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قاتل مرد ايراني به جلسه 
محاكمه نيامد

درخواست رئيس پليس پايتخت از دستگاه قضا:
عامل شهادت سرباز پلیس در محل حادثه قصاص شود

فرمانده انتظام�ي پايتخت با درخواس�ت از دس�تگاه قضايی 
ب�رای قصاص عامل ش�هادت س�رباز پلي�س در مح�ل حادثه 
تأكي�د كرد ك�ه هزين�ه ارت�كاب ج�رم در كش�ور به ش�دت 
پايين آمده اس�ت. س�ردار حس�ين رحيمي گفت كه مجرمان 
آن ق�در وقيح ش�ده اند ك�ه ب�ا اولي�ن اق�دام روي مأم�وران 
امنيت س�اح مي كش�ند كه هيچ جاي دنيا اينگونه نيس�ت. 
سردار حسين رحيمي صبح روز گذشته در مراسم تشييع پيكر شهيد 
عبدالجبار مختوم نژاد در س��تاد فرماندهي انتظام��ي تهران بزرگ با 
بيان اينكه امنيت يكي از اساس��ي ترين نيازهاي مردم اس��ت، گفت: 
برهم زنندگان نظم همواره در تالش هس��تند آرامش جامعه را دچار 
اخالل كنند. وي ادامه داد: در اين شرايط بايد مردان بزرگي باشند كه 
از آسايش خود گذشته و امنيت را براي مردم برقرار كنند. وي افزود: 
شهيد مختوم نژاد يكي از اشرار را به مرجع قضايي منتقل كرده بود، اين 
شرور جاني در مسير برگشت، از يك فرصت استفاده كرد و با چاقوي 
خودش كه ش��ايد جان دهها مرد و زن را در زورگير ي هايش به لرزه 
درآورده بود، اقدام به مضروب كردن اين ش��هيد كرد. سردار رحيمي 

گفت: شهيد مختوم نژاد، پس از مجروح شدن و در حالي كه خونريزي 
شديد داشت، دهها متر با بدن چاقو خورده دنبال مجرم رفته و وي را رها 
نكرده و او را گرفته بود، اما درحالي كه ديگر جان در بدن نداشت، مجرم 
متواري شد. رحيمي ادامه داد: تمام ما آرزو داريم كه در مسير خدمت به 
اسالم، نظام و مردم جان خود را فدا كنيم، مجرمان آنقدر وقيح شده اند 
كه با نخستين اقدام روي مأموران امنيت سالح مي كشند، در هيچ جاي 

دنيا اينگونه نيست، در كشور ما هزينه جرم به شدت پايين و امروز بدون 
تعارف به شدت كمتر شده است. رئيس پليس تهران خاطرنشان كرد: 
بايد با برخي از مجرمان برخورد صريح، جدي و قاطع شود، مجرمان 
اكنون كمتر احساس ترس مي كنند كه نبايد اينگونه باشد. وي ادامه داد: 
شهيد مختوم نژاد بسياري از روزها، روزه و حافظ 10جزو قرآن كريم بود. 
ما جان ناقبلي داريم كه اثبات كرد ه ايم اين جان را براي برقراري امنيت 
فدا خواهيم كرد و از مرگ و شهادت نمي هراسيم. سردار رحيمي گفت: 
دشمنان بداند، سربازان واليت براي امنيت و آرامش مردم، حتي بهترين 
جوانان خود را تقديم مي كنند، اما اجازه نمي دهند كوچكترين خللي در 

امنيت ايجاد شود، ما عقب نمي نشينيم. 
رحيمي با تأكيد بر اينكه با شديدترين وجه با مجرماني كه امنيت مردم 
را هدف قرار گرفته اند، برخورد مي كنيم، گفت: ما كمتر از 10 ساعت 
قاتل شهيد مختوم نژاد را كه بيش از شش مكان را جابه جا كرده بود، 
بازداشت كرديم، وي اكنون در اختيار پليس است و ما و خانواده وي 
توقع داريم در كمترين زمان ممكن در محل به شهادت رساندن شهيد 

مختوم نژاد به دار مجازات آويخته شود. 
مرد افغان كه متهم است دوست ايراني اش را با خوراندن قرص سيانور به قتل 

رسانده است پس از سپردن وثيقه متواري شد. 
به گزارش جوان، 28 اسفند س��ال ۹7، مأموران كالنتري 175 باقر شهر از 
مرگ مشكوك مرد جواني در يك منزل مسكوني باخبر و راهي محل شدند. 
مأموران وقتي به آدرس محل حادثه رفتند با جسد ايمان 30 ساله روبه رو 

شدند كه بر اثر خوردن قرص سيانور دچار تشنج شده و فوت كرده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، روند بررسي ها نشان مي داد پسر صاحبخانه 
به نام مجتبي همراه پدرش بعد از فوت مرد جوان از خانه شان فرار كرده اند. 
به اين ترتيب تحقيقات براي يافتن پدر و پسر ادامه داشت تا اينكه با تأييد 
نظريه كارشناسان پزشكي قانوني مبني بر اينكه پسر جوان بر اثر خوردن 
قرص سيانور به قتل رسيده است، اولياي دم به اداره پليس رفتند و از مجتبي 
شكايت كردند. پدر مقتول به مأموران گفت: »مجتبي اهل افغانستان بود. او 
با پسرم دوست بود و با هم رفت و آمد داشتند. ايمان از مجتبي طلب داشت 
و آن روز براي گرفتن طلبش به خانه آنها رفته بود كه اين حادثه اتفاق افتاد. 
به مجتبي مشكوك هستم و احتماالً او قاتل است وگرنه همراه پدرش فرار 

نمي كرد.«
با طرح اين شكايت، پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و همسر ابراهيم 
به عنوان مطلع مورد تحقيق قرار گرف��ت. او در توضيح به مأموران گفت: 
»اهل افغانستان هستيم و چند سالي هس��ت در ايران زندگي مي كنيم. 
ايمان ايراني بود و با پسرم رفت و آمد داشت. او هميشه از بدرفتاري هاي 
خانواده اش گاليه مي كرد و به پسرم گفته بود از اين شرايط خسته شده است 
و قصد خودكشي دارد. احتماالً روز حادثه او با اين انگيزه سيانور خورده بود تا 
خودكشي كند. باور كنيد پسرم با او خصومتي نداشت كه بخواهد دوستش 

را به قتل برساند.«
زن افغان درباره فرار شوهر و پسرش نيز مدعي بود آنها به خاطر اينكه افغان 

بودند از ترس پليس فرار كردند و او از مخفيگاه آنها اطالعي ندارد. 
بعد از اين توضيحات، پليس در گام بعدي تحقيقات خود دريافت ابراهيم 
به كشور افغانستان گريخته است، اما مدتي بعد پسر او شناسايي و بازداشت 

شد. 
مجتبي به اداره پلي��س رفت و تحت بازجوي��ي قرار گرف��ت. او در روند 
بازجويي ها با انكار قتل گفت: »من و ايمان با هم دوس��ت بوديم و رفت و 
آمد خانوادگي داشتيم. مدتي بود او از اختالف با خانواده اش حرف مي زد 
و مي گفت قصد خودكش��ي دارد. هر بار كه اين حرف را مي شنيدم سعي 
مي كردم او را آرام كنم و به او مي گفتم اين راه حل مش��كل نيست و بايد 
با خانواده اش صحبت كند. اين گذش��ت تا روز حادثه آن روز وقتي ايمان 
به خانه مان آمد دوباره از خانواده اش گاليه كرد و گفت ديگر نمي تواند به 
زندگي اش ادامه بدهد. با شنيدن اين حرف از او خواستم ساعتي پيش من 
باشد تا آرام شود سپس براي خريد از خانه بيرون رفتم، اما ايمان در غياب 
من با خوردن قرص حالش بد شد و تشنج كرد. پدر و مادرم در خانه بودند. 
پدرم وقتي او را در آن حال ديده بود با اورژانس تماس گرفته بود اما وقتي 

عوامل اورژانس آمدند كار از كار گذشته بود و او فوت كرده بود.«
متهم ادامه داد: »بعد از فوت ايمان، پدرم با پليس تماس گرفت، اما قبل از 
آمدن مأموران من و او از ترس فرار كرديم. حاال پدرم در افغانستان است و 

من دستگير شدم. باور كنيد قاتل نيستم.«
متهم در خصوص ادعاي پدر مقتول نيز گفت: »از ايمان مبلغي قرض گرفته 
بودم. او چند بار پولش را خواسته بود ولي از او مهلت گرفته بودم و قرار بود 
بعد از مدتي طلبم را پس بدهم. باور كنيد آن روز من و ايمان سر اين موضوع 

حرفي نزديم و او فقط از مشكل خودش حرف زد و خودكشي كرد.«
با انكارهاي متهم پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست 
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده ش��د و در حالي كه در نوبت 
رسيدگي قرار داشت، متهم توانس��ت با قرار وثيقه 250 ميليون توماني 

آزاد شود. 
روز گذشته متهم قرار بود در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران از 
خودش دفاع كند، اما به دليل عدم حضور او در دادگاه هيئت قضايي وقت 

رسيدگي را به تاريخ ديگري موكول كرد. 

پرس�تار ميانس�ال وقت�ي ش�وهرش 
درخواس�ت طاق داد براي اينكه او  را به 
زندگي برگرداند با مشاور حقوقي مشورت 
كرد اما به دست همان مشاور به قتل رسيد. 
به گزارش جوان ، روز چهارش��نبه س��ي ام 
تيرماه امسال زن جواني در تهران سراسيمه 
ب��ه اداره پليس رفت و از گم ش��دن ناگهاني 
خواهر 4۹ ساله اش به نام شيما شكايت كرد. 
ش��اكي در توضي��ح ماجرا گف��ت: خواهرم 
پرستار يكي از بيمارستان هاي تهران است 
و همراه يك دختر 11 س��اله و پسر و دختر 
دوقلوي خردسالش زندگي مي كند. او مدتي 
است با شوهرش اختالف دارد و االن هم در 
آستانه جدايي هستند. البته خواهرم خيلي 
تالش مي كند به خاطر فرزندانش با شوهرش 
كنار بيايد، اما شوهرش راضي به ادامه زندگي 
با او نيست. چند روز قبل خواهرم گفت كه 
دادگاه درخواس��ت طالق شوهرش را تأييد 
كرده و پستچي هم رأي دادگاه را تحويل او 
داده است. خواهرم به خاطر همين موضوع 
خيلي ناراحت بود ت��ا اينكه ديروز از خانه به 
محل كارش رفت و ديگر بازنگش��ت. وقتي 
نگرانش شديم با محل كارش تماس گرفتيم 
كه همكارانش اعالم كردند او به بيمارستان 
نرفته اس��ت و از طرفي هم تلفن همراهش 
خاموش است كه احتمال مي دهيم براي او 
اتفاق بدي رخ داده باش��د كه به اداره پليس 
آمديم تا كمك كنيد خواهرم را پيدا كنيم و 

فرزندانش را از نگراني نجات دهيم. 
  ردپاي مشاور حقوقي 

با شكايت زن جوان پرونده به دستور قاضي 
حبي��ب اهلل صادقي، بازپرس ش��عبه چهارم 
دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي 
در اختيار تيم��ي از كارآگاهان اداره يازدهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
نخستين بررسي هاي مأموران پليس نشان 
داد پرس��تار ميانس��ال خ��ودروي پژو 207 
دارد ك��ه چن��د روزي اس��ت در اختيارش 

نبوده است. 
در حالي كه مأموران پليس هيچ ردي از زن 
گمشده پيدا نكردند شماره پالك خودرو وي 
را در اختيار مأموران گشت پليس قرار دادند 

تا اينكه چند روز قبل مأموران پليس تهران 
خودروی پژو 207 زن گمشده را كه در اختيار 

مرد جواني به نام پژمان بود متوقف كردند. 
پژمان كه ليس��انس حقوق دارد و مش��اور 
حقوقي اس��ت در تحقيقات پليسي خودش 
را شوهر دوست ش��يما معرفي كرد و با ارائه 
قولنامه اي مدعي ش��د كه خوروي پژو 207 
را از زن گمشده خريده است. وي همچنين 
ادعا كرد كه از سرنوشت زن گمشده بي خبر 

است. 
پس از اين مأموران پليس دست به تحقيقات 
تخصصي زدند ك��ه دريافتند قولنامه اي كه 
پژمان به پليس ارائه كرده تقلبي است چون 
پس از گمشدن زن جوان تنظيم شده است. 
همين س��رنخ كافي بود كه مأموران پليس 
به پژمان مظنون ش��وند و وي را به دس��تور 
بازپرس جنايي بازداشت كرده و مورد تحقيق 

قرار دهند. 
متهم در بازجويي هاي ابتدايي با تناقض گويي 
قصد فريب مأموران پليس را داشت و همان 
اظهارات قبلي اش را تكرار مي كرد، اما وقتي 
با مدارك و داليل روبه رو ش��د صبح ديروز 
مقابل قاضي پرونده به قتل پرستار ميانسال 

اعتراف كرد. 
   حكم طاق

وي با اظهار پش��يماني در توضيح ماجراي 
خونين گفت: همسرم پرستار است و با شيما 
در يك بيمارس��تان مش��غول به كار بودند 
و رابطه دوس��تانه اي داش��تند. مدتي قبل 
همسرم گفت كه دوستش شيما با شوهرش 
اختالف پيدا كرده است و از من خواست به او 
مشاوره حقوقي و خانوادگي بدهم و مشكلش 

را حل كنم. 
من چند جلسه اي با شيما صحبت كردم كه 
او از من خواست ش��وهرش را راضي كنم به 
زندگي اش برگردد. شيما مي گفت به خاطر 
فرزندانش دوس��ت ندارد از ش��وهرش جدا 
شود و از طرفي هم مدعي بود كه شوهرش 
را دوس��ت دارد، اما مي گفت كه ش��وهرش 
تصميم خودش را گرفته اس��ت و در دادگاه 

هم درخواست جدايي داده است. 
قرار شد من مشكل او را حل كنم و كاري كنم 

كه شوهرش او را طالق ندهد و در صورتي هم 
كه او اصرار به جدايي داشته باشد رأي طالق 
را نقض كنم و در مقابل هم ش��يما به عنوان 
دستمزد خودروي پژو 207 خودش را به من 
بدهد. پس از اين من خيلي تالش كردم و او 
هم خودرواش را در اختيار من قرار داد و قرار 
شد پس از جلسه دادگاه خودرو را به نام من 
بزند اما چند روز قبل از حادثه متوجه شدم 
كه دادگاه حكم طالق را صادر كرده و براي 

شيما فرستاده است. 
 حق الزحمه خونين

هم��ان روزي ك��ه حك��م طالق به دس��ت 
شيما رس��يد، او با من تماس گرفت و گفت 
تالش هاي م��ن نتيج��ه اي نداده اس��ت و 
ش��وهرش باالخره او را طالق داده اس��ت و 
بايد طبق حكم دادگاه به زودي به دفترخانه 
ازدواج و ط��الق ب��رود. او گف��ت ك��ه من 
نتوانسته ام شوهرش را به زندگي برگردانم و 
بايد هر چه زودتر خودرواش را پس دهم، اما 
من به او گفتم كه طبق قرار خودرو را من به 

عنوان دستمزد برمي دارم. 
وي ادام��ه داد: او چندب��اري ب��ا من تماس 
گرفت و من ق��ول دادم ك��ه رأي دادگاه را 
باطل مي كنم تا اينكه روز حادثه با من تماس 
گرفت و گفت كاري از دس��ت من س��اخته 
نيست و بايد خودرواش را به او پس دهم. به 
او گفتم كه براي انجام كاري به حوالي شهر 
پرند آمده ام كه قرار شد به آنجا بيايد و با هم 
صحبت كنيم. س��اعتي بعد او به پرند آمد و 
س��وار خودرو ش��د و از من خواست سوئيچ 
را تحويل بدهم. هر چقدر اص��رار كردم كه 
رأي دادگاه را باطل مي كنم، قبول نكرد و از 
طرفي هم من اصرار مي كردم كه خودرواش 
دستمزد من است. او شروع به داد و فرياد كرد 
كه با هم درگير شديم و او را با دستانم خفه 
كردم. بعد از اينكه خفه ش��د اثرانگشتش را 
روي قولنامه اي كه از قبل تهيه كرده بوديم، 
زدم و بعد هم جسد او را در بيابان هاي اطراف 

پرند دفن كردم و به تهران برگشتم. 
متهم پ��س از اعتراف ب��ه قتل به دس��تور 
بازپرس جنايي براي تحقيقات بيش��تر در 
اختيار كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

سند كمپانی و سند مالكيت )برگه سبز(كاميون كشنده سيستم دانگ 
 فنگ   تيپ EQ4251مدل 2007   پاک27-352ع53 موتور69800932
شاس�ی LGAGLMYM873014822 به نام: بهروز مرادی فرزند 
 كريم ، بشماره ملی3252239681، مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

تهران

آگهی مفقودی
برگ س�بز پ خودرو پرايد تيپ جی ال ايك�س آی  مدل 1388 
رنگ نقره ای متاليک ش�ماره پاک ) اي�ران68  649 ل 39( به 
 S1412288042078 ش�ماره موتور 3124495 شماره شاس�ی
متعلق به منصوره خلج مفقود ش�ده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.البرز

آگهی مفقودی

برگ س�بز و س�ند كمپانی موتور س�يكلت  سيس�تم 
شيرويه مدل 1382 به شماره موتور 03106 و به شماره 
تنه 82160788 و به ش�ماره انتظام�ی 394- 45473 

مفقود  شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهی مفقودی

سند كمپانی خودروی س�واری 206 مدل 1390 به شماره 
انتظامی 15 ايران 722 م 21 و به شماره موتور 14190078190 
و به شماره شاسی   NAAPO3ED5CJ560228 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است تبريز

آگهی مفقودی

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره1400۶030۶022000203هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم مهنازدودافكن فرزندغالمرضا بشماره شناسنامه0۹20517870صادره ازمشهد دريك باب 
ساختمان بمساحت51،20مترمربع پالك3502 فرعی  از27۶اصلی واقع دربخش13خريداری ازمالك 
رسمی آقای محمدابراهيم صيامی محرز گرديده است. لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد ، 
ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است 

در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400/4/2۹
تاريخ انتشارنوبت دوم:1400/5/12

محمدرضارجايی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی ابالغ وقت رسيدگی 

با عنايت به كشف تعداد 128 دستگاه ماينر از    - آقای دانيال حزباوی فرزند 
احمد به ش�ماره مل�ی  1741479762 و 2- خانم خديجه س�واری در اهواز  
كوی چبيشات خيابان اول و متواری ش�دن نامبردگان و  در اجرای مقررات 
ماده 174 و 344 قانون آيين دادرس�ی در امور كيفری ب�ه نامبرده اباغ می 
گردد جهت  رس�يدگی به پرونده مطروحه فوق حداكثر ظ�رف مدت يكماه 
از تاريخ نشر آگهی به ش�عبه دهم بدوی ويژه  رس�يدگی به قاچاق كاال وارز 
 تعزيرات حكومتی به نشانی اهواز خيابان آزادگان 24متری روبروی ترمينال 
آزادگان اداره كل تعزيرات حكومتی استان خوزستان مراجعه نمايد . بديهی 
است در صورت عدم حضور و انقضا مهلت مقرر ش�عبه وفق مقررات قانونی 

اقدام به صدور رای مينمايد.
بهادر غزی

 رييس شعبه دهم بدوی ويژه رسيدگی به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات حکومتی استان  خوزستان

آگهی ابالغ رای غيابی 

بدي�ن وس�يله ط�ی دادنام�ه ش�ماره   140000217047000398  
م�ورخ 1400/4/20  دارو خارج�ی ، ان�واع بلب�ل و هده�د  و ي�ک 
دس�تگاه موت�ور قاي�ق صي�ادی 48 اس�ب بخ�ار و مت�واری ب�ودن 
 مال�ک مس�تندا ب�ه تبص�ره دو م�اده 43 و تبص�ره ي�ک م�اده 
 92/10/03 مص�وب  ارز  و  كاال  قاچ�اق  ب�ا  مب�ارزه  قان�ون   53
 مجل�س ش�واری اس�امی به نف�ع نه�اد م�اذون از س�وی ول�ی فقيه 
مص�ادره گردي�ده ل�ذا چنانچ�ه ب�ه م�دت بيس�ت روز از انتش�ار 
 آگه�ی در ص�ورت مراجع�ه مال�ک قاب�ل واخواه�ی در همين ش�عبه 
خواهد بود در صورت عدم واخواهی در موع�د مقرر وفق ماده 50 قانون 

فوق اقدام خواهد شد.
فرامرز حسن پور 

رييس اداره و رييس شعبه اول ، بدوی تعزيرات حکومتی  شهرستان آبادان

آگهی ابالغيه 

احتراما نظر به اينكه پرونده كاسه 139900117072000345 اتهامی 
آقای حسن ياس�ری فرزند كريم به اتهام  قاچاق كاال ) ماينر ( مطرح 
رسيدگی و تحت تعقيب می باشد و به واسطه شناخته نشدن در محل 
اقامت نامبرده بنا  ب�ه تجويز ماده 344 قانون آيين دارس�ی كيفری 
 1392 با اصاح�ات 1394 مرات�ب در روزنامه كثير االنتش�ار ملی يا 
محلی آگه�ی ت�ا ظ�رف س�ی روز پ�س از انتش�ار در ش�عبه ويژه 
رس�يدگی ب�ه تخلف�ات قاچ�اق كاال و ارز تعزي�رات حكومت�ی  
خرمش�هر ب�ه نش�انی :  خياب�ان چه�ل مت�ری س�ايت اداری 
 خرمش�هر  اداره صم�ت اداره تعزي�رات حكومتی حاض�ر و از اتهام 

   دفاع نمايد .

علی قلی  پارسا 
رييس اداره تعزيرات حکومتی  ،  شهرستان و رييس شعبه اول خرمشهر

به طمع 207
قتل پرستار

قرار گرفت. 
مأموران پليس همزمان با ادام��ه تحقيقات درباره اين 
حادثه به بيابان هاي اطراف شهر پرند رفتند و با نشاني 
كه متهم داده بود جس��د پرستار ميانس��ال را كشف و 
براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني منتقل 

كردند. 

آتش سوزي همزمان در جنگل هاي 21 استان تركيه گمانه زني ها درباره 
ترويس�تي بودن اين حوادث را كه تاكنون منجر به از دست رفتن جان 
هشت نفر شده افزايش داده اس�ت. شدت آتش سوزي در مناطقي مثل 
شهر ماناوگات س�بب ش�ده اين محل به ويرانه اي مخوف تبديل شود. 
از ابتداي س��ال ميالدي تاكنون وقوع 133 آتش س��وزي گسترده در كشور 
تركيه ۹5 هزار هكتار از مراتع اين كشور را به خاكستر تبديل كرده است. شدت 
آتش سوزي روزهاي اخير در روستاها و مناطق شهري مختلف آنتاليا، ماناوگات،  
آكسسي، موگال و بدروم سبب شده ساكنان و گردشگران براي نجات جان خود 

اين مناطق را تخليه كنند. 
در چنين شرايطي و با گسترش آتش سوزي ها و افزايش گرماي شديد هوای 
تركيه تالش امدادگران اين كشور براي مهار آتش همچنان ناكام مانده است.  از 
همين رو ، تيم هاي امداد هوايي و زميني از ايران، روسيه، يونان، آذربايجان، فرانسه 
براي كمك به اطفاي حريق در كشور تركيه فعال شده اند. به زعم تالش هاي 
صورت گرفته مقام هاي تركيه اعالم كرده اند با اين كه 100 آتش سوزي را مهار 

كرده اند جنگل هاي زيادي هنوز در آتش شعله ور هستند. 
بكر پاكدميرلي، وزير جنگلداري اين كشور اعالم كرد كه 107 مورد آتش سوزي 
هم تحت كنترل قرار دارد و تالش براي خاموش كردن آن جريان دارد. آنتاليا، 
يكي از مهم ترين مقاصد گردش��گري براي توريس��ت هاي جهان هم درگير 
آتش سوزي گسترده است كه صنعت گردشگري اين كشور را تحت تأثير قرار 
داده به طوري كه شهر از گردشگران و س��اكنان تخليه شده  است. مقام هاي 
تركيه علت وقوع اين حوادث را تروريست زيست محيطي اعالم كرده اند. در 
حال حاضر گروه ترويستي پ ك ك مسئوليت اين حوادث آتش سوزي را بر 
عهده گرفته است. اين گروه نام »گروه ابتكار كودكان آتش« را براي خود انتخاب 
كرده اند و اعالم كرده قباًل هم دست به چنين رفتاري زده بود. يكي از چنين 
اقدامات ضد زيست محيطي در غرب استان »ازمير« انجام شده است، جايي كه 
حدود 500 هكتار جنگل مناطق »كاراباغالر«، »مندرس« و »صفري حصار« 
در آتش سوخت. رجب طيب اردوغان بدون اشاره مستقيم به اين گزارش ها 
تهديد كرد در صورت اثبات گزارش ها با عوامل آن به شدت برخورد خواهد كرد. 
كارشناسان محيط زيست منطقه و جهان از آتش سوزي هاي تركيه به عنوان يك 
فاجعه ياد كرده اند. جهان درحالي كه به شدت تحت تأثير تغييرات آب و هوايي 
است و زندگي ميلياردها انسان در تهديد مستقيم اين تغييرات قرار دارد، چنين 
اقداماتي را مي توان تروريسم زيست محيطي خواند و وظيفه دولت ها و مردم در 

اقليم هاي مختلف را در مواجهه با اين شيوه تخريبي دو چندان مي كند. 

تروريست زيست محيطي 
متهم اصلي آتش سوزي هاي

 گسترده تركيه

نجات پسربچه 9 ساله
 از دام آدم ربايان

از  بلوچس�تان  و  سيس�تان  اس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
داد.  خب�ر  آدم رباي�ان  دام  از  9 س�اله  گ�روگان  رهاي�ي 
س��ردار احمد طاهري توضيح داد: چن��د روز قبل ب��ه مأموران پليس 
شهرستان دلگان خبر رسيد كه افراد ناشناس پسربچه اي ۹ ساله را كه در 
كوچه مشغول بازي بود ربوده و متواري شده اند. وي ادامه داد: تحقيقات 
نشان داد كه سرنشينان يك خودروي پژو 405 با پالك مخدوش كودك 

را ربوده اندكه تالش براي بازداشت آنها به جريان افتاد. 
س��ردار طاهري گفت: مأموران پلي��س در جريان تحقيق��ات ميداني 
متوجه ش��دند كه حادثه به علت اختالف مالي پدر كودك با چند نفر 
از دوستانش رقم خورده است كه كمتر از 48 ساعت مخفيگاه متهمان 

شناسايي شد. 
وي گفت: مأموران پلي��س همزمان با رهايي گروگان ۹ س��اله يكي از 
آدم ربايان را بازداشت كردند و تحقيقات براي بازداشت همدستان وي 

جريان دارد. 
 


