. آنها چند 
روز شکنجه ام کردند تا اینکه پولشان را گرفتند و رهایم کردند. 
ماموران پلیس با بررسی حساب متهمان خیلی زود به مخفیگاه 
آنها رسیدند و هر 3نفر را دســتگیر کردند اما در بازجویی از آنها 
معلوم شد که آدم ربایی ساختگی و همه  چیز نمایش بوده است. 
یکی از آنها گفت: ما همه عضو یک شرکت هرمی هستیم و چند 
وقت قبل با بهرام)گروگان( آشنا شدیم. او هم دلش می خواست 
عضو شرکت شود اما سرمایه ای نداشت.پدرش هم حاضر نشده بود 
به او پولی بدهد به همین دلیل نقشه آدم ربایی ساختگی کشید و 
از ما خواست تا وارد بازی او شویم و ما هم قبول کردیم. بعد فیلم 
ساختگی را برای پدر بهرام فرســتادیم و او پول را پرداخت کرد. 
بهرام به ما قول داد که پدرش هرگز پای پلیس را به ماجرا باز نکند 
اما تصورش اشتباه بود. با اعترافات متهمان، بهرام نیز حرف های 
آنها را تأیید و به آدم ربایی ساختگی اعتراف کرد و با مشخص شدن 

حقایق، تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد. 

قتل 4زن در میاندوآب
مرد شیشه ای در اقدامی جنون آمیز با حمله به 4زن، آنها را به قتل 
رساند. به گزارش همشهری، این جنایت صبح روز چهارشنبه در 
شهرستان باروق میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که این مرد که اعتیاد شدیدی به مصرف 
مواد مخدر شیشــه دارد درحالی که چاقو به دست داشت، وارد 
خانه یکی از همســایه ها که زن جوانی بود شد و با ضربات چاقو 
او را به قتل رســاند و پس از مجروح کردن پسرش از آنجا خارج 
شد. به دلیل سر و صدایی که از این حادثه ایجاد شد همسایه ها 
از خانه بیرون آمدند و مرد جنایتکار به زنی مسن، دختر و نوه اش 
که از خانه بیرون آمده بودند نیز یورش برد و با ضربات چاقو آنها 
را نیز به قتل رساند. هر لحظه امکان داشت قاتل دست به جنایت 
دیگری بزند. به همین دلیل همسایه ها با چوب و چماق به او حمله 
کردند و موفق شــدند او را زمینگیر کنند که در نهایت با حضور 
پلیس دستگیر شد. جهانگیر مســعودی، دادستان میاندوآب 
در این باره گفت: متهم اعتیاد شــدیدی به شیشــه دارد و هنوز 
انگیزه قتل ها معلوم نیســت. به گفته او متهم در بازداشت به سر 
می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد. براســاس این گزارش 
یکی از مقتوالن ۱۸ســاله، دو نفر 30 و 40ساله و یکی هم زنی 

۷5ساله هستند.

پایان 44روز اسارت مرد میلیاردر در چابهار
۷آدم ربا با گــروگان گرفتن مــرد ثروتمندی بــرای آزادی او 
باج خواهی میلیــاردی کرده بودند اما نــاکام ماندند. به گزارش 
همشهری، روز 24اسفند ماه سال گذشــته مردی ۷6ساله که 
از سرمایه گذاران بزرگ شهرســتان چابهار است در منطقه آزاد 
توسط سرنشینان مسلح یک دستگاه سواری پژو 405ربوده شد. 
با اعالم این خبر به پلیس ، تیم های ویژه ای از پلیس آگاهی برای 
رهایی این گروگان بسیج شدند. آدم ربایان در تماس با خانواده این 
مرد برای آزادی او چند میلیارد تومان پول خواسته و تهدید کرده 
بودند که در صورت عدم دریافت این مبلغ، گروگانشان را خواهند 
کشــت اما بعد از 44روز کارآگاهان پلیس به اطالعاتی دســت 
یافتند که نشــان می داد ۷نفر در این آدم ربایی دخیل هستند 
که این افراد در چند عملیات همزمان دستگیر شدند. بازجویی 
از دستگیرشدگان نشــان داد که آنها گروگان ثروتمندشان را 
به یکی از روستاهای اطراف ایرانشــهر منتقل کرده اند. در این 
شرایط مرد ربوده شده پس از 44روز اسارت آزاد شد و صحیح و 
سالم به آغوش خانواده بازگشت. سردار احمد طاهری، فرمانده 
انتظامی سیستان و بلوچستان با اعالم جزئیات این پرونده از ادامه 

تحقیقات از متهمان خبر داد.

جنایت هنگام سرقت کابل برق
سارقان کابل های فشار قوی، وقتی ســاکنان منطقه را مانع از 
سرقت شان دیدند، به سوی آنها تیراندازی کردند و 2نفر از آنها را 
به قتل رساندند. به گزارش همشهری، این جنایت ساعت 5صبح 
دیروز )جمعه( در روستای کالنظهور شهرستان دلگان واقع در 
استان سیستان و بلوچســتان اتفاق افتاد و در جریان آن 2مرد 
روستایی به قتل رسیدند. خدابخش فقیرشاهی، معاون سیاسی 
فرماندار دلگان در توضیح این حادثه گفت: سارقان قصد سرقت 
کابل های شبکه برق روســتای کالنظهور را داشتند که هنگام 
سرقت با ممانعت اهالی روستا مواجه شدند و در این شرایط شروع 
به تیراندازی کردند که در این تیراندازی 2 نفر از اهالی روستا به 
قتل رســیدند و 2 نفر دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل 
شدند.به گفته معاون سیاسی فرماندار دلگان، دستگیری عامالن 

جنایت در دستور کار پلیس قرار دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

جنایی

اعضای 2 خانواده که بر سر اختالف ملکی با هم درگیر 
بودند، در دومین قرار دعوا، اقدام به تیراندازی با کلت و 
کالشنیکف کردند اما یکی  ازگلوله های شلیک شده به 

سر رفتگری اصابت کرد که در آنجا مشغول کار بود و جان او را گرفت.
به گزارش همشهری، حدود ساعت 9صبح پنجشنبه بود که تلفن قاضی 
صادق صفری، بازپرس ویژه قتل مشهد به صدا درآمد تا مأموران پلیس 
ماجرای قتل یک رفتگر 55ساله را به او اعالم کنند. این جنایت در خیابان 
کشمیری 62مشهد رخ داده بود و آنطور که مأمور پلیس می گفت، مقتول 
درحال جارو کردن خیابان  هدف اصابت گلوله قرار گرفته و جانش را از 
دســت داده بود. به دنبال این تماس، قاضی جنایی و کارآگاهان آگاهی، 
راهی محل حادثه شــدند. مقتول هدف اصابت 2 گلوله قرار گرفته بود. 
یکی به پشت  سرش اصابت کرده و از باالی چشمش خارج شده و دیگری 
وارد زانوی او شده بود. بررسی های اولیه از این حکایت داشت که عامالن 
تیراندازی اعضای 2 گروه بودند که با هم قرار دعوا داشتند. تیم جنایی در 
جریان تحقیقات متوجه شد که دلیل درگیری این 2 گروه که اعضای2 
خانواده بودند، اختالفات ملکی بوده است. این اختالفات آنقدر شدید بود 
که چند شب قبل، اعضای یک گروه به مقابل خانه طرف مقابل رفته و در 
آنجا با هم درگیر شــده بودند. پس از آن نیز در دومین قرار دعوا، اعضای 
گروه مقابل به مقابل خانه گروه دیگر در خیابان کشــمیری رفته و با هم 
درگیر شــده بودند. اما این بار هر 2 گروه از سالح گرم استفاده و اقدام به 
تیراندازی کرده بودند که 2گلوله به مرد پاکبان اصابت کرده و باعث مرگ 

او شده بود.

 شلیک تصادفی یا عمدی؟
به دســت آمدن این اطالعات 2 فرضیه را پیــش روی بازپرس جنایی 
مشهد قرار داد. نخست اینکه مرد رفتگر نقشی در این دعوا نداشته و آن 

روز درحالی که سرگرم نظافت خیابان بوده به طور تصادفی هدف اصابت 
گلوله های شلیک شده در این درگیری قرار گرفته و به قتل رسیده بود. اما 
دومین فرضیه این احتمال را مطرح می کرد که او عمدا هدف گلوله قرار 
گرفته بود. چرا که مأموران در ادامه بررسی ها متوجه شدند که ظاهرا مرد 
رفتگر مدتی قبل در جریان اختالفات هر 2 گروه بوده و قصد میانجیگیری 

داشته است.

خانواده های فراری 
ماموران در ادامه بررسی ها  به سراغ هر دو خانواده که با هم درگیر بودند، 
رفتند. اما بررسی ها نشان می داد که تمامی اعضای هر دو خانواده پس از 
درگیری مرگبار محل زندگی شان را ترک کرده و متواری شده اند. از سوی 
دیگر و در بررسی محل درگیری 5پوکه پیدا شــد که 4تای آن از سالح 
کلت کمری و یکی از سالح کالشنیکف شلیک شده بود. با این حال هنوز 
مشخص نیســت که کدام گروه کلت و کدام گروه کالشنیکف در دست 
داشتند و گلوله ای که به ســر مقتول اصابت کرده، از کدام سالح شلیک 
شده است. از ســوی دیگر فیلم های دوربین های مداربسته مرد رفتگر را 
نشان می داد که دقایقی قبل از حادثه درحال جارو کردن خیابان است. اما 
ساعت ۸:3۸ از دید دوربین خارج می شود و بعد در ساعت ۸:4۷ کسانی 
مشاهده می شوند که در حال دویدن به آن سمت خیابان، جایی که مرد 
رفتگر در آنجا حضور داشت، هستند. این   همان موقع بوده که وی گلوله 
خورده و روی زمین افتاده است. همچنین دوربین ها قبل از حادثه یک 
خودروی سواری را نشــان می دهند که درحالی که در صندوق عقب آن 
باالست، وارد کوچه می شــود و چند نفر از آن پیاده شده و بعد درگیری 
آغاز می شود. اما هنوز معلوم نیست در صندوق عقب برای پوشاندن پالک 
باالست یا اینکه مرد تیرانداز در صندوق عقب پنهان شده و در آنجا اقدام 

به تیراندازی می کند.

مرگ با زبان روزه 
با به دست آمدن این اطالعات، قاضی صفری که از همان دقایق اولیه پس 
از حادثه در محل حاضر شده و سرگرم تحقیق برای کشف راز جنایت شده 
بود، دستور انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی را صادر کرد تا مشخص 
شود گلوله ای که باعث مرگ او شده از چه سالحی شلیک شده است. از 
ســوی دیگر وی به تحقیق از پیمانکار مقتول پرداخت. او گفت: مقتول 
عیسی جالیریان نام دارد و متاهل و دارای چند فرزند است. از وقتی ماه 
رمضان فرا رسید، به دلیل اینکه روزه می گرفت شیفت کاری اش را عوض 
کردم و قرار شد به جای ساعت 2بامداد، کارش را دیرتر و پس از خوردن 
سحری شروع کند. به همین دلیل بود که در زمان درگیری، کار او هنوز 
تمام نشده  و سرگرم جارو کردن خیابان بود. او  در حالی جانش را از دست 
داد که روزه بود. براساس این گزارش، تحقیقات برای دستگیری عامالن 

تیراندازی و کشف حقایق این حادثه ادامه دارد.

درگیری مسلحانه 2خانواده جان پاکبان را گرفت

دادسرا
هر کدام از اعضای باند سرقت نقشی 
به عهده داشــتند؛ یکی خودش را 
بیمار جا مــی زد، 2نفر دیگر وانمود 
می کردند که همراه او هســتند 3عضو دیگر باند نیز 
وظیفه اســکورت گروه ســرقت را به عهده داشتند. 
اعضای این گــروه پس از بیهوش کــردن راننده ها، 
اتومبیلشان را می دزدیدند که یکی از سرقت های آنها 

به جنایت ختم شده است.
به گزارش همشهری، اواخر ســال گذشته گزارش 
ناپدید شدن مردی 56ساله به پلیس پایتخت اعالم 
شد. همسر او می گفت: شــوهرم با ماشین پرایدش 
مسافرکشی می کند. آخرین بار هم برای مسافرکشی 
از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. حتی تلفنش هم 
خاموش است و نمی دانم چه بالیی سرش آمده است.

با این شکایت گروهی از مأموران اداره چهارم پلیس 
آگاهی تهران وارد عمل شدند وشماره پالک خودروی 
مرد گمشــده در اختیار همه واحدهای گشتی قرار 
گرفت تــا اینکه در تعطیــالت نــوروز، چوپانی در 
بیابان های جاده ساوه جسد مردی را پیدا کرد. هرچند 
در ابتدا جســد به عنوان مجهول الهویه به پزشــکی 
قانونی منتقل  اما با بررسی های انجام شده معلوم شد 
که متعلق به  مرد 56ساله ای  است که همسرش خبر  
ناپدید شدن او را به پلیس داده بود. با پیدا شدن جسد، 
پرونده که حاال   جنایی شــده بود پیش روی قاضی 
محمد جواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل قرار گرفت. هر 
چند علت مرگ مرد گمشده معلوم نبود اما با توجه 
به اینکه اثری از ماشینش پیدا نشد، فرضیه جنایت با 

انگیزه سرقت مدنظر قرار گرفت.

باند سرقت 
مدتی بعد پزشکی قانونی علت مرگ مقتول را اعالم 
کرد؛ مسمومیت بر اثر خوردن نسکافه مسموم. این 

یعنی احتماال وی قربانی باندی شــده بود که پس 
از سوار شدن به خودروهای مســافرکش، راننده ها 
را با تعارف نسکافه مســموم بیهوش  و اموالشان را 
سرقت می کردند. همچنان که بررسی ها ادامه داشت 
گزارش چند ســرقت مشــابه در اختیار پلیس قرار 
گرفت. اعضــای یک باند با برنامه ریــزی دقیق و در 
نقش مسافر ســوار برخودروهای مسافرکش شده و  
پس از بیهوش کردن راننده ها با نسکافه یا شیرموز 
مسموم، خودروهای آنها را سرقت می کردند. موادی 
که آنها برای بیهوش کردن طعمه هایشان استفاده 
می کردند چنان قوی بود که طعمه ها برای چند روز 
به کما می رفتند و حتی یکی از آنها همچنان در کما 
بود. یکی از طعمه های این باند به مأموران گفت: کار 
من مسافرکشی با خودروی پرایدم است. در نزدیکی 
یک بیمارستان در تهران در جست و جوی مسافر بودم 
که یک نفر هراسان نزد من آمد و خواست به صورت 
دربستی وی و همراهانش را به منطقه ای در تهران 
ببرم. آنها 3نفر بودند که یکی شان بیمار بود و 2نفر 
دیگر زیر بغل او را گرفتــه بودند. چنان خوب نقش 

بازی می کردند که به آنها شک نکردم. برای همین 
وقتی به من نسکافه تعارف کردند، قبول کردم. بعد از 
خوردن آن اما دچار خواب آلودگی شدم و دیگر چیزی 
نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم در بیمارستان بودم و 
فهمیدم که چند روز در کما بوده ام و دزدان ماشین و 

تمام مدارکم را سرقت کرده اند.

مالباخته زیرک
یکی از طعمه های این گروه راننده یک خودروی تیبا 
بود. وی با خوردن شیرموز مسموم که سارقان به او 
تعارف کرده بودند چند روز به کما رفته و ماشینش 
سرقت شده بود. او پس از اینکه از بیمارستان مرخص 
شــد در ســایت های خرید و فروش ماشــین مدام 
جست وجو می کرد تا اینکه چشمش به عکس ماشین 
خودش افتاد که برای فروش آگهی شده بود. ماشین 
را زیر قیمت آگهی کرده بودند و او با شماره ای که پای 
آن نوشته شــده بود تماس گرفت و با فروشنده قرار 
گذاشت. وی همزمان ماجرا را به پلیس اطالع داد و 
همین منجر به دستگیری دو نفر از اعضای باند سرقت 

شد. متهمان اعتراف کردند که در قالب یک باند 6نفره 
فعالیت دارند و با اطالعاتی که آنها در اختیار پلیس 
قرار دادند تمام اعضای این باند یکی پس از دیگری 

دستگیر شدند.

مغز متفکر
اعضای این گروه بین 30تا 45ساله هستند. سرکرده 
این گروه که جوان ترین آنهاست، 30ساله است. او در 
بازجویی ها گفت: من و همدستانم در یک خانه قدیمی 
زندگی می کنیم. هر کدام اتاقی را اجاره کرده ایم. ما 
همانجا با هم آشنا شــدیم. صاحبخانه که اتاق های 
خانه قدیمــی اش را به ما اجــاره داده بود چند وقت 
قبل حدود یک میلیون و پانصد هزارتومان کرایه ما 
را افزایش داد و این رقم زیادی برای ما بود. همه ما از 
شهرستان به تهران آمده بودیم و کارگری می کردیم. 
یک روز که دور هم جمع شده بودیم تصمیم گرفتیم 
از راه خالف به پول برسیم. وی ادامه داد: من در زمینه 
جعل خیلی حرفه ای هستم و به همدستانم پیشنهاد 
ســرقت خودرو دادم تا پس از دزدی با جعل اسناد، 
ماشین ها را بفروشیم. آنها هم قبول کردند و کارمان را 
شروع کردیم. یکی از اعضای گروه نقش بیمار را بازی 
می کرد و دو نفر دیگر همراهــش بودند. 3نفر دیگر 
هم خودروی طعمه ها را اســکورت می کرد تا پس از 
بیهوش شدن راننده، بی آنکه کسی شک کند پیکر وی 
را در منطقه ای خلوت رها کنیم. ما نمی خواستیم به 
کسی آسیب برسد اما یکی از آنها جانش را از دست 
داد و جسدش را حوالی جاده ساوه رها کردیم. ما پس 
از سرقت با جعل مدارک، خودمان را جای فروشنده 
جا می زدیم و ماشین را در شهرستان های مختلف و 
با قیمت پایین تر از بازار می فروختیم. براســاس این 
گزارش، تاکنون 6شــاکی در این پرونده شناسایی 

شده اند و تحقیقات ادامه دارد.

اعضای باند سرقت طعمه های خود را به کما می فرستادند

داخلی

زن ســالخورده برای چیــدن پیاز کوهــی راهی 
کوهســتان شــده بود اما به دلیل ابتال به بیماری 
آلزایمر راهش را گم کرد و ۱۸ساعت سرگردان بود 
اما رد همین پیازهای کوهی باعث شد امدادگران هالل احمر او را در 

فاصله 2متری پرتگاه پیدا کرده و نجات دهند.
به گزارش همشهری، این زن ۸0ســاله که از اهالی قائمشهر است 
روز سه شنبه هفته گذشته همراه با نوه اش برای گردش و تفریح به 
ارتفاعات جاده خطیرکوه، روستای کرمان رفته بود. چند لحظه غفلت 
کافی بود تا مادربزرگ که به بیماری آلزایمر و فراموشی مبتال است 
راه دیگری در پیش بگیرد و نوه او را گم کند. به همین دلیل پس از 
آنکه نوه این زن و پسرش نتوانستند او را در آن حوالی پیدا کنند از 
هالل احمر درخواست کمک کردند. آنطور که آنها می گفتند این زن 
قصد داشت برای چیدن پیاز کوهی به کوهستان برود اما ناخواسته 
از نوه اش جدا شــد و معلوم نبود به چه سرنوشتي دچار شده است. 
او سن زیادی داشت، به فراموشی مبتال بود. منطقه حفاظت شده و 
پر از حیوانات وحشی و پرتگاه بود و از سویی چیزی تا تاریک شدن 
هوا باقی نمانده بود. همه این عوامل حساسیت امدادگران و نگرانی 
خانواده اش را بیشتر می کرد. در این شرایط بود که امدادگران پایگاه 
ارفعده عملیات جست وجو برای یافتن زن سالخورده را آغاز کردند. 
هوا مه آلود و شعاع دید کم بود و این شــرایط کار را دشوار می کرد. 
به همین دلیل درخواست تیم پشتیبانی شد و 2تیم نیز از سوادکوه 
به تیم جست وجو پیوستند تا عملیات به شکل گسترده تری ادامه 

پیدا کند.

یک شب در میان حیوانات وحشی
محمدرضا شهمیر شورمســتی، یکی از اعضای پایگاه ارفعده که در 

این عملیات حضور داشت به همشهری می گوید: منطقه ای که این 
خانم در آنجا مفقود شده بود منطقه ای جنگلی و کوهستانی است. در 
آنجا انواع حیوانات وحشی مثل خرس، پلنگ، گرگ، گراز وجود دارد 
و پر از پرتگاه است. کافی است کسی در آنجا یک قدم اشتباه بردارد 
تا جانش به خطر بیفتد و در این شرایط زنی سالخورده و تنها جانش 
در خطر بود و ما همه تالش مان برای پیدا کردن او را انجام دادیم و 
جست وجو تا پاسی از شب ادامه داشت اما نتوانستیم او را پیدا کنیم 

و ناامید به پایگاه برگشتیم.
او ادامه می دهد: بعد از تجدید قوا در پایگاه و بررســی دقیق نقشه 
منطقه این بار از تمام پایگاه ها و نیروهای بسیج و افراد بومی منطقه 
درخواســت کمک کردیم و بعد از اذان صبح روز بعد جســت وجو 
به صورت دشتبان و گســترده ادامه پیدا کرد. این بار چون با روشن 
شــدن هوا و افزایش تعداد نیروها احتمال موفقیت بیشتر بود یک 

آمبوالنس نیز در عملیات حضور داشت.

ردی از پیاز کوهی
شهمیر در ادامه می گوید: جست وجو تا ساعت ۱۱ظهر روز چهارشنبه 
بی نتیجه مانده بود. با این حال امیدوار بودیم که این زن به یک آبادی 
یا جان پناه رسیده و نجات پیدا کرده باشد. درحالی که تالش ها ادامه 
داشت در منطقه ای مقداری پیاز کوهی چیده شده دیدیم که روی 
زمین ریخته بود. می دانستیم که این زن برای چیدن همین پیازها به 
کوهستان رفته و پیدا کردن پیازهای چیده شده می توانست سرنخ 
خوبی باشد. کمی جلوتر باز هم مقداری پیاز کوهی روی زمین ریخته 
بود و با فرض اینکه پیازها برای زن گمشده است رد را دنبال کردیم و 
در کمال شگفتی او را کمی جلوتر، درحالی که در فاصله 2متری یک 

پرتگاه خطرناک روی زمین نشسته بود پیدا کردیم.

بازگشت به خانه
این امدادگر هالل احمر درباره وضعیت این زن پس از نجات یافتن 
می گوید: او به لحاظ جسمی سالم بود و آســیبی ندیده بود اما اگر 
2متر جلوتر رفته بود حتما از پرتگاه سقوط می کرد.  آنطور که خودش 
می گفت از شب قبل همانجا نشسته بود و رد پیازهای کوهی که چیده 

بود ما را به طرز معجزه آسایی به او رساند و باعث نجاتش شد.
شهمیر ادامه می دهد: مادربزرگ که از اختالل حواس رنج می برد، 
گفت: مادر و خواهرم را که سال ها قبل فوت شده اند را دیدم که برایم 
زیرانداز انداختند و گفتند فقط همین جا بنشین و تکان نخور تا بیایند 
دنبالت. من هم شب تا صبح خوابم نبرد و مقداری از همان پیازهای 

کوهی را خوردم تا اینکه شما آمدید سراغم.
در چنین شرایطی بود که ۱۸ساعت جست وجوی تیم های مختلفی 
از هالل احمر مازندران و نیروهای مردمی به ثمر نشست و مادربزرگ 

۸0ساله به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد.

دنبال کردن رد پیاز کوهی جست وجوگران را به پیرزن گمشده در کوهستان رساند

نجات معجزه آســای مادربزرگ 80ساله


