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گور خر آفريقايي به زرافه ملحق شد!

كارگر تأسيسات ساختمان كه متهم است 
يكي از دوستانش را به قتل رسانده  است 
به پرداخ�ت ديه و زندان محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، 10 آذر سال 98، مأموران 
پليس از كش��ف جس��د م��رد جواني در 
خودروي وانت در ج��اده جاجرود باخبر و 
راهي محل ش��دند. اولين بررسي ها نشان 
مي داد آن مرد با شليك گلوله به سرش به 

قتل رسيده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات 
در اين زمينه آغاز ش��د تا اينك��ه مأموران 
دريافتند شروين آخرين بار به مالقات يكي 

از دوستانش به نام فرهاد رفته است. 
با بدست آمد اين س��رنخ، فرهاد 40 ساله 
بازداش��ت ش��د. او در پليس آگاهي تحت 
بازجويي ق��رار گرفت اما با انكار ش��ليك 
عمدي گفت: »من و شروين سال ها همكار 
بوديم. ما در س��اختمان هاي نيمه س��از 
كاره��اي مربوط ب��ه تأسيس��ات را انجام 
مي داديم و در اين س��ال ها هيچ مشكل و 

اختالفي نداشتيم.«
او در خصوص روز حادثه گفت: »آن روز من 
و شروين با هم شيشه مصرف كرده بوديم 
و حال طبيعي نداش��تيم. ش��روين از من 
خواست براي تفريح به جاده جاجرود برويم. 
قبول كردم و وقتي به جاجرود رسيديم او 
خودرو را متوقف كرد و كنار جاده ايستاديم. 
درحال صحبت بوديم كه ناگهان ش��روين 
اس��لحه  اي كه همراهش بود را از جيبش 
درآورد تا آنرا به من نشان دهد. نمي دانستم 
اسلحه مسلح است و كار با آن را بلد نبودم. 
وقتي آنرا از ش��روين گرفتم دستم را روي 
ماشه گذاشتم كه ناخواسته يك تير شليك 

شد و به سر شروين خورد.«
متهم در آخر گفت: »خيلي ترسيده بودم به 
همين خاطر بالفاصله از ماشين پياده شدم و 
از ترس اسلحه را زير ماشين انداختم. سپس 

با اورژانس تماس گرفت و فرار كردم.«
با ثبت اين توضيح��ات متهم به اتهام قتل 

عمد راهي زندان ش��د و پرون��ده در اولين 
جلسه روي ميز هيئت قضايي شعبه چهارم 

دادگاه قرار گرفت. 
در آن جلسه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. سپس همس��ر مقتول در حالي كه 
عكس شوهرش در دس��تانش بود ايستاد 
و گفت: »صاحب يك دختر چهار س��اله و 
يك پسر هش��ت ساله هس��تم. سال ها در 
تهرانپارس مستأجر بوديم تا اينكه شش ماه 
قبل در روده��ن خانه خريدي��م و به آنجا 
اسباب كشي كرديم. متهم بعد از سكونت 
ما در رودهن همراه همسر و سه فرزندش 
به آنجا آمد و يك خانه اجاره كرد. او وضع 
مالي خوبي نداشت به همين خاطر شوهرم 
هميش��ه به او كمك مي كرد تا اينكه براي 
قرارداد اجاره خانه 10 ميلي��ون تومان به 
فره��اد ق��رض داد و قولنامه را ه��م به نام 

خودش نوشت.«
آن زن در حالي كه گريه مي كرد ادامه داد: 
»فرهاد مرد شروري است و بار ها همسايه ها 
به ش��وهرم تذك��ر داده بودند ت��ا رفت و 
آمدهايش را با او ك��م كند. او حتي يك بار 
پدرش را ه��م تهديد به قتل ك��رده بود. او 
محبت هاي ش��وهرم را نادي��ده گرفت وبا 
بي رحمي شوهرم را كشت حاال مدعي است 
قتل ناخواسته اتفاق افتاده است. فرزندانم 

براي او درخواست قصاص دارند.«
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و بار ديگر 
ماجرا را شرح داد و گفت قتل عمدي نبوده 

و قصد شليك نداشته است. 
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك 
موجود در پرونده مته��م را از قتل عمدي 
تبرئه و به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت 

ديه و سه سال زندان محكوم كرد. 
اين حكم ب��ا اعتراض اولي��اي دم به ديوان 
عالي كشور فرستاده شد تا اينكه با بررسي 
دوباره اوراق پرونده، سرانجام رأي صادره از 
سوي قضات يكي از شعبات آن مورد تأييد 

قرار گرفت. 

تصاوير اوليه درباره انتقال گورخرهاي آفريقايي 
كه مايه خش��م كاربران ش��بكه هاي اجتماعي 
شد در مرز بازرگان گرفته ش��ده بود. جايي كه 
گورخرها به طرز ناش��يانه اي هن��گام انتقال به 
خودروي سازمان محيط زيست وحشت زده به هر 
سو فرار مي كردند. آنجا بود كه حيوان نر به كانال 
آب سقوط كرد و پاي چپش شكست. اين پايان 
ماجرا نبود و زماني كه يكي از افراد مسئول شروع 
به كتك زدن حيوان آس��يب ديده كرد، تأسف 
از وضعيت موجود بيش از قبل ش��دت گرفت. 
نابساماني در اين باره 13 ارديبهشت به اوج خود 
رسيد، زماني كه مشخص شد گورخر نر در باغ 
وحش صفادشت تلف شده است. بعد از آن بود 
كه كاربران شبكه هاي اجتماعي بار ديگر متوليان 
اين كار را به باد انتقاد گرفتند كه چگونه سه رأس 
گورخر از كشور هلند و از مسير بلغارستان و تركيه 
به ايران منتقل مي شوند و اين گونه مورد شكنجه 

قرار گرفته و تلف مي شوند. 
    تقصير به گردن گمرك

اكانت صفحه اينستاگرامي باغ وحش صفادشت 
در واكنش ب��ه منتقدان آنها را به باد فحاش��ي 
گرفت و جمالتي در آن مطرح ش��د كه در اين 
جا قاب��ل ذكر نيس��ت. اين باغ وح��ش اما روز 
گذش��ته به صورت رس��مي جوابيه اي هم در 
اين باره منتشر كرد و اعالم كرد كه بررسي تيم 
دامپزشكي باغ  وحش نش��ان داده علت مرگ 
اس��ترس بيش از حد و ايج��اد عفونت داخلي 
هنگام انتق��ال و وقفه بدون دلي��ل در گمرك 
بازرگان  بوده اس��ت. در ادام��ه جوابيه آمده كه 
چهارم ارديبهشت سه گورخر ) دو ماده و يك  نر( 
كه توسط اين باغ وحش خريداري شده بودند از 

كشور بلغارستان به مقصد ايران حركت كردند 
كه پس از طي مسافتي دو روزه به گمرك كشور 
تركيه رس��يدند. گمرك تركيه ب��دون تأخير 
محموله را ترخيص كرد و وارد كش��ور گمرك 
بازرگان شدند كه با سوء مديريت عوامل نگهباني 
فيزيكي در داخل مجموعه گمرك، افرادي براي 
گرفتن عكس از گورخرها به س��مت ماش��ين 
حمل هجوم آوردند كه موجب ش��د گورخرها 
رم كنند و از ماشين خارج شوند. پس از خروج 
متأس��فانه در كانال آب محوطه داخل گمرك 
افتادند كه فيلم آن در فضاي مجازي منتش��ر 
شده است. پس از استقرار گورخرها در گمرك 
مسئوالن گمرك بازرگان گورخرها را ترخيص 
نكردند نهايتاً 9 ارديبهشت گورخرها ترخيص 
و به گمرك تهران منتقل شدند كه با توجه به 
تعطيلي گمرك تهران در پنج شنبه و جمعه روز 
شنبه 11 ارديبهش��ت گورخرها ترخيص و به 
مقصد باغ وحش حركت داده شدند كه گورخر 
نر در مس��ير انتقال به باغ وحش تلف شد. حال 

عمومي دو رأس ديگر هم مناسب نيست. 
   تلف شدن زرافه در صفادشت

وضعيت نگه��داري حيوان��ات در بس��ياري از 

باغ وحش ها هم فاجعه بار و اين مكان ها بيشتر به 
شكنجه گاه حيوانات تبديل شده اند. در باغ وحش 
صفادشت هم براي اولين بار نيست كه حيواني اين 
گونه تلف مي شود. مثالً ارديبهشت سال 98 يكي 
از سه زرافه اي كه مديران اين مجموعه با تبليغات 
بسيار آن را به مجموعه خود اضافه كردند تلف شد 
و ترجيح دادند نسبت به انتقاد هاي صورت گرفته 
سكوت كنند. امين يوسفي دامپزشك سابق اين 
مجموعه درباره علت مرگ اين زرافه گفته بود: 
»آزمايش ها نشان داد كه علت مرگش تغيير جيره 
غذايي و تزريق نشدن واكسن آنتروتوكسمي بوده 
است. هيچكدام شان واكسن نزدند و بيمه نشدند 
و اين حيوان مرد، چون ضعيف تر از بقيه بود. آن 
گونه كه رويداد24 آورده او بر اين موضوع تأكيد 
كرده بود كه طي يكسال در اين باغ وحش عالوه 
بر بب��ر و زرافه حيوانات ديگ��ري مانند ميمون 
رزوس، چهاركوسه، سيخوري، يك توله شير و 
گرگ هم جان خود را از دست داده اند. علت مرگ 
اين حيوانات عدم رسيدگي درست و حتي لمس 
شدن توسط بازديدكنندگان عنوان شده بود. چه 
آنكه اين باغ وحش در ازاي دريافت مبالغ بيشتر 

مجوز لمس حيوانات را مي دهد. حيواناتي كه پس 
از مرگ به سرعت جايگزين مي شدند. يوسفي 
همچنين گفته كه مسئول باغ وحش تصميمي 
براي درمان حيوانات نداشت. مواردي كه خيلي 
اوضاع حاد مي شد، با من تماس مي گرفت و هر 

حيواني مي مرد، يكي به جايش مي خريد.«
محمد داسمه وكيل دادگستري هم گفت:    از باغ 
وحش صفا دش��ت گزارش هاي زيادي دست ما 
رسيده كه گوياي ارتكاب تخلف هاي زياد در آن 
است كه متأسفانه اداره حفاظت از محيط زيست 
نسبت به آنها تا كنون واكنشي نشان نداده است. 
موضوع ديگر تلف ش��دن زرافه و ببر در اين باغ 
وحش است كه دكتر يوسفي دامپزشك سابق اين 
باغ گفته است عالوه بر ببر و زرافه حيوانات ديگري 
نيز در اين باغ وحش تلف ش��ده اند. اين موضوع 
ما را به ش��ك انداخت كه شايد برخي از پرسنل 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت نظارت هاي 
الزم را بر اين باغ وحش نداشته باشند، بنابراين 
تشخيص داديم كه ضروري است نسبت به اين 
باغ وحش در دس��تگاه قضايي بررس��ي كامل و 

جامعي صورت بگيرد. 

برگ سبز سواری پرايد مدل ۹۵ پالك ۸۳- ۹۷۵ س41
 ،nas411100g۳4۸۳۹۸4 ش شاسی ،m1۳۵61۹۷۹1 ش موتور

به نام: سيد مهدی موسوی فرزند سيد حسن
كد ملی ۲4۸0044610

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است./ شيراز

آگهی اعالم مفقودی
سند و برگ فروش سواری سمند lxxu۷ مدل ۹۳

پالك قديم ۸4- 64۳ س ۵4، پالك جديد ۸4- 41۹ ص ۸1
naac۹1cc۵ef6640۵1 1۲40، ش شاسیk4061۵۹ ش موتور
به نام: سميرا آذری فرزند مرادبخش، كد ملی ۳۳۹۲1۲۵۸۳0

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.| شيراز

آگهی اعالم مفقودی
برگ سبز ماشين سواری پژو آردی آی 1600به رنگ يشمی 
روغنی به شماره موتور 11۷۸40۲۷۲۹۳وبه شماره شاسی 
1۳4۲۹۲۵۵به ش�ماره پ�الك ۳1د۷۹۸اي�ران ۳۵ به نام 
عليرضا شهابی گل تپه مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط 

می گردد.تبريز

آگهی اعالم مفقودی
برگ سبز و تسلسل اسناد خودرو سواری مزدا مدل 1۳۸۹ به 
 LF10۹4۷۵۹۹ شماره انتظامی 1۵-41۷ م 1۲ و به شماره موتور
و به شماره شاسی NAGDSXBCC۲1A400۷6 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.تبريز

آگهی اعالم مفقودی

برگ سبز و كارت خودرو سمند ال ايكس مدل 1۳۹۹
naac۹1cexlf۷0۸461 پالك ۹۳- ۸۵۹ و ۷1، ش موتور

ش شاسی lf۷0۸461، به نام: سيد عبدالخالق موسوی خالری، 
شماره ملی ۲۲۹1۹۵۷۲01

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است./ شيراز

آگهی اعالم مفقودی

عام�الن ن�زاع خونين ش�ب چهارش�نبه س�وري 
س�ال قبل كه پس از قتل پس�ر جواني در تهرا ن به 
تركيه فرار ك�رده بودند به ايران برگردانده ش�دند. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��اعت 4:30 بام��داد روز 
چهارشنبه 27 اسفند ماه سال گذش��ته قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران پليس از مرگ مرد جواني در يكي از 
بيمارستان ها با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي روي تخت بيمارستان با جسد پسر 20 ساله اي 
به نام بهادر روبه رو شدند كه با اصابت ضربات چاقو به قتل 

رسيده بود. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد بهادر شامگاه قبل 
در مراسم شب چهارشنبه سوري همراه برادر و تعدادي از 
دوستانش در محله خزانه با دو برادر و يكي از بستگان آنها 
درگيري خونيني را رقم زده است كه در جريان آن بهادر 
و دو نفر از طرف مقابل هم زخمي مي شوند. پس از اين 
حادثه بهادر براي درمان به بيمارستان منتقل مي شود و 
تيم پزش��كي هم تالش زيادي براي نج��ات وي انجام 
مي دهند اما چند ساعت بعد بر اثر شدت خونريزي روي 

تخت بيمارستان فوت مي كند. 
    فرار به تركيه 

بررسي ها حكايت از آن داشت مقتول با اصابت ضربات 
چاقوي دو برادر به قتل رس��يده اس��ت و بدين ترتيب 
مأموران پليس دو برادر را به نام هاي مهرداد و پيمان كه 
يكي از آنها ساختمان ساز و ديگري پارچه فروش است به 
همراه نفر سوم به نام شاهرخ كه در درگيري حضور داشته 

بود به عنوان مظنونان حادثه تحت تعقيب قرار دادند. 
سپس مأموران براي دس��تگيري متهمان به خانه هاي 
آنها رفتند كه دريافتند سه متهم پس از حادثه به صورت 
غيرقانوني به كشور تركيه گريخته اند و در يكي از شهرهاي 

تركيه به صورت مخفيانه زندگي مي كنند. 
در حالي كه تحقيقات از س��وي مأموران اينترپل براي 
شناسايي عامالن قتل ادامه داشت به كارآگاهان جنايي 
خبر رسيد سه متهم چند روز قبل از سوي مأموران پليس 
تركيه دستگير شده و پس از چند روز قرنطينه در يكي 
از شهرهاي مرزي كشور به مأموران پليس ايران تحويل 

داده شده اند. 
بنابراين متهمان به دستور بازپرس پرونده براي تحقيقات 
در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفتند 

و به تهران منتقل شدند. 
عامالن نزاع خونين پس از انتقال به دادسراي امور جنايي 
روبه رو قاضي ساسان غالمي به جرم خود اقرار كردند اما 
مدعي شدند كه قصد قتل نداشته اند. مرد پارچه فروش 
در بازجويي ها مدعي شد كه ابتدا برادر ساختمان سازش 
چند ضربه به دست مقتول زده است و در ادامه هم او در 
دفاع از خودش چند ضربه با چاقو به كتف مقتول مي زند. 
متهمان در ادامه براي تحقيق��ات تخصصي در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفتند. 

   حسين فصيحی 
انتش�ار تصاوير فاجعه بار از انتق�ال س�ه رأس گورخر آفريقايي ب�ه باغ وحش صفادش�ت مالرد 
كافي بود تا كاربران ش�بكه هاي اجتماعي از خجالت متوليان اين كار برآيند و آنه�ا را به باد انتقاد 
بگيرند. انتقاد ها در اين باره زماني به اوج خود رس�يد كه مش�خص ش�د يك�ي از گورخرها در باغ 
وحش تلف ش�ده و وضعيت دو حي�وان باقي مان�ده تعريفي ندارد. تلف ش�دن حيوان�ات در اين 
باغ وحش س�ابقه دارد از جمله ي�ك رأس زرافه كه انتقاد هاي مطرح ش�ده هم بدون پاس�خ ماند. 

گفت وگو با قاتل 
 پيمان مقتول را مي شناختي ؟ 

بله، بهادر بچه محل ما بود ام��ا ما با او ارتباطي 
نداشتيم چون او هميشه دنبال درگيري بود و 
من و برادرم سرمان دركار خودمان بود و به كسي 

كاري نداشتيم.
پس چرا با هم درگير شديد ؟ 

بهادر هميشه مست مي كرد و همراه دوستانش 
با ديگران درگير مي شد و چند روز قبل از نزاع 
خونين هم جلوي يكي از برادرمان را گرفته بود 
و با هم كل كل كرده بودند. برادرم به او گفته بود 
كه » چرا تو هميشه مست مي كني و با ديگران 
دعوا مي گيري«  كه بهادر ناراحت شده بود و از ما 
كينه به دل گرفته بود و در نهايت هم شب حادثه 

با ما درگير شد. 
درباره شب حادثه توضيح بده.

شب چهارشنبه سوري بود و بهادر همراه برادرش 
و دوستانش مست كرده بودند. آنها به كوچه ما 
آمدند و فحاشي مي كردند اما ما توجهي به آنها 
نكرديم چون مست بودند كه تصميم گرفتيم 
بيرون برويم و وقتي سوار خودروام شديم آنها با 
ما درگير شدند. آنها نارنجك دست ساز داشتند 
كه به طرف ماش��ين من پ��رت كردند و حتي 
شيش��ه هاي خودروام و كاپوتش صدمه ديد. 
سپس آنها سوار موتور س��يكلت شدند و به راه 
افتادند كه پس از طي مس��افت كوتاهي زمين 
خوردند و دوباره به طرف ما برگشتند و اين بار 

درگيري خونين رقم خورد. 

چرا از چاقو استفاده كردي ؟ 
ما چاقو نداشتيم اما آنها با چاقو به ما حمله 
كردند و برادرم با چوب دس��تي از خودش 
دفاع مي كرد. مهرداد با ب��رادر بهادر و من 
هم با بهادر درگير ب��ودم. يك لحظه چاقو 
از دس��ت برادر بهادر روي زمين افتاد كه 
برادرم برداشت و چند ضربه به دست بهادر 
كه با من درگير بود زد و بعد هم آنها با چاقو 
ضربه اي به شقيقه برادرم زدند كه او روي 
زمين افتاد. كشمكش بين من و بهادر ادامه 
داش��ت كه چاقو از دست بهادر روي زمين 
افتاد واين ب��ار من برداش��تم و در دفاع از 
خودم چند ضربه به كتف��ش زدم اما قصد 

قتل نداشتم و فكر نمي كردم فوت كند . 
شما كه فكر نمي كردي به قتل برسد 

چرا فرار كرديد ؟ 
ما بعد از اينكه زخم برادرم را در بيمارس��تان 
پانس��مان كرديم از ترس به باغمان در كرج 
رفتيم كه آنجا متوجه شديم بهادر فوت كرده 
اس��ت و بعد هم از خانواده اش ترس��يديم و 
تصميم گرفتيم به تركيه ف��رار كنيم . من و 
برادرم به ماكو رفتيم كه شاهرخ هم به ما ملحق 
ش��د البته او در درگيري نقش��ي نداشت اما 
ترسيده بود و همراه ما شد. در مرز نفري هزار 
و صد دالر داديم و قاچاق بر ما را به شهر ازمير 
برد و در آنجا خانه اي اجاره كرديم و به صورت 
مخفيانه زندگي مي كرديم تا اينكه تصميم 

گرفتيم خودمان را به پليس معرفي كنيم. 

چرا ؟ 
پس از فرار عذاب وجدان رهايمان نمي كرد 
و هر لحظه كابوس مي ديديم و روز و  شب 
آرامش نداش��تيم. از صبح تا شب در خانه 
بوديم و از ترس بيرون نمي رفتيم به طوري 
كه خسته شده بوديم و در نهايت به خاطر 
اينك��ه راه فرار نداش��تيم  تصميم گرفتيم 
به اي��ران برگرديم. يك نفر پيش��نهاد داد 
نفري 50 ميلي��ون تومان ب��ه او بدهيم تا 
ما را ديپورت كن��د و قصد داش��تيم به او 
پول بدهيم اما يك ايران��ي ديگر گفت اگر 
خودمان را به پليس معرفي كنيم و بگوييم 
كه قاچاقي به تركيه آمده ايم آنها خودشان 
بدون گرفتن هيچ هزين��ه اي ما را به ايران 

باز مي گردانند. 
بعد چه شد ؟ 

ما خودمان را به پليس تركيه معرفي كرديم و 
آنها هم ما را به كمپي كه حدود 700 نفر مهاجر 
غير قانوني داشت منتقل كردند و پس از چند 
روز ما را به مرز آوردند ودر آنجا به خاطر بيماري 
كرون��ا 10 روز قرنطينه كردن��د و بعد تحويل 
مأموران پليس ايران دادند. مأموران پليس هم 
دوباره ما را 10 روز قرنطينه كردند و بعد به تهران 

منتقل كردند. 
حرف آخر .

خيلي پشيمان هس��تيم و  اي كاش آن شب با 
بهادر و دوستانش روبه رو نمي شديم و او االن زنده 

بود و ما هم زندگي عادي خودمان را داشتيم.

   راه  فرار نداشتيم
عامالن قتل چهارشنبه سوري از تركيه اخراج شدند آغاز فعاليت مراكز شماره گذاري

 و تعويض پالك در ۱۱ استان 
و  ش�ماره گذاري  مرك�ز  رئي�س 
تعوي�ض پ�الك پلي�س راه�ور ناج�ا 
تعوي�ض  مراك�ز  فعالي�ت  آغ�از  از 
پالك در 11 اس�تان كش�ور خب�ر داد. 
سرهنگ علي محمدي با اش��اره به اعالم 
تازه ترين رنگ بندي كرونايي ش��هرها از 
س��وي س��تادملي مقابله با كرونا گفت: از 
امروز پنج شنبه فعاليت مراكز شماره گذاري 
و تعويض پالك آذربايجان شرقي، اصفهان، 
گي��الن، مازن��دران، مركزي، گلس��تان، 
كرمانش��اه، قم، چهارمح��ال و بختياري، 
همدان و يزد كه از وضعيت قرمز به نارنجي 
رسيده اند با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
آغاز خواه��د ش��د. وي ادام��ه داد: چهار 
استان ايالم، اردبيل، بوش��هر و سيستان 

و بلوچس��تان هم قباًل از قرمز به نارنجي 
تغيير كرده و بازگش��ايي ش��ده بودند كه 
استان هاي سيستان و بلوچستان و بوشهر 
دوباره به علت تغيير رنگ به قرمز تعطيل 
ش��د. رئيس مركز ش��ماره گذاري پليس 
راهور ناج��ا اضافه ك��رد: بنابراين در حال 
حاضر مراكز تعويض پالك در 13 اس��تان 
كشور فعال و در ديگر اس��تان ها تعطيل 
است. محمدي با اشاره به فعاليت سامانه 
نوبت ده��ي اينترنتي گفت: ش��هروندان 
س��اكن در 11 اس��تان فوق مي توانند به 
س��ايت نوبت دهي مراجعه ك��رده و نوبت 
خود را دريافت كنند. وي گفت: در استان 
تهران اين مراكز تعطيل است و خدماتي به 

شهروندان ارائه نمي كند.

زندان و ديه 
مجازات شليك مرگبار

ادامه ناكامي
 براي نجات 2 معدنچي

تالش ه�اي امدادگ�ران ب�راي نج�ات دو 
معدنچي ك�ه از ابتداي هفت�ه در معدن طرزه 
دامغان گرفت�ار ش�ده اند ناكام مانده اس�ت. 
مهدي بندرآبادي، فرماندار و رئيس ستاد مديريت 
بحران شهرس��تان دامغان توضي��ح داد: تيم هاي 
امدادي از ظهر روز شنبه11 ارديبهش��ت در محل 
حاضر شده و با حفر تونل به موازات تونل حادثه ديده 
و اكسيژن رساني، تالش براي نجات دو معدنچي را 
در دس��تور كار قرار دادند. وي ادام��ه داد: در حال 
حاضر پنج تيم امدادي در منطقه حاضر هس��تند 
كه هر تيم متش��كل از 30 عضو است كه به صورت 
24 س��اعته در حال فعاليت هس��تند. بندرآبادي 
گفت كه فعاليت س��اير كارگاه هاي استخراج زغال 
سنگ در اين منطقه تعطيل ش��ده  و تمركز روي 
تونل حادثه ديده اس��ت و از آنجا كه حفر تونل هاي 
فرعي به موازات تونل حادثه ديده با نتيجه خاصي 
همراه نبود، تمامي اقدامات روي تونل حادثه ديده 
متمركز شده است. وي با بيان اينكه دهانه و عرض 
تونل اصلي در حال گسترش و تعريض است، تصريح 
كرد: همزمان با ريزش تونل، تخته سنگ هاي بزرگ 
زيادي نيز ري��زش كرده كه عمليات امدادرس��اني 
را با مش��كل مواجه كرده اس��ت با اين حال پس از 
استحكام بخشي تونل، عمليات تخليه زغال و آوار با 

سرعت زياد در حال انجام است. 
وي افزود: همزم��ان با تخلي��ه آوار از تونل اصلي، 
تونل هاي فرعي عمودي از س��طح زمين به تونل 
حادثه ديده در حال حفر اس��ت ت��ا از اين طريق 
ضمن امكان اعزام نيروهاي فن��ي و متخصص به 
داخل تونل حادثه ديده و جست وجو براي يافتن 
معدن كاران محبوس در آن و امكان تهويه طبيعي 
هوا نيز ميسر شود.  حادثه ريزش معدن ساعت 12 
روز شنبه 11 ادريبهشت ماه اتفاق افتاد كه دو نفر از 
معدنچيان به نام هاي ميالد روشنايي و سيداصغر 
افضلي در عمق 35 متري ميان آوار گرفتار شدند. 

نجات بز بازيگوش 
از چاه متروكه

يك رأس ب�ز كه ب�ه داخ�ل چ�اه متروكه اي 
در جن�وب تهران س�قوط كرده ب�ود با تالش 
آتش نشانان از عمق 1۵ متري نجات پيدا كرد. 
به گزارش جوان، در ساعت 19:49 شامگاه سه شنبه 
آتش نشانان ايس��تگاه 50 از سقوط يك رأس بز به 
چاه��ي در ولي آباد با خبر ش��ده و در محل حاضر 
شدند. افراسياب خيردست، فرمانده آتش نشانان 
گفت كه ي��ك رأس بز ب��ه علت نداش��تن حفاظ 
مناسب در اطراف دهانه چاه و نيز نبود درپوش، به 
يكباره به عمق 15 متري اين چاه سقوط كرده بود. 
صاحب بز هم تالش كرده بود حي��وان را از داخل 
چاه خارج كند و زماني كه ن��اكام مانده بود آتش 
نش��انان را از ماجرا با خبر كرده بود. وي ادامه داد: 
آتش نشانان پس از برپا كردن كارگاه روي دهانه 
چاه و استفاده از تجهيزات مخصوص نجات، وارد 
چاه شده و حيوان را بدون آسيب ديدگي به بيرون 

منتقل كردند و به صاحبش تحويل دادند.

 نجات مرد گرفتار
 از مسيل رودخانه 

مردي كه در تاريكي ش�ب در مس�يل رسالت 
گرفتار شده بود توسط آتش نشانان نجات يافت. 
به گزارش جوان، س��اعت 20:30 شامگاه سه شنبه 
چهاردهم ارديبهش��ت به آتش نش��اني تهران خبر 
رس��يد مردي داخل مس��يل رس��الت در خيابان 
عبادي گرفتار شده است.  با اعالم اين خبر تيمي از 
آتش نشانان ايستگاه 72 و گروه امداد و نجات راهي 
محل شدند كه دريافتند مردي به علت نامعلومي از 
قسمت خيابان عبادي وارد مسيل شده ولي با توجه 
به تاريكي كانال قادر به خروج از مس��يل نيست و 
گرفتار شده است.  علي جعفري، افسر آماده منطقه 6 
عمليات سازمان آتش نشاني گفت: با توجه به تاريك 
بودن هوا و بسته بودن روي كانال مسيل، اين شخص 
درميان تاريكي هوا، راه خود را گم كرده و در داخل 
اين كانال به دام افتاده بود كه نيروهاي آتش نشاني 
با شناس��ايي مكان دقيق اين فرد، پس از باز كردن 
يكي از درهاي اضط��راري اين كانال، با اس��تفاده 
از تجهيزات وارد مسيل ش��ده و وي را به بيرون از 
كانال منتقل كردند.  جعفري با اشاره به اينكه اين 
شخص هيچ گونه آسيبي نديده بود، خاطرنشان كرد: 
علت بروز اين حادثه هم اكنون توس��ط كارشناس 

آتش نشاني منطقه در حال بررسي است.


