در جاده سیرجان رخ داد

15

 15زخمی در واژگونی اتوبوس

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
پنج شنبه  31فروردین 1396

ایرنا:یک دستگاه اتوبوس مسافربری که در جاده نیریز به سیرجان در حرکت بود بهعلتی نامعلوم دچار سانحه و پس
از انحراف از جاده واژگون شد .در اثر وقوع این حادثه  15نفر مصدوم و توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل
شدند .علت این حادثه در دست بررسی است.
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روی خط حادثه
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موتورمرافروختم،اسلحهخریدم
گفتگوی شهرآرا با سارق  2میلیونی که چهار روز پیش به مؤسسه مالی و اعتباری «ثامن» دستبرد زد

مهدی قرآنی« -وضعیت مالی خوبی ندارم و هشتم
گرو نهم است .همسرم بهبهانههای مختلف مدام
بیپولیام را توی سرم م ـیزد .حر فهای همسرم
سوهان روحم بود و از اینکه هرچه تالش میکردم
مشکل بیپولیام حل نمیشد خسته شده بودم .شب
قبل از سرقت مجددا سر پول با او دعوایم شد و برای
همین از خانه بیرون زدم .همه جوانب را در نظر گرفتم
و حتی پیشبینی مرگم را هم کرده بودم .صبح آن روز
در حالی که صورتم را پوشانده بودم اسلحهبهدست
داخل مؤسسه مالی و اعتباری خیابان چمن شدم و با
تهدید کارکنان و مشتریان آن حدود 3میلیون تومان را
سرقت کردم و بالفاصله با یک دستگاه موتورسیکلت
فرار کردم ».اینها گوشهای از اظهارات متهم پرونده
سرقت مسلحانه از مؤسسه مالی اعتباری «ثامن»
خیابان چمن  89است که4روز پیش به این مجموعه
دستبرد زد و بیش از 2میلیون تومان به سرقت برد.
متهم اصلی این پرونده سرقت مسلحانه که ظهر روز
سهشنبه 29 ،فروردین ،بههمراه برادرش در منطقه
رسالت مشهد دستگیر شده بود روز گذشته بهصورت
تحتالحفظ به دادسرای انقالب مشهد منتقل شد.
درحالی که استرس و اضطراب فراوانی در چهره این
مرد  32ساله موج می زد و مدام به افسر تحقیقات این
پرونده می گفت «برادرم بی تقصیر است» به سراغش
رفتم.
از کی تصمیم گرفتی دست به این اقدام مجرمانه بزنی؟
شش ماه پیش به فکر سرقت از بانک یا مؤسسه مالی
و اعتباری افتادم و بعد از شناسایی محل موردنظر با
تهیه یک قبضه کلت کمری نقشهام را عملی کردم.
اسلحه را چگونه تهیه کردی؟
اواخر مهرماه سال گذشته موتو رسیکلتم را بهمبلغ
یکمیلیونو800تومان فروختم و با این مبلغ از یکی
از افراد شرور منطقه رسالت که چندین سابقه کیفری
دارد این اسلحه را همراه با  5فشنگ جنگی خریداری
کردم.
به چه منظور این اسلحه را خریدی؟
کلت کمری را با هــدف سرقت از مؤسسه مالی و
اعتباری و نیز برای مقابله احتمالی با پلیس خریداری
کردم که البته چند ماه پیش از این تصمیم منصرف

شدم و اسلحه را به صاحبش برگرداندم ،اما بهدلیل
اینکه او پولم را نداد مجددا به سراغش رفتم و کلت را
پس گرفتم.
موتوری را که برای سرقت از آن استفاده کردی از کجا
آوردی؟
چند ماه پیش طالهای زنم را به مبلغ 4میلیون تومان
فروختم و با پول آن یک سمند مدل پایین بهقیمت
9میلیون تومان خریداری کردم که قرار شد 4میلیون
به مالک خــودرو بدهم و بقیه پولش را نیز بهصورت
اقساطی به او پرداخت کنم .چند ماه بعد از این ماجرا
سمند را به فــردی دیگر به مبلغ 11میلیون تومان
فروختم که خریدار در ازای 2میلیون تومان از مبلغ
خودرو یک موتو رسیکلت طرح هندا بههمراه مبلغ
یکمیلیونو500هزار تومان به من داد و مقرر شد تا
الباقی پول را ماهیانه بهصورت اقساطی پرداخت کند.
من که تصمیم داشتم نقشه سرقت مسلحانهام را عملی
کنم و از سویی برای این کار به یک موتورسیکلت تیزرو
نیاز داشتم به یک فروشگاه موتورسیکلت مراجعه و
موتور طرح هندایم را با یک آپاچی معاوضه کردم و قرار
شد که مابقی پول آن را بهصورت ماهیانه به صاحب
فروشگاه موتورسیکلت پرداخت کنم .بعد از خرید این
موتور نقشهام را عملی کردم و با آن این سرقت مسلحانه

را انجام دادم.
چرا پالک موتورسیکلت آپاچی را عوض کردی؟
از همان ابتدا قصد خرید این موتور را نداشتم ،بلکه
تصمیم داشتم بعد از ارتکاب سرقت آن را به صاحبش
برگردانم و موتورم را از او بگیرم؛ برای همین برای اینکه
پلیس نتواند پالک موتور را رهگیری و شناسایی کند
شبانه پالک یک دستگاه موتورسیکلت پارکشده
در کنار خیابان را سرقت کردم و آن را با پالک موتور
آپاچیام عوض کردم.
در بین  5گلوله جنگیای که خریداری کرده بودی 2
پوکه فشنگ کشف شده است .چه توضیحی درباره این
موضوع داری؟
برای اینکه از سالم بودن اسلحه اطمینان پیدا کنم به
بیابانهای اطراف مشهد واقع در جاده کالت رفتم و
بدون اینکه کسی متوجه شود دو تیر شلیک کردم.
چرا این مؤسسه مالی را انتخاب کردی؟
این موسسه مالی و اعتباری در نزدیکی محل کارم قرار
داشت و من هر روز از مقابل آن رد میشدم و تمام زوایای
آن را بررسی میکردم؛ لذا در بررسیهایم متوجه شدم
که این مجموعه فاقد نگهبان و مأمور پلیس است؛ برای
همین نقشهام را عملی کردم.
در زمان ورود به این مؤسسه مالی و اعتباری با افراد

درگیر شدی؟
خیر .هنگامی که وارد این مؤسسه شدم افراد را تهدید
کردم و از آنان خواستم تا بر روی زمین دراز بکشند و بعد
از آن پشت باجه رفتم و حدود 3میلیون تومان وجه نقد
را سرقت کردم و فرار کردم.
اگر مأموران در محل حاضر میشدند ،بهسمت آنان
شلیک میکردی؟
خیر .من قصد درگیری با پلیس را نداشتم؛ برای همین
فشنگها و خشاب کلت را دور از چشم همسرم در
خانهام مخفی کردم.
متهم که دیگر حرفی برای گفتن نداشت با دستور مقام
قضایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و
دادسرا را بهمقصد مرکز فرماندهی پلیس آگاهی برای
ادامه تحقیقات ترک کرد.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقالب مشهد
در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به دیگر
ابعاد این پرونده گفت :مأموران پلیس آگاهی برادر
کوچکتر متهم ردی ـفاول این پرونده را نیز بهعلت
اینکه از تمام موضوع و نقشه شوم برادرش خبر داشته
دستگیر و به دادسرا منتقل کردند و تحقیقات از این مرد
جوان ادامه دارد.
قاضی حسن حیدری ادامــه داد :با توجه به اینکه
متهم از اواخر مهرماه سال گذشته یک قبضه اسلحه
جنگی کلت کمری خریداری و آن را به مدت شش ماه
پیش خود نگهداری کرده کارآ گاهان پلیس آ گاهی
مسئولیت یافتند تا درباره جرائم احتمالی این سارق
مسلح تحقیقات خود را ادامه دهند.
وی در پایان خطاب به بانکها و مؤسسات مالی و
اعتباری مشهد عنوان کرد :مسئوالن مجموعههای
مالی موظف و مکلفاند که مسائل امنیتی مجموعه
خــود را بــرای جلوگیری از حـــوادث اینچنینی
جدی بگیرند ،چرا که ،اگر برای دادســرا احراز شود
شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری فاقد
بستههای امنیتی هستند ،با مسئوالن آنان برخورد
قضایی خواهد شد .عــاوه بر این سارقان و افراد
سوءاستفادهگری که قصد دستدرازی به مال و جان
مردم را دارند بدانند که دادسرا بدون هیچ مماشاتی در
چهارچوب قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

تهدیدکثیف
متین نیشابوری -میترسم دوباره برایم
مزاحمت ایجاد کند .لعنت بر من که با
حماقت و پنهانکاری چنین دردسری
برایخودمدرستکردم.نمیدانمباچه
رویی به چشمهای معصوم پدر و مادرم
نگاه کنم .پدرم صبح تا شب کارگری
میکند تا خرج زندگیمان را دربیاورد.
او یک عمر با عزت و خوشنامی زندگی
کرده و من آبرویش را به بازی گرفتهام.
از چندی قبل با پیشنهاد همکالسیام
دنبال کاری میگشتم تا کمک خرج
خانواده باشم و هزینههای درسیام را
تامین کنم .به چند جا سرزدم .کارگر
تمام وقــت میخواستند .یک روز با
شــمــاره تلفن یــک آ گهی استخدام
تماس گرفتم .مردی که خودش را مدیر
کارگاه معرفی میکرد برای روز جمعه
قــرار مصاحبه گذاشت .بــدون اطالع
پدر و مادرم بهانهای جور کردم و از خانه
بیرون زدم .به محل مورد نظر رفتم .با
مرد ۳۵سالهای روبهرو شدم که لفظ قلم
حرف میزد .چند دقیقهای گذشت .از
طرز نگاه و لبخند شیطانیاش فهمیدم
نیت پلیدی در ســردارد .بلند شدم و
میخواستم از آنجا بیرون بروم .با چاقو
تهدیدم میکرد که آرام باشم .او از گریه
و التما سهایم فیلم میگرفت .در
برابرش مقاومت کردم و به هر بدبختی
بود خودم را نجات دادم .موضوع را به
پلیس اطالع دادم.
بعد از چند ساعت مزاحمتهای
تهدیدآمیزش شــروع شــد .میگفت
فیلمهای گریه و زار یام را پخش
میکند .با اینکه مشکل خاصی پیش
نیامده اما از این تهدیدها میترسم.
اشتباه کــردم و نباید بــدون اطــاع
خانواده چنین کاری میکردم .ولی
تجربه خوبی بود تا دیگر بدون اجازه و
مشورت بزرگترها کاری نکنم.
کوتاهترازحادثه

خودکشیقاتلفیسبوکی

تعیین ضرباالجل برای امنیت موسسه ثامن

رازفروشغذاهای
ارزانقیمتبرمالشد
راز یــک رســـتـــوران کــه غــذاهــای
ارزانقیمت با پرسی پنج هزار تومان به
شهروندان سمنانی میفروخت ،برمال
شد.
پلیس سمنان در حالی در جستجوی
یک باند حرفهای سرقت در شهرستان
سمنان بود که این سارقان انبارهای
مـــردم را در ایــن شهرستان خالی
میکردند و اقالم خوراکی را میربودند.
بررسیها نشان داد که این سارقان
تاکنون بیش از سه تن انواع مواد غذایی
را سرقت کردهاند و برنج بیشترین کاالی
سرقتی بــوده اســت که همین سرنخ
باعث شد تا کارآ گاهان پلیس آ گاهی
با این فرضیه که سارقان موادغذایی
و برنج را به رستورانها و آشپزخانهها
می فروشند ،فعالیت این واحدها را زیر
نظر بگیرند.
پس از چندی ماموران با شناسایی و
دستگیری یکی از واسطههای خرید
برنجهای سرقتی ،توانستند متهم
اصلی این پرونده را شناسایی و او را در
مخفیگاهش دستگیر کنند.
این متهم به فروش برنجهای سرقتی
به آشپزخانهای در شهرستان سمنان
اعتراف کرد که با حضور ماموران در این
آشپزخانه حدود دو تن برنج با نشانها
و کیسههای مختلف و متنو ع کشف
شد.
سارق برای انتقال برنجهای سرقتی
به این آشپزخانه که به فروش غذاهای
ارزا نقیمت با پرسی 5هــزار تومان
معروف بود ،از یک راننده آژانس کمک
میگرفت که با شناسایی وی و بازدید
از منزلش ،بیش از یک تن برنج سرقتی
کشف و به پلیس آگاهی منتقل شد.
با احضار دو نفر از صاحبان آشپزخانه
مــورد نظر کــه هــر دو نیز سابقهدار
هستند ،متهمان به خرید 600کیلوگرم
برنج سرقتی از ســارق دستگیرشده
اعتراف کردند.

عکس  :شهرآرا

ابوعطا -ســه بــــرادر کــه بــا اسلحه
ساچمهای و شمشیر در شهرک شهید
رجایی به مردی جوان حمله کرده و او
را به قتل رسانده بودند ،صحنه جنایت
کورکورانه خود را روز گذشته بازسازی
کردند.
به گــزارش شــهــرآرا ،صبح دیــروز سه
متهم به قتل یک جــوان 21ساله در
حالی به محل جنایت خود بازگشتند
که چندسالی میشود از جنوب شرق
کشور به مشهد مهاجرت کرده و در این
محدوده ساکن هستند.
در حالی به دستور قاضی احمدینژاد،
بازسازی صحنه جنایت آغــاز شد که
یکی از این برادران اظهار کرد که ریشه
این جنایت از دو سال قبل از یک کلکل
بچگانه میان آ نهــا و مقتول سر گذر
کردن از این محل آغاز شده و او از آنها
خواسته دیگر از این محل عبور نکنند،
کلکلی که چند نوبت درگیری نیز در پی
داشته است.
این سه برادر که 21تا 23ساله هستند
بــه گفته خــودشــان هیچگاه گمان
نمیکرده اند که کارشان به اینجا بکشد
و کسی را بکشند شب حادثه برای
گرفتن انتقام به محل جنایت میروند
و مقتول را در مقابل یک آرایشگاه
در حــال گفتگو با تلفن همراه پیدا
میکنند که با تفنگ شکاری به سوی
او شلیک میکنند و یکی از متهمان
نیز با شمشیر به او حملهور میشود و
مقتول برای دفاع از خود با کف دست
حمالت شمشیر را دفــع میکند اما
چند ضربه به سر و صورتش میخورد
و سپس ایــن افـــراد پــس از سرقت
گوشی تلفن همراه مقتول متواری
میشوند.
متهمان که اصال فکر نمیکردند این
آرایشگاه مجهز به دوربین مداربسته
باشد و آنها به راحتی شناسایی شوند،
در حالی در مخفیگاهشان در حال
استراحت بودند که در فاصله همان
شب تا صبح دستگیر میشوند.
با گــزارش پزشکی قانونی مشخص
شد که علت اصلی مرگ اصابت چند
ساچمه به شکم مقتول بوده است که
روز گذشته پس از تفهیم اتهام از سوی
قاضی احمد ینژاد بازپرس جنایی
دادســرای عمومی و انقالب مشهد،
صحنه جنایت بـــرای روشـــن شدن
جزئیات مبهم پرونده از سوی متهمان
بازسازی شد.

راهوبیراه 1325

ابوعطا -معاون دادستان و سرپرست دادسرای
انقالب مشهد از تعیین ضرباالجل برای موسسه
مالی و اعتباری ثامن به جهت اجرایی کردن بسته
حفاظتی ابالغی به بانکها و موسسات مالی و
اعتباری در تمام شعب این موسسه خبر داد.
قاضی حیدری در گفتگوی اختصاصی با شهرآرا،
در این باره گفت :آنچه در سرقت از موسسه مالی
و اعتباری ثامن در خیابان چمن  89نمایان است،
استفادهنکردن این شعبه از بسته امنیتی بوده
است.
وی با اشاره به نبود نگهبان در این موسسه که از

بازدارندگی باالیی برخوردار است ،بیان کرد :در
حال حاضر این موسسه تا رفع نواقص امنیتی
پلمب شده است.
معاون دادستان و سرپرست دادســرای انقالب
مشهد در ادامه بیان کرد :البته طی ضرباالجلی
که برای مسئوالن موسسه مالی و اعتباری ثامن در
مشهد تعیین شده اگر بندهای حفاظتی را رعایت
نکنند ،تمام شعب این موسسه مالی و اعتباری نیز
پلمب خواهند شد.
قاضی حیدری تصریح کرد :در سال گذشته که
بسته امنیتی حفاظتی بــرای بانکها از سوی
معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان به
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ارسال شد
و بانکها این بسته را لحاظ کردند ،هیچ سرقت
مسلحانه دیگری رخ نداد.
وی با هشدار به بانکها و موسسات مالی که
تاکنون نواقص امنیتی شعب خود را برطرف
نکردهاند ،گفت :اگر برای دادسرا مسجل شود که
شعب بانک یا موسسهای در این رابطه کمکاری
کرده این شعب نیز پلمب خواهند شد.

کشف محموله 247کیلویی تریاک از سمند

مهدی قرآنی -عصر رو ز گذ شته محمو له
247کیلویی مواد افیونی از یک خودروی سواری
کشف شد.بهگزارش شهرآرا ،معاون دادستان
و سرپرست دادسرای انقالب مشهد با اعالم این
خبر گفت :در پی اعالم خبری مبنی بر جابهجایی
محموله سنگین مواد مخدر بهوسیله یک دستگاه
خودروی سواری سمند به مشهد دستورهای الزم
صادرشد و تیمی از مأموران عملیات ویژه ستاد
مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی وارد عمل
شدند.
قاضی حسن حیدری افزود :مأموران در بررسی
یکی از مبادیهای ورودی شهر مشهد خودروی
موردنظر را که زن و مردی جوان سرنشین آن بودند
شناسایی کردند و تحت تعقیب قرار دادند و در
فرصت مناسب نسبت به متوقف کردن این سواری
اقدام کردند.
وی تصریح کــرد :مأموران پلیس ستاد مبارزه
با مــواد مخدر خــراســان رضــوی پس از اخطار
«ایست» این خودرو را در کنار جاده متوقف کردند
و موردبازرسی قرار دادند که محمولهای بهوزن

ایسنا :قاتلی که در ایالت اوهایوی
آمریکا ویــدئــوی کشتن پیرمردی
74ساله بهضرب گلوله را در فیسبوک
منتشر کرده بود پس از تحت تعقیب
قرار گرفتن از سوی پلیس پنسیلوانیا با
شلیک گلوله خودکشی کرد.

44کشته
درسانحهجاده ایهند
247کیلو و 300گرم مواد مخدر از نوع تریاک از
آن کشف شد.
قاضی حیدری ادامه داد :در این عملیات ضربتی
دو متهم که زن و شوهر بودند دستگیر و برای ادامه
تحقیقات به مرکز فرماندهی ستاد مبارزه با مواد
مخدر استان منتقل شدند.
معاون دادستان و سرپرست دادســرای انقالب
مشهد در پایان عنوان کرد :امروز دادسرا با افرادی
که قصد حمل ،نگهداری ،جابهجایی ،تهیه و
توزیع مواد مخدر را داشته باشد با جدیت هرچه
تمامتر و بدون هیچ مماشاتی برخورد میکند.

انجام138هزارمعاینه
درپزشکیقانونیاستان

حریقیکمجموعهاقامتی
درمشهد

مرگخاموش2کارگر
درکارخانه

تعمیرکولر
جانمردخوافیراگرفت

دیــبــا -مــدیــرکــل پــزشــکــی قــانــونــی
خراسانرضوی از 138هزار معاینه در مراکز
پزشکی قانونی سطح استان طی سا ل9 5
خبر داد.
به گــزارش شهرآرا ،دکتر سید آریا حجازی
گفت :طی سال 95تعداد مراجعین معاینات
عمومی به مراکز پزشکی قانونی استان،
138هــزار و 109نفر بوده که در مقایسه با
سال  9 4افزایش 4/8درصدی داشته است.
وی از وجــود 2 4مرکز معایناتی در سطح
استان و چهار مرکز در سطح شهر مشهد
خبر داد و گفت :در ســـا ل 1 395تعداد
218هزار و 38معاینه در ساعات غیراداری
در واحد کشیک انجام شده و تعداد 5هزار و
3 58معاینه در ایام کشیک تعطیل انجام
شده است.

دیبا -یک مجموعه اقامتی در مشهد طعمه
حریق شد که این آتشسوزی بدون خسارات
جانی مهار شد.
به گزارش شهرآرا ،ظهر روز گذشته انتشار دود
از پشتبام یک مجموعه اقامتی در خیابان
آیتا...شیرازی مشهد در نزدیکی حرم مطهر
نشان از آتشسوزی داشت که امدادگران
برای مهار این حریق به محل اعزام شدند.
بررسیها نشان داد که کانون حریق یک
اتــاقــک 6مــتــری روی بــام ایــن مجموعه
پنج طبقه است که تشک و اقالم اسقاطی این
مجموعه در آن انبار شده بود.
علت این آتشسوزی بیاحتیاطی در انجام
ایزوگام پشتبام این مجموعه اعــام شد.
خوشبختانه این مجموعه به علت تعمیرات
خالی از سکنه بود.

دیبا -دو کارگر یکی از کارخانجات صنعتی
شهرستان فریمان در پی گازگرفتگی جان
باختند.
در پی کسب خبری مبنیبر مرگ مشکوک دو
کارگر یکی از کارخانههای شهرک صنعتی
بالفاصله تیمی از پلیس آ گاهی شهرستان
فریمان بــرای بررسی موضوع وارد عمل
شدند.
در بررسیهای عوامل انتظامی مشخص شد
چهار نفر از کارگران کارخانه هنگام کار در
اتاق تبدیل کاغذ و خمیر دچار گازگرفتگی
شد هاند .متاسفانه در این حادثه دو نفر از
کارگران به نامهای جــواد 40ساله و قاسم
30سالهقبلازرسیدننیروهایامدادیفوت
کردند و دو نفر دیگر از سوی عوامل امدادی
احی ا شدهو از مرگ حتمینجات یافتند.

دیبا -مــردی جــوان در شهرستان خواف
هنگام سرویس کولر ،دچار برق گرفتگی شد
و جان باخت.
به گزارش شهرآرا ،با اعالم این حادثه در یکی
از مناطق شهر سنگان عوامل انتظامی در
محل حاضر شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد که مردی جوان
به نــام امیر هنگام سرویس کولر منزلش
دچــار بر قگرفتگی شــده و به علت شدت
جراحات وارد شده جان خود را از دست داده
است.
با دستور مقام قضایی ماموران انتظامی جسد
را به سردخانه منتقل کردند .کارشناسان
رعایتنکردن اصول ایمنی را علت این حادثه
دانستند .تحقیقات در ایــن رابطه ادامــه
دارد.

ایرنا :در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس
مسافربری به داخــل رودخــانـهای در
ایالت هیماچالپرادش هندوستان 44
نفر جان خود را از دست دادند .بهگفته
پلیس احتمال افزایش قربانیان این
حادثه وجود دارد .نیروهای امدادی در
جستجوی افراد مفقودشده در آبهای
این رودخانه هستند.

دوئلمرگباروانتوپژو
مهر :در اثر تجاوز به چپ یک خودروی
پیکا نوانت در محور قائمیه استان
فارس و برخورد آن با یک پژو پارس که
در مسیر مخالف در حرکت بود چهار نفر
کشته و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند.

دستگیریعاملشهادت
مأمورآبادانی
متهم فــراری پرونده شهادت مأمور
کالنتری  18نیروی انتظامی آبادان با
همکاری خانوادهاش در مخفیگاهش
دستگیر شد .گفتنی است مأمور نیروی
انتظامی کالنتری  18آبــادان هنگام
تعقیب این سارق سابقهدار به رودخانه
بهمنشیر سقوط کرد و غرق شد.

11کشته
درحادثهدریایسیاه
ایرنا :یک کشتی باری با پرچم پاناما در
منطقه روسیهای دریای سیاه غرق شد.
در اثر این حادثه  11سرنشین کشتی
ناپدید شدند و تنها یک نفر از آنان
نجات پیدا کرده است .گفتنی است
این کشتی پیش از غرق شدن در یک
پیام فوری دریافت کمک اضطراری را
درخواست کرده است.

