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با رضایت اولیای دم و تالش شبانه روزی شورای حل اختالف زندان، معتمدان و ریش سفیدان گچساران زندانی ای به نام )ک- پ( 
را که به اتهام قتل در زندان به سر می برد، از زندان آزاد کردند. زندانی)ک- پ( که 6 ماه به اتهام قتل عمد در زندان به سر می برد، با 
تالش پیگیرانه همکاران شورای حل اختالف و مددکاران زندان، همچنین به همت معتمدان و ریش سفیدان شهر با رضایت اولیای 
دم از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت. با مداخله، پیگیری و نشست با خانواده های طرفین از طریق شورای حل اختالف 

در دفتر رئیس زندان و منازل آنان پس از رضایت از خانواده شاکی زندانی از چوبه دار نجات یافت و به کانون خانواده خود بازگشت.

 بخشش قاتل گچسارانی
 پس از 6 ماه

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

آگهی  مفقودی
 84 مدل  متالیک  ای  نقره   ۲۰6 پژو  خودرو  سبز  برگه 
شاسی  شماره  و    1۰FX5C۲۲۰5۲15 موتور  شماره  به 
نام  به  د 86   ایران  77- 965  پالک  8368۲119  شماره 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  نیا  عسگری  علی  محمد 

ساقط است.
____________________________________

مفقودی
فرزند  پور  علی  مهدی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
مقطع  تبریز  از  صادره   7۰9 شناسنامه  شماره  به  بهمن 
مکانیک  تکنولوژی  مهندسی  رشته  ناپیوسته  کارشناسی 
شماره  با  ایلخچی  دانشگاهی  واحد  از  صادره  خودرو 
باشد.  می  اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  مفقود   ۰767۰64
آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یابنده  از 
اسالمی واحد ایلخچی به نشانی ایلخچی،خیابان امام ارسال 

نماید.

محمد ســلیمی فرد، مدیر گروه دانش بنیان افزا می گوید: 
ایده های کسب و کار منحصر به فرد را برای تجار و گروههای 
هدف در بازارهــای داخلــی و خارجی تضمین مــی کنیم. 
مدیرگروه افزا افزود: این گروه در حوزه تحقیقات بازار از طریق 
اتاق بازرگانی وارد کسب و کارهای بین المللی گروههای هدف 
می شــود. وی گفت: گروه افزا اولین مجموعه کامل در حوزه 
مارکتینگ و برندینگ با توان تحقیقات بازار جامع است. وی 
افزود: این مجموعه وســیع آمادگی تحقیق وســیع برای هر 
فعالیت اقتصــادی را دارد و با هزینه هــای کمتر در تبلیغات 
و ایجاد روابط موثرتر باعث افزایش فروش و توســعه کسب و 
کار و برندینگ محصوالت و خدمات می شود. به گفته سلیمی 
فرد، این شرکت،همچنین برای صادرکنندگان نیز با استفاده 
از روشهای تحقیقاتی موثر و با همکاری شرکتهای تحقیقاتی 
سایر کشــورها و همکاری با اتاق بازرگانی سعی بر تسهیل و 

افزایش صادرات دارد..
وی با بیان اینکه شــرکت افزا، ایده های کســب و کارهای 
منحصر به فــرد را برای گروه های مختلــف تضمین می کند، 
خاطر نشان کرد: شرکت افزا با گروه تحقیقاتی به شکل آنالین 
به مخاطبان پاســخ و مشــاوره راهبردی می دهد.. وی افزود: 
روی ســه ارزش در توسعه هر کســب و کاری باید کار شود، 
اول تعیین ارزش و دوم ایجــاد ارزش برای همکاران که منابع 
انســانی، ارزشــی بیش از منابع مالی دارند و سوم مشتریان 

هدف که حائز اهمیت هستند.

مدیر گروه دانش بنیان افزا: پاسخگویی 
گروه 100 نفره به پرسش های آنالین 

تحقیقات بازار در گروه شرکت افزا

استان

به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان، فرمانده یگان 
حفاظت منابع آبزیان شــیالت هرمزگان با بیان اینکه تقویت 
یگان حفاظت منابع آبزیان الزمه مبــارزه با صید غیرمجاز و 
فعالیت صیادی غیر مجاز اســت، گفت: خوشبختانه جامعه 
صیادی همکاری هــای خوبی در این زمینــه دارد اما عمده 
نگرانی ها مربوط به افراد ســودجویی اســت که پیشــه آنها 
صیادی نبوده و این ســود جویان بدون نگاه به ظرفیت دریا 
اقدام به صیادغیر مجاز می کنند. ســرهنگ حسن آزادی با 
اشاره به اینکه مبارزه با صید غیر مجاز برای حفظ و حراست 
از منابع آبزی که به عنوان ثروت ملی محســوب می شــود از 
وظایف یگان حفاظت منابع آبزیان اســتان هرمزگان اســت  
گفت :تعامل و همکاری مرزبانی اســتان هرمزگان و جامعه 
صیادی در این زمینه تاثیر بســزایی دارد که خوشبختانه از 
این حیث هیچ نگرانی وجود ندارد چراکه تعامالت در بهترین 
شــکل ممکن قرار دارد. وی افزود: در فصــل صید میگو نیز 
انجام کلیه اقدامات الزم برای حفاظت از منابع آبزی آب های 
تحت حاکمیت جمهوری اســالمی ایران،شــامل راه اندازی 
گشت های مشترک، پیشــگیری از بروز جرایم و کشف آنها و 
دستگیری متهمین و متخلفین، ثبت ورود و خروج و بازرسی 
شــناورهای صیادی از اصلی ترین مسئولیت این یگان است. 
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان در ادامه 
تشــکیل پرونده قضائی و اعزام متخلفیــن صید و صیادی به 
مراجع قضائی، حفاظت بنادر شــیالت، زیستگاه ها، صیدگاه 
ها و مســیر مهاجرت آبزیان، جلوگیری از صیــد آبزیان در 
مناطق و فصول ممنوعه را نیز بخشــی دیگــر از وظایف این 
یگان خواند. در ادامه معاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت 
هرمزگان با اشــاره به اهمیت فصل صید میگو و رعایت زمان 
بندی صید میگو خواســتار برخورد جدی یــگان حفاظت و 
منابع آبزیان شــیالت هرمزگان با اداوات صیــد غیر مجاز و 
همچنین فعالیت های صیادی آسیب رسان به ذخایر آبزیان 

به ویژه در فصل صید میگو شد.
محمد جوانمرد با اشاره به ضروت حفاظت از منابع آبزی در 
خلیج فارس افزود: منابع آبزی ثروت ملی اســت و وارد کردن 
هرنوع خســارت به آن طبق قانون حفاظت و بهره برداری از 
منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است. جوانمرد با 
اشــاره به آغاز فصل صید میگو در استان هرمزگان طی چند 
هفته آینده گفت :امیداست با همکاری و تعامل با بخش های 
مرتبط فصل صیــد میگوی خوبی را برای صیادان اســتان و 

مردم شاهد باشیم.

در شورای یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان 
مطرح شد:

یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت 
هرمزگان آماده برای آغاز فصل صید 

میگو// تقویت یگان حفاظت منابع 
آبزیان الزمه مبارزه با صید غیرمجاز

استان

شهروند|  دوســتی با تاجر چینی بهانه ای برای 
سرقت جواهرات گرانقیمت بود. کالهبردار و سارق 

سنگ های قیمتی در شمال پایتخت  دستگیر شد.
29 خردادماه امســال زن جوانی از تبعه کشــور 

»چین« به همراه وکیــل قانونی خود بــا مراجعه 
به دادســرای ناحیــه 2 تهران اعالم شــکایت کرد 
که دوســت ایرانی اش به هویت )جعلی( »دنیا« با 
اقدامات متقلبانه، سنگ های قیمتی وی را به ارزش 
تقریبی 300 میلیــون تومــان از وی کالهبرداری 

کرده است.
در تاریخ 16 مرداد ماه، پرونده حســب دســتور 
بازپرس شعبه اول دادســرای ناحیه 2 تهران جهت 
دستگیری و کشف اموال در اختیار کارآگاهان اداره 
چهاردهم )ویژه مبارزه با جرایم کالهبرداری( قرار 

گرفت.
شــاکی پس از حضــور در اداره چهاردهم پلیس 
آگاهی به کارآگاهان گفت: »در اوایل  ســال 98 با 
خانم جوانی به نام دنیا آشنا شدم، از آنجایی که من 
بازرگان و همیشه درحال ســفر به ایران هستم، به 
صورت اتفاقی با این خانم در محل اقامت خودم در 

نیاوران آشنا شدم.
یک روز به دنیا گفتم من عالوه بــر کار بازرگانی 
در کار جواهرات نیز هستم و تعدادی سنگ قیمتی 
که همراه داشــتم بــه او نشــان دادم و او هم گفت 
چقد جالب من هم تو کار جواهرســازی هستم و با 
توجه به اعتمادسازی که از ســوی وی ایجاد شده 
بود، پیشنهاد داد که می تواند برای سنگ ها رکاب و 
غیره ... انجام دهد و مــن هم پذیرفتم و به وی دادم 
و جهت انجام امورات کاری به کشور خودم )چین( 

بازگشتم.
پس از گذشــت حدودا یک ماه به ایــران مراجعه 

کردم و برای دیــدن دنیا با وی تمــاس گرفتم که 
گوشــی وی خاموش بود، چندبار تمــاس گرفتم، 
ولی متوجه شدم دنیا با جلب اعتماد من و اقدامات 

متقلبانه اقدام به کالهبرداری کرده است.«
کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات مالباخته، با 
بهره گیــری از روش های علمی کشــف جرم موفق 
به شناســایی هویت واقعی متهم به نام »ســارا« و 
مخفیگاه وی در محدوده شــمال غرب تهران شدند 
و با انعکاس موضوع به بازپرس پرونده در تاریخ 11 
شهریور ماه طی عملیات پلیســی متهم دستگیر و 
طی بازرســی از محل تمامی ســنگ های قیمتی 

کشف و به اداره چهاردهم منتقل شد.
متهم در بازجویی ها به جرم خــود اعتراف کرد و 
گفت: »حدود چند سال است در حرفه جواهرسازی 
در محدوده نیاوران مشــغول به کار هستم. وقتی با 
شاکی دوست شدم و ســنگ های قیمتی را به من 
نشان داد، وسوسه شدم ســنگ ها را به دست آورم 
که با نشــان دادن صفحه اینســتاگرام ســاخت و 
فروش جواهر مربوط به محــل کارم، اعتماد وی را 
جلب کردم و پیشــنهاد خود را بــه وی دادم، او هم 
قبول کرد و ســنگ ها را به مــن داد. وقتی دیدم او 
به کشــورش بازگشــته، فرصت را مناسب دیدم و 
گوشی ام را خاموش کردم.« معاون مبارزه با جرایم 
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پایتخت با اعالم  
این خبــر گفت: »بــا توجه به دســتگیری متهم و 
اعتراف صریح به جرم خود،  وی با صدور قرار قانونی 

از سوی مقام قضائی روانه زندان شد.«

گفت وگوی »شهروند« با یکی از نزدیکان مرزبانان اسیر در زندان جیش العدل

11 ماه انتظار  برای آزادی »مجید« و »عباس« 

شــهروند|  همچنان چشــم به راهنــد؛ در انتظــار خبری از 
عزیزانشان. نزدیک به یک  سال است که از ربوده شدنشان می گذرد؛ 
در حادثه ای که اوایل پاییز  ســال گذشــته حوالی پاســگاه مرزی 

میرجاوه رخ داد. 
در آن حادثه  مجیــد و عباس و 9 نفر دیگر از نیروهای مرزبانی در 
عملیاتی غافلگیرانه اسیر شــدند؛ عملیاتی تروریستی که از سوی 
گروهک تروریســتی جیش العدل انجام شــد؛ همان گروهکی که 
هربار عرصه را بر خود تنگ می بیند، به آن سوی مرزها فرار می کند؛ 
همان جایی که اعضای این گروه تروریستی مرزبان های ربوده شده 

ایرانی را با خود به آن جا بردند. 
به دنبال آن حادثه، تالش  برای آزادی نیروهای ایرانی آغاز شــد، 
اما هــر روز خبرهای ضــد و نقیضی درباره سرنوشــت 11 مرزبان 
ربوده شده منتشــر می شــد تا این که آذرماه همان  سال پنج نفر از 

گروگان ها آزاد شدند.
حاال از آن 11 نفر ربوده شــده، تنهــا مجید و عبــاس مانده اند. 
بقیه آزاد شدند و به کشور بازگشــتند، اما آن دو نفر هنوز اسیرند؛ 
اســیر جیش العدل. تالش  برای آزادی آنها هــم تاکنون بی نتیجه 
بوده اســت. نه نیروهای امنیتی و نه تالش برای اســتفاده از نفوذ 
ریش ســفیدان طوایف برای آزادی این دو نفر ثمری نداشته است. 
سالمتی آنها تنها خبری اســت که چند ماه است درباره این دو نفر 

شنیده می شود.
 اینها را یکی از دوســتان مشــترک مجید و عباس به »شهروند« 
می گوید؛ کســی که در این مدت با خانواده های این اسرا در ارتباط 

بوده و از حال و روز آنها باخبر است.  

 خبر جدیدی از عباس و مجید دارید؟
نه، همان صحبت های قبلی اســت. فقط می گویند حالشــان خوب 

است و سالمتند. 
 االن آنها کجا هستند؟

 در خــاک پاکســتان. همان جایی کــه بقیــه گروگان هــا را نگه 
داشــته بودند، اما مثل این که جای آنها را ایــن اواخر عوض کرده اند. 
آن طور که از خانواده عباس شنیدم، آنها را نزدیک  مرز ایران آورده اند. 

احتماال قصد آزادی شان را دارند. 
 از کجا اطالع دارید که احتمال آزادی آنها وجود دارد؟

من از خــودم هیچ چیزی نمی دانم. همــه صحبت های ما مبتنی بر 
آن چیزی اســت که از زبان خانواده مجید و عباس شنیده ام. البته آنها 

صحبت مسئوالن است؛ خود آنها هم چیز زیادی نمی دانند.
 در این مدت مجید و عباس با خانواده یا کســان دیگری 

ارتباط نداشتند؟
آخرین ارتباط مربوط به اســفندماه  سال گذشته بود که با واتس اپ 
تماس تصویری داشتند. بعد از آن دیگر ارتباط مستقیمی برقرار نشد، 

اما ظاهرا از سالمت آنها اطمینان کافی دارند.
 آنها که آزاد شدند از مجید و عباس خبری نداشتند؟

 همه آنها گفتند که حال آن دو نفر خوب است، البته به دلیل مسائل 
امنیتی، زیاد اجازه سوال و جواب از آنها وجود نداشت. 

 شما در صحبت هایتان به ارتباط با خانواده عابدی و نارویی 
اشاره کردید، پس باید از حال و روز آنها هم خبر داشته باشید.

هر دو خانواده واقعا نگران هســتند. شوخی نیست؛ نزدیک یک سال 
اســت که از عزیزانشــان بی خبرند. آن هم عزیزانی که در اسارت یک 

گروه تروریستی به نام جیش العدل قرار دارند. واقعا نگران کننده است. 
مجید که همین روزها 31 ســالش تمام می شود. او متولد 30 شهریور 
اســت. بنده خدا تولد دختــرش را هم ندید. وقتی مجیــد را گروگان 
گرفتند، همســرش تازه باردار شــده بود. دختر مجیــد »زهرا« االن 
سه ماهه است. همسرش واقعا بی تاب اســت. مادر و پدرش هم نگران 
فرزندشان هستند. مادر مجید همین االن در بیمارستان بستری است. 
برادر مجید به من می گفت مادرش مدام اســم مجید را صدا می زند. 
خانواده عباس هم حــال و روز بهتری ندارند. پــدر و مادر عباس هم 
خیلی نگراننــد. آنها در زابل زندگی می کننــد. همین چند روز پیش 
خبردار شدم که پدرش مشکل حرکتی پیدا کرده است. دکترها گفتند 

که به دلیل فشار عصبی است. 
 عباس چند سال دارد؟

بیست و شــش سالش تمام شــده اســت. عباس تازه 8 ماه بود که 
مشغول به خدمت بود که این اتفاق افتاد.

 او هم متاهل است؟
عباس عقد کرده بود. داشــت مقدمات ازدواجش را فراهم می کرد. 
قرار بود آذرماه همان  سال جشن عروسی بگیرند که این حادثه پیش 

آمد.  
 شــما در صحبت هایتان گفتید که آنها به نزدیکی مرزهای 
ایران منتقل شــده اند. این یعنی به زودی خبر آزادی آنها را 

خواهیم شنید؟
تــا االن هم تــالش  زیادی انجام شــده اســت. مســئوالن هم به 
خانواده های آنها قول داده اند که هر کاری الزم باشــد برای آزادی آنها 

انجام می دهند. همه امیدوارند که این اتفاق رخ دهد.  

دوست ایرانی  با سرقت جواهرات  زن خارجی 3۰۰ میلیون تومان به جیب زده بود

 پایان 8 سال فرار عامل شهادتتاجر چینی هدف  سارقی به نام »دنیا« 
 ۲ مامور کالنتری  در ایرانشهر 

عامل شــهادت ۲ مامــور کالنتــری ۱۲ در 
شهرستان ایرانشهر پس از 6 سال دستگیر شدند.

روز شنبه گذشــته با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی، عامل شهادت ۲ مامور گشت کالنتری ۱۲ 
شهرستان ایرانشهر شناسایی و دستگیر شد. تیم 
گشت کالنتری ۱۲ شهرستان ایرانشهر ساعت 
۲۴ شــامگاه دوم آذرماه سال ۹۲ در اجرای طرح 
امنیت محله محور هنگام گشت زنی در محدوده 
چهارراه پاستور خیابان بلوچ، به یک دستگاه پژو 
۴۰۵ که جلوی بانک توقف کــرده بود، مظنون 
شدند. با نزدیک شدن خودرو پلیس به محل برای 
بررسی موضوع سرنشینان خودرو پژو ناگهان با 
بیرون آوردن یک قبضه ســالح کالش، اقدام به 

شلیک به سمت عوامل انتظامی کردند.
در این حادثه ســتوان سوم »مجید بادامچی« 
و سرباز وظیفه »حســین رفسنجانی« به درجه 
رفیع شهادت نائل آمدند و متهمان با بجا گذاشتن 

خودرو بالفاصله از محل متواری شدند.
سردار »محمد قنبری« فرمانده انتظامی استان 
سیستان و بلوچســتان درباره این خبر گفت: با 
ردزنــی اطالعاتی ماموران پلیــس آگاهی یکی 
از متهمان که از آن زمان تاکنــون در ارتفاعات 
صعب العبور منطقه » نایگون« مخفی شده بود، 
سرانجام روز شــنبه هنگام تردد در سطح شهر 
ایرانشهر با یک موتورسیکلت در عملیاتی ضربتی 

و غافلگیرانه دستگیر شد.


