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پليس كودك سرطاني را به آرزويش رساند

پس�ربچه هش�ت س�اله ك�ه از بيم�اري س�رطان رن�ج مي ب�رد 
ب�ا پوش�يدن لب�اس پلي�س ب�ه يك�ي از آرزوهاي�ش رس�يد. 
چند روز قبل به س��ردار كيوان ظهيري، فرمانده انتظامي غرب استان 
تهران خبر رسيد كه پسربچه اي هشت س��اله به نام كيان آرزو دارد كه 

لباس پليس به تن كند. كيان كوچولو از مدتي قبل به بيماري سرطان 
مبتال شده و در حال مبارزه براي شكست دادن غول سرطان است. او حاال 
در اوج مبارزه بي امانش با اين بيماري دوست داشت به يكي از آرزوهايش 

كه پوشيدن لباس پليس است برسد. 
وقتي س��ردار ظهيري از آرزوي اين كودك با خبر ش��د او را به س��تاد 
فرماندهي غرب اس��تان تهران دعوت كرد. كيان كوچولو هم كه لباس 
سرداري به تن كرده بود راهي س��تاد فرماندهي در شهرستان شهريار 
شد و همراه س��ردار ظهيري از بخش هاي مختلف ستاد از جمله مركز 
فوريت هاي پليس 110 ديدن كرد و اين گونه به يكي از آرزوهايش جامه 
عمل پوشاند. كيان كوچولو به سردار قول داد كه پس از شكست دادن 

بيماري اش براي شكست مجرمان هم وارد عمل شود. 
سردار كيوان ظهيري، فرمانده انتظامي استان تهران توضيح داد: كيان 
زنده دل كه به بيماري سرطان مبتال است مدتي قبل به خانواده اش اعالم 

كرده بود كه دوست دارد لباس پليس به تن كند. 
خانواده او هم به مركز فرماندهي غرب استان تهران مراجعه و درخواست 
كردند كه بچه به آرزويش برس��د و م��ا با كمال افتخ��ار از اين موضوع 
خوشحال شديم و همه امكاناتمان را بسيج كرديم كه بچه به آرزويش 
برسد. بنابراين كيان به صورت نمادين به عنوان فرمانده انتظامي غرب 
استان تهران وارد شد و مورد استقبال قرار گرفت و آرزو داريم كه همه 

كودكان به آرزوهاي شان برسند.

سقوط مرگبار دبیر اول
 سفارت سوئیس از طبقه 17 برج آبشار

تحقيق�ات درباره مرگ مش�كوك دبير اول س�فارت س�وئيس 
ك�ه در س�قوط از طبق�ه هفده�م ب�رج مس�كوني آبش�ار ب�ه 
كام م�رگ رفت�ه ادام�ه دارد. تي�م جناي�ي در مح�ل حادث�ه 
دس�ت نوش�ته اي پيدا كردند كه حكاي�ت از خودكش�ي دارد. 
به گزارش جوان، ساعت 9:30 صبح ديروز يكي از كارگران خدماتي 
برج آبشار در خيابان كامرانيه درحال نظافت حياط برج بود كه ميان 
درختچه ها با جسد خونين زن ميانس��الي روبه رو شد و حراست را از 
ماجرا با خبر كرد. دقايقي از اعالم خبر تيمي از مأموران كالنتري 123 

نياوران در محل حادثه حاضر شدند. 
    دبير اول سفارت سوئيس 

مأموران پليس در محل حادثه با جسد زن 51 ساله اي به نام سيل وي 
روبه رو شدند كه مش��خص بود بر اثر س��قوط از ارتفاع به كام مرگ 
رفته است. بررس��ي هاي پليس نشان داد خانم س��يل وي اهل كشور 
سوئيس است و در ايران به عنوان دبير اول سفارت سوئيس و نفر دوم 
دفتر حفاظت منافع امريكا در ايران مشغول به كار است و مدتي است 
كه در طبقه هفدهم برج بلند گرانقيمت آبش��ار تنها زندگي مي كند. 
با مشخص شدن هويت زن فوت شده و با توجه به حساسيت موضوع 
قاضي محمد وهابي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي و مأموران تشخيص 
هويت راهي محل ش��دند و تحقيقات خود را درباره اين حادثه آغاز 

كردند. 
تحقيقات تيم جنايي حكايت از آن داش��ت س��يل وي مدتي است از 
شوهرش جدا شده و تنها فرزند 21 س��اله اش كه پسر است در كشور 
س��وئيس زندگي مي كند. همچنين مشخص ش��د زن جواني هم به 
عنوان مس��تخدم هر روز صبح به خانه او مي آيد و دوباره عصر آنجا را 

ترك مي كند واالن هم در خانه او مشغول نظافت است.  
    صحبت هاي مستخدم 

وي به مأموران پليس گفت: من هر روز ساعت 8 صبح براي نظافت و 
پخت و پز به خانه سيل وي مي آيم و تا ساعت 16 عصر در خانه مشغول 
به كارم و بعد به خانه ام بر مي گردم. امروز صبح مثل هميشه ساعت 8 
وارد برج شدم و با رمزي كه در اختيار دارم وارد خانه سيل وي شدم. او 
به من رمز خانه اش را داده بود چون زماني كه او هم در خانه نبود من 
طبق وظيفه ام به خانه او مي آمدم و كارهايم را انجام مي دادم. وقتي 
وارد خانه اش شدم از سيل وي خبري نبود و احتمال دادم كه او براي 
كار بيرون رفته است و به همين خاطر مش��غول به كار شدم تا اينكه 
ساعت 9:30  حراست برج تماس گرفت و ازمن خواست به البي بروم. 
وقتي وارد البي شدم مرا به داخل حياط بردند كه با جسد صاحبخانه 
روبه رو شدم. وي در پايان گفت: سيل وي زن خوبي بود اما مدتي بود 

كه از رفتارش احساس كردم كمي افسرده است. 

كارگر برج هم به مأم��وران پليس گفت: من ه��ر روز داخل حياط را 
نظافت مي كنم و به گل و گياهان باغچه مي رس��م و آنه��ا را آبياري 
مي كنم. دقايقي قبل در حال نظافت بودم كه با جسد اين زن داخل 

فضاي سبز برج روبه رو شدم. 
يكي از همكاران زن فوت ش��ده هم گفت: او زن ش��ادي بود و ايران 
را دوست داش��ت و به گفته خودش زندگي در ايران براي او شيرين 
بود. االن كه گفته مي شود او به زندگي اش پايان داده باورش براي ما 

مشكل است. 
    حرف های زن همسايه  

در حالي كه بررسي ها حكايت از آن داشت دبير اول سفارت نيمه شب 
گذشته بر اثر س��قوط از بالكن خانه اش در طبقه هفدهم فوت كرده، 
يكي از ساكنان برج كه زن جواني بود درباره لحظه حادثه اطالعاتي 
در اختيار مأموران پليس قرار داد اما ساكنان ديگر برج مدعي بودند تا 
زماني كه كارگر برج جسد را كشف نكرده بود از حادثه بي خبر بودند. 
زن جوان گفت: شب خواب بودم كه با صداي مهيبي مانند صداي انفجار 
از خواب پريدم. اول فكر كردم كه خانه يكي از همسايه ها منفجر شده 
اس��ت كه به طرف پنجره رفتم اما صدا قطع شده بود و هيچ آثاري هم 
داخل خيابان و برج نبود كه دوباره به خواب رفتم. االن كه متوجه شدم 
يكي از س��اكنان برج بر اثر س��قوط از ارتفاع فوت كرده است به سراغ 
دوربين مداربسته داخل خانه ام رفتم كه ديدم لحظه اي كه من از خواب 

بر اثر صداي مهيب بيدار شده ام ساعت 12: 24 بامداد بوده است. 
    كشف دستنوشته 

در ادامه تيم جناي��ي براي برمال كردن راز مرگ زن ميانس��ال راهي 
طبقه هفدهم برج شدند و به بررس��ي خانه وي پرداختند. مأموران 
پليس در نخستين گام دست نوشته اي را روي ميز كه كنار خودكاري 
كه با آن نوشته شده بود و تلفن همراه سيل وي پيدا كردند كه بدون 
تاريخ و امضاء به زبان انگليس��ي نوشته شده بود. س��يل وي در اين 
دست نوشته كه ش��بيه وصيتنامه بود خطاب به پسر 21 ساله اش در 

سوئيس نوشته بود. 
در دست نوشته آمده بود كه » جسد مرا به سوئيس منتقل كنيد و پس 
از سوزاندن خاكس��ترم را كنار قبر فرزند فوت شده ام دفن كنيد. هر 
چه دارايي دارم پس از مرگم به پسرم در سوئيس تحويل داده شود. « 
مأموران در ادامه نوش��ته هاي قديمي ديگري هم داخل خانه از زن 
فوت شده پيدا كردند كه پس از تطبيق دس��ت نوشته با نوشته هاي 
قبلي مشخص شد دست نوش��ته باقي مانده متعلق به خط سيل وي 
است، اما اين دست نوشته براي مشخص ش��دن و اطمينان از آن به 
دستور بازپرس در اختيار تيم خط شناسي مأموران پليس قرار گرفت. 
همچنين تعدادي قوطي قرص هم در خانه س��يل وي كشف شد كه 

براي مشخص شدن آن در اختيار تيم پزشكي قانوني قرار گرفت. 

    سقوط 
مأموران پليس در ادامه بررسي ها داخل خانه هيچ آثاري از درگيري 
و بهم ريختگي وس��ايل پيدا نكردند كه نش��ان دهد سيل وي قبل از 
مرگش با فرد يا افرادي داخل خانه اش درگير شده است. همچنين در 
بررسي هاي داخل بالكن كه حدود يك متر و 10 سانت طول دارد هيچ 
آثار درگيري و خوني پيدا نشد. از طرفي هم در تن پيمايي از جسد، 
تيم تش��خيص هويت هيچ آثاري از درگيري، زخم و مورد مشكوك 
ديگري پيدا نكردند و به همين دليل اين احتمال براي مأموران پليس 
قوت گرفت كه زن ميانس��ال خودش را از بالكن خان��ه اش به پايين 
پرت كرده و به زندگي اش پايان داده است. مأموران همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه، جس��د براي مشخص شدن علت اصلي 
مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. همچنين قاضي محمد وهابي به 
مأموران دستور داد دوربين هاي مداربسته برج مسكوني را بررسي تا 

زواياي پنهان اين حادثه بر مال شود. 

برگ سبز سواری پرايد مدل ۹۵ پالك ۸۳- ۹۷۵ س41
m1۳۵61۹۷۹1 ش موتور

ش شاسی nas411100g۳4۸۳۹۸4 به نام: سيد مهدی موسوی 
فرزند سيد حسن كد ملی ۲4۸0044610

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

آگهی اعالم مفقودی
برگ سبز سواری پرايد 1۳1 مدل 1۳۹۹ ، پالك ۸۳- ۷۸۳ ه61 ، 
 ،nas411100l۳۵۸۹6۳۹ 641۳۵۹۲  ش شاسی/m1۳ ش موتور

به نام: فرشته پورغالمی جهرمی فرزند بهمن
كد ملی ۲460۳۳6۹۲6

شيراز

آگهی اعالم مفقودی

اصل سند و برگ سبز سواری هاچ بک سيستم دانگ فنگ مدل 
 B004۹۹۵۷ FA1۷۳ 1۳۹۷ پالك ۷۳-۸4۳ د۸۹ ، ش موتور

NAAE4CFZ0JX1046۸0 ش شاسی
به نام: راضيه شير عسكرپور كد ملی ۲۵۷۲۷440۸۲  مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.| شيراز

آگهی اعالم مفقودی
اس�ناد مالكيت )برگ س�بز و بنجاق( موتور س�يكلت ارشيا 
CDI 1۲۵ ب�ه ش�ماره انتظام�ی ۳۲1-61446 و ش�ماره 
موت�ور000۳61۵۳FMI 1۵6 و ش�ماره تن�ه۸1۹1۲۹60 
A1۲۵MBB  بنام محمدحسين فرجام رحمتی  مفقود گرديده  

و از درجه اعتبار  ساقط می باشد .اسالم شهر

آگهی اعالم مفقودی
كارت ماش�ين نيس�ان پاترول م�دل 1۳۷۸ به ش�ماره 
 Z۲40۵۲۹۸0Z انتظامی 1۵- ۲۷1س ۸1 به شماره موتور
و به شماره شاسی PNVH۳۵Z۷01۳۹۸ مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهی اعالم مفقودی
برگ اعالم وضعيت ) برگ سبز( وانت نيسان مدل 1۳۸۷ 
ب�ه ش�ماره انتظام�ی  ۳۵- 1۹۹ ج 14  به ش�ماره موتور 
4۳1۹10 و به شماره شاس�ی K1440۲۲  مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهی اعالم مفقودی

متن آگهی   آگهی تغييرات ش��ركت ره توش��ه سلماس س��هامی خاص به شماره 
ثبت 485 و شناس��ه ملی 10862088769 به اس��تناد صورتجلسه هيئت مديره 
مورخ 07/10/1399 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 آقای يوسفعلی خورده فروش 
ديلمقانی كدمل��ی 2851684973 به عنوان رئيس هيئت مدي��ره - آقای عبداله 
خليلی كهنه شهری كدملی 2850890642 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و 
آقای هادی درخشان كدملی 2850132438 و آقای حسين عابدی كهنه شهری 
كدملی 2851679759 و آقای رسول كامرانی 1698966148 بعنوان عضوهيئت 
مديره برای مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند. -2 آقای محمدعلی اره كش سلماسی 
كدملی 2851238205 خارج ازاعضاء هيئت مديره به عنوان مديرعامل ش��ركت 
برای مدت 2 سال انتخاب شدند . -3 كليه اس��نادواوراق بهاداربانكی اعم ازچك – 
سفته وبرات وغيره وكليه قراردادهای شركت بااشخاص حقيقی وحقوقی وادارات 
دولتی باامضاء مديرعامل به اتفاق رئيس هيئت مديره ويا نايب رئيس هيئت مديره به 
همراه مهرشركت معتبرخواهدبود واوراق عادی ومكاتبات اداری باامضاء مديرعامل 
به همراه مهرشركت معتبرخواهدبود. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان 

غربی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری سلماس )1131279(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 4002221 مورخه 99/9/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك گرمی تصرف��ات مالكانه بال معارض متقاضی آقای عيس��ی عضيم زاده به ش��ماره 
شناسنامه 230 كد ملی 1620481707 فرزند محرم نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعی به مساحت 29985متر مربع قسمتی از پالك 1511 فرعی از 120 اصلی واقع در 
بخش 20 اردبيل خريداری از مالك رسمی آقای سليمان صابر گرمی محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه مورخه 1400/2/15

تاريخ انتشار نوبت دوم روز پنجشنبه مورخه 1400/2/30     
م الف:997         
 سعيد نيكخو- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 4002815 مورخه 99/12/3 هيات اول موض��وع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك گرمی تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای ميالد عبدی به شماره شناسنامه 
1610360702 كد ملی 1610360702 فرزند گل اوغالن نسبت به ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 17750 متر مربع قس��متی از پالك 3648 فرعی از 120 اصلی واقع در 
بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی خريداری از مالك رس��می حاجی حسن توكلی 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشد 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه مورخه 1400/۲/1۵
تاريخ انتشار نوبت دوم روز پنجشنبه مورخه 1400/۲/۳0     
م الف:۹۹۹
سعيد نيكخو- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 10685 هيات اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضی وراث سواد عباس زاده شكراب نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعی به مساحت 18015/53 متر مربع به شماره پالك 168 فرعی از 122 اصلی 
واقع در قريه شكراب در بخش 20 اردبيل خريداری از مالك رسمی آقای كيكاوس پناهی 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشد 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه مورخه 1400/۲/1۵
تاريخ انتشار نوبت دوم روز پنجشنبه مورخه 1400/۲/۳0     
م الف:۹۹۸
سعيد نيكخو- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498450

به جوان 
دوباره نگاه كن

 شهادت يك مرزبان
 در مريوان

يك�ي از مرزبانان در جري�ان درگيري با اش�رار 
مسلح در هنگ مرزي مريوان به شهادت رسيد. 
س��ردار عليرضا مرزباني، فرمانده مرزباني اس��تان 
كردس��تان توضي��ح داد: ش��امگاه دوش��نبه 13 
ارديبهشت ماه مرزبانان هنگ مرزي مريوان هنگام 
مراقبت از ن��وار مرزي در منطقه دره نخي با اش��رار 
مسلح درگير ش��دند كه در جريان درگيري يكي از 
مرزبانان به نام ستوان سوم حسين نامور مجروح شد 

و در راه انتقال به بيمارستان به شهادت رسيد.

امید به نجات 2 معدنچي 
در روز پنجم

تالش امدادگران براي دو نجات معدنچي كه از روز ش�نبه در معدن 
زغال سنگ طرزه دامغان گرفتار شده اند همچنان در جريان است. 
ساعت 12 روز شنبه 11 ادريبهشت ماه كارگران مشغول كار در معدن زغال 
سنگ طرزه دامغان بودند كه سقف كارگاه 70 متري به يك باره ريزش كرد. 
همزمان با وقوع حادثه مشخص ش��د كه دو نفر از معدنچيان به نام هاي 
ميالد روشنايي و سيداصغر افضلي كه در عمق 35 متري در حال كار بودند 
ميان آوار گرفتار شده اند. پس از وقوع حادثه تيم هاي امداد در محل حاضر 
شدند و تالش براي نجات دو معدنچي به جريان افتاد. تيم هاي امداد در 
قالب چهار تيم 30 نفره از ظهر روز شنبه آواربرداري را در دستور كار خود 
قرار داده و اميدوارند كه دو معدنچي را زنده از ميان آوار خارج كنند. محمود 
پورمعظمي رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي دامغان گفته كه گروه 
امداد و نجات براي نجات اين افراد، از سه مكان تونل فرعي حفر كرده اند. 
حميدرضا داووديان، رئيس هالل احمر شهرستان دامغان هم درباره دليل 
طوالني شدن امدادرس��اني گفت كه حجم بااليي از زغال و خاك در اثر 
ريزش معدن تلنبار شده و همين سرعت رسيدن به معدنچيان را طوالني 
مي كند. وي با بيان اينكه خاكبرداري ها به تدريج در حال انجام است، افزود: 
تيم هاي امدادي همه تالش خود را به كار مي گيرن��د و در اين چند روز 
پيوسته در حال فعاليت هستند، اما حجم ريزش معدن باال است. وي در 
خصوص  تماس  احتمالي با معدنچيان گرفتار گفت كه هيچ ارتباطي برقرار 
نشده است. حجت اهلل يحيايي، سخنگوي استانداري سمنان هم گفت كه 
اكسيژن رساني به معدنكاران و حادثه ديدگان با شيلنگ هاي مخصوص 
انجام ش��ده و نگراني از بابت كمبود اكسيژن وجود ندارد. حميد صالحي 
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان هم روز گذشته اعالم كرد كه 
تاكنون 300 واگن زغال سنگ و آوار از محل حادثه خارج شده است اما 
هيچ نشانه اي از معدنچيان يافت نشد. وي ادامه داد: طبق برآوردها، يكهزار 
و 500 تن حجم خاك آوار موجود در محل حادثه است كه توسط امدادگران 

معدن در حال تخليه است. 

اعالم گذشت
 از محیط بان سوادكوهي

محيط ب�ان س�واد كوه�ي ك�ه ب�ه اته�ام قتل 
يكي از ش�كارچيان غيرمجاز بازداش�ت ش�ده 
ب�ود موفق ب�ه جل�ب رضاي�ت اولياي دم ش�د. 
اول آذرماه سال گذشته بود كه خبر رسيد درگيري 
خونيني در روس��تاي ارفع از مناطق حفاظت شده 
شهرستان سواد كوه در استان مازندران رقم خورده 
و يكي از ش��كارچيان غيرمجاز به ض��رب گلوله به 
كام مرگ رفته اس��ت. ش��كارچي غيرمجاز مردي 
27 ساله اهل روستاي بندپي شهرستان بابل بود كه 
سابقه زيادي در شكار غيرمجاز داشت. او آن روز همراه 
يكي از دوستانش يك كل وحشي را شكار كرده و در 
حال انتقال الش��ه بود كه با محيط بانان مواجه شده 
و بدون توجه به هش��دار محيط بانان حادثه خونين 
رقم خورده بود. تحقيقات بعدي نشان داد كه گلوله 
از اس��لحه يكي از محيط بانان به نام علي اكبر ايماني 
ش��ليك شده اس��ت. علي اكبر از محيط بانان خوش 
نام بود ك��ه عكس و ويدئوهاي بس��ياري را از حيات 
وحش منتشر كرده و مورد اقبال كاربران زيادي در 

شبكه هاي اجتماعي قرار گرفته بود. 
اين محيط بان در شرح ماجرا گفت: ظهر روز حادثه 
در حال گش��ت زني بودي��م كه متوجه ش��ديم دو 
شكارچي غيرمجاز يك كل وحشي را شكار كرده و 
در حال انتقال الشه هستند كه به آنها فرمان ايست 
داديم. يكي از شكارچيان اما به سمت ما شليك كرد. 
من هم براي حفاظت از خودم و همكارم اس��لحه را 
مس��لح كردم و قصد داش��تم كه تير هوايي شليك 
كنم كه به علت لغزنده بودن زمي��ن كنترل خودم 
را از دست دادم و دستم به ماشه رفت و گلوله اي كه 
شليك شده بود به شكارچي غيرمجاز برخورد كرد 
و او فوت شد. همدست او هم كه مس��لح بود بعد از 

حادثه از محل متواري شد. 
با كامل شدن تحقيقات در اين باره خانواده شكارچي 
غيرمجاز روز دوش��نبه 13 ارديبهشت از محيط بان 
اعالم گذشت كردند. سرهنگ جمشيد محبت خاني، 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت گفت كه ديه 
مقتول از طرف بيمه پرداخت شده و خانواده مقتول 
رضايت خود را از متهم اعالم كردند. وي گفت كه با 
اعالم گذشت اولياي دم پرونده از جنبه عمومي جرم 

بررسي مي شود. 

باران هاي بهاري
 10 كشته برجاي گذاشت

ب�ارش ب�اران و ج�اري ش�دن س�يالب در هش�ت اس�تان 
كش�ور 10كش�ته برج�اي گذاش�ت. ش�ش نف�ر از قرباني�ان 
حادث�ه كاركن�ان اداره ب�رق كرم�ان بودن�د ك�ه ب�راي رف�ع 
مش�كل برق ناش�ي از بارندگي ه�ا به مح�ل اعزام ش�ده بودند. 
به گزارش جوان، بارش باران و جاري شدن سيالب كه شامگاه دوشنبه در 
هشت استان كشور به اوج خود رسيده بود مرگ 10نفر را در استان هاي 
كرمان، يزد و خراسان جنوبي رقم زد.  مهدي ولي پور، رئيس سازمان امداد 
و نجات هالل احمر گفت: »با وقوع س��يالب در هشت استان، به 546 نفر 
امدادرساني شد و در 37 خودرو رهاسازي و بيش از 100 نفر از سيل نجات 
يافتند.« وي در ادامه گفت: »در بارندگي هاي دو شنبه نيز، شش شهرستان 
و 47 روس��تا گرفتار س��يل و آب گرفتگي ش��دند كه در جريان عمليات 
جست وجو و نجات توس��ط امدادگران و نجاتگران جمعيت هالل احمر 
متأسفانه اجس��اد 10 نفر از مفقودين ناشي از س��يل در استان هاي يزد، 
كرمان و خراسان جنوبي كشف شد. اين عمليات براي كشف گمشده هاي 

احتمالي ادامه دارد.«
     كشف اجساد تيم 6 نفره نيروهاي برق در سيل كرمان

علي بابايي، فرماندار كرمان هم از قرباني شدن شش نفر از نيروهاي اداره 
برق شهرستان كرمان خبر داد و گفت: »سيل روز دوشنبه در بخش گلباف 
باعث گرفتاري شش نفر از نيروهاي اداره برق شهرستان كرمان شد. با اعالم 
اين خبر تالش براي يافتن آنها آغاز شد تا اينكه صبح روز گذشته اجساد 

آنها توسط بالگرد هالل احمر پيدا شد.«
او در توضيح اين حادثه گفت: »روز يك ش��نبه، 12 ارديبهش��ت ماه تيم 
شش نفره براي رفع مشكل برق كه به خاطر بارندگي هاي در باالدست )سه 
راهي نيبيد( به سمت گلباف به وجود آمده بود به محل اعزام شدند. تيم 
اعزامي تا ساعت 5 عصر روز دوشنبه در حال پيگيري و بررسي قطعي برق 
منطقه بودند تا اينكه به دليل نامساعد بودن شرايط جوي و بارش شديد 
تگرك، حجم آب چند برابر شد و در پي آن با وقوع سيل اين تيم گرفتار 
شد. با اعالم اين خبر تالش براي نجات آنها آغاز شد كه متأسفانه صبح روز 

گذشته اجساد هر شش نفر از تيم اعزامي كشف شد. « 


