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سرقت اینترنتی در  60ثانیه
فردی که در کمتر از ی ـ ـ ــک دقیقه  40میلیون تومان اموال ف ـ ـ ــردی را بهطور مجازی
س ـ ـ ــرقت کرده بود بازداش ـ ـ ــت ش ـ ـ ــد .به گزارش جامجم ،مردی ب ـ ـ ــه پلیس فتای
تهران رفت و ش ـ ـ ــکایت کرد که برای انجام عملیات بانکی در یک ـ ـ ــی از موتورهای
جستوجوگر اینترنت ،بانک خود را جستوجو کرده و به نخستین سایت بانک

خود که رسیده اطالعات حس ـ ـ ــابش را در آن ثبت کرده اس ـ ـ ــت .پس از وارد کردن
اطالعات حساب بانکیاش ،متوجه برداشت غیرمجاز بیش از  40میلیون تومان
از حسابش شده است .تحقیقات پلیس نشان داد که سارق یا سارقان با ایجاد
یک سایت جعلی ش ـ ـ ــبیه به اینترنت بانک ،مبلغی را از حس ـ ـ ــاب بانکی مالباخته

به صورت اینترنتی برداش ـ ـ ــت کردهاند .در ادامه تحقیقات پلیسی رد فردی در این
سرقت مجازی به دس ـ ـ ــت آمد و او در خانهاش در یکی از محلههای جنوبی تهران
دس ـ ـ ــتگیر و همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد .متهم به این
سرقت اینترنتی که  60ثانیهای آن را مرتکب شده بود اعتراف کرد.

کوتاه از حوادث

پشت صحنه یک جنایت

گفتوگو با مرد زندانی که به خاطر قتل
همسرش حکم قصاص گرفت

فرزندان همسرکشی را
رها نکنید

 2بار پای چوبهدار
مرگ را دیدم
10ســال پیــش بهــرام در جریــان یــک درگیــری خانوادگــی در یکــی از

معصومه ملکی

محلههــای جنوبــی تهران بــا انداختــن روســری دور گــردن همســرش او را

حوادث

خفــه و دادگاه او را بــه قصــاص محکــوم کــرد .حــاال سالهاســت زیرحکــم
قصــاص اســت و در برزخــی میــان بخشــش و قصــاص گیرافتــاده اســت.
والدین همســر و دختــر و پســرش او را دو بــار پای چوبــهدار برده امــا هنوز

مرد میانسال را نبخشــیدهاند .با او در پشــتصحنه یک جنایت این هفته گفتوگو کردهایم و لیال
اسماعیلی ،کارشناسارشد روانشناسی نیز به بررسی ریشههای جنایت پرداخته است.

پس مرگ را دو بار دیدهای؟

دوست دارم دوباره تار بزنم
زنــدان و ســالها دوری از خانــه و فرزندانــش او را شکســتهتر از ســن واقعیاش در
شناسنامه نشــان میدهد .آرزویش دیدن دو فرزندش اســت و اینکه حاال بعد از
این همه سال او را ببخشند .با او گفتوگویی کردیم که در ادامه میخوانید.

چند سال است زندان هستی؟

10سال.
به چه اتهامی ؟

همسرکشی.
انگیزهات از جنایت چه بود؟

نمیخواستم قاتل شــوم ،شــاید اگر اعتیادم
را تــرک م یکــردم میتوانســتم جلــوی خشــم
و عصبانیتــم را بگیــرم و االن اینجــا نبــودم و
همسرم زنده بود و کنار بجههایم بودم.
چرا معتاد شدی؟

خــودم هــم نفهمیــدم شــاید یــک تفر یــح و
مهمانی دوستانه مرا سمت مصرف هروئین
و شیشه کشاند.
از شب قتل بگو.

آن شب دوباره شیشــه مصرف کردم و وقتی

به خانــه آمــدم ،همســرم کــه حال مــرا دیــد با
التماس خواســت که بــه خاطــر بچههایمان
اعتیــادم را تــرک کنــم امــا انــگار صدایــش در
مــن معتــاد اثــر نمیکــرد .مشــاجرهمان بــاال
گرفــت ،عصبانی شــدم و بــا روســری او را خفه
کــردم .بچههایــم کــه از اتــاق بیــرون آمدنــد با
دیدن من که روسری دســتم بود و مادرشان
کناری افتاده بود شوک هشــده و زبانشــان بند
آمده بــود .روســری را انداختم و فرار کــردم اما
ساعاتی بعد تسلیم شدم.
در زندان بچهها را مالقات کردهای؟

آنها از من متنفرند اما من دلم برایشان تنگ
شــده .چندبار زنگ زدم خانه مادربزرگشان تا
صدایشــان را بشــنوم که تلفن را قطع کردند.
فقط دو بار آنها را پای چوبهدار دیدم.

مرگ تلخ کودک هنگام تاببازی
پسر دوساله هنگام تاببازی در خانهشان با طناب
تاب خفه شد.
به گــزارش خبرنگار جا مجم ،ساعت  8صبح اولین
روز بهمن م ــاه ز ن ــگ تلفن بــاز پــرس کشیک قتل
دادسرای جنایی تهران به صدا درآمد .آن سوی خط
یکی از مــامــوران کالنتری نـبــرد بــود کــه خبر از مرگ
مشکوک پسر دو سالهای در بیمارستان مـیداد .با
دستور قضایی تحقیقات آغاز و معلوم شد که این

بلــه .اولینبار را خــوب به یاد دارم .شــب قبل
از اعدام خیلی برایم ســخت بود .مــدام چهره
بچههایم جلوی چشمانم بود و نمیدانستم
فــردا میآینــد یــا نــه و چــه م یشــود .صبــح که
شــد و رفتم پــای چوب ـهدار ،والدین همســرم
آمــده و آنطرفتــر دختــر و پســرم ایســتاده
بودنــد .چقــدر بــزرگ شــده بودند .خواســتم
بــرای آخرینبــار آنهــا را بغــل کنــم کــه انــگار
میترســیدند و عقبتــر ایســتاده و گر یــه
میکردنــد .خــودم هــم اشــک میریختــم و بــا
گامهای لرزان ســمت چوبه دار رفتــم ،طناب
را دور گردنــم انداختنــد .فقــط 60ثانیــه مانــده
بود حکم اجرا شــود که دخترم فریاد زد بابایم
را اعــدام نکنیــد؛ انــگار روزن ـهای از امیــد برایم
باز شد.
بعد چه شد؟

ســکوت هم هجــا را گرفــت و همان موقــع مرا
پاییــن آوردند .بعــد خانواده همســرم گفتند
امــروز اعدامــش نمیکنیــم و مــرا به ســلولم
بازگرداندنــد .دو ســال پیــش دوبــاره پــای
چوبهدار رفتــم و این بــار هم دختــرم رضایت

کــودک در خانه دچــار حادثه شــده و والدینش او را
به بیمارستان رساند هاند که مسؤوالن آنجا اعالم
کردند مرگ کــودک بر اثر خفگی بــوده اســت .این در
حالی بود که والدین وی در جریان تحقیقات گفتند
که او بر اثر تاببازی فوت شده است.
یکی از والدین کودک فوت شده در ادامه تحقیقات
پلیسی گفت :برای بازی پسرمان در خانه برای او تاب
نصب کرده بودم.
روز حــادثــه او در ح ــال ت ــابب ــازی ب ــود کــه یکدفعه
ص ــدای هـیــاهــو و خ ـنــدهاش خــامــوش ش ــد .گمان

نداد اعدامم کنند و دوباره حکم متوقف شد
و هنوز معلوم نیســت او و برادرش و والدین
همسرم مرا ببخشند یا نه.
10سال زندان چطور گذشت؟

خیلی ســخت؛ هر لحظ ـهاش عــذاب وجدان
بــود و کابــوس مــرگ رهایــم نمیکــرد .دور از
بچههایــم بودم و فقــط اعضای خانــوادهام به
مالقاتم میآمدند .وقتی محکوم به قصاصی
و زیرحکــم ،دیگــر امیــدی نــداری و زندگ ـیات
یکنواختمیشود.
اهل ورزشی؟

کــم امــا فوتبــال ز یــاد نــگاه میکنــم .همــه
مســابقات تیم ملی ،استقالل و پرسپولیس
را نگاه میکنم .من یک استقاللی دوآتیشهام
و همه بازیهای تیــم محبوبــم را از تلویزیون
زنــدان بــا همســلولیهایم دنبــال میکنیــم.
ســالها قبل ،س ـهتار م ـیزدم امــا یــک روز به
خاطــر خر یــد مــواد س ـهتارم را فروختــم و در
حسرت نواختن دوباره سهتارم.
فکر میکنیبخشیدهشوی؟

نمیدانــم فقــط بــه بچههایــم میگویــم ،مــرا
ببخشید و حاللم کنید.

کــردیــم کــه پ ـســرمــان از بـ ــازی خـسـتــه ش ــده اســت.
ام ــا وق ـتــی از اتـ ــاق بــی ــرون ن ـیــامــد دل ـن ـگــران شــده
و سمت ا ت ــاق رفتیم کــه بــا صحنه عجیبی ر وبــهرو
شـ ــدیـ ــم .طـ ـن ــاب ت ـ ــاب دور گـ ـ ــردن او گــی ــر ک ـ ــرد و
نفس نمیکشید .او را به بیمارستان رساندیم اما
فوت شده بود.
بــاز پــرس شعبه چـهــارم دادسـ ــرای جنایی تـهــران با
تایید ا یــن خبر به جا مجم گفت :بررسیهای اولیه
نشان میدهد این کودک بر اثر خفگی فوت شده اما
تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

محاکمه مرد اعدامی با بخشش قربانیان تجاوز
دزد حرف ـهای که به اتهام ربــودن زنان و آزار و اذیت شــیطانی آنها بــه اعدام محکوم
شــده بــود ،بــا گذشــت شــاکیان و قبــول درخواســت اعــاده دادرس ـیاش دوبــاره
محاکمه میشود.
به گزارش خبرنــگار جامجم ،رســیدگی بــه این پرونــده از پنج ســال قبــل و بهدنبال
شکایتهای مشابه از مرد آزارگری آغاز شد .بررسیها نشــان داد ،متهم هشت زن
 20تا  50ســاله را پــس از ربودن ،مــورد آزار و اذیت قرار داده اســت .ســرانجام متهم در
رباط کریم شناســایی و دســتگیر شــد .متهم در تحقیقات منکر اتهاماتش شد اما
پس از روبهرو شدن با طعمههایش ،اعتراف کرد.
پرونده پوریا در شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک اســتان تهران رســیدگی شــد و در
جلســه دادگاه ســه زن که قربانی نیت شــوم متهم شــده بودند ،حضور داشــتند.
در این جلســه دادگاه ،نماینده دادســتان با تشــریح کیفرخواســت گفــت :در این
پرونده پوریا متهم به ســرقت چهار دســتگاه پراید ،ســه خودروی مزدا  3و ربودن
هشت زن و آزار و اذیت هفت نفر از آنهاست .برای او با توجه به محتویات پرونده
درخواست مجازات دارم.
در ادامــه زن  49ســالهای کــه خودروی مــزدا  3او توســط متهم ســرقت شــده بود،
گفت :ســاعت  4صبــح از مهمانی بــه خانهام در شــرق تهران بازگشــتم کــه متوجه
ســرقت خــودروی مــزدا  3خود شــدم .چنــد روز بعــد خــودرو در حالی که بهشــدت
آسیب دیده بود ،توسط پلیس پیدا شد.
شاکی دیگر گفت :متهم با سرقت خودروی من در حال فرار بود که پلیس متوجه
او شــد و در جریان تعقیب و گریز ،متهم با خودروی تاکســی تصادف کرد و آسیب
زیادی به خودروی من وارد شد.
سومین شاکی که از ســوی متهم مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود گفت :از مدرسه
دخترم در حال برگشــت به خانــه بودم که خــودروی پرایدی مقابل مــن توقف کرد
و به تصور اینکه مســافرکش است ،ســوار شــدم .به ظاهر راننده مشکوک شده
و خواستم پیاده شــوم که او با پیچ گوشــتی به من حمله کرد و گفت اگر مقاومت
کنم کلی ـهام را بیــرون میکشــد .التماسهایم فایــدهای نداشــت و مرا مــورد آزار و
اذیت قرار داد .رئیس دادگاه ســپس با تفهیم اتهام به پوریا از او خواســت از خود

دفاع کند که متهم با رد اتهام آدمربایی و تجاوز به عنف گفت :ســرقت ماشــینها
را قبول دارم .من پیش از این در یک شرکت خودر وســازی کار میکردم .به همین
خاطر در خودروهــا را با پنس جراحی باز میکردم .شــاکیان بــه دروغ ادعای تجاوز را
مطرح کردهاند تا مرا تحت فشار قرار دهند و پول بگیرند.
پــس از دفاعیات متهــم و وکیــل مدافعش قضــات دادگاه وارد شــور شــده و مرد
متجاوز را به اعدام و  15ســال زندان محکــوم کردند .این رای در دیوانعالی کشــور
تاییــد شــد و پوریا در یــک قدمی چوبــه دار قــرار گرفــت .با پیگیــری خانــواده پوریا،
شــاکیان شــکایت تجاوز به عنف را پس گرفتند و بــا اعالم این موضــوع به دادگاه،
محکــوم به اعــدام و وکیلــش درخواســت اعــاده دادرســی را مطــرح کردند کــه این
درخواســت مورد قبول قضات دیوانعالی کشــور قرار گرفت و او دوباره در شعبه
پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه میشود.

همسرکشی
بــا انگیزههایی
چـ ـ ــون اعــتــی ــاد
یکی از زوجین،
خ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت،
لیال اسماعیلی
مشکالت مالی
روانشناس
و مـ ـشـ ـک ــات
روحی و روانی رخ
میدهد .در این پرونده مرد خانواده
معتاد ب ــوده و اعـتـیــاد طــوالنـیمــدت
داشته و ترکنکردن اعتیادش باعث
نــاامـنــی ف ــرزن ــدان و هـمـســرش شــده
اس ــت .زن ب ــرای حفظ حــر یــم و آبــروی
خانواده و وجود فرزندان مشترک تن
به جدایی نـمـیداده و سعی میکرده
همسرش را راضــی به ترک کند .وقتی
فــرد معتاد با میل خــود اعتیاد را ترک
نـکـنــد ک ــار خ ــان ــواده ب ــا او بـ ــرای تــرک
تتــر مــ یش ــود .فــرد
اع ـت ـیــادش سـخـ 
مـعـتــاد در ای ــن پــرونــده چ ــون حاضر
نبوده به کمپ برود و اعتیادش را ترک
کند با همسرش درگیر شده و او را در
اوج خـشــم و دع ــوا بــه قـتــل رســانــده
است .شاید خودش هم باور نمیکرد
وقتی بــرای ترساندن همسرش با او
درگیر شد اینچنین او را قربانی خشم
خود کند.
در ایـ ــن گــونــه ج ـنــای ـتهــا ک ــه ی ـکــی از
تشــده،
ل و دی ـگــری فــو 
والــدیــن قــات ـ 
فــرزنــدان با آسیبهایی جــدی روب ـهرو
مــیش ــون ــد و ب ــای ــد از ایـ ــن ف ــرزن ــدان
حمایتهای روانــی شود تا در آینده با
بحران روبـهرو نشوند .اعتیاد معضلی
است که باید برای رهایی از آن اقدامات
روانی در کنار سلبی انجام شود و برای
ترک اعتیاد یک معتاد میتوان از کمک
مشاوران استفاده کرد.

آتش زدن همسر به خاطر  2دانگ خانه
مــرد خشــمگین بهخا طــر اختــاف بــر ســر دو دا نــگ خا نــه،
همسرش را به آتش کشید و به قتل رساند.
به گــزارش خبرنــگار جامجــم ،ســاعت  13و  30دقیقه سهشــنبه
آخریــن روز دیماه امســال یکی از مامــوران کالنتــری جوادیه در
تمــاس بــا بازپرس کشــیک قتــل دادســرای جنایــی تهــران خبر
داد زنــی  36ســالهای که از پنــج روز پیــش به خاطر آتشســوزی
در خان ـهاش دچــار ســوختگی شــده بــود ،در بیمارســتان فوت
کرده است.
شــواهد نشــان میدادکــه آتشســوزی خانــه عمــدی بــوده و
ایــن حادثــه مرگبار را شــوهرش رقــم زده و ناپدید شــده اســت.
تیــم جنایی راهــی خانــه این زن شــده و متوجه شــدند وســایل
خا نــه بهطــور کا مــل در آ تــش ســوخته و شــوهر ا یــن زن نیــز
گریخته است.
یکی از همســایه که شــاهد جنایت بود به افســر تحقیق گفت:
در خانــه بــودم کــه صــدای مشــاجره زن جــوان و شــوهرش را
شــنیدم آنها مدتــی بود کــه ســر دو دانــگ خانــه با هــم اختالف
دا شــتند .آن روز دو بــاره صــدای مشاجر هشــان را شــنیدم.
شــوهرش با بچه هفــت سالهشــان بیرون رفــت و بعــد از زمان
کوتاهــی بازگشــت و بــا زهــم درگیــر شــدند کــه ایــن بــار صــدای
کمکخواهی زن جوان بلند شد.
وی افزود« :بعــد هم صدای انفجار آمد .از خانــه که بیرون آمدم،
با شعلههای آتش در خانه همســایه ر وبهرو شده و با اورژانس
و آتشنشــانی تماس گرفتم .بعد از خاموش شدن شعلههای
آتش این زن به بیمارستان منتقل شــد که در آنجا بر اثر شدت
سوختگی جان باخت».
این درحالی بود که بقیه همسایهها نیز گفتههای او را در ارتباط
با آتشسوزی عمدی از سوی مرد همسایه تایید کردند.
مامــوران در بازبینی دوربینهای مداربســته و ادامــه تحقیقات
پی بردند ،اختالف زن کشــته شــده و شــوهرش کــه کارمند یک
اداره دولتــی بــوده بــر ســر دو دانــگ از خانــه بــوده و همــان روز
شــوهرش فرزنــد هفــت سالهشــان را در خودرویــش گذاشــته
و بعــد یــک  20لیتــری بنزیــن را از داخل خودرو برداشــته ســمت
خانــه رفتــه و بنز یــن را روی همســرش و وســایل خانــه ریختــه
آنجــا را بــه آتش کشــیده و همــراه فرزندش بــه مکانــی نامعلوم
رفته است.
حبی ـبا ...صادقــی ،بازپــرس شــعبه چهــارم دادســرای جنایــی
تهــران بــا تاییــد ا یــن خبــر بــه جا مجــم گفــت :پرو نــده بــرای
تحقیقــات بیشــتر بــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران ارســال
شــده و تحقیقات بــرای یافتن مرد همســرکش که بــا فرزندش
ناپدید شده ادامه دارد.

متهم:
فقط به
بچههایم
میگویم
مرا ببخشید
و حاللم کنید

مردی که در جریان درگیری ،پسر معتادش
را به قتل رســانده بود ،بازداشت شد .شامگاه
سهشــنبه  30دی امســال مــردم جســد پســر
جوانی را که در جــاده دریا در ســاری افتاده بود،
یافتنــد و موضــوع را بــه پلیــس خبــر دادنــد.
بررســیهای اولیه نشــان داد ضربههایی که به
ســر او برخورد کرده باعث مرگش شــده است.
همچنیــن شــواهد حاکــی از ایــن بــود کــه او به
قتل رسیده است .در جریان تحقیقات محلی،
هویت مقتــول بهدســت آمــد و معلوم شــد او
ســاکن یکــی از روســتاهای شــهر ســاری بــوده
اســت .در تحقیقــات بعدی پلیســی مشــخص
شــد که او معتاد بوده و ســر همیــن موضوع با
پــدرش درگیــری داشــته کــه همــان شــب نیــز
دوبــاره دعوایشــان شــده و پــدرش را بــه قتــل
رســانده اســت .بنابراین پدر خانواده دیروز به
اتهــام قتــل بازداشــت و تحقیقــات از او ادامــه
دارد.
پنج نفــر در ســانحه پلهبرقی پل عابــر پیاده
در مشــهد مصدوم شــدند .ایــن افــراد در حال
اســتفاده از یکــی از پلهــای عابــر در مشــهد
بودنــد کــه دچــار حادثــه شــدند .نیروهــای
امدادی اورژانس در محل حاضر شــدند و این
پنج مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کردند.
تصــادف مینیبــوس بــا رهگــذران در
شهرستان بردسیر دو کشته برجای گذاشت.
وقــوع یــک مــورد تصــادف درو نشــهری در
یکــی از خیابانهــای شــهر بردســیر بــه پلیــس
گــزارش شــد .همزمــان بــا حضــور مامــوران در
آنجــا مشــخص شــد یــک دســتگاه مینیبوس
با یــک فــرد معلــول کــه همــراه همســر و دختر
 ۱۶ســالهاش در حــال عبــور از خیابــان بودهاند
تصــادف کــرده کــه باعــث شــده فــرد معلــول و
همســرش در دم فــوت کننــد و دختــر آنهــا نیز
بهشــدت مصــدوم و راهــی بیمارســتان شــد.
علت حادثه بیتوجهــی به جلو از ســوی راننده
مینیبوس اعالم شده است.
پسر  13ســاله ســاکن جیرفت بر اثر سقوط
داخل کانال روباز سپتیک زندان جیرفت فوت
شــد .این تبعه خارجی ســاکن جیرفت به علت
ســقوط به داخل کانال فاضالب زندان جیرفت
در بستر رودخانه ملنتی این شهر دچار حادثه
مرگبار شــد .بعد از ســاعتها تــاش نیروهای
امدادی جسد وی کشف شد.
دندانپزشــک قالبــی که در روســتا اقــدام به
طبابت میکرد ،بازداشت شد.
پلیس گزارشــی را دریافــت کرد مبنی بــر اینکه
فــردی بــدون مجــوز و مــدرک تحصیلــی در
خانــهاش در یکی از روســتاهای کاللــه مبادرت
بــه ارائــه خدمــات دندانپزشــکی میکنــد .در
ادامه کارشــناس نظــارت بر درمان شهرســتان
و مامــوران نیــروی انتظامــی پس از اخــذ نیابت
قضایــی بــه محــل مراجعــه و او را کــه مشــغول
خدمــات دندانپزشــکی بــود ،یافتنــد و وی
بازداشــت شــد .همــه اقــام و تجهیــزات مــورد
اســتفاده ایــن فــرد توقیــف و متهــم تحویــل
مراجع قضایی شد.
تصــادف اتوبوس با تریلــر در محور دامغان
ســمنان یــک کشــته و  22مصــدوم برجــایگذاشــت .ســاعت  5و  35دقیقــه صبــح
چهارشــنبه  -دیروز  -یک دســتگاه اتوبوس با
تریلر دنگ فنگ در کیلومتــر  ۵۷محور دامغان
 ســمنان تصادف کــرد ۲۲ .نیــروی امــدادی درمحــل حاضــر شــدند کــه معلــوم شــد  22نفــر
مصــدوم شــدند و یک نفــر هم بهدلیل شــدت
جراحات در محل فوت کرده بود.
اعضای باندی که از طالفروشیهای مشهد
ســرقت میکردنــد در جزیــره کیــش بازداشــت
شــدند .متهمــان پرونــده بــه قصــد خریــد یــا
تبدیــل ارز بــا حضــور در طالفروشــی و
صرافیهــای مشــهد ،بــا فریــب صاحبــان ایــن
صنوف طال و ارز بهطور ماهرانه ســرقت کرده و
متواری میشــدند .تحقیقــات ادامه داشــت تا
اینکــه رد ایــن ســارقان در جزیــره کیــش
بهدست آمد .ماموران با هماهنگی قضایی به
آنجا اعــزام شــدند و در عملیاتی که  72ســاعت
بــه طــول انجامیــد آنهــا را در مخفیگاهشــان
بازداشــت کردنــد .متهمــان بــه ســرقتهای
ســریالی از طالفروشــی و صرافیهــا اعتــراف
کردنــد .پــول نقــدی کــه از راه امــوال ســرقتی
بهدســت آورده بودنــد از مخفیگاه آنها کشــف
شــد .آنهــا دارای ســوابق کیفــری بــوده و یکی از
آنها تحــت تعقیــب پلیس اســتان همــدان نیز
بــود .بررســیهای پلیــس نشــان داد ارزش
امــوال ســرقتی از ســوی متهمــان یــک میلیارد
تومان بوده است.
دو مــرد جــوان روســتایی براثــر گازگرفتگــی
فــوت شــدند .ا یــن دو مــرد  ۲۰و  ۲۲ســاله در
روســتای هرمزآباد شــهر ز یــار اصفهــان بودند که
صبح دیــروز بــر اثــر نشــت گاز منوکســیدکربن از
لوله بخاری دچار گازگرفتگی شده و فوت شدند.

