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شــهروند| اختالف اراضی بین برخی از مردم محمودآباد و 
کارکنان پایگاه هوایی بیشه کال جنجال بزرگی به پا کرد؛ جنجالی 
که به زد و خورد، سنگ پرانی، تیراندازی و درنهایت خونریزی منجر 
شد. مردمی که ظاهرا برای پس گرفتن زمین شان به آن محدوده 
رفته بودند، با شلیک های پیاپی کارکنان پایگاه هوایی که متعلق به 
نیروی هوایی ارتش بودند، مواجه شدند. 2 کارگر کشته و 4 نفر از 
مردم هم بشدت زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافتند. اقدامی 
که به گفته سردار ولی اهلل نانواکناری، نماینده بابلسر و فریدونکنار 
در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان مازندران خودسرانه بوده و 
باید قوه قضائیه برخورد جدی و محکم با این اقدام نابخردانه داشته 
باشد. در حال حاضر 8 نفر از عامالن دستگیر شده اند و تحقیقات 
پلیس و دستگاه قضائی در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد. 

عصر روز شنبه بود که یک درگیری در بخش سرخرود شهرستان 
محمودآباد رخ داد. این درگیری در حالی رخ داد که ضابطان قضائی 
در حال اجرای حکم دادگاه مبنی بر واگذاری بخشــی از اراضی 
پایگاه هوایی بیشه کال واقع در این منطقه بودند. ماجرا از این قرار 
بود که بین مردم و اردوگاه نیروی هوایی بیشــه کال یک اختالف 
اراضی وجود داشت و این اختالف به یک درگیری ختم شد. فیلم 
این درگیری که در آن عده ای از مردم ایســتاده اند و ناگهان مورد 
حمله کارکنان پایگاه قرار می گیرند، حاال در فضای مجازی دست 
به دست می چرخد و سروصدای زیادی به پا کرده است. مسئوالن 
همه پیگیر این ماجرا شدند. به گفته نماینده بابلسر و فریدونکنار 
در مجلس» این پایگاه یک اردوگاه تفریحی در آن منطقه است و 
پس از آغاز این اختالف و پیگیری مردم، حکم قضائی هم به نفع 
مردم صادر شد تا زمین ها را پس بگیرند؛ برای همین از طرف قوه 
قضائیه حکم برای اجرا رفته بود اما افراد داخل اردوگاه مانع اجرای 
این حکم شدند. کارگرانی هم که آن سوی اردوگاه مشغول به کار 
بودند، وقتی دیدند که نیروی انتظامی بــرای اجرای حکم آمده 
آن جا تجمع کردند. تعداد کارگران هم حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر بود اما 
ناگهان از طرف اردوگاه به طرف مردم تیراندازی شد. در این میان 
کارگرانی که در محوطه محل ساخت وساز شهرکی مشغول به کار 
بودند، زخمی یا کشته شدند.« سردار ولی اهلل نانواکناری، نماینده 
بابلسر و فریدونکنار در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان مازندران 
درباره این ماجرا به خبر آنالین گفت: »من صحنه ای را دیدم که 
یک نفر دست به کمر در کناری ایســتاده و در حال تماشا بود اما 
ناگهان تیر به ســرش می خورد. درگیری به این شکل بوده است. 
در حال حاضر نیز شورای تأمین استان و شهرستان ورود کرده و 
اقدامات تامینی را انجام دادند. در این درگیری ۲ نفر  کشته شدند، 
۴ و ۵ نفری هم تیر خوردند، چند نفر هم با باتوم زخمی شــدند 
که در حال حاضر بستری هســتند؛ اما مسأله اینجاست که این 
اقدام کامال خودسرانه بوده است. کدام آدم عاقلی هست که حکم 
تیر بدهد؟ کسانی که این کار را کردند حتما یک اقدام خودسرانه 

انجام دادند. مگر می شود به سمت مردم تیراندازی کرد. زخمی و 
کشته شدن افراد خارج از محدوده اردوگاه بوده است. این ماجرا به 
هر شکلی قابل قبول نیست و غیرانسانی و محکوم است. در حال 
حاضر نیز خاطیان این موضوع که از عوامل اردوگاه بودند، دستگیر 
شده اند. پرونده در دست قوه قضائیه است و انتظار می رود که با آنها 
برخورد شود تا دیگر خودسرانه دست به اقدام چنین عمل نابخردانه 
و تحریک آمیزی نزنند. کســانی هم که کشته شــدند کارگران 

روزمزدی بودند که در حال کارکردن بودند.«
این در حالی است که نیروی هوایی ارتش نیز پس از این ماجرا، 
واکنش نشــان داد و اطالعیه ای در این رابطه صادر کرد. نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن تسلیت به خانواده های 
داغدار درگذشتگان حادثه روز شنبه در بیشه کال به تشریح ابعاد و 
جزییات بیشتری پرداخت و در توضیح ماجرا اعالم کرد »فرودگاه 
پادگان بیشه کال نیروی هوایی به عنوان تنها مرکز آموزشی انجام 
عملیات نجات خدمه به منظور آموزش خلبانان و کروی پروازی 
این نیرو در اراضی واقع در شهرستان محمودآباد استان مازندران 
استقرار یافته و به دلیل موقعیت خاص سوق الجیشی در طرح های 
عملیاتی برای مقابله با تحرکات احتمالی بیگانگان، مردم یاری و 
کمک به مردم در حوادث غیرمترقبه و ناگوار به عنوان پایگاه مقدم 
پیش بینی شده اســت. باند فرودگاهی نیروی هوایی در پادگان 
بیشــه کال یکی از باندهای موجود در استان مازندران با مأموریت 
آموزش نجات خدمه در موقعیت های جغرافیایی جنگل و دریا و 
پشتیبانی محسوب می شود که وجود ساخت وسازهای غیرمعمول 

در حریم این باند موجب اختــالل در روند مأموریت های مهم از 
جمله مأموریت های امــدادی و مردم یاری در حوادث و ســوانح 

طبیعی و غیرمترقبه این فرودگاه راهبردی شده است.
بر اساس ابالغیه ریاست حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح 
به شــماره  ۲۹۱/۱۱۵۰/۳۶۱۴در تاریخ  ۱۳۹۷/۱۲/۲۶و متعاقبا 
نامه فرمانده نیروی هوایی ارتش به  شماره ۴۸-۴۸۴۰/۱۵/۱ در 
تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ به مراجع مرتبط در سرخرود استان مازندران، 
صراحتا تصریح شده است که »هرگونه خلع ید و رهاسازی اراضی 
و اماکن تحت اختیار نیروهای مســلح مستلزم رعایت تشریفات 
خاص قانونی و کســب مجوز از سلسله مراتب سازمانی نیروهای 
مســلح اســت« و همچنین در این ابالغیه ها تأکید شده که »با 
توجه به موقعیت حســاس کنونی جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه و ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور و اهمیت و حساسیت 
مأموریت های خطیر نیروهای مسلح در راستای حفظ و حراست 
از کشور، ضمن توقف عملیات اجرایی پرونده مطروحه از هر گونه 
دستور خلع ید از پالک های مورد نظر بدون رعایت موارد یادشده 

جلوگیری به  عمل آید«.
این در حالی اســت که به دنبال صدور حکم مبادی ذی ربط 
مبنی بر تحویل گیری بخشی از زمین توسط افراد مدعی، پس از 
مراجعه مأموران جهت اجرای حکم خلع ید از قسمتی از اراضی 
نیروهای مســلح و پس از تنظیم صورتجلسه توسط ضابطین 
قضائی و ترک محل اجرای حکم، یکی از مدعیان مالکیت روند 
اعتراضــی خود را به صــورت غیرقانونی ادامــه داد و با تحریک 

تعدادی از کارگران خود موجب دامن زدن به ناآرامی و درنهایت 
هجوم به سمت پادگان نظامی شد. در پی این هجوم و در مرحله 
نخست، مسئوالن و کارکنان پادگان در تالش بودند تا در آرامش 
و با مذاکره مسالمت آمیز مهاجمان را آرام کنند، لیکن به دنبال 
تشدید التهاب ها و پس از تعرض به منطقه نظامی، تعدادی اقدام 
به درگیری های نزدیک با عناصر تأمین حفاظت فیزیکی کرده 
و کارکنان و سربازان برای ممانعت از ادامه این تعرض به پادگان 
با وجود تجهیزات حســاس هوایی و جلوگیری از خلع سالح و 
احتمال تســخیر پادگان، پس از مجروحیت ناشــی از ضرب و 
شتم، اقدام به شلیک هوایی هشــدار کردند که با توجه به وجود 
زمین های غیرهمسطح، متاسفانه بر حسب اتفاق 2 تن از افراد 
حاضر در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله فوت کردند. نیروی 
هوایی ضمن تسلیت مجدد به خانواده های داغدار این درگیری، 
این موضوع را از مبادی قانونی ذی صالح پیگیری و اعالم می دارد 
همان گونه که در دوران پرافتخار هشــت  سال دفاع مقدس با از 
خودگذشتگی و ایثار کارکنان والیی این نیرو و پس از آن در مقاطع 
حساس و ناگوار مانند سوانح طبیعی سیل در استان های مازندران، 
گلســتان، لرستان و خوزســتان و زلزله کرمانشــاه با سرلوحه 
قراردادن شــعار »ارتش فدای ملت« همواره یار و یاور مردم بوده 
است، همچنان موجب اطمینان قلب مردم خونگرم خطه دالور 
خیز مازندران خواهد بود؛ لیکن ضمن بررسی دقیق علل و عوامل 
حادثه، محرکان و مقصران ایــن حادثه را از طریق مراجع قانونی 

مورد پیگرد قرار می دهد.
رحیم رحیمی میالشــی، دادستان نظامی اســتان مازندران، 
هم توضیحات دیگری در این باره ارایه کرد و گفت: »روز گذشته 
مأموران انتظامــی در معیت نماینــده دادگاه جهت جانمایی و 
چگونگی اجرای حکم قاضی دادگاه عمومی و انقالب محمودآباد 
درباره آزادســازی بخشــی از زمین های پایگاه هوایی ارتش در 
روستای بیشه کال بخش سرخرود که به نفع یکی از اهالی روستا 
صادر شــده بود، ضمن ابالغ موضوع به فرمانده پایگاه، در محل 
حاضر می شوند. به دنبال ممانعت از انجام جانمایی، صاحب ملک 
در اقدامی خودسرانه و تحریک آمیز به همراه کارگران خود در محل 
حاضر شده و اقدام به سنگ پرانی به سمت عوامل پایگاه می کند 
که مأموران نیز اقدام به تیرانــدازی هوایی کرده و با توجه به ادامه 
تعرض مبادرت به تیراندازی می کنند. بر اثر این تیراندازی، 2 نفر 
کشته و 4 نفر مجروح می شوند و به دنبال وقوع این حادثه، تیمی 
از سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران به سرپرستی اینجانب 
در محل حضور یافته و معاینه و تحقیقات محلی را آغاز می کنند.« 
همچنین دادستان نظامی استان با حضور در بیمارستان و دلجویی 
از آســیب دیدگان با اولیای دم مقتوالن بــه گفت وگو پرداخت و 
خواستار آرامش آنها شد و قول برخورد قاطع و قانونی با عوامل این 

حادثه را داد.

حادثه
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شهروند| موتورسواری که به مأمور پلیس یگان امداد حمله کرده بود، به دادسرا معرفی شد.  سردار حسین رحیمی درباره موضوع درگیری یک موتورسوار با پلیس یگان  امداد در 
حومه چهارراه ولیعصر)عج( که فیلم این درگیری در شبکه های مجازی منتشر شده بود، گفت: »این فرد درحالی که با موتورسیکلت داخل پیاده رو بود، به یکی از بانوان متلک پرانی 
کرد که همکار انتظامی به وی  تذکر داد و این شخص به همکار ما حمله کرد.« این فرد به سرعت بازداشت شد و روز پنجشنبه به دادسرا معرفی شده است که براساس حکم مقام 
قضائی به اتهام اخالل در نظم عمومی با قرار 400میلیونی تومانی روانه زندان شد. وی با بیان این که درحال اجرای طرحی با عنوان انضباط بخشی به پایتخت هستیم، متذکر شد: 
»این طرح ها برای جمع آوری معتادان متجاهر، بساط گران غیرمجاز، پاکسازی پارک ها در نقاط مختلف پایتخت اجرا شده و در مناطقی مانند خیابان انقالب، ولیعصر، پیروزی، 

لویزان و سایر نقاط با جدیت درحال اجراست و همکاران من نیز در جریان این حادثه برای همین انضباط بخشی حضور داشتند.«

دستگیری 
موتورسواری 
که  پلیس را 
کتک زد
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در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.
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آگهی مفقودی 
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مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

مومنی :گلســتان|  به گــزارش روابط عمومی 
اداره کل شیالت گلستان، سرهنگ پاسدار غالمرضا 
شــفائی زاده با اعالم این خبر اظهــار کرد: طی این 
عملیات که در داخل خلیج گرگان روبروی روستای 
قره سو  انجام گرفت یک دســتگاه قایق موتوری، 1 
کیلوگرم ماهی استخوانی از نوع کفال ریز و 1 رشته 
دام فلسدار کشف گردیده و به پایگاه آشوراده انتقال 

یافت.
وی گفت: همچنین در عملیاتــی دیگر در خلیج 
گرگان روبروی کانال قره ســو دو صیــاد غیر مجاز 
به همــراه یک دســتگاه قایق موتــوری، مقدار 20 
کیلوگرم ماهی اســتخوانی کفال ریز، یک عدد باک 

30 لیتری و 2 عدد پارو شناسایی و دستگیر شدند.
 فرمانده یگان حفاظت شــیالت گلســتان بیان 
داشــت: متهمین این عملیات ها بــه همراه آالت و 
ادوات کشف شــده پس از تشــکیل پرونده جهت 
سیر مراحل قانونی به دادســرای عمومی و انقالب 
شهرســتان بندرترکمن معرفی شــدند. سرهنگ 
شــفائی زاده در پایان اذعان داشــت: همچنین در 
این عملیــات مامورین در خلیج گــرگان مقدار 50 
کیلوگرم ماهی استخوانی از نوع کفال ریز، تعداد 85 
رشته دام فلسدار و 2 شاخه لنگر بالصاحب را کشف 

و جمع آوری و به پایگاه آشوراده انتقال دادند. 

   دستگیری صیادان غیرمجاز 
 توسط نیروهای یگان حفاظت

 شیالت گلستان

استان

شربتدار:گلســتان|  به گزارش روابــط عمومی و 
امورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و 
گردشگری استان گلستان ، این مراسم روز پنجشنبه 17 
مردادماه 98 با حضور دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ، دکتر حق شــناس استاندار گلستان ، چراغعلی 
معاون سیاســی ، امنیتی و اجتماعی استاندار ، مهندس 
ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری استان گلستان و جمع کثیری از خبرنگاران 
و فعاالن مطبوعات و رســانه های اســتان در هتل آذین 
شهرستان گرگان برگزار شــد. دکتر سید عباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در این مراسم گفت: شعار 
و رویکرد این دولت در وزارت فرهنگ و ارشــاد این است 
که که ایران فقط تهران نیســت و تالش داریم تا با حضور 
در اســتانها و همراهی با فعاالن فرهنگ، هنر و رسانه این 
شــعار را عملی کنیم. او افزود: در آغاز سال اتفاقی رخ داد 
و سیل 25 اســتان کشــور را در بر گرفت که این حادثه 
از استان گلســتان آغاز شــد و قصد داریم با این حضور 
یادی کنیم از رنج و ســختی هایی که مردم این اســتان 
در آغازین روزهای سال داشــتند. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بیان کرد: با توجه به ســهمی که رسانه های ما و 
رسانه های استانی در اطالع رســانی و افزایش همکاری و 
مشارکت در حادثه ســیل داشتند امروز آمدیم در استان 
تا تشــکر و قدردانی داشته باشــیم. او بیان داشت: امروز 
هر فردی با یک گوشــی تلفن همراه هوشمند و اینترنت 
می توانــد در یــک لحظه، بــدون هزینه یا بــا کمترین 
هزینه به منابع زیادی از اطالعات دســت پیدا کند. این 
 اتفاق بر رســانه های ما اثر گذاشته اســت و باید به فکر 
راه حل باشــیم. صالحی خاطرنشــان کرد: رســانه ها به 
عنوان یــک نهاداجتماعی باید بتوانند در توســعه نقش 
داشته باشند و به کاهش آسیب های اجتماعی و محیطی 
کمک کنند؛ به نحوی که حاکمیــت و ملت حس کنند 
یکی از نقش های قابل توجه رسانه، فعالیت به عنوان یک 
نهاد فعال اجتماعی اســت. وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی 
با بیان اینکه ســرانه درآمد استان گلســتان پایین تر از 
برخی استان های دیگر اســت، گفت: این در حالی است 
که گفته می شود تولید موادخام در این استان بسیار زیاد 
است اما در سهم درآمد ســرانه مردم اثر ندارد. در چنین 
شرایطی رسانه ها باید ســهم خود را برای توسعه استان، 
جذب سرمایه گذار و غیره ایفا کنند. ارائه اینترنت رایگان 
یکســاله به خبرنگاران، افزایش دو برابری یارانه نشریه ها 
در اســتان های ســیل زده و غیره از دیگر خبرهای وزیر 

فرهنگ و ارشاداسالمی برای خبرنگاران بود.

 برگزاری آیین بزرگداشت
 روز خبرنگار در استان گلستان

استان

شهروند|  نوزاد ربوده شده شهریار پیدا شد. این نوزاد 
شیرخوار دوماه پیش به طرز عجیبی از داخل بیمارستان 
تامین اجتماعی شهریار دزدیده شده بود. »آراد« پسربچه 
دو ماهه ظهر یکشنبه در مسجد ولیعصر شهریار از سوی 
نمازگزاران درحالی پیدا شد که یک نامه کوتاه همراه او بود. 
در آن نامه نوشته شده که عذاب وجدان و شرایط روحی و 
روانی پدر و مادر آراد باعث شده این کودک به خانواده اش 
بازگردانده شود. لباس بیمارستان و دستبند مخصوص 
نوزادان همــراه این کودک بوده اســت. آراد پس از انجام 

تشریفات قانونی تحویل خانواده اش شد. پلیس درحال 
بررسی دوربین های مداربســته اطراف مسجد است تا از 

رباینده یا ربایندگان سرنخی پیدا کند. 
حوالی ظهر دیروز بود که آراد در یک مسجد پیدا شد. 
زنان نمازگزار مجســد ولیعصر واقع در خیابان کرشــته 
شهریار درحالی که خودشــان را برای نماز جماعت آمده 
می کردند، با یک نوزاد شیرخواره  در قسمت زنانه مسجد 
مواجه شدند. نوزادی با لباس بیمارستان و نامه ای که همراه 
او بود. لباس بیمارستان و نوشته های نامه زنان نمازگزار 

مسجد را مطمئن کرد که این نوازد همان پسر شیرخواری 
بود که حدود دو ماه پیش از بیمارستان تامین اجتماعی 
این شهر ربوده شده بود. بالفاصله موضوع به پلیس اطالع 
داده شد و بعد هم خانواده این نوزاد به پلیس آگاهی رفتند 
و تا فرزندشان را بعد از دو ماه دوری تحویل بگیرند. آن طور 
که پدر آراد به »شــهروند« می گوید زنی که کودک را در 
مسجد  دیده، مادر شهید اســت و پس  از بررسی نوزاد و 
دست نوشــته ها او ماجرا را به پلیس اطالع داده اســت: 
»ســاعت 1:20 دقیقه نوزاد در مســجد پیدا می شود، 

یعنی بعد از نماز ظهــر و عصر. من فکر می کنم رباینده از 
این فرصت اســتفاده و آراد را در حین نماز در مسجد رها 
کرده است.« او درباره چگونگی اطالعش از پیداشدن  آراد 
هم می گوید: »من قبــل از تماس پلیس از طریق یکی از 
آشنایان در جریان ماجرا قرار گرفتم. این فامیل ما از مقابل 
مسجد ولیعصر رد می شده که متوجه ازدحام و شلوغی 
عجیب آن جا می شود. پس از پرس وجو متوجه می شود 
که نوزادی در مســجد پیدا شــده. همان موقع موضوع 
را تلفنی به من اطــالع داد.« او ادامه می دهد: »بعد هم به 
اداره آگاهی رفتم، به من گفتند که آراد معاینه کامل شده و 
هیچ مشکلی ندارد. دستبند مخصوص نوزاد هنوز همراه او 
بود، لباس بیمارستان هم به تن داشت، البته یک خال هم 
در بدن او بود که همه اینها نشــان می داد آراد من است.« 
این پدر که حاال پس از دوماه دوری از فرزندش او را دوباره 
در آغوش گرفته، درباره پیگیری پرونده اش و شکایت از 
کودک ربا هم می گوید: »برای ما مهم پیداشدن آراد بود، 
اما باید مشخص شود که چه کسی این کار را کرده. این دو 
ماه به من و همسرم اندازه دو سال گذشت. با این همه اگر 
بفهمم رباینده فقط به خاطر بچه دارنشدن دست به چنین 
کاری زده، من شکایتم را پس می گیرم، در غیر این صورت 

تا آخر پرونده پیگیر مجازات آنها هستم.«
به گفته دادســتان شهریار این کودک شــیرخوار در 
سالمت کامل است. حمید عسگری پور، دادستان عمومی 
و انقالب شهریار دراین باره گفت: »فردی نوزاد مذکور را با 
همان پتوی بیمارستان و دستبندی که در بیمارستان در 
دست وی بوده، مقابل مسجدی در شهرستان شهریار قرار 
داده و محل را ترک کرده است.« این درحالی است که چند 
روز پیش حمید عسگری از بازداشت سه پرستار و نگهبان 
این بیمارستان به دلیل سهل انگاری در بروز این حادثه خبر 
داده بود. در همین حال سرهنگ مهدی سرپناه، معاون 
اجتماعی پلیس غرب استان تهران هم با اشاره به پیداشدن 
نوزاد شــیرخواری که دو ماه پیش در بیمارستان تامین 
اجتماعی شهریار به طرز عجیبی ربوده شده بود، گفت: 
»این کودک در مســجد ولیعصر خیابان کرشته شهریار 
به همراه یک برگه رها می شــود. در برگه همراه کودک 
ذکر شده بود که این کودک دو ماه قبل از بیمارستانی در 
شهریار دزدیده شده و توسط خواهران نمازگزار به پلیس 
تحویل داده شــده اســت.« او درباره شناسایی متهمان 
این پرونده کودک ربایــی هم گفت: »تحقیقات پلیس با 
چک کردن دوربین های مسجد برای دستگیری مسببان 

این حادثه ادامه دارد.«

گفت وگوی »شهروند« با پدر نوزاد شیرخواری که ظهر یکشنبه در مسجد ولیعصر شهریار پیدا شد

بازگشت به آغوش پدر و مادر پس از دو ماه
  »آراد«14 خردادماه به طرز مشکوکی در بیمارستان تامین اجتماعی شهریار ربوده شده بود

جزییات درگیری مرگبار در منطقه پایگاه هوایی ارتش

شنبه عصر مصیبت بار در بیشه کال
  تیراندازی به سمت مردم اقدامی خودسرانه بود؟


