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جزییات تازه از حادثه مرگ دختر مهابادی

 مهماندار »هتل تارا« 
قصد ازدواج با متهم را داشت

ش�هروند|با گذش��ت 9 روز از حادثه مرگ 
دختر جوانی که از طبقه چهارم ساختمان هتل 
تارا در مهاباد سقوط کرده بود، تحقیقات پلیسی 
همچن��ان ادامه دارد و هر روز ابع��اد تازه تری از 
مرگ دردناک این دختر جوان روشن می شود. 
به گ��زارش خبرگزاری می��زان صمد حضرتی 
رئیس دادگس��تری مهاباد با اع��ام این که در 
حادثه هت��ل تارا، متوفی قص��د ازدواج با متهم 
را داشته، گفت: »هیچ عقل سالمی نمی پذیرد 
که کس��ی دختر ج��وان را از پنج��ره هتل به 
پایین پرت کرده باش��د یا این که خودش قصد 
خودکشی داشته است؛ چراکه محل سقوط با 
پنجره اتاقی که در آن بوده، فاصله زیادی دارد. 
در حادثه رخ داده برای دختر مهابادی در هتل 
تارا طبق نظر پزشکی قانونی و متخصص زنان 
و زایم��ان هیچ گونه اثری از تع��رض و تجاوز به 
این فرد مشاهده نشده است. پیش از وقوع این 
حادثه بارها متهم پرونده به هتل تارا رفت و آمد 
کرده و با متوفی آشنا شده بود. مهماندار هتل و 
متهم قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند و در آن 
روز تنها به قصد ازدواج، این خانم با هماهنگی 
که داش��ته به اتاق متهم رفت��ه و در مورد نحوه 
ازدواجش��ان صحب��ت کرده ان��د. ح��دود 25 
 پیامک میان متهم و این دختر جوان رد و بدل 
شده اس��ت، این موضوع نش��ان می دهد این 2 
پیش از ای��ن با یکدیگر ارتباط داش��ته و به هم 

عاقه مند بوده اند.«
حضرتی با اشاره به این که شاید دلیل متوفی 
برای پنه��ان نگه داش��تن رابط��ه اش با متهم 
ترس از مدیر هت��ل و اخراج بوده اس��ت، بیان 
کرد: »در رابطه با این پرونده هرکسی که به هر 
 عنوانی در حادثه دخالت داشته مورد بازجویی
 قرار می گیرد. متهم نیز ب��ه اتهام خلوت کردن 
با نامحرم دس��تگیر شده اس��ت. در این حادثه 
رس��انه ها و ش��بکه های مجازی ب��ه تحریک 
احساسات پرداختند و اگر عده ای به هر بهانه ای 
قصد اخال در نظم عموم��ی و تخریب اماکن 
خصوصی یا دولتی را داش��ته باش��ند براساس 
قوانین با آنها به ش��دت برخورد می شود. مردم 
مهاباد می دانند که هر اق��دام غیرقانونی به هر 
بهانه ای انجام ش��ود، به حیثیت و اعتبار ش��هر 
لطمه وارد کرده و س��بب فرار سرمایه از مهاباد 
می شود و به یقین به هیچ کس اجازه نمی دهند 
به هر بهانه ای حریم ها را شکسته و امنیت پایدار 
این شهر که حاصل زحمات چندین ساله مردم 

این شهر است را به هم بزند.«

  تبعید       ورزشکار   سرشناس
 به  منطقه   دورافتاده

ش�هروند| یکی از ورزش��کاران سرشناس 
که به علت اقدام غیراخاقی در دادگاه کیفري 
اس��تان تهران محاکمه ش��ده بود، در نهایت با 
حکم قاضي عاوه بر شاق، به یک منطقه دور 

افتاده در جنوب شرق کشور نیز تبعید شد.
از چند وقت پیش خبر محکومیت ورزشکار 
سرشناس تیتر همه روزنامه ها شد. این ورزشکار 
که س��ابقه حضور در رقابت های المپیک را در 
کارنام��ه دارد، به خاط��ر اق��دام غیراخاقی در 
دادگاه کیف��ري اس��تان تهران محاکمه ش��د. 
او متهم ش��ده بود که دختري ج��وان را فریب 
داده و او را م��ورد آزار و اذی��ت قرار داده اس��ت. 
براس��اس اطاعات و اخبار، این ورزشکار با این 
اتهام س��نگین روبه رو بود و در مراحل دادرسی 
به دف��اع از خود پرداخ��ت. در نهای��ت پس از 
برگزاري چندین جلس��ه محاکمه در حالي که 
این ورزشکار اتهام خود را انکار کرده بود، هفته 
گذشته خبر رسید که اتهام تجاوز وي از سوي 
دادگاه رد شده و این ورزشکار به شاق محکوم 
شده اس��ت. در حالي که همه تصور مي کردند 
این حکم که قابل اعتراض هم بود، حکم اصلي 
دادگاه باش��د، خبرگزاري میزان اعام کرد که 
این ورزش��کار عاوه بر حکم ش��اق به تبعید 
نیز محکوم شده است. میزان اعام کرد: »یک 
منبع آگاه گفته اس��ت که یکی از ورزش��کاران 
سرشناس به علت اقدام غیراخاقی به منطقه 
دورافتاده در جنوب ش��رق کش��ور تبعید شد. 
این ورزشکار سرشناس با دستور قاضی، به یک 
منطقه دور افتاده در جنوب شرق کشور تبعید 

شده و این حکم نیز قابل اعتراض است.«

 صلح و سازش دو طایفه 
در ایذه بعد از ۱۱ سال

دو طایفه در روستای کهباد از توابع شهرستان 
ایذه بعد از ۱۱ سال با هم مصالحه کردند. در  سال 
۱۳۸2 بین دو طایفه در روستای کهباد از توابع 
شهرستان ایذه نزاع بر سر ملکی صورت می گیرد 
که در این درگی��ری ۳ نفر از یک خانواده به قتل 

می رسند.
۱۱ سال پیش که این اختاف طایفه ای صورت 
گرفت، پس از تایید احکام قصاص قاتان با تاش 
رئیس و اعضای ش��عبه 29 مجتمع ش��ماره ۴ 
شورای حل اختاف شهرستان اهواز و معتمدان 
و بزرگان شهرس��تان ایذه و در چندین جلس��ه 
سرانجام این پرونده با رضایت اولیای دم با صلح 

و سازش مختومه شد.

پرونده

ذرهبين
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تعقیب و تیراندازی به یک خودروی گازوییل کش در نزدیکی 
ایرانشهر که منجر به آتش سوزی و مرگ راننده شده بود با مداخله 

ریش سفیدان و بزرگان دینی این شهرستان مختومه شد.
غروب 2۰ اردیبهشت ماه ۱۳9۴ ماموران پلیس به تعقیب یک 
خودروی گازوییل کش پرداختند. از آنجا که برخی خودروهای 
گازوییل کش به صورت قاچاق سوخت جابه جا می کنند، به طور 

معمول در برابر دستور ایست پلیس توقف نمی کنند.
تعقیب و گریز در محدوده شهرس��تان ایرانشهر به روستای 
»کریم آباد« از بخش بمپور کشیده ش��د. در این محدوده که در 
شهر »محمدان« واقع ش��ده در پی تیراندازی پلیس خودروی 
 گازوییل ک��ش طعمه حریق ش��ده و از ش��دت حری��ق راننده 
کشته شد. براساس گفته مردم روستا این حادثه حدود ساعت ۸ و 

2۰ دقیقه غروب یکشنبه 2۰ اردیبهشت ماه 9۴ روی داده است.
در پی این حادثه مردم روس��تا که به نظر می رسد از اقوام این 
راننده بودند به دور خودرو جمع شده و سپس در حاشیه بزرگراه 
ایرانشهر – بمپور تجمع کرده و مانع از عبور و مرور عادی خودروها 

می شوند.
براساس گفته یکی از معتمدان شهر »محمدان« که این حادثه 
در آن روی داده ب��زرگان و ریش س��فیدان در این مرحله موفق 
نشدند مردم را به آرامش دعوت کنند و حاضران با انتقال جسد 
راننده خودروی گازوییل کش به سمت پاسگاه نیروی انتظامی 

فضای خشمگینی را رقم زدند.
ش��امگاه بیس��تم اردیبهش��ت ماه مردمی که جس��د راننده 
گازوییل کش را به همراه داشتند در مقابل پاسگاه پلیس منطقه 
که همجوار با ش��هرداری »محمدان« است جمع شدند. در این 
میان ماموران پلیس برای دورکردن حاضران اقدام به تیراندازی 

هوایی کردند و در ادامه خودروهای شهرداری محمدان از سوی 
معترضان به کشته شدن راننده به آتش کشیده شد.

با وقوع حریق نیروهای امدادی از بمپور و ایرانشهر راهی محل 
شدند اما به دلیل مسدود شدن جاده اصلی به اجبار از مسیرهای 
فرعی خود را به محل رساندند که همین امداد رسانی را کند کرد.

معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر در این رابطه به مهر 
گفت:  »شلوغی های شامگاه یکشنبه شهرستان ایرانشهر برخورد 
احساس��ی مردم در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سوخت 
قاچاق بود که با تدبیر معتمدین و ریش سفیدان کنترل شد. با 
هوشیاری ماموران، مسئوالن، ش��ورای تأمین و به ویژه همدلی 
و همراهی معتمدان و ریش سفیدان محلی شلوغی های شبانه 
ایرانشهر کنترل و تردد به صورت عادی در منطقه درحال جریان 
است. همچنین هماهنگی الزم با مقام قضائی به ویژه دادستانی 
برای شناسای عامان این حادثه صورت گرفته و تیم های امنیتی 
و انتظامی درحال بررس��ی موضوع هس��تند و پ��س از تکمیل 
بررس��ی ها نتایج در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.«وی اظهار 
امیدواری کرد که هر چه زودتر عامان این اتفاق در ایرانش��هر 

شناسایی   شوند.
در این حریق 2 کامیون کمپرس��ی ش��هرداری »محمدان« 
و یک دس��تگاه مینی بوس هیوندایی به طور کام��ل در حریق 
سوخته است. همچنین یک دستگاه سمند نیز که هنوز مالک 
آن مشخص نیس��ت در این حادثه دچار حریق شده و صدماتی 
دیده اس��ت. با این حال معتمدان محلی و ریش سفیدان حدود 
س��اعت ۱۱ شب توانس��تند تجمع کنندگان در محل پاسگاه و 
بزرگراه ایرانشهر – محمدان را به خانه های خود بفرستند و ضمن 

بازگشایی جاده اصلی فضای ملتهب را آرام کنند.

شهروند| مرد میانسال وقتي متوجه شد که دزد 7۰ سکه طایش 
پیدا شده خیلی خوشحال شد، اما نمی دانست پشت این نقشه سرقت 
خواهرزاده اش است. خواهرزاده خیانتکار زن و شوهري را اجیر کرده بود 

تا دست به سرقت میلیوني از دایي اش بزنند.
ماجرا از وقتي آغاز ش��د که مالباخته 6 ماه پیش ب��ا مردي تصادف 
ک��رد و در این حادثه تصادف 7۰ میلیون تومان دیه گرفت. او درس��ت 
در لحظه اي که چک دیه را گرفت، به طافروشي رفت و با این پول 7۰ 
سکه تمام بهار آزادي خرید. غافل از اینکه س��ارقان او را تحت تعقیب 
قرار داده اند و قصد دارند سناریوی سرقتی را اجرا کنند. در یک خیابان 
خلوت زن و مردي با یک خودروي پراید س��د راه او شدند و آدرسي را از 
وي پرسیدند. پیرمرد قصد داشت که راه را به آنها نشان دهد اما در یک 
لحظه متوجه شد کیفش در دستش نیست و آن زن و مرد هم با سرعت 
پا به فرار گذاشتند. همه چیز آن قدر سریع اتفاق افتاد که این مرد قدرت 

انجام هیچ کاري را نداشت. 
او بافاصله به دادس��راي ناحیه ۱6 که همان حوالي ب��ود رفت و در 
شعبه چهارم بازپرس��ي ش��کایتي را علیه این زن و مرد سارق مطرح 
کرد. زیرکي این مرد هنگام س��رقت س��که هاي طایش باعث شد تا 
روند دستگیري متهمان راحت تر و س��ریع تر پیش برود. او هنگام فرار 
 متهمان ش��ماره پاک خودرو را برداشته و در یک لحظه به حافظه اش

 سپرده بود. همین باعث شد تا صاحب پراید شناسایي و دستگیر شود. 

وي با اظهار بي اطاعي از این دزدي به ماموران گفت که ماشینش آن 
روز در اختیار یکي از بس��تگانش بوده است. بنابراین بافاصله این مرد 
دستگیر شد و تحت بازجویي قرار گرفت. وي در نهایت با اعتراف به این 

دزدي راز ماجراي این سرقت را فاش کرد. او در بازجویي ها به ماموران 
گفت: »مدتي بود که با نامزدم آشنا شده بودم و به خاطر وضع بد مالی با 
او اختاف داشتم و زندگي ام در معرض فروپاشي بود. هیچ راهی برایم 
باقی نمانده بود. تا این که یک روز دوس��تم به نام فرشاد به من گفت که 
باید کیف پر از سکه دایی اش را بدزدیم. او می گفت دایي اش کلي پول 
و ثروت دارد و اگر س��که هایش را بدزدیم هیچ اتفاقی برای زندگی اش 
نمی افتد. من هم که به بن بست رسیده بودم این پیشنهاد را پذیرفتم و 

موضوع را با نامزدم هم در میان گذاشتم. او هم قبول کرد.«
با این اعترافات خیلي زود نامزد این مرد و همدس��ت دیگرش نیز از 
سوي پلیس بازداشت شدند. طراح اصلي نقشه این دزدي در بازجویي ها 
به ماموران گفت: »دایی ام یک مغازه لوازم خانگی دارد و من هم در آن 
مغازه کار می ک��ردم. حقوق کمی دریافت می ک��ردم. از طرفی دایی ام 
خیلي پولدار است. هرچه می خواست خیلی راحت می خرید درحالی که 
خانواده ما همیش��ه بدهکار بود. تا این که حدود 6 ماه پیش دایی ام در 
جاده ش��مال تصادف کرد. او در این تصادف توانست 7۰ میلیون تومان 
خسارت و دیه بگیرد. به خاطر همین فکر دزدی از او به سرم زد. بعد از 
آن موضوع را با دوستم پیمان در میان گذاشتم. می دانستم که او مشکل 
مال��ی دارد و به پول نی��از دارد. به همین دلیل او را برای اجرای نقش��ه 
انتخاب کردم. پیمان هم بافاصله بعد از شنیدن این موضوع پذیرفت و 

با نامزدش نقشه سرقت را اجرایی کرد.«

نقشه خواهرزاده براي سرقت 70 ميليون ديه از دايي

ردپا

کارآگاه

2 کالهبردار را شناسایی کنید

ش�هروند|2 مرد ج��وان که ب��ه روش خرید 
اینترنتی از فروش��ندگان تلفن هم��راه اقدام به 
کاهبرداری می کردند، تحت تعقیب پلیس قرار 

گرفتند.
چندی پیش مردی به پایگاه ششم آگاهی رفت 
و در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: » 29 فروردین 
ماه بود که دو نفر به مغازه من در خیابان پیروزی – 
بازار موبایل شرق آمدند و یک گوشی تلفن همراه 
به مبلغ یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان خریداری 
کردند. یک نفر از آنها به عنوان خریدار اصلی اعام 
کرد که پول را به صورت اینترنتی پرداخت می کند 
و به این بهانه ش��ماره کارت عابربانک مرا گرفت. 
پس از دقایقی یک تاییدیه ارسال اینترنتی پول را 
به من نشان داد و ادعا کرد که پول به حسابم واریز 
شده است. به تصور این که در این شیوه )پرداخت 
پول به شیوه اینترنتی( تاییدیه واریز پول در ساعت 
اداری اعام می شود، گوشی تلفن همراه را به آن 
دو نفر تحویل دادم اما ف��ردای آن روز زمانی که از 
بانک استعام گرفتم، متوجه شدم که اصا پولی 
به حس��ابم واریز نشده اس��ت و این افراد به شیوه 

متقلبانه اقدام به کاهبرداری از من کردند«. 
با ادامه رسیدگی به پرونده و بررسی تصاویر به 
دست آمده از دوربین های مداربسته، تصاویر دو 
فرد کاهبردار از س��وی مالباخته شناسایی شد 
که در ادامه تحقیقات، به جهت شناسایی هویت 
و دس��تگیری متهمان، تیم قضای��ی با تقاضای 
انتشار تصاویر هر دو متهم از کسانی که موفق به 
شناسایی تصاویر مردان تحت تعقیب پایگاه ششم 
پلیس آگاهی شدند، خواست تا هرگونه اطاعات 
درباره هویت واقعی، مخفیگاه یا محل های تردد 
این افراد را از طریق ش��ماره تماس ۳۳۱99۰99 
در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار دهند.

 شکارهای خاموش مامور قالبی
 در بازار پایتخت

شهروند| ستوان یکم قابی با پرسه زدن در بازار 
به شکارهای خاموش دست می زد. مغازه دارانی که 
به نوع پوش��ش این مرد اعتماد می کردند، در دام 

سرقت گرفتار می شدند.
 وقتی ماموران در جریان س��رقت های مشابه 
در محدوده بازار تهران ق��رار گرفتند که مردی با 
سوءاستفاده از لباس نظامی، دارای درجه ستوان 
یکمی اقدام به سرقت از مغازه داران محدوده بازار 
و امین حضور کرده، موضوع جهت رس��یدگی در 
دستور کار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت.
ظهر ۱7 اردیبهشت ماه ماموران کانتری ۱۱۳ 
بازار، مردی ملبس به لباس نظامی، دارای درجه 
ستوان یکمی را شناسایی کردند که از ارایه کارت 

شناسایی خودداری می کرد. 
»نصرت اهلل« وقتی تحت بازجویی قرار گرفت به 
سرقت از مغازه های فروش لوازم صوتی و تصویری 

به شیوه مامورنما اعتراف کرد. 
با ادعاهای این مرد مالباخت��گان وی را در مقر 
پلیس شناس��ایی کردن��د و یکی از ش��اکیان در 
اظهارات خود به کارآگاهان گفت:  »2۳ اسفندماه 
بود که یک نفر ملبس به لباس نظامی دارای درجه 
ستوان یکمی وارد مغازه ام در منطقه امین حضور 
ش��د و ادعا کرد که قص��د خرید اقس��اطی یک 
تلویزیون ال  ای دی ب��ه ارزش ۳ میلیون تومان را 
دارد. او 5۰۰ هزار تومان را به صورت نقدی و مابقی 
را در قالب دو فقره چک پرداخت کرد. من به دلیل 
پوش��ش این مرد، به وی اعتماد کردم و تلویزیون 
را به او تحویل دادم؛ پس از آن به ش��عبه بانکی در 
خیابان ام��ام )ره( رفتم و در کمال تعجب متوجه 

شدم که هر دو چک جعلی است«.
مالباخت��ه ای دیگ��ر در اظه��ارات مش��ابه به 
کارآگاهان گفت: »این مرد با لباس نظامی دارای 
درجه س��توان یکم��ی، وارد مغ��ازه ام در خیابان 
امیرکبیر شد و درخواست خرید یک تلویزیون ال 
 ای دی به ارزش تقریبی دو میلیون تومان را کرد. 
مبلغ 2۰۰ هزار تومان را به صورت نقدی و مابقی 
پول ال  ای دی را در قالب دو چک پرداخت کرد. اما 

چک ها جعلی بود«.
 بازپرس پرونده از کس��انی که به این ش��یوه و 
شگرد مورد سرقت قرار گرفته اند، خواست تا برای 
پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ واق��ع در خیابان وحدت اس��امی 

مراجعه کنند. 

ش�هروند|۴ گردش��گر آذربایجان��ی وقت��ی 
برای گ��ردش  ب��ه دش��ت الر رفته بودند، پش��ت 
رودخانه ای خروش��ان گرفتار ش��دند. چند ساعت 
دله��ره و اضط��راب کافی ب��ود تا این گردش��گران 
در عملی��ات منس��جم و نفس��گیر امدادگ��ران 
 هال احم��ر آم��ل از م��رگ نج��ات پی��دا کنند.  
این حادثه هنگامی رخ داد که این ۴ گردشگر خود 
را به دشت های الر رسانده بودند اما در مسیرخوانی 
اش��تباه راه برگش��ت را گم کردند. عقربه ها ساعت 
9 ش��امگاه جمعه را نش��ان می داد، درحالی که هوا 
تاریک شده بود  و آسمان دماوند و دشت های اطراف 
آن را تاریکی فرا گرفته بود که ناگه��ان امدادگران 
هال احمر مستقر در پایگاه پلور گزارشی از ناپدید 
شدن گردش��گران اهل آذربایجان شرقی دریافت 

کردند. 
مرد جوانی که این گزارش را در اختیار امدادگران 
 قرار داده ب��ود دراین ب��اره گفت: »من و دوس��تانم

 ۴گردشگر هستیم، امروز  برای چیدن سبزی کوهی 
و قارچ همراه با خودروی مردی عشایر راهی دشت الر 
شدیم.  وقتی وارد منتطقه شدیم تصور نمی کردیم 

دچار چنین حادثه و اتفاق وحش��تناکی شویم.  ما 
مسیر طوالنی را طی کردیم  مشکل خاصی نداشتیم 
اما همزمان با تاریک شدن هوا مسیر را گم کردیم و 
دیگر قادر به پی��دا کردن خودروم��ان نبودیم.  دید 
ما بش��دت محدود ش��ده بود و پش��ت رودخانه ای 
خروشان گرفتار ش��دیم.« امدادگران هال احمر با 
مخابره این خبر  برای ردیابی گردش��گران گم شده 
بافاصله راهی منطقه دشت الر در ارتفاعات لواسانات 
شدند.  امدادگران پایگاه پلور هال احمر آمل برای 
ردیابی کوهنوردان ناپدید ش��ده بسیج شده بودند 
و با اس��تفاده از بلندگو و لیزر دست به جست وجوی 
گمشدگان زدند. مشکلی بزرگ پیش روی گروه های 
ام��داد و نجات قرار داش��ت. هوا تاری��ک و تاریک تر 
می شد؛ اتفاقی که باعث می ش��د امکان عملیات به 
صفر برس��د.  با بهره گیری از تجهیزات پیش��رفته، 
اقدامات برای پیدا کردن گردشگران آذربایجانی آغاز 
شد  اما رودخانه خروشان بر سر راه، عملیات سختی 
را پیش روی نجاتگ��ران هال احمر ق��رار داده بود.  
درحالی که ۴ ساعت از ناپدید شدن این گردشگران  
می گذشت و هر لحظه امید ها برای زنده یافتن آنها 

کم رنگ تر می ش��د ناگه��ان محل 
گرفتار شدن این تیم ۴ نفره در اختیار 

تیم های ام��داد و نجات ق��رار گرفت. 
جمشید نیکزاد سرپرست هال احمر آمل 

در رابطه با جزییات عملیات نجات امدادگران 
به »شهروند« گفت:  » ساعت 2۱  روز جمعه ۱۸ 

اردیبهش��ت ماه از طریق تماس تلفنی با ۱۱2 خبر 
گم شدن ۴ گردشگر از هموطنان آذربایجان شرقی 
در منطقه الر به پایگاه هال احمر گزارش ش��د.  با 
دریافت این خبر بافاصله تیم امداد کوهس��تان از 
پایگاه امدادی پلور به سمت منطقه اعزام شدند. تیم 
امداد بعد از گرفتن اطاعات از محیط بانان سد الر 
و ارتباط پیامکی با گمشده ها به سمت آنها حرکت 
کردند، که پس از ط��ی 2۰ کیلومتر جاده خاکی در 
ساعت یک بامداد در کوه های منطقه لواسانات موفق 
به پیدا کردن آنها از طریق بلندگو و لیزر و سایر اقام 
امدادی کوهستان شدند. گم شده ها  مدام از طریق 
تلفن همراه با تیم امدادی در ارتباط بودند، آنها  پشت 
رودخانه ای خروش��ان  گرفتار شده بودند و به دلیل 
خطرناک بودن رودخانه، تاریکی هوا و برف موجود 

در منطقه، عملیات 
ی  پیش روی امدادگران قرار داشت. نفسگیر

عملیات نجاتگ��ران هال احمر از طری��ق تیرول و 
نصب کارگاه امدادی کوهستان آغاز شد. امدادگران 
به وسیله تجهیزاتی که داش��تند توانستند از روی 
رودخانه خروشان عبور کنند و ۴ مرد گمشده ساعت 
۳۰: ۰7 دقیقه صبح روز ۱9 اردیبهشت ماه پس از 22 
ساعت سرگردانی در دش��ت الر؛ نجات پیدا کردند. 
گمشدگان خدمت نویدی ۴۰ ساله، علی محمدی 
۳۰ ساله، سرخوش نام آذر ۴۰ ساله، حسن کاظمی 
۳6 بودند. این افراد خودروشان را در محیط بانی سد 
الر گذاشته بودند و س��وار خودروی  مردی  عشایر 
شده بودند تا س��بزی های کوهی و قارچ در منطقه 

دشت الر بچینند که گرفتار شدند.«

آژیر

باند بزرگ زمین خواری در یزد که 5۰ قطعه زمین را تصرف کرده بود، منهدم 
شد. اعضای این باند بالغ بر 5۰ قطعه زمین با ارزش تقریبی سی میلیارد ریال را 

تصرف و با عناوین مختلف به فروش رسانده بودند. 
افراد س��ودجو و فرصت طلب با آلوده کردن تعدادی از کارکنان شرکت های 
طرف ق��رارداد با ادارات راه و شهرس��ازی و پرداخت رش��وه، اطاعاتی راجع به 
زمین های موات می گرفتند و بعد با بستگان خود قولنامه های صوری و جعلی 
تنظیم می کردند و در مرحله بعد با همکاری تعداد معدودی از بنگاه های اماک 
و دفا تر اسناد رسمی به استناد آن قولنامه های صوری و جعلی، وکالت رسمی 

فروش تنظیم می کردند و با قیمت های بخس به دیگران می فروختند. 
اقدامات سریع و به موقع مجموعه قضایی و تاش سربازان گمنام امام زمان 
)عج( و ماموران پلیس آگاهی یزد کافی بود تا این باند بزرگ زمین خواری منهدم 

شود. 
تعدادی از اعضای این باند اکنون با قرار بازداش��ت موقت در زندان هستند و 
تعدادی نیز با قرار وثیقه تا تکمیل مراحل تحقیق آزاد شده اند. البته تعدادی از 
اعضای این پرونده نیز تحت تعقیب قرار دارند و شناسایی و دستگیری آنان در 

دستور کار قرار دارد.  
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان این که همواره بین اقدامات عمرانی 
و آبادانی دولت و ش��هرداری ها و زمین خواری ارتباط مس��تقیم وجود دارد، به 
خبرگزاری میزان گفت: اقدامات عمرانی مناطق ش��هری و روستایی به علت 
افزایش ارزش افزوده زمین، طمع زمین خواران را افزایش می دهد و معموال در 

این مکان ها امکان زمین خواری و سوءاستفاده بیشتر است.  
حبیبی گفت: عده ای به بهانه راه اندازی یک شرکت و با طرح صنعتی یا تولیدی 
اقدام به اخذ زمین های بزرگ و چند هکتاری با مجوز های رس��می می کنند و 
پس از تحویل گرفتن زمین، سعی دارند تا با تغییر کاربری، زمین را به قطعاتی 
کوچک تر تبدیل کنند و به فروش برسانند که این روش نیز یک اقدام غیرقانونی 
است و باید زمین هایی که طرح های آنها اجرا نشده به بیت المال برگردانده شود. 

انهدام باند حرفه ای زمین خواری در استان یزد
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ایرانشهر آرام استمکث
ماجرای تیراندازی به خودروی حمل گازوییل 

با 10 ساعت عملیات امدادگران هالل احمر در دشت الر صورت گرفت

 نجات 4 گردشگر
 از پشت رودخانه خروشان


