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مردی با چشمان حادثهساز

در حا
شیــه

زبیــده ،مقابــل درمانــگاه از کالســکه دواســبی خانوادگــیاش پیــاده شــد و بــه
سورچیشــان سفارش کرد منتظر بازگشــتش بماند .گره روسری حریر زردوزی
شــدهاش را زیر چانه باریکش محکم کرد .شــال بلند اطلسیاش را از سورچی
که با دو دست به احترام مقابلش گرفته بود ،پوشید.
آنــگاه قابلمــهای را کــه در یــک چارقــد پیچیده و گــره خورده بود ،از دســت
سورچی گرفت و روبه درمانگاه برگشت تا از پلهها باال برود.
دکتر صادقی ،رئیس درمانگاه که ســرگرم گفتوگو با جوان دانشــجو بود ،از
پنجره نگاهش به زبیده افتاد و پرسید:این خانم جوان کیباشند؟
و با حالت تحسین آمیزی که بر چهرهاش سایه انداخته بود ،ادامه داد :چه
کالسکهای آقا سهراب؟ باید متعلق به یکی از خانوادههای ثروتمند این آبادی
باشد؟
دانشجوی جوان جواب داد :درست تشخیص دادید دکتر .زبیده دختر میرزا
کریم دباغ است که صاحب دباغخانه بزرگی تو این آبادی است.
و با چهرهای شرمگین ،نگاهش را رو بهزبیده ،برگرداند و با اشارهای معنادار
ادامه داد :وقتی شــنیده پهلوان در اینجا بســتری شــده ،دلواپس شــده آمده به
دیدنش.
خانم معلم سری زیر انداخت و لبخندی شرمسارانه زد.
زبیــده وارد اتــاق مدیــر درمانگاه که شــد بــا دیدن دکتــر صادقی جــا خورد
و با دســتپاچگی ،گونههایش از شــرم ،ســرخ شــد .به دکتر ســام کرد و گفت :از
دیدنتان خوشحالم آقای دکتر.
دکتر صادقی با نگاه تحســینآمیزی به او گفت :من هم از دیدنتان خیلی
خوشحالم دختر خانم زیبا و حال پدرش را پرسید که با دبا غ ثروتمند آبادی در
روزهای خوشی ،بساط عیش و عشرت و تریاککشی داشتند.
دکتر با لبخندی میرزا کریم دباغ را بهیاد آورد که همیشــه مرغوبترین
تریاک کشــتزارهای حاشــیه کاشــان را در جیب گل و گشــادش داشــت و به
هر آشــنایی که میرســید ،یک بســت از تریاک را ســخاوتمندانه در مشتش
میریخت.
زبیده خواســت قابلمه را به دســت خانم معلم بدهد و گفت :برای پهلوان
سوپ پختهام .چون میدانستم ،تو این درمانگاه که پخت و پز نمیشه!
ســهیال بــا اشــاره معنــیدار بــه ابروهایــش تــاب داد و گفــت :چــرا خــودت
نمیبری ،هم حالش را بپرسی و هم بهش سوپ دستپختت را بدی که بخورد.
زبیده با چهرهای گلگون شــده از شــرم ،رو بهدانشجوی جوان کرد و پرسید:
حالش چطوره آقا سهراب؟
دانشــجوی جــوان گفت :بســیار خــوب ،زبیــده خانــم .پهلوان کــه طوریش
نمیشــه! صــورت رنگ پریدهاش را کــه دیدیم ،با بیرونرویهایی که داشــت،
گفتم نکنه خدای ناکرده مبتال به وبا شــده باشــه ،برای همین اصرار کردیم تو
همین درمانگاه بستریاش کنیم تا تحت نظر باشد .اما خدا را شکر اثری از وبا
ندیدهایم ،فردا هم مرخصش میکنیم.
زبیده راه افتاد تا به دیدن پهلوان حیدر برود.
دکتر صادقی با نگرانی از سهراب پرسید :درست شنیدم آقا سهراب؟ وبا...؟
دانشــجوی جوان آه عمیقی کشــید و جواب داد :متأســفانه بلــه آقای دکتر،
ویروس هاری را کم داشتیم که با ویروس کشنده دیگری روبهرو شدهایم که اگر
جلویش را نگیریم ،میتواند به ســرعت همهگیر شــود و کشتاری را مخوفتراز
ویروس هاری شروع کند.
دکتر صادقی از تأســف آهی کشــید و با چهرهای غمناک پرسید :وای خدای
من! چند نفر...؟
جوان دانشجو گفت :طی یک هفته پنج نفر ،همگی بچههایی پنج تا هشت
ســاله بودند .مادرهایشــان بهخاطر شــکم روی و اســهال شــدید به درمانگاه
آوردند که همگی فوت شدند.
دکتر صادقی ،سایه غمی بر چهرهاش نشست و پرسید :باید از نوشیدن آب
باشد و به فکر فرو رفت...
ســهراب جــواب داد :بله ،آب آلــوده آقای دکتــر .از کارگاه دباغی میرزاکریم
آلودگی آب شروع میشه .دوست قدیمی شما ،پدر گرامی همین زبیده خانم!
در کارگاه دباغی وقتی الشــه گاو و گوسفندها را که برای دباغی پوست میکنند،
آبهای آلودهاش در آب چشــمه جریان پیدا میکند و خانوادهها از همین آب
مینوشند .گاو و گوسفندهایی که الشههای نیم خورده سگهای وحشی است.
دکتــر صادقی با چهرهای هراســان گفت :وای خدای مــن اگر جلوی جریان
ایــن «پــسآب» کارگاه دباغی را نگیریــم ،ویروس وبا کشــتاری هولناک در این
آبادی به راه خواهد انداخت!
دانشــجوی جوان گفت :درســت اســت آقای دکتر ،اما در اولین اقدام فوری
بایــد خانوادههــا را وادار کنیم که نباید قطرهای آب را بدون جوشــاندن مصرف
کنند .همین حاال هم دو پسربچه را که وبا گرفته بودند ،به درمانگاه آوردهبودند
و بموقع به دادشان رسیدیم و همین حاال در اینجا بستری هستند.
خانم معلم پرسید :اما چطور خطر مرگبار وبا را به خانوادهها حالی کنیم؟
دکتــر که از شــنیدن خبــر ابتال چند کودک بــه بیماری مرگبار وبا ،هراســان و
عصبی شده بود ،گفت :باید خانوادهها را نسبت بهخطر وبا آگاهی کنیم .حتی
اگر تکتک اعضای خانوادهها را به درمانگاه بکشانیم و هشدار بدهیم که جان
بچههایتان در خطر است و بعد همهتان با مرگ روبهرو خواهید شد.
ادامه دارد

گــروه حــوادث :رئیس پلیــس امنیــت اقتصادی تهــران بزرگ تشــکیل
اتاقهــای کاغذی و معامــات فردایی را از مهمتریــن دالیل التهاب در
بازار ارز عنوان کرد.
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی در نشســت خبری که صبح دیروز در
مقر پلیس امنیت اقتصادی فاتب برگزار شد ،گفت :معامالت فردایی و
تشکیل اتاقهای کاغذی از جمله مواردی بود که سبب ایجاد التهاب در
بازار ارز ،طال و سکه شد ،چرا که در این روش در عمل جابهجایی انجام
نمیشود و فقط در بازار التهاب ایجاد میشود.
وی معامالت فردایی را غیرقانونی و غیرشرعی توصیف کرد و گفت:
تصمیــم بــر آن شــد تا بــا افرادی کــه اقدام بــه معامالت فردایــی کرده
بودند ،برخورد کنیم و هفته گذشــته نیز پنج نفر را دســتگیر کردیم و روز
سهشــنبه نیز  ۲۰نفر از مرتبطان با این متهمان هم که مبالغ بسیاری به
جیب زده بودند ،شناسایی و دستگیر شدند.
ëëدستگیری بیش از  ۱۲۰دالل ارزی
ولیپــور گودرزی درباره برخورد با دالالن و ســوداگران بازار ســکه و ارز
نیز گفت :از ابتدای سال تا کنون بیش از  ۱۲۰نفر از دالالن ارزی شناسایی
و دســتگیر شــدهاند .این افــراد در معابــر و نیز فضای مجــازی اقدام به
خریــد وفــروش کــرده بودند در حالی کــه معامالت ارزی حتمــاً باید در
صرافیهای مجاز انجام شود.
رئیــس پلیس امنیت اقتصــادی تهران بزرگ در خاتمه گفت که این
طــرح با همراهی بانک مرکــزی همچنان ادامه خواهــد یافت و با افراد
سوجو و سوداگر برخورد میشود.
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گــروه حــوادث  /دو ســارق کــه پــس از
دســتگیری به قتل مردی در ســال 85
نیــز اعتراف کرده بودند صبح دیروز در
حالــی از جنبه عمومی جــرم محاکمه
شدند که با جلب رضایت اولیای دم از
قصاص نجات پیدا کرده بودند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،رســیدگی بــه ایــن پرونــده از
سال  92با شکایت زن جوانی که مدعی
بود  2راکــب موتورســیکلت اموالش را
بــه ســرقت بردهاند آغــاز شــد .این زن
در توضیــح ماجــرا گفت :مثــل هر روز
بعــد از کارم در منطقه ورامین در حال
رفتــن به ایســتگاه تاکســی بــودم که به
یکبــاره موتورســیکلتی با دو سرنشــین
نزدیکم شد و یکی از آنها با تیغ و چاقو
مرا زخمی کــرد و بعد هم در حالی که
کیفــم را محکم گرفته بودم من را روی
زمین کشاندند و پس از گرفتن کیفم از
محل متواری شدند.
پــس از ایــن اظهــارات شناســایی
ســارقان در دســتور کار مأمــوران قــرار
گرفــت و در نهایــت چنــد مــاه بعــد
دو ســارق بهنامهــای بهــرام و امیــر
دستگیر شدند آنها در ابتدای بازجویی
بــه ســرقت از زن جــوان اعتــراف و

انگیزهشان را هم تفریح عنوان کردند.
در حالــی که متهمــان در اختیار پلیس
آگاهــی بودنــد تــا دربــاره ســرقتهای
دیگرشــان تحقیقــات کامل شــود ،آنها
به قتــل مــرد جوانــی در زابــل اعتراف
کردند .بهــرام به مأموران گفت :ســال
 85ما مرتکب قتل شدیم و برای اینکه
دستگیر نشویم از زابل به تهران آمدیم
و در مناطــق حاشــیهای تهــران زندگی
میکردیم.
پس از اعتــراف متهمــان ،مأموران
پرونــده آنهــا را بهصــورت ویــژه مــورد
بررســی قــرار دادنــد و متوجــه شــدند
 7ســال قبــل جســد مــرد جوانــی که با
ضربــات متعــدد چاقو به قتل رســیده
بــود در یکــی از محلههــای زابــل پیــدا
شــده اســت .خانــواده ایــن جــوان در
زمــان تحقیقات به پلیــس اعالم کرده
بودنــد کــه به کســی مشــکوک نیســتند
و فرزندشــان هــم بــا کســی دشــمنی
نداشــته است و در همان زمان بهدلیل
بینتیجه ماندن شناســایی عامل قتل،
پرونــده بــه قســمت پروندههــای راکد
برده شده بود.
بــا توجه بــه دســتگیری متهمان در
تهــران و با توجه به درخواســت اولیای

دم متهمــان در دادگاه کیفــری اســتان
تهران محاکمه شدند.
در جلســه رســیدگی به پرونــده این
دو متهــم اولیای دم خواســتار قصاص
برای متهمان شدند.
در ادامــه دختــر جوانــی کــه مــورد
ســرقت متهمــان قــرار گرفتــه بــود در
جایــگاه قــرار گرفــت و گفــت :ایــن دو
ســارق پــس از وارد کــردن چنــد ضربه
تیغ به من ،اموالم را سرقت کردند .دو
و نیم میلیــون تومان پول نقد ،گوشــی
تلفــن همــراه و چند قطعه طــا از من
ســرقت کردنــد و مــن هم درخواســت
اشد مجازات برای آنها دارم.
سپس بهرام بهعنوان متهم ردیف
اول در جایــگاه قرار گرفت و با رد اتهام
قتــل عمدی گفت :قتل را امیر مرتکب
شــد .امیر به من گفت با بــرادر مقتول
در زنــدان همبنــد بوده و متوجه شــده
کــه او آدم فاســدی اســت و مســتحق
مرگ اســت بعد هم با ضربــات چاقو
او را به قتل رســاند .من نقشــی در قتل
نداشتم .درباره سرقت هم امیر بود که
با تیغ موکــت بری به جان دختر جوان
افتاد من فکر کــردم وقتی به زن جوان
نزدیــک شــد قصــد دارد از او آدرس

بپرســد چون ما موادفروش بودیم و تا
آن روز سرقت نکرده بودیم.
پــس از وی امیــر در دفاع از خودش
گفت :مقتول آدم فاسد و مهدورالدمی
بــود و تصمیــم گرفتیــم او را بکشــیم.
ولی ضربات کشــنده را بهــرام زد و من
فقط چند ضربه به دست هایش زدم.
در مورد ســرقت هم بهرام ترک موتور
بــود و به من گفت به زن جوان نزدیک
شوم میخواهد آدرس بپرسد وقتی به
آن زن نزدیک شــدم کیــف او را گرفت
و زن جــوان را روی زمیــن کشــید و بعد
هــم با کاتر او را زد در این مورد هم من

توطئه پزشک زیبایی
برای طالق همسر ورزشکار
گــروه حــوادث /جــراح متخصــص
زیبایــی بــرای طــاق همســرش و فرار
از پرداخــت مهریــه هزارســکهای او بــا
همدســتی زن مورد عالقه خود نقشــه
عجیبی را طراحی و اجرا کرد.
به گزارش خبرنگار حــوادث ایران،
چنــد روز قبــل ،زن جوانــی هراســان
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و از ســرقت
خانه اش ،توســط شوهرش و معشوقه
او خبــر داد .زن جوان گفت :من مربی
ســوارکاری هســتم و وضع مالی خوبی
دارم؛ چنــد ســال قبــل بــا شــوهرم کــه
پزشــک متخصص زیبایی اســت آشنا
شــدم و ازدواج کــردم .زندگــی خوبــی
داشــتیم تــا اینکــه ایــن اواخــر متوجــه
رفتارهای مشــکوک همســرم کوروش
شــدم .وقتی پیگیــری کــردم فهمیدم
کوروش با خانم مهندســی به نام شیال
در ارتبــاط اســت .شــیال بــرای جراحی
بینی اش به مطب شوهرم آمده بود و
همین موضوع شــروع آشنایی و رابطه
پنهانی آنها بود.
ëëسرقت سه میلیاردی
زن جــوان گفــت :مدتــی بــود کــه
شــوهرم دیگــر بــه خانــه نمیآمــد
و تلفنهــای مــرا جــواب نمــیداد؛
چندبــاری به من پیشــنهاد جدایی داد
امــا مــن حاضر نبــودم زندگــیام را که
بــرای ســاختنش کلی زحمت کشــیده
بــودم براحتی خــراب کنم .بــا اینکه از

خیانــت کــوروش بــا خبر شــده بــودم،
امــا نمیتوانســتم از او جــدا شــوم؛ از
طرفی چــون مهریهام هزار ســکه بود،
او نمیتوانســت براحتــی مــرا طــاق
بدهــد .البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه
کوروش اصرار داشــت که طالق بگیرم
و مهریهام راببخشم.
او ادامــه داد :روز حادثــه ،در خانــه
تنهــا بودم کــه کوروش وارد خانه شــد.
در حــال گفتوگــو بــا او بودم که شــیال
هــم آمد او در ورودی را برای شــیال باز
گذاشــته بود با همدســتی شــیال دست
و پایم را بســتند و مــرا کتک زدند ،بعد
هم حــدود ســه میلیارد تومــان ،طال و
دالر و وســایل با ارزشــی را کــه در خانه
بود ســرقت کردند .بعــد از رفتن آنها،
به ســختی خودم را به تلفن رســاندم و
به خواهرم خبر دادم.
ëëحمله اسیدی
بــا شــکایت زن جــوان تحقیقــات
بــرای دســتگیری آنهــا آغــاز شــد ،امــا
کوروش و زن جــوان بعد از این حادثه
ناپدید شــده بودنــد و هیچ ردی از آنها
نبــود ،حتــی کــوروش به مطبــش هم
نمیرفت.
بررســیها در ایــن خصــوص ادامه
داشــت تــا اینکه حــدود یک مــاه بعد
از ایــن حادثــه ،زمانــی که زن جــوان از
باشــگاه سوارکاری اش بیرون آمد تا به
ســمت خودروی خود برود با کوروش

عامل جنایت مستانه ،قصاص شد

و زن جوان رو به رو شد آنها با تهدید از
او خواســتند که شکایتش را پس بگیرد
و از مهریه هزار سکهای اش نیز بگذرد
در غیــر ایــن صــورت برایــش اتفاقات
بدی رخ خواهد داد.
اما مینا ،مخالفت کرد در این حین،
خانم مهندس ناگهان بطری اســیدی
را کــه در دســت داشــت روی خودروی
مینا ریخــت و باعث تخریب خودروی
زن جوان شد؛ درگیری و کمک خواهی
مینا ،باعث شــد تا دکتر جراح زیبایی و
مهندس جوان توســط مردم دســتگیر
شوند.
متهمــان پــس از دســتگیری بــرای
تحقیقــات به دادســرای ویژه ســرقت
منتقل شدند .کوروش در تحقیقات به

جرم خود اعتراف کــرد و گفت :مدتی
قبل با شیال که برای جراحی بینی اش
بــه مطبــم آمــده بــود آشــنا شــدم.
عالقهام روز به روز به او بیشــتر میشد
تا اینکــه تصمیم گرفتیم باهم ازدواج
کنیــم امــا همســرم راضــی بــه طالق
نبــود .خــودم هــم بــه خاطــر مهریــه
باالیــی کــه داشــت نمیتوانســتم او را
طــاق بدهــم؛ بــرای همیــن تصمیم
گرفتیــم بــا تهدیــد و آزار و اذیــت او را
وادار به طالق کنیم.
شــیال حرفهــای کــوروش را تأیید
کــرد و با اعتراف آنها به دســتور قاضی
دادســرای ویــژه ســرقت ،متهمــان در
اختیــار کارآگاهــان اداره آگاهــی قــرار
گرفتند.

پلیس در تعقیب قاتل نوجوان تکواندوکار

گــروه حــوادث /ردیابیهای پلیســی برای
دســتگیری پســر جوانــی کــه در یکــی از
بوســتانهای کرج مرتکب قتل شده و فرار
کرده با گذشت  5سال همچنان ب 
ینتیجه
مانده است.
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گفــت :روز حادثــه پســرم ســامان حــدود
ســاعت هفتونیــم صبــح از خانــه خارج
شــد تا به مدرســه برود و امتحــان بدهد و
دوباره به خانه برگردد اما دو ســاعت بعد
فرد ناشناسی با گوشــی همراه من تماس
گرفــت و خبر مــرگ پســرم را داد وقتی با
عجلــه خــودم را بــه بیمارســتان رســاندم
فهمیدم پســرم هنگام عبور از بوستانی در
کیان مهر کــرج متوجه درگیری چند پســر
جوان شــده امــا وقتی بــرای میانجی گری
وارد درگیری شــده با ضربه چاقوی یکی از
پسرها جان باخته است.
عامــل قتل کــه در زمــان وقــوع حادثه
 21سال سن داشــت تحت تعقیب پلیس
آگاهی استان البرز قرار گرفت اما مشخص

کارهای نبــودم .حتی اموال این زن هم
دست بهرام بود من بخش کمی از آن
را گرفتم که هــر مقداری که من گرفتم
را پس میدهم.
باوجــود انــکار متهمــان و بــا توجــه
بــه اینکــه اولیــای دم و دختــر جــوان
درخواست مجازات کرده بودند شعبه
 8دادگاه کیفــری اســتان تهــران هــردو
متهم را بــه قصاص ،زندان و پرداخت
خســارت به دختر جوان محکــوم کرد.
رأی صــادره مــورد اعتــراض متهمــان
قرار گرفت اما از آنجایی که مهدورالدم
بودن مقتول ثابت نشد و گفته شده بود

او انســان درستکاری بود رأی قصاص و
حبس متهمــان مورد تأیید قرار گرفت
تــا اینکه بعد از مدتها متهمان موفق
بــه جلب رضایــت اولیای دم شــدند و
برای محاکمه به لحــاظ جنبه عمومی
جرم بــار دیگر بــه دادگاه رفتند .آنها با
ابــراز ندامت از کارشــان مدعی شــدند
همه اموال خودشــان را برای پرداخت
دیــه فروختهانــد و دیگــر هیــچ پــول و
سرمایهای ندارند و از قضات خواستند
تا آنها را مورد عفو قرار دهند.
با پایان جلســه دادگاه قضات برای
صدور رأی وارد شور شدند.

شــد کــه او بــه ارومیه گریختــه و از
آنجــا بهصــورت قاچاقــی از
کشور خارج شــده وبه ترکیه
رفته اســت .بدیــن ترتیب
ســهیل تحــت تعقیــب
پلیس اینترپل قرار گرفت
مدتــی بعــد کارآگاهــان
پلیس فتــا دریافتنــد متهم
مقتول
از طریــق یــک خــط تلفــن
همراه مربوط به کشــور اندونزی با
دوســتان ایرانــی اش تماس گرفته اســت
همچنیــن مشــخص شــد او از ترکیــه بــه
یونــان رفته و مدتی بعد هــم ردپای او در
کشــور آلمان پیدا شــد .این در حالی است
کــه خانواده مقتــول با مراجعــه به پلیس
و دادگاه ایــن احتمــال را مطــرح کردنــد
که متهم به ایران برگشــته باشــد بنابراین
خواهان دســتگیری هر چه ســریعتر قاتل
پسرشان شدند.
بنابرایــن قاضی محمــد قیومی رئیس
شــعبه یکــم دادگاه کیفــری اســتان البــرز
نیز دســتور داد عکــس متهم فراری بهنام
ســهیل کــه اکنون  25ســاله اســت منتشــر
شــود تا چنانچه کسی از مخفیگاه وی خبر
دارد موضوع را به پلیس اطالع دهد.

گروه حوادث /پســر جوان کــه بهخاطر تنه زدن به پســری دیگر در یکی از
بوســتانهای تهران دست بهجنایت زده بود در زندان رجایی شهر به دار
آویخته شد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» 26 ،اردیبهشــت سال  97درگیری
مرگباری در بوســتانی حوالی کن به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم
شد .بهدنبال اعالم این خبر تیم جنایی راهی محل شده و در بررسیهای
اولیه مشخص شد که پسر مستی در جریان درگیری با پسری دیگر او را با
ضربه چاقو به قتل رسانده و از محل متواری شده است.
در نخســتین گام ،تیــم جنایــی بــه تحقیــق از شــاهدان و بازبینــی
دوربینهــای مداربســته پرداختنــد .بدیــن ترتیــب چهره عامــل جنایت
بهنام فرید شناسایی و در ادامه بررسیها پسر جوان بازداشت شد.
فریــد در همان تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت :روز حادثه
در حال عبور از پارک بودم که به خاطر مستی و نداشتن تعادل به پسری
تنــه زدم  .او اعتــراض کــرد و ســر همین مســأله باهم دعوایمان شــد که
مــرا هــل داد روی زمین افتادم و زمانی که خواســتم از زمین بلند شــوم،
چاقویــی را کــه همراهــم بود بیــرون آوردم و یک ضربه بــه مقتول زدم و
بعد هم فرار کردم.
بهدنبال اعتراف پســر جوان ،او به بازســازی صحنه جنایت پرداخت.
باتوجه به شــکایت اولیــای دم ،با تکمیل تحقیقــات ،پرونده این جنایت
برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
متهــم در دادگاه بهدفاع از خود پرداخت و مدعی شــد که ناخواســته
دســت بــه جنایــت زد ه اســت .باتوجــه بــه درخواســت اولیــای دم برای
قصــاص ،اظهــارات متهــم و اعترافــات او بــه قتــل ،اظهارات شــاهدان،
بازســازی صحنه قتل و مدارک موجود در پرونده ،پســر جوان به قصاص
محکوم شد.
بــا تأیید ایــن حکم در دیوانعالی کشــور ،پســر جوان چنــد روز قبل در
زندان رجایی شهر به دار آویخته و پرونده این جنایت نیز مختومه شد.

جنازه در آمبوالنس سوخت
گروه حوادث :آتش گرفتن
آمبوالنــس ویــژه حمــل
جنــازه در جــاده اردکان -
ناییــن منجــر بــه مصدوم
شــدن راننــده و ســوختن
جسد شد.
«جواد کمــال آبادی»
رئیــس جمعیــت هــال
احمر اردکان در تشــریح
این خبــر به ایســنا گفت:
عصر سهشــنبه در  ۷۰کیلومتری محور اردکان  -نایین این حادثه رخ داد
و بــا اعالم موضوع عوامل هالل احمر اردکان مســتقر در پایگاه امامزاده
ســیدنورالدین به محل رفته و جنازه سوخته را از داخل خودرو رهاسازی
و خارج کردند راننده نیز که مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل شد.
به گفته وی ،هنوز اطالعات دقیقی از علت حادثه گزارش نشده است
اما با توجه به اظهارات همراهان فرد فوت شــده جســد متعلق به فردی
از اهالــی کرمان بــوده که برای مداوای بیماری در تهران بســتری بوده اما
بعد از مرگ قرار بود به کرمان منتقل و دفن شــود که در مســیر تهران به
ق شد.
کرمان در ورودی شهرستان اردکان ،خودرو حامل جسد دچار حری 

مرگ  280گوسفند در حمله گرگ ها

انتشار عکس متهم با دستور مقام قضایی

گروه حــوادث :حمله چنــد قالده گرگ به گله گوســفندان در شهرســتان
داالهو باعث تلف شدن  ۲۸۰رأس دام شد.
ســرهنگ «محمدرضا آمویی»معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
اســتان کرمانشــاه گفــت :پس از گــزارش حمله گــرگ به گله گوســفندان
در شهرســتان داالهــو ،تیمــی از مأمــوران در محل حادثه حاضر شــدند.
نخســتین بررســیها نشــان داد یکی از عشــایر روستای «ســرچقا» پس از
آنکه گوســفندان خود را برای چرا به ارتفاعات «ســرخه دیزه» برده ،گله
وی مورد حمله چند قالده گرگ قرار گرفته است.
ســرهنگ آمویــی تصریح کــرد :طبق اظهارات صاحــب گله در حمله
گرگها ۲۸۰ ،رأس گوسفند وی یا از صخرهها و ارتفاعات به پایین پرتاب
شده یا توسط گرگها دریده و تلف شدهاند .طبق نظر کارشناسان ارزش
دامهای تلف شده به بیش از  ۶میلیارد ریال میرسد.

