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 زنان مطلقه
 طعمه پسر کالهبردار بودند 

ش�هروند| م��رد تبه��کار ک��ه س��ناریوی 
کالهبرداری از 8 زن مطلق��ه را کلید زده بود در 
بن بست پلیسی گرفتار شد. این مرد طعمه های 
خود را از میان زنان انتخاب می کرد که به تازگی 
طالق گرفته بودن��د و ب��ا وع��ده ازدواج آنها را 
فریب می داد. او در مدت کوتاهی یک میلیارد و 

500 میلیارد ریال به جیب زد. 
زنی 41س��اله با مراجعه به مام��وران پلیس 
آگاهی از کالهبرداری 30 میلیون تومانی مردی 
به نام »علیرضا « اطالع داد که با وعده ازدواج وی 

را فریب داده بود. 
این مرد کالهبردار با شناس��ایی زنان مطلقه 
که از تمکن مالی خوبی برخوردار بودند، با وعده 
ازدواج و معرف��ی خود به عنوان م��ردی موجه و 
دارای ش��غلی مناس��ب ارتباط برقرار کرده و از 
آنان با شگرد های مجرمانه کالهبرداری می کرد. 
با دریافت مش��خصات این مرد ج��وان اقدامات 
اطالعاتی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری 
او در دس��تور کار ماموران پلی��س آگاهی قرار 
گرفت. ماموران در ادامه تحقیقات با شناسایی 
مرد کالهب��ردار به نام مهدی 31س��اله، او را در 
یکی از مناطق مسکونی ش��هر ساری دستگیر 
کردند. متهم در تحقیقات و بازجویی های فنی 
پلیس ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما با توجه 
به ش��واهد موجود لب ب��ه اعتراف گش��ود و به 

کالهبرداری دیگر از زنان مطلقه اعتراف کرد. 

دستگيري کالهبردار 70ميلياردي 
در خواف 

مردی که بیش از 70میلیارد ریال از شهروندان 
کالهبرداري کرده بود، دستگیر شد. 

در پي کس��ب اخب��ار و اطالعات��ي مبني بر 
اینکه فردي با اجاره ک��ردن زمین هاي معدني 
شهرستان خواف و س��ایر شهر ها و فروش آن به 
صورت ملکي به دیگران بیش از 7میلیاردتومان 
کالهبرداري کرده اس��ت، بررس��ي موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهي 

شهرستان خواف قرار گرفت. 
ماموران پلی��س آگاهي شهرس��تان با انجام 
یکسري اقدامات اطالعاتي و پلیسي موفق شدند 

این کالهبردار 35ساله را دستگیر کنند. 
در تحقیقات و بازجویي هاي فني و پلیس��ي، 
متهم ابتدا هرگونه کالهبرداري از مالباختگان 
را منکر شد اما در برابر ش��واهد و ادله موجود به 
کالهبرداري 7میلیاردتوماني با سوءاستفاده از 
سادگي افراد و استفاده از اسناد جعلي از طریق 

فروش زمین هاي معدني اعتراف کرد. 
این مرد جوان که اقدامات مش��ابهي را نیز در 
بندرعباس انجام داده است، شاکیان زیادي دارد. 
او جهت بررسي پرونده به بندر عباس اعزام شد. 

 فرمانده انتظامي شهرستان خواف با اعالم این 
خبر به شهروندان توصیه کرد شهروندان سعي 
کنند از طریق مراجع قانوني خرید و فروش های 
خود را انجام دهند و به هیچ وجه فریب چهره به 

ظاهر موجه این افراد را نخورند.

در ارتفاعات اصفهان صورت گرفت

 پليس
 گروه کوهنوردان را نجات داد 

یک گروه کوهنوردي اعزامي از شهرکرد که در 
کوه هاي اصفهان گرفتار برف شده بودند با تالش 

ماموران پلیس نجات یافتند. 
در پي تماس تلفني با مرکز فوریت هاي پلیسي 
110 مبني بر گرفتار شدن یک گروه کوهنوردي 
در برف و یخبندان یکي از کوه هاي شهرس��تان 
س��میرم بالفاصله اکیپ��ي از ماموران پاس��گاه 
انتظامي چهارراه به هم��راه نیروهاي مردمي به 

محل اعزام شدند. 
ماموران پس از چندس��اعت جس��ت وجو در 
تاریکي شب اعضاي گروه کوهنوردي گرفتار در 

کوهستان را شناسایي  کردند و نجات دادند.
س��رهنگ »محمد هادي صادق��ي« فرمانده 
انتظامي شهرس��تان س��میرم گفت: این گروه 
کوهنوردي که در قالب دو دستگاه میني بوس از 
استان چهارمحال وبختیاري عزیمت کرده بودند 
در منطقه تفریحگاهي تخت سلیمان روستاي 
آب ملخ به علت ریزش ش��دید ب��رف و باران هر 
دو خودروي آنه��ا در گل فرو رفته و قادر به ادامه 

مسیر نبودند.
وي اف��زود:  از زم��ان اعالم موض��وع ماموران 
پاس��گاه انتظامي چهارراه به کمک اهالي محل 
و با اس��تفاده از یک تراکتور به امدادرساني گروه 
کوهنوردي شتافتند و سرانجام پس از چندین 
ساعت جست وجو در تاریکي شب اعضاي گروه 
را در یکي از جاده هاي کوهستاني و صعب العبور 

شناسایي کرده و آنها را نجات دادند.
این مقام انتظامي با بیان این که تمامي اعضاي 
گروه در س��المتي کامل به س��ر مي برند، اظهار 
داش��ت: کوهنوردان در مس��جد روستاي آب 
ملخ اسکان داده ش��دند و مراحل امدادرساني و 

خدماتي براي آنان انجام شد.

ذرهبين
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شهروند| مس��افران جاده های برفی  11 استان، در 
عملیات سخت امدادگران هالل احمر از محاصره برف 
و کوالک نجات پیدا کردند.  در این عملیات گس��ترده 
4569 امدادگر هالل احمر در قالب 930 تیم عملیاتی 

دست به امداد و نجات مسافران جاده های یخی زدند. 
روزهای پایانی هفته دوم آبان ماه اس��تان های شمال 
و ش��مال غربی کش��ور پوش��یده از برف ش��د. 2500 
گرفتارشده در جاده و روستاهای برفی 11 استان کشور 
در عملیات نفس گیر سرخپوش��ان هالل احمر نجات 
یافتند. بارش س��نگین برف و به دنبال آن یخبندان در 
بیشتر جاده های کشور مردم و رانندگان درحال حرکت 
در این مسیرها را با سختی بسیاری مواجه کرد، تا این که 
4569 امدادگر در قال��ب 930 تیم عملیاتی به کمک 
مسافران در راه مانده، شتافتند.  رهاسازی 200 خودرو 
در برف مانده، انتقال 6 مس��افر یخ زده به بیمارس��تان، 
امدادرسانی به مسافران در محورهای برفی و مسیریابی، 
عملیات های نجاتبخ��ش امدادگ��ران هالل احمر در 

روزهای پایانی هفته بود. 
عملیات نفس گیر سرخ پوشان هالل احمر

در فاصل��ه 11 آبان م��اه ت��ا 14 آبان م��اه، ب��ا ورود 
س��امانه بارشی به آس��مان برخی از استان های کشور، 
استان های آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، اردبیل، 
زنجان، مازندران، قزوین، کردس��تان، سمنان، گیالن 
و گلس��تان، از برف و کوالک پوشیده شدند. دکتر ناصر 
چرخ ساز معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر در تشریح جزییات امدادرسانی در جاده های 
برفی به »شهروند« گفت: »از تاریخ 11 آبان ماه محورهای 
11 استان کشور در محاصره برف و کوالک قرار گرفتند. 
وقت��ی امدادگران هالل احمر در جریان گرفتار ش��دن 
مس��افران و رانندگان در جاده ه��ای برفی قرار گرفتند 
بالفاصله زنگ آم��اده باش در پایگاه ه��ای هالل احمر 
به ص��دا در آم��د.  4569 امدادگر در قال��ب 930 تیم 
عملیاتی برای امدادرس��انی و نجات گرفتارشدگان در 
برف و کوالک عملیات نفس گیری را آغاز کردند. در این 
مدت امدادگران به 2500 برف زده امدادرسانی کرده و 
به 500 نفر از گرفتارشدگان اسکان اضطراری داده شد. 
امدادگران نسبت به رهاسازی 200 دستگاه خودروی 
در راه مانده اقدام کردند. در سمیرم اصفهان هم عشایر 
منطقه گرفتار سیالب شده بودند که با کمک امدادگران 
هالل احمر در پایگاه های هالل احمر اسکان داده شدند. 
با توجه به استمرار جوی ناپایدار در استان های کشور و 
ادامه بارش ها، امدادرس��انی ها در محورهای مواسالتی 
زنجان - ماهنش��ان، زنجان - قزوین، زنجان - طارم و 
خدابنده - همدان به علت ب��ارش برف همچنان ادامه 

دارد.«
مسافران جاده های برفی اردبیل

امدادرسانی وسیع هالل احمر اردبیل به هزار و 100 
گرفتار برف و کوالک طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
عملیات س��ختی را پیش روی سرخپوش��ان قرار داد. 
مسافران که در جاده های اردبیل گرفتار برف و کوالک 
شده بودند، به کمک امدادگران هالل احمر نجات یافتند. 
بهرام غیبی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل 
در رابطه با عملیات امدادرسانی پایگاه های هالل احمر به 
»ش��هروند« گفت: »بنا به پیش بینی هواشناسی از روز 
دوشنبه 130 امدادگر در پایگاه های بین شهری استان 
اردبیل به صورت آماده باش بودند.  در روزهای سه شنبه 
و چهارش��نبه 1100 مسافر و ساکنان مناطق مختلف 

اس��تان اردبیل گرفتار برف و کوالک شدند. این افراد با 
226 خودرو در محورهای مشگین شهر و گردنه الماس 
در جاده خلخال – اس��الم گرفتار ش��ده بودند. در این 
امدادرسانی به 22 نفر در گردنه الماس اسکان ضروری 
و تغذیه اضطراری نان، خرما، کنسرو و آب معدنی داده 
شده و به بقیه گرفتارشدگان با بستن زنجیر و کمک به 

خودرو امدادرسانی شد.«
بارش برف 70 سانتیمتری در ارتفاعات گیالن

بارش برف در نیمه شمالی کشورکه از بامداد یکشنبه 
آغازش��د در ارتفاعات اس��تان گیالن به 70 متر رسید. 
خاوری مدیرکل راه و شهرسازی گیالن دراین باره گفت: 
»ارتفاع برف در محور اسالم- خلخال به 70سانتیمتر و 

درمحور دیلمان به 60 سانتیمتر رسیده است.«
انتقال ۶ مسافر یخ زده به بیمارستان

در حالی که پیش بینی برف پاییزی برای بس��یاری 
از مسافران جاده های برفی غیرقابل تصور بود برخی از 
مسافران بدون داشتن وسایل گرمازا و حتی لباس گرم 
رهسپار جاده های شمالی کشور ش��ده بودند. با بارش 
برف و کوالک ماموران هالل احمر در میان خودروهای 

گرفتارشده در برف حرکت می کردند تا نجاتگر مسافران 
باشند. مسافران بدون تجهیزات ایمنی در دام کوالک و 
یخبندان گرفتار شده بودند.  دکتر ناصر چرخ ساز معاون 
عملیات س��ازمان امداد و نجات هالل احمر در رابطه با 
این خبر به »شهروند« گفت: »امدادگران سازمان امداد 
و نجات هالل احمر، در 4 روز گذش��ته 6مسافر را که به 
دلیل سرما دچار یخ زدگی بودند به مراکز درمانی منتقل 

کردند.«
نجات هیأت عزاداران از برف و کوالک

مدیرکل بحران استان مازندران از نجات اعضای یک 
هیأت عزاداری از میان برف و کوالک خبر داد. 

رس��تم زرودی دررابطه با امدادرس��انی به عزاداران 
حسینی گفت:  »روز سه ش��نبه 50 نفر از اهالی تنکابن 
و رامسر برای مراسم روز عاش��ورا به ارتفاعات روستای 
نارنه رفته بودند که هنگام بازگشت، اعضای این هیأت 
عزاداری در میانه راه با بارش ش��دید برف روبه رو شدند. 
آنان در مسیر متوقف شده و منتظر توقف بارش ها شده 
بودند. اما پس از مدتی بارش ها ادامه یافت و این افراد در 
میانه راه مانده بودند که با هماهنگی های انجام شده از 

سوی ستاد مدیریت بحران و سازمان راهداری اقدامات 
الزم ب��رای نجات این افراد در دس��تور کار قرار گرفت و 
صبح روز چهارش��نبه مسیر برای بازگش��ت این افراد 

بازگشایی شد.«
مدیرکل بحران اس��تان مازندران با بیان این که این 
افراد حدود 50 نفر بودند، افزود: »در ارتفاعات نارنه یک 
امامزاده وجود دارد که اهالی برای عزاداران روز عاشورا به 

این محل می روند.« 
دکتر ناصر چرخ ساز هم از امدادرس��انی به عزاداران 
در تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: » 3000 امدادگر 
با اس��تفاده از 356 دس��تگاه خودروی عملیاتی و 261 
آمبوالنس وظیفه پوشش امدادی را در روزهای عزاداری 
برعهده داشتند که به 5363 نفر خدمات درمانی ارایه 

شد.«
نجات 4 خانواده عشایری از سیالب

4خانوار عش��ایری وقتی در محاصره س��یالب قرار 
گرفتند، وحش��ت زده در جس��ت وجوی روزنه ای برای 
نجات بودند. تا این که سرخپوشان هالل احمر را پیش 

روی خود دیدند. 
احمدعل��ی آهنگ��ر شوش��تری رئی��س جمعیت 
هالل احمر شهرستان شوشتر در رابطه با آب گرفتگی 
محل اس��کان 4 خانوار عش��ایری گفت:  »در پی اعالم 
خبر آب گرفتگی در بخش شهید مدرس شوشتر، تیم 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر شوشتر به سرعت به 
محل اعزام شدند. بررسی ها نشان می داد محل اسکان 
آنها در درون دره ای اس��ت که با شدت گرفتن بارندگی 
آب زیادی به س��مت چادرهای آنها س��رازیر شده بود، 
که منج��ر به پارگی چادرها و زیراندازها ش��ده اس��ت. 
امدادگران بالفاصله به جابه جایی سریع آنها اقدام کردند. 
در این جابه جایی اعضای داوطلب روستای همجوار به 
کمک تیم امداد رسیدند و با تراکتور یک وانت نیسان را 
که در گل و الی گیر کرده بود بیرون آوردند. همچنین 
تعداد 4 تخته چادر، 4 تخته موکت، 40 کیلوگرم برنج، 4 
شعله فانوس، 12 تخته پتو و 40 قوطی کنسرو تن ماهی 

بین مردم توزیع شد.«

آژير

 مرگ دو کارگر پتروشيمی جم
 بر اثر گازگرفتگی

یکی از کارگران واحد تعمیرات برای شست وشو و 
خارج کردن شیئی که درون یکی از مخازن افتاده بود 
وارد مخزن شده و بالفاصله دچار گازگرفتگی شد. این 
درحالی بود که یکی دیگر از کارگران برای نجات وی 
اقدام کرد اما او نیز دچار گازگرفتگی شد و جان باخت. 
در پی وقوع حادثه منجر به فوت دو نفر از کارگران 
تعمیرات واحد »الفین« پتروش��یمی ج��م، یکی از 
کارگران این مجتمع پاالیشگاهی به تشریح جزییات 

این حادثه پرداخت. 
یکی از کارگران پتروش��یمی جم در تشریح این 
حادثه به ایلنا گفت:  حوالی ساعت 14 روز 13 آبان ماه 
»حس��ین حیدری« کارگر واحد تعمیرات به دستور 
مسئول ایمنی برای شست وشو و خارج کردن شیئی 
که درون یکی از مخازن افتاده بود وارد مخزن شد. او 
با بیان این که مطابق اصول حفاظت ایمنی و بهداشت 
کار باید قبل از ورود کارگران به داخل مخازن، میزان 
گاز موج��ود در آن مخازن توس��ط عوامل بهره بردار 
سنجیده شود، گفت: این قاعده و اصل حیاتی ایمنی 

توسط مسئوالن رعایت نشد. 
حس��ین حیدری پس از ورود به داخل مخزن گاز 
دچار گازگرفتگی ش��د و در این هنگام یکی دیگر از 
کارگران واحد تعمیرات به نام »محمود جعفری« که 
در   همان واحد مسئولیت هدایت راننده جرثقیل را 
برعهده داشته است با مش��اهده گازگرفتگی کارگر 
واحد تعمیرات برای نجات وی وارد مخزن ش��د اما 
او نیز دچار گازگرفتگی ش��د.  وی با تأکید بر این که 
واح��د بهره برداری و ایمنی پتروش��یمی باید پیش 
از ورود حس��ین حیدری به داخل مخ��زن، میزان 
گاز داخل آن را می س��نجید، گفت: در زمان حادثه 
مس��ئول ایمنی بدون این که هیچ اطالعاتی از وضع 
گاز موجود در مخازن داش��ته باش��د مجوز پرمیت 
)مج��وز کار این کارگ��ر( را صادر کرده اس��ت.  این 
کارگر پتروشیمی جم با بیان این که برای انجام امور 
تعمیراتی باید هر پرمیت »مجوز کار« در سه نسخه ای 
از سوی مسئوالن بهره برداری و مسئول ایمنی سایت 
صادر ش��ود، گفت: مطابق روال قانونی یک نسخه از 
این مجوز باید در اختیار واحد ایمنی و آتش نش��انی 
پتروشیمی و نس��خه های دیگر آن در دست کارگر 
تعمیرات و اتاق کنترل و نگهداری ق��رار گیرد.  وی 
همچنین درخصوص جزییات بیش��تر این حادثه 
گفت: بعد از وقوع حادثه با اطالع س��ایر کارگران دو 
آمبوالن��س در صحن��ه حادثه حاضر ش��دند اما به 
دلیل نداشتن امکانات اولیه درمانی همانند ماکس 
و کپس��ول اکس��یژن دوباره برای تجهیز ش��دن به 
پایگاه خود بازگشتند. این مسأله باعث ایجاد تأخیر 
20دقیقه ای در عملیات امداد و نجات شد.  به گزارش 
خبرنگار ایلن��ا، روابط عمومی پتروش��یمی جم دو 
کارگر کشته شده را کارگران شرکت پیمانکاری»جم 
صنعتکاران« خوانده و گفته اس��ت ای��ن دو کارگر 
جهت تمیزکاری وارد رآکتور ش��ده بودند که بر اثر 
استنشاق گاز نیتروژن جان خود را از دست دادند. در 
این گزارش آمده که واحد الفین به دلیل نقص فنی 
کوتاه مدت و تعمیرات روتین از سرویس خارج بوده 
و واحد بهره برداری تصمیم به تمیزکاری و تعمیر در 
سطح سایت کرده بوده که رآکتور هم یکی از آنها بوده 
است.  گفتنی است شرکت جم صنعتکاران به عنوان 
پیمانکار تعمیرات و نگهداری پتروشیمی جم مشغول 

فعالیت است. 

 555 گرم ترياک
 در معده مسافر اتوبوس

ماموران ایستگاه بازرسي »نصرت آباد« سیستان و 
بلوچستان از معده یک متهم 555 گرم تریاک کشف 
کردند. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ »رضا 
ناظري« در تشریح جزییات این خبر گفت: ماموران 
ایس��تگاه بازرس��ي »نصرت آباد« در هن��گام کنترل 
خودروهاي عبوري به یکي از سرنشینان یک اتوبوس 

مشکوک   مي شوند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان 
و بلوچس��تان افزود: مته��م در تحقیقات تخصصي 
پلیس به بلع مواد مخدر اعتراف کرد و ماموران موفق 
به کشف 555 گرم تریاک از معده این متهم شدند. 
متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایي معرفي 

شد.

رویخطحادثه

 تصادف زنجيره ای
 در محور مشهد - باغچه

تصادف زنجیره ای در محور مش��هد �� باغچه 
16 مسافر را راهی بیمارستان کرد. رضا وفایی نژاد 
رئیس اورژانس خراس��ان رض��وی در گفت وگو 
با تس��نیم اظهار کرد: در پی تص��ادف تعدادی از 
خودروها در فواصل مختلف محور مشهد �� باغچه 
16 مسافر مصدوم ش��دند. وی افزود: مصدومان 
این حادثه با کمک نیروهای امدادی و اورژانس به 

بیمارستان امدادی مشهد منتقل شدند.
وی با بیان این که این حادث��ه در محور ورودی 
اتوبان باغچه به مشهد رخ داده است، تصریح کرد: 
مصدومان این حادثه به وسیله یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و 3 دس��تگاه آمبوالنس و یک دستگاه 
آمبوالن��س هالل احم��ر به بیمارس��تان منتقل 
ش��ده اند. وفایی نژاد خاطرنش��ان کرد: 10 نفر از 
مصدومان این حادثه در بیمارستان امدادی مشهد 
به صورت سرپایی درمان و 6 نفر دیگر از مصدومان 
به علت جراحات ش��د ید این حادثه رانندگی در 

بیمارستان امدادی مشهد بستری شده اند.

مکث

ش�هروند| مرد مس��لح که به خاطر اختالف 
قدیمی قصد داشت دوس��تش را به قتل برساند 

در دام پلیس گرفتار شد. 
چندی پیش فردی با پلیس بندر گناوه تماس 
گرفت و از مجروحیت یک نفر با شلیک اسلحه 
ش��کاری در یکی از روس��تاهای این شهرستان 

خبر داد. 
بالفاصله پ��س از دریافت این خب��ر تیمی از 
ماموران نی��روی انتظامی راه��ی محل حادثه 

شدند. 
با حضور ماموران در محل مش��خص ش��د دو 
هم محله ای که از مدت ها قبل با یکدیگر اختالف 

داشته با یکدیگر درگیر شده اند. 
در این میان یکی از طرفین درگیری با شلیک 
اسلحه ش��کاری طرف دیگر را مجروح کرد و به 

مکان نامعلومی گریخت. 
سرهنگ اکبر قاسمی فرمانده انتظامی گناوه 
گفت: پس از تشکیل پرونده ماموران تحقیقات 
خود را برای پیدا کردن ردی از عامل اصلی این 

تیراندازی آغاز کردند. 
مرد مسلح پس از ش��لیک به مکان نامعلومی 

گریخته بود و هیچ س��رنخی از وی در دسترس 
نبود اما کارآگاهان پلیس توانس��تند با اقدامات 
کارشناسانه و پلیسی خود در کمتر از 12 ساعت 
مخفیگاه وی را شناس��ایی و در ی��ک عملیات 
غافلگیرانه پلیس��ی وی را محاصره و دس��تگیر 

کنند.
وی در ادامه اف��زود: پس از دس��تگیری مرد 
مسلح، وی توس��ط کارشناسان تحت بازجویی 
قرار گرفت. او در همان بازجویی های ابتدایی لب 
به اعتراف گشود و درباره حادثه به ماموران گفت 
که از مدت ها پیش با دوست قدیمی اش اختالف 
داش��ته و روز حادثه او را با شلیک گلوله مجروح 

کرده است.
وی اظهار ک��رد: این مرد پس از دس��تگیری 
به همراه اسلحه ش��کاری استفاده شده تحویل 

مقام های قضایی شد.
فرمانده انتظامی گناوه گف��ت: از مردم انتظار 
داری��م که در ص��ورت بروز هرگون��ه اختالف و 
درگی��ری خویش��تنداری ک��رده و از اقداماتی 
که عاقبت آن پش��یمانی و نگرانی باشد، به جد 

بپرهیزند.

دستگيری مرد روستايی مسلح 

خبر

ش�هروند| ب��ه ص��دا درآم��دن آژی��ر مغازه 
طالفروشی باعث دستگیري سارق نقابدار توسط 
پلیس ش��د. مرد س��ارق وقتی وارد طالفروشی 
شد تا نقش��ه س��رقتش را انجام دهد تصورش را 
هم نمی کرد با به صدا درآمدن آژیر خطر، پلیس 

بالفاصله او را دستگیر کند. 
ماجرا از آنجایی آغاز شد که چند روز پیش وقتی 
آژیر خطر یکی از طالفروشی های شهر آبسرد در 
دماوند که متصل به پلیس 110 بود به صدا درآمد 
ماموران انتظامی بالفاصله راهی محل حادثه شدند 

تا پیگیر ماجرا شوند.
سرهنگ نیکجو جانشین انتظامي فرماندهي 
انتظامي ویژه ش��رق اس��تان تهران در تش��ریح 
جزییات ای��ن خبر گفت: وقتی مام��وران نیروی 
انتظامی در کمترین زمان ممکن خود را به محل 
حادثه رساندند متوجه ش��دند سارق جوانی با در 
دست داش��تن یک اس��لحه کمری قصد سرقت 
از طالفروش��ی را دارد. مام��وران بالفاصل��ه برای 
دستگیری و خلع سالح سارق جوان دست به کار 

شدند.
وی در ادام��ه گف��ت: س��ارق جوان پا ب��ه فرار 

گذاشت اما ماموران نیروی انتظامی توانستند در 
یک عملیات ضربتي و تعقیب و گریز کوتاه سارق 
جوان را دستگیر کنند. در همان لحظات ابتدایی 
دستگیری ماموران با بررسی اسلحه کشف شده 
متوجه شدند س��الح کمري قالبي بوده و سارق 
جوان قصد داش��ته با این اس��لحه قالبی صاحب 

طالفروشی را بترساند.
نیکجو در ادامه تصریح کرد: س��ارق جوان پس 
از دس��تگیری به پاس��گاه انتظامی منتقل شد و 
تحت بازجویی قرار گرفت. وی که هیچ راهی جز 
اعتراف نداشت درباره انگیزه خود به ماموران گفت:  
به خاطر بدهی مالی زیادی که داشتم از مدت ها 
پیش به فکر س��رقت از یک طالفروش��ی بودم تا 
این که امروز نقشه ای را که از مدت ها قبل کشیده 
بودم اجرا کردم. من برای این سرقت فکر همه جا 

را کرده بودم به جز آژیر خطر مغازه طالفروشی.
در پایان جانش��ین فرمانده��ي انتظامي ویژه 
ش��رق اس��تان تهران به مغازه داران توصیه کرد 
فروش��ندگان محل کس��ب خود را به آژیرهاي 
خطر متصل به مرکز فوریت هاي پلیس��ي 110 

دوربین هاي مدار بسته مجهز کنند.

آژير خطر به داد مرد طالفروش رسيد

ش�هروند| مادر تنکابنی به عشق شهدای گمنام از 
قصاص قاتل فرزندش گذشت. 

سه س��ال پی��ش زن جوان��ی در پی ی��ک اختالف 
خانوادگی و بر اثر مش��اجره لفظی توسط همسرش به 
قتل رسید.  شوهر قاتل  خود را به کالنتری شهر تنکابن 

معرفی کرد و پرده از جزییات این جنایت برداشت. 
پرونده پس از تکمیل جهت ص��دور حکم نهایی به 
مراجع قضایی ارجاع داده ش��د. قاضی دادگاه با  بررسی 
مدارک و تحقیق از شواهد و همچنین به استناد اعتراف 
متهم نسبت به قتل همسرش و نیز بنا بر اصرار اولیای 
دم مبنی بر قصاص متهم، حکم به اعدام وی صادر کرد. 

پس از 3 س��ال از وقوع قتل و با نزدیک شدن به زمان 
اجرای حکم اعدام، جمعی از نزدیکان متهم، مدتی پیش 
ضمن مالقات با فرمانده سپاه تنکابن و شرح واقعه، از وی 
تقاضا کردند تا اولیای دم را نسبت به عفو و صرف نظر از 

اجرای حکم قصاص متقاعد سازند. 
فرمانده س��پاه تنکابن صبح دی��روز در گفت وگو با 
خبرنگار بالغ، گفت: با اط��الع از چگونگی ماجرا و پس 
از تحقیق و بررسی پیشینه رفتاری و سوابق اخالقی فرد 
متهم، بر حسن ش��هرت و رفتار وی در بین شهروندان 
اطمینان کامل پی��دا کردی��م و در راس��تای عمل به 
دستورات الهی و پیروی از سیره نبوی مبنی بر نجات یک 

انسان »مسلمان« نجات یک جامعه »مسلمین« است، در 
این مسیر گام برداشتیم.  سرهنگ حسین محمدرضایی 
در ادامه افزود:  با توکل به خداوند متعال جهت دیدار با 
اولیای دم  به خانه آنها رفتیم. پدر مقتول به محض اطالع 
از نیتمان، آمادگی خود مبنی بر رضایت و گذش��ت از 
حکم اعدام را اعالم کرد، اما این پایان کار نبود، پافشاری 
و اصرار مادر نسبت به اجرای حکم اعدام قاتل فرزندش 
و آن هم در موعد مقرر ما را نس��بت به پایان خوش این 
ماجرا ناامید ساخت.  فرمانده سپاه تنکابن اظهار داشت: 
ورود ش��هدای گمنام به تنکابن سبب ش��د تا از مقام و 
جایگاه رفیع این عزیزان در پیشگاه خداوند متعال کمک 

بخواهیم و بار دیگر جهت گفت وگو با اولیای دم مالقات 
کنیم.  وی گفت: در آخرین دیدار ب��ا مادری که داغدار 
فرزندش بود، او را به آبروی شهدای گمنام شهرمان قسم 
دادم و در ادامه گزیده ای از مصیبت حضرت زینب)س( 
در غم از دست دادن برادرانی چون حضرت ابا عبداهلل)ع( 
و حضرت قمر بنی هاش��م را بازگو ک��ردم.  درحالی که 
هق هق گریه امان صحبت کردن را از این مادر داغ دیده 
گرفته بود، زیر لب و آهس��ته گفت: »بخش��یدم... عفو 
کردم...« و سپس صدای اهلل اکبر و گلواژه صلوات و ذکر 
یاحس��ین)ع( و یا ابالفضل حاضران و اطرافیان حال و 

هوای وصف ناشدنی به خانه اولیای دم بخشید.

گذشت یک مادر از قصاص قاتل فرزندش

در 11 استان کشور رخ داد
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