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سرنوشت میرزا رضی خرکچی

در
حاشیه

ازمجازاتمرگرهایییافت

استاد ارغنون روبه دانشجوی جوان کرد و پرسید:
 -ســهراب جان ،این ویروس ناشــناختهای که در بدن چند جنازه از مردم
شهری کشف کردهاید آیا تا بهحال کسی را هم در آبادیمان مبتال کرده؟
دانشجوی جوان با تأثر آه عمیقی کشید و گفت:
 -متأســفانه بلــه اســتاد .یکیشــان ســهیالخانم معلم جوانی کــه هنگام
کالبدشــکافی و تشــریح جنازههای مردههای شــهری بهعنوان دســتیار به
دکتر صادقی و من کمک میکرد و دو صیادی که جنازهها را از دریا بیرون
کشــیده بودند .متأســفانه خانم معلم هــم که در درمانــگاه قرنطینهاش
کرد ه بودیم ،ساعتی پیش فوت شده .یکی از صیادها هم حالش بحرانی
است اما امید نجات صیاد دیگر هست.
استاد ارغنون با پریشانحالی و ماتم زده گفت:
وای ...وای ...وای طفلک معصوم ،چه دختری ،آی ه مهربانی یک فرشتهبود.
چند لحظهای در ماتم و ســکوت گذشــت آنگاه پهلوان برای اینکه فضای
ماتمزا را تغییر دهد رو به ارغنون پیر گفت:
 -راســتی استاد شنیدید که سرنوشت رضی خان خرکچی چه شد؟ پساز
چند هفته باالخره رضیخان خرکچی تن به مراسم پایانی «شمرکشون»
داد اما غائله پر سر و صدای این مرد که نخوابید هیچ ،بلکه مصیبتبارتر
هم شد.
استاد با تعجب پرسید :یعنی چه؟
پهلوان حیدر ،جواب داد:
 شــاید این مرد دغلکار را بهخاطر داشــته باشــید عمری سوار بر االغشمیشــد در کوچههــای آبــادی میگشــت و کاســبی میکرد .مــرد مهربان
و ســربزیری کــه به قــول مردم آزارش بــه مورچه هم نمیرســید تا اینکه
مراسم شمرکشون پیش آمد.
امســال کدخدا و ریشســفیدهای آبادی به فکر افتادند چه کسی را برای
پوشــیدن لباس شــمر انتخاب کنند که یک هفته با این شــکل و قیافه در
کوچههــای آبــادی گشــت بزند و ســر هفته هم مراســم شمرکشــان را در
میدان کوچه مقابل «تکیه» آبادی برگزار کنند.
اما هرچه گشتند و بههرکس پیشنهاد کردند لباس شمر را بپوشد اما هیچ
مردی حاضر نشــد این نقش را بهعهده بگیرد چون میترسیدند به روال
هر سال درگشت کوچهها زن و مرد نفرینش کنند ،بچهها بدنبالش بدوند
و بارانی از گوجهفرنگی گندیده و زباله بر سرش ببارد تا اینکه میرزا رضی
خرکچی تن به خواسته ریشسفیدهای آبادی داد تا یک هفته در شکل و
قیافه شــمر در آبادی بگردد و ســر هفته هم در مراسم شمرکشان حاضر
شود.
توگذار در آبادی
خالصه کنم اســتاد این مرد خوش اخالق و آرام با گشــ 
چنان اخالق و رفتارش عوض شــد که اگر شــمر ملعون هم زنده میشــد
نمیتوانست جلودارش شود .شروع کرد به آزار و اذیت مردم.
در مراســم شمرکشــان هــم حاضــر نشــد ،رخــت و لبــاس شــمر را از تــن
دربیاورد و از اسب آذین بسته پیاده شود.
کمکم دســتهای از افراد شرور زیر بیرقاش درآمدند و شروع کردن به آزار
و اذیت خانوادهها ،مریدانش هرچه میرزا رضی دســتور میداد بیچون و
چرا اطاعت میکردند .این شــمر دروغیــن با تکیه بر قدرت مریدان برای
خــودش قانــون و مقرراتــی وضع کرده بــود و روزبهروز بــر قدرتش اضافه
ق بهدستان دهیار هم جرأت مخالفت با
میشــد و دیگر کســی حتی چما 
میرزا رضی را نداشتند.
ارغنون پیر به فکر ماند و پرسید:
 -این میرزا رضی چه سرنوشتی پیدا کرد؟
ســهراب جواب داد :سرنوشــت هولناکی یافت استاد .یک شب در تاریکی
کوچــهای دو ســیاهپوش از مردان مســلح قاضی که در کمیــناش بودند،
غافلگیرش کردند و با ضربههای خنجر او را کشتند.
استاد ارغنون زیر لب به زمزمهای گفت :چه سرنوشتی!
ëëادامه دارد

گــروه حــوادث /مرد جــوان که با شــکایت یــک زن مبنــی بــر آزارو اذیت
و ســرقت طالهــای وی دســتگیر شــده بــود در بازجوییهــا مدعــی شــد
انگیزهاش فقط سرقت بوده تا بدهیهایش را بپردازد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــدی قبــل زن جوانــی کــه از
مدلهــای اینســتاگرامی بــود با شــکایت به پلیــس گفت :مدتــی قبل در
اینســتاگرام بــا پســر جوانــی آشــنا شــدم و بعــد از مدتــی اردشــیر از من
درخواســت ازدواج کرد .روز حادثه او بــرای صحبت به خانه من آمد اما
با زور مرا مورد آزار و اذیت قرار
داده و طــا و جواهراتــم را بــه
سرقت برد .او از من فیلم سیاه
تهیــه کــرد و بعد هــم گفت اگر
شــکایت کنم تصاویر و فیلمها
را منتشــر میکنــد و مــن تنهــا
قربانی اش نبودهام و دختران
و زنان جوان زیــادی قربانی او
شدهاند.
بــا شــکایت زن جــوان بهنــام
فرنگیس ،تحقیقات به دستور
بازپــرس ویــژه ســرقت آغــاز
شــد .در حالــی کــه تحقیقات
در این خصوص ادامه داشت
مأمــوران موفــق شــدند رد
اردشیر را در خانهای در حال
ساخت در پایتخت بزنند.
بــا هماهنگیهــای قضایــی مأموران راهی ســاختمان نیمه ســاز شــده و
اردشیر را بازداشت کردند.
اردشــیر در تحقیقــات منکــر آزار و اذیت شــد و گفت :من به درخواســت
فرنگیــس بــه خانهاش رفتم و هیچ آزار و اذیتــی در کار نبود .اما با دیدن
وســایل خانهاش و وضع مالی خوبی که داشــت وسوسه سرقت به جانم
افتاد.
او ادامه داد :با تهدید طال و جواهراتش را ســرقت کردم و به شهرســتان
محــل زندگیام رفتم .طالها را  ۱۱میلیــون تومان فروختم و بدهی هایم
را پرداخت کردم .من با هیچ زن و دختر دیگری تا حاال رابطه نداشتهام
و اصــاً فیلم و عکســی هــم تهیه نکردم فقط اینها را گفتم تا او بترســد و
شکایت نکند.
بهدنبال اعتراف مرد جوان ،بازپرس دادسرای ویژه سرقت دستور ادامه
تحقیقات در این خصوص را صادر کرد.

گروه حوادث /وکیل دادگستری که بهدنبال سوء ظن به شوهر خواهرش وی را به قتل
رسانده و به قصاص محکوم شده بود با رضایت اولیای دم از یک قدمی چوبه دار به زندگی
برگشت .به گزارش خبرنگار حوادث«ایران» ،رسیدگی به این پرونده از سال  95بهدنبال
ناپدید شدن مرموز مرد جوانی شروع شد که از لرستان به خانه برادرش به کرج آمده بود.
در حالــی که تحقیقــات برای یافتــن مرد جوان
ادامــه داشــت ،کارآگاهــان جنایــی جســد ایــن
مــرد جــوان را در حالی که با شــلیک چند گلوله
به قتل رســیده بــود در خودرویــی حوالی جاده
چالوس پیدا کردند.
خیلــی زود بــا تشــکیل تیــم ویــژهای تحقیقات
پلیسی برای کشف این جنایت مرموز در دستور
کار کارآگاهان جنایی استان البرز قرار گرفت.
بــا کنتــرل آخرین تماسهای مقتول مشــخص
شــد وی بــا برادرزنــش در تمــاس بوده اســت.

بدیــن ترتیب این مرد که وکیل دادگســتری بود
تحــت بازجویــی قــرار گرفت و بعــد از مدتی به
قتل شوهر خواهرش اعتراف کرد.
وی دربــاره انگیــزه خــود از ایــن جنایــت گفت:
مدتی قبل به رفتار وی سوء ظن پیدا کرده و فکر
میکردم او برای همسرم مزاحمت ایجاد کرده
اســت به همین خاطر وی را از محل زندگیاش
به کرج کشــاندم و بعد در خانه او را با خوراندن
غــذای مســموم بیهــوش کــردم .ســپس او را
بــا خــودرو به حوالــی جــاده چالوس بــردم و با

اسلحهای که از قبل تهیه کرده بودم چند گلوله
به او شــلیک کردم .اسلحه را به داخل رودخانه
انداختم و جسد را همانجا رها کردم.
بهدنبــال اعتــراف ایــن متهــم ،او به جــرم قتل
عمــد بازداشــت و پــس از محاکمــه در دادگاه
کیفری اســتان البرز با توجه بــه تقاضای اولیای
دم وی به قصاص نفس محکوم شد.
بــا تأییــد ایــن حکــم در دیــوان عالــی کشــور و
درحالــی کــه خانــواده مقتــول بر اجــرای حکم
اصــرار داشــتند ســرانجام پس از  4ســال متهم

سـرقت  800میلیـونی

دو زن بال گر

گــروه حــوادث /دو زن جوان بــا معرفی خود بهعنــوان تبلیغ
کنندههای اینســتاگرامی پساز بیهوش کردن مرد جواهرساز
 800میلیون تومان طال و جواهرات وی را سرقت کردند.
بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،حدود ســه ماه قبل
پروندهای به کالنتری  153شــهرک ولی عصر فرســتاده شــد
مبنــی بــر اینکه خانمی  26ســاله بــه همراه دوســتش از مرد
جواهرســازی در فرمانیــه ســرقت کردهاند.شــاکی گفت :این
دو زن به بهانه تبلیغ جواهرســازی من در صفحه اینستاگرام
شــان بــا مــن طــرح دوســتی ریختنــد .روز حادثه وقتی ســوار
خــودروام شــدند بــا خورانــدن آبمیــوهای کــه حــاوی مقــدار
زیــادی داروی خــواب آور بود مرا بیهوش کرده و با برداشــتن
کلید کارگاه جواهر ســازیام واقع در شــهرک ولی عصر اقدام
به ســرقت طــا و جواهرات موجــود در کارگاه بــه میزان 800

گــروه حوادث /ســه زن جوان کــه با راهانــدازی یک مطب
لیزر درمانی در شرق تهران اقدام به انجام کارهای زیبایی
میکردند از سوی پلیس دستگیر شدند.
سرهنگ «نادر مرادی» ،معاون نظارت بر اماکن عمومی
پلیــس امنیــت پایتخــت از پلمــب یــک مطــب پزشــکی
غیرمجــاز در شــرق تهــران خبــر داد و گفــت :این ســه زن
بدون مجــوز ،مــدرک و صالحیت پزشــکی در این مطب
اقــدام بــه لیزردرمانــی و انجــام برخی عملهــای زیبایی
پرخطر میکردند.
وی در تشریح این خبر اظهار داشت :اواخر ماه گذشته زن
جوانی با مراجعه به پلیس امنیت عمومی اظهار داشت،

بــرای دریافت خدمات لیزر درمانی به یکی از مطبهای
جراحــی زیبایی در محله تهرانپــارس مراجعه کردم ولی
پس از آن متوجه شــدم پزشــکان این مطــب فاقد پروانه
پزشــکی بوده که از ادامه مراحــل درمانی خود منصرف و
موضوع را بالفاصله به مأموران پلیس گزارش دادم.
بدیــن ترتیــب بررســی موضــوع در دســتور کار مأمــوران
معاونــت پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی پایتخــت
قــرار گرفــت ،در همیــن زمــان پرونــده مشــابه دیگــری از
ســوی اداره بهداشــت و درمان به این معاونت فرســتاده
شــد .تحقیقــات تکمیلــی بهصــورت ویــژه در دســتور کار
قــرار گرفت تــا اینکه روز سهشــنبه در بازدید مشــترکی که

بخشش اسیدپاش به خاطر رضای خدا

گروه حوادث /پسر جوان که به خاطر یک فندک گرانقیمت
دست به اسیدپاشــی زده بود ،با رضایت شاکی ،از مجازات
قصــاص رهایی یافت.به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»،
شــامگاه  ۶مــرداد امســال ،گــزارش اسیدپاشــی در خانهای
حوالی خیابان وحدت اســامی مأمــوران را راهی زیر زمین
خانه قدیمی کرد .نخســتین بررســیها نشــان میداد پســر
جوانی از ناحیه دســت و صورت و چشــم با اســید ســوخته
اســت .عامل این اسیدپاشی نیز که پسر جوانی بهنام بابک
بــود در همــان محــل حادثــه به دســتور بازپــرس غالمی از
شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت بازداشت شد.
بابــک در تحقیقــات اولیه گفت :خانه عمــهام در طبقه
ســوم این ساختمان است و وقتی به خانه عمهام میآمدم
با شــاهرخ آشنا شدم او غیر از کار تعمیرات ،اینجا را تبدیل
بــه پاتــوق کــرده بــود و برای مصــرف مــواد مخدر بــه آنجا

میرفتیم .پسری که رویش اسید ریختم یک بار در اینجا به
من تعرض کرد من هم برای انتقام رویش اسید ریختم.
ëëفندکگرانقیمت
اما در ادامه تحقیقات وی اظهارات جدیدی مطرح کرد
و انگیزهاش از اسیدپاشی را یک فندک گرانقیمت بیان کرد.
او گفــت :چند روز قبل از این حادثه به ســراغ عمو شــاهرخ
رفتــم ،بهــرام  -قربانی اسیدپاشــی -هــم آنجا بــود و برای
مصــرف مواد از من فندک خواســت .فندک طالیی یکی از
دوستانم دست من امانت بود که به او دادم .بعد از مصرف
مواد ،فندک را خواســتم که بهرام فنــدک را نداد و گفت به
دوســتت بگو هدیه دادم به دوســتم.او ادامــه داد :اصرار که
کردم شروع به فحاشی کرد و بعد هم با فندک رفت.
همان موقع عمو شــاهرخ از من خواســت برایش کمی
اســید بخرم تــا وســایل خودروهایی که تعمیر میکــرد را با

دستگیری مردان  2هزار میلیاردی

گــروه حوادث /دو اخاللگر نظــام بانکی که به بهانه
واردات کاال ،اقــدام به دریافت تســهیالت ارزی کرده
امــا بهجــای آن ســاخت و ســاز میکردنــد بــا تالش
مأموران پلیس مبارزه بــا جرایم اقتصادی پایتخت
بازداشت شدند.
بــهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــدی
پیــش پلیس مبارزه با جرایــم اقتصادی پایتخت
در جریــان اقدامات مجرمانه دو مــرد جوان قرار
گرفتند .ایــن متهمان بهصورت جداگانه از ســال
 ۹۰با تشکیل سه شــرکت و ارائه پیش فاکتورهای
جعلــی از بانکهــای مختلف در کشــور اقدام به
گرفتن تســهیالت ارزی کــرده امــا آن را پرداخت
نکرده و بهجــای واردات کاال ،آنها با پولهایی که
از این راه بهدســت آورده شــروع به ساخت و ساز

توانست با جلب رضایت اولیای دم و پرداخت
دیه درخواســتی خانواده مقتول رضایت آنها را
جلب و از مجازات مرگ رهایی یابد.
قاضــی نریمانــی رئیــس شــعبه ششــم اجرای
احــکام دادگســتری کــرج دربــاره ایــن پرونــده
گفــت :یکــی از مهمتریــن دالیــل وقــوع قتلها
تصمیمــات عجوالنه و ناتوانی در کنترل خشــم
اســت .در این پرونده با اینکــه متهم خودش از
افراد تحصیلکرده و حقوقدان است و به نتیجه
کار و مجازاتــی که در انتظارش اســت به خوبی

در اطراف پایتخت کرده بودند.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد این افراد کارهای
اقتصادی خود را با هویت افراد مختلف انجام داده
بودند .با ورود پلیس جرایم اقتصادی به این پرونده،
مخفیگاه متهمان در اطراف تهران شناســایی شــد.
ســرهنگ کارآگاه ولیپــور گــودرزی ،رئیــس پلیــس
امنیــت اقتصادی فاتب با اعــام این خبر گفت :روز
دوشــنبه ،در ادامه شناســایی و دستگیری اخاللگران
و بدهــکاران نظام بانکی ،معاونــت مبارزه با جرایم
اقتصــادی با انجــام اقدامات فنی و پلیســی پیچیده
ایــن دو نفــر را بــه جــرم کالهبــرداری ،جعــل ،اخــذ
تســهیالت غیرمجاز بانکــی و بدهــکاری کالن به دو
بانک ،دستگیر و تحویل مرجع قضایی دادند .میزان
بدهی آنها بیش از  2هزار میلیارد ریال است.

آگاه اســت امــا بــاز هم دســت بــه چنیــن کاری
میزند.
در حالــی کــه میتوانســت از طریــق قانونــی
موضــوع را پیگیری کند و به چنین سرنوشــتی
دچــار نشــود .مهــارت کنتــرل خشــم بســیار
اهمیــت دارد همچنیــن بایــد در روابــط کاری
و خانوادگــی ســعی شــود برخی خــط قرمزها
رعایــت شــود چراکــه رعایــت برخــی اصــول
اخالقــی و رفتــاری از وقــوع بســیاری از جرایم
پیشگیری میکند.

محاکمه

متهمان به قتل
یک زندانی

میلیون تومان کردهاند.ســرهنگ «جلیل موقوفهای» ،رئیس
پلیــس پیشــگیری پایتخــت در تشــریح ایــن پرونــده گفــت:
در بررســیهایی اولیــه توســط تیــم عملیــات کالنتــری 153
مشــخص شــد این دو خانــم از بالگرهــای اینســتاگرام بوده و
با شناســایی طعمههای خود اقدام به ســرقت بــه این روش
میکنند که با دریافت دستور قضایی الزم شناسایی مخفیگاه
آنــان در دســتور کار تیم عملیات کالنتــری  153قرار گرفت و
طی اقدامات فنی و پلیسی یکی از سارقان که بهگفته خودش
طراح اصلی نقشــه سرقت از مرد جواهر فروش بود ،دستگیر
شد.رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت :با اعترافات
متهم و کشــف بخشــی از اموال مســروقه به ارزش  6میلیارد
ریــال ضمــن معرفی فــرد دســتگیر شــده به مرجــع قضایی
تحقیقات برای دستگیری همدست وی ادامه دارد.

دستگیری  3خانم دکتر قالبی

خبر

سرقت از مدل اینستاگرامی
برای پرداخت بدهی
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بههمــراه کارشناســان اداره بهداشــت و درمــان دانشــگاه
علوم پزشــکی ایران از این مطب انجام گرفت ،مشخص
شد  3زن بهعنوان درمانگر و پزشک در این مرکز درمانی
بدون داشــتن پروانه طبابت و بهصــورت غیرمجاز با اخذ
مبالــغ هنگفــت از بیماران خــود ،اقدام بــه لیزردرمانی و
برخی جراحی های زیبایی میکنند.
ایــن مقام انتظامی با بیان اینکه نتیجه تحقیقات صورت
گرفتــه در اختیار مرجــع قضایی قرار گرفت ،خاطرنشــان
کرد :صبح روز یازدهم آذرماه ضمن بازداشــت و معرفی
ایــن افــراد بــه دادســرا ،مطب مذکــور پلمب و دســتگاه و
ادوات غیرمجاز جراحی نیز توقیف شد.

آنها بشــوید.من هم قبول کردم و شب حادثه با سرنگی که
داخلش اســید بود به آنجا رفتم .اســید را عمو شاهرخ روی
پلههــا گذاشــت و لحظاتی بعد بهرام آمــد .به بهرام گفتم
فنــدک را بده که گفت نمیدهم .بعد وقتی اصرار کردم به
من حمله کرد و من هم برای دفاع از خود بهدنبال چاقو یا
میلهای بودم که یک دفعه دســتم به ســرنگ اسید خورد و
آن را برداشتم و ناخواسته به سمت بهرام پاشیدم.
ëëگذشتبرایرضایخدا
در حالــی کــه پســر جــوان متهــم بــه اسیدپاشــی بــود و
مجازاتش قصاص با اســید بود ،شــاکی به دادسرا رفت و او
را بخشــید .بهرام گفت :تنها برای رضای خدا و بدون هیچ
چشمداشتی از قصاص و دریافت دیه گذشت کردم .بابک
بچه محل و دوستم است نمیخواهم او هم مثل من اذیت
شود.

گروه حــوادث /دادگاه متهمان قتل مرد زندانی که
هنگام انتقال از دادســرا به زندان از ســوی  3ســرباز
و یکــی از کارمنــدان زندان مورد ضرب و شــتم قرار
گرفته و پساز ســاعاتی فوت کرده بود برای دومین
بار برگزار شد.
بهگزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،رســیدگی
بــه این پرونــده از اوایل دی ســال  ۹۷بــا مرگ مرد
 50ســالهای بهنام داریوش که به جرم کالهبرداری
تلفنــی در زندان فشــافویه بود آغاز شــد .این متهم
در راه انتقال از دادســرا به زندان شهرری قصد فرار
داشت که پساز دستگیری از سوی  3سرباز و مأمور
بدرقهاش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ساعاتی
بعد هم در بهداری زندان بهخاطر شدت جراحات
وارده و ضربه مغزی فوت کرد.
بــه این ترتیــب چهار متهــم مرتبط با مــرگ او
بازداشــت شــدند و  3ســرباز به اتهام مشــارکت در
قتل عمد و کارمند زندان به اتهام معاونت در قتل
در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران
محاکمهشدند.
ëëنخستین جلسه دادگاه
در ابتــدای جلســه اولیــای دم در جایــگاه ویــژه
ایســتادند و بــرای متهمــان درخواســت قصــاص
کردند .آنها گفتند حاضریم تفاضل دیه را بپردازیم
تا قاتــان داریوش قصاص شوند.ســپس متهمان
یک بــه یک در جایگاه ویژه ایســتادند و به تشــریح
جزئیات ماجرا پرداختند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه
بــه اینکــه کارشناســان پزشــکی قانونی در گزارشــی
اعالم کرده بودند داریوش بهخاطر دوندگی ســریع
و زیــاد  10درصــد در فوتــش مقصــر بوده اســت هر
 4متهــم را بــه پرداخــت یــک چهارم دیــه محکوم
کردند .اما این حکم در دیوان عالی کشور تأیید نشد
و قضات دیوان عالی کشــور اعالم کردند الزم است
میــزان تقصیــر هریک از متهمان مشــخص شــود
ضمن اینکه  10درصد تقصیــر قربانی نیز در حکم
بیاید.
ëëدومین جلسه دادگاه
در ابتــدای ایــن جلســه اولیــای دم یکبــار دیگــر
درخواســت قصاص کردند .ســپس متهمــان که با
قرار وثیقه آزاد بودند به دفاع از خودشان پرداختند.
در ادامه یاسر  -کارمند زندان -به جایگاه رفت و
گفت :من به سربازان دستور ضرب و شتم متهم را
نداده بودم .چون او به سربازها فحش ناموسی داد
آنها خودشان با مشت و لگد او را کتک زدند.
بــا پایــان دفاعیــات متهمان قضــات وارد شــور
شدند تا رأی را صادر کنند.

تالش  9ساعته برای یافتن صیادان گمشده
گــروهحوادث 3 /صیاد کــه در آبهای غربی هرمزگان ناپدید
شــده بودند ،پس از  9ســاعت پایش دریایی توســط نیروهای
نجاتدریاییپیداشدند.
اسماعیل مکیزاده معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمــزگان در ایــن باره بــه ایلنا گفت :شــامگاه  10آبانماه طی
تماس از ســوی مسئوالن شیالت بندرکنگ ،گزارشی مبنی بر
ناپدید شــدن یک فروند قایق صیادی با  3سرنشــین به مرکز
توجو و نجات دریایی اســتان اعالم شــد .پساز وصول
جســ 
توجو و نجات دریایی استان
این گزارش بالفاصله مرکز جس 
وارد عمــل شــده و با توجه به نبود یک موقعیت مشــخص از
ناپدید شدگان ،شناور ناجی  ،19تیمهای متعدد همیار ناجی
و ارگانهــای منطقــه از جملــه دریابانی و ندســا به محلهای
احتمالی اعزام شدند .وی افزود :پس از 9ساعت پایش دریایی
توجو و نجــات دریایی اســتان و ارگانهای
توســط مرکز جســ 

منطقه(دریابانــی و ندســا) در  45مایلــی جنــوب کیش قایق
شناســایی و همه سرنشــینان آن در ســامت کامل به آغوش
خانواده بازگشتند .بررسی کارشناسان نشــان داد که این قایق
ل دورتر
بهدلیل نقص فنی در موتور و جریان آب به چندین مای 
از صیدگاه رانده شده بود.

