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«پرونده مهسا امینی به طور دقیق در حال بررسی است» .رئیس
مجلس شــورای اســامی درباره موضوع پرونده مهسا امینی
درجمع خبرنگاران تاکیــد کرد :پرونده مهســا امینی به طور
دقیق در حال بررسی اســت .مجلس موضوع این مرحومه را تا

یافتهها
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بیش از دو ماه از ناپدید شدن سما میگذرد ،دختری
اهل اصفهان که به همراه خانواده برای سفر به شیراز
رفته بود اما به ناگهان ناپدیــد و هنوز هیچ ردی از او
در دست نیســت و تالشهای پلیسی هم بی نتیجه
مانده است.
هنوز خبری از سما نیست
آخرین روزهای تیرماه امسال بود که دختر ۲۲
ساله اصفهانی به نام سما سیمیران جهانباز که برای
سفر به شــیراز رفته بود ،در خیابان معالی آباد شیراز
ناپدید شــد .موضوع این دختر گمشده خیلی سریع
به مسئوالن پلیسی و قضائی شهر شیراز مخابره شد و
فرضیه ربوده شدن این دختر قوت گرفت اما هنوز راز
ناپدید شدن این دختر مجهول مانده و خبری از وی
نیست .هیچکس از سما خبر ندارد .چندی پیش هم
پدرش در ویدئویی تلــخ و دردناک ،از مردم خواهش
میکند که به دنبال دخترش بگردند ،اما هیچ اثری
از او نیست .سما و خانوادهاش ساکن اصفهان هستند
و چند روزی بود که برای سفر به شیراز و خانه عمهام
رفته بودند و قرار بود همان شب یا فردا صبحش همگی
راه بیفتند و به اصفهان برگردند .روز بیســتوپنجم
تیرماه بود .سما ســاعت  ۲۰ :۷عصر ،از خانه بیرون
رفت تا برای خودش یک سری وسیله شخصی بخرد.
به پاساژی در خیابان معالیآباد شیراز رفت .یکی دو
ساعت بعد ،حدود ساعت یکربع به  ۱۰بود که سما به
خانوادهاش خبر داد ،در حال برگشتن به خانه است و
یک ربع دیگر میرسد .پس از آن گوشیاش خاموش
شد و دیگر هیچ خبری از او نیست .تمام دوربینهای
مداربسته بررسی شــد .دوربینها نشان میدهد که
سما به تنهایی از خیابان گذشته و وارد پاساژ میشود.
انگار یک نفر او را تعقیب میکند .حتی وقتی سما وارد
یک مغازه میشود ،او میایستد و داخل مغازه را نگاه
میکند .تا یک مســافتی هم دنبالش میرود و دیگر
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جست و جوها در پی دختر گمشده اصفهان در شیراز
بعد از ماهها بی نتیجه مانده است!

راز سما زیر پل معالی آباد

عکس:مهر


ادامه از صفحه یک
 .1چاقی :چاقی فقط یکی از مضرات نوشابه
است .علت رابطه بین چاقی و نوشابه ممکن
است بهطور مشــخص ،وجود کالری زیاد در
آن باشد .فقط یک قوطی نوشابه ،تقریباً ۱۴۰
کالری دارد.
.2دیابت :بعضی از افراد برای اینکه مشکلی
در قند خونشان ایجاد نشود ،به جای نوشابه
معمولی ،نوشابه رژیمی مصرف میکنند.
 .3پوسیدگی دندان :قند زیاد موجود در
نوشابه دندانها و لثهها را میپوشاند .چندین
مطالعه نشــان دادهاند که نوشــابه تأثیرات
خطرناکی روی دندانها دارد.
 .4افزایش چربی شکم :اگر چربی شکمتان
افزایش پیدا کرده اســت ،یکــی از علل آن
میتواند مصرف نوشابه باشــد .قند تصفیه
شــده موجود در نوشابه بهســرعت در بدن
جذب شده و باعث میشود قند خون افزایش
پیدا کند.
 .5درد مفصلی :شاید نمیدانستید ،اما درد
مفصلی یکی از مضرات نوشابه است.
 .6مشکالت کلیوی :سنگ کلیه که یک
بیماری دردنــاک اســت ،در نتیجه تجمع
تدریجی مواد معدنی در کلیه رخ میدهد.
 .8نارســایی قلبی :یکی دیگر از مضرات
نوشابه ،نارســایی قلبی اســت .برای حفظ
ســامتی و افزایش طول عمر ،دور نوشابه را
خط بکشید.
 .9ســکته :هر بار که نوشــابه میخورید،
احتمال ابتال به ســکته در شما افزایش پیدا
میکند.
 .10تقویت عادات بــد غذایی :مصرف
نوشابه بهطور مســتقیم با عادتهای غذایی
ناسالم ارتباط دارد.
منبعhttps://www.eatthis.com :

اصالح ساختارها ،فرایندها و شیوه اجرا در گشت امنیت اخالقی
رسیدگی میکند.
محمد باقر قالیباف به نقش رسانههای خارجی در ایجاد حواشی
مرگ مهسا امینی اشاره کرد و گفت :مردم با اشک تمساح رسانه
کودک کش سعودی گریه نمیکنند .مردم فرق بین دلسوزی و
منفعتطلبی را میفهمند و با منافقانی که زمانی خودشان چند

هزار نفر از مردم عادی را شهید کردند و حاال داعیه دار درگذشت
یک نفر شدهاند ،همراهی نمیکنند.
قالیباف با بیان اینکه «زمان نشــان خواهد داد که اعتماد مردم
درست بوده و دستگاههای کشور در پیگیری این مسأله اغماض
نخواهند کرد» ادامه داد :دستور داده شــد که کمیسیون امور
داخلی فرایندها و شــیوه اجرا در گشــتهای امنیت اخالقی

توســط فرماندهی کل انتظامی را مورد بررســی قــرار دهد تا
برای رفعشــدن اشــکاالت موجــود در چگونگی اجــرای آن
اقدام شود.
وی خاطرنشــان کــرد :مواجهه بــا هنجارشــکنیها ،نیاز به
برنامهریزی دقیقتر با ضوابطی روشــن و اســتفاده از نیروهای
آموزشدیده دارد تا از اعمال ســلیقههای شخصی و خطاهای
فردی و سیستمی جلوگیری نماید .انشااله مجلس هم این اتفاق
را برای روشن شــدن موضوع و اصالحات مورد نیاز ساختارها و
فرایندها رسیدگی میکند.

دوربینها قطع میشود ،اما مشخص نیست که او چه
کسی است .هیچ سرنخی در دست نیست ،سما تا زیر
پل معالیآباد میرود و دیگر هیچ نشانهای از او یافت
نمیشود.
هنوز رد جدیدی در این پرونده کشف
نشده
سردار محمد قنبری رییس پلیس آگاهی فراجا است
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فقدانی خانم جوان
 ۲۲ســاله اصفهانی که در ســفر خانوادگی به شیراز
مفقود شده است ،گفت :این پرونده توسط همکاران

ما در شیراز در حال پیگیری است .بحث در این پرونده
موضوع فقدان است و غیر از این موضوع چیز جدیدی
به دست نیاوردهایم .وی ادامه داد :تیم ویژه ما در پلیس
آگاهی فارس در حال رسیدگی به این پرونده است و
انشاهلل زودتر به نتیجه میرسیم و درخصوص آن هم
اطالعرسانی خواهیم کرد.
رد شایعات درباره بیشــتر بودن آمار
دختران مفقود شده در شیراز
سرهنگ کاووس حبیبی رئیس پلیس آگاهی استان
فارس ،اظهار کرد :بیستوپنجم تیرماه امسال دختر
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 ۲۲ســاله اصفهانی که با مادر و خواهرش برای سفر
به شــیراز آمده بود ،برای انجام کاری از آنها جدا و در
خیابان معالیآباد شیراز ناپدید شد .وی ادامه داد :پس
از آنکه موضوع این دختر گمشده به مسئوالن پلیسی
و قضائی شهر شیراز اعالم شد ،پلیس از همان لحظه
اعالم خبر فقدان این فرد تحقیقات و اقدامات فنی خود
را آغاز کرد .رئیس پلیس آگاهی استان فارس اضافه
کرد :پلیس درپی تحقیقات خود به ســرنخهایی در
این زمینه رسیده و چند نفر مظنون هم تحت تعقیب
قرار گرفتهاند .وی با رد شــایعات درباره بیشتر بودن
آمار دختران مفقود شده در شیراز ،خاطرنشان کرد:
به محض روشن شــدن نتایج ،اخبار تکمیلی متعاقباً
اطالعرسانی خواهد شد.
همکاری خانواده و مطلعــان در این
پرونده مهم است
افشین محمدی دره شــوری معاون دادستان مرکز
استان و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی
شیراز است وی عنوان داشــت که اقدامات پلیسی و
اطالعاتی با نظارت مقــام قضائی همچنان ادامه دارد
و همه دســتورات الزم قضائی به ضابطین در جهت
باز شدن گره این پرونده صادر شده است .وی با بیان
اینکه پرونــده قضائی تحت نظر بازپرس شــعبه ۱۳
دادسرای ویژه رسیدگی به امور جنایی و جرائم امنیتی
شیراز درحال تحقیقات اســت ،اظهار کرد :تاکنون
سه نفر در این خصوص بازداشــت شدهاند که دو نفر
به دلیل ارائه دالیل مثبت بیگنــاه و با رفع ظن آزاد
شده و یک نفر کماکان در بازداشت به سر میبرد .وی
افزود :اطالعیههای صادر شــده توسط خانواده سما
جهانباز سمیران  ۲۲ساله میتواند کمک شایانی به
مرجع انتظامی برای پیگیری پرونده کند ،گفت :آنچه
مسلم اســت همه توان پلیس و مقام قضائی معطوف
به یافتن فرد گمشــده اســت اما همکاری خانواده و
مطلعان میتواند سرعت به نتیجه رسیدن تحقیقات
را افزایش دهد.
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