
افراد زيادي هس�تند ك�ه به بهان�ه نگهداري 
يا پرس�تاري افراد محج�ور با جعل اس�ناد و 
گرفت�ن وكالت نام�ه اي كاري از آنها، دس�ت 
به كالهبرداري ه�اي ميلي�اردي مي زنند تا با 
اموال ديگ�ران زندگي رنگين�ي را براي خود 
فراهم كنند اما غافل از آن هس�تند كه روزي 
دستش�ان رو مي ش�ود و نه تنها ب�ه پول هاي 
باد آورده نمي رس�ند بلكه ميله هاي زندان در 
انتظار آنها است. مثل پرونده مرد كالهبرداري 
كه زن رواني پولداري را فري�ب داده و با جعل 
س�ند، اموال او را به نام خود زده ب�ود، اما اين 
مرد شياد خيلي زود در دام قانون گرفتار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��دي قبل مردي همراه 
پسرش به اداره پليس رفت و از مرد شيادي به اتهام 
سرقت و كالهبرداري ميلياردي اموال زنش شكايت 
كرد.  ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: همسرم، زن 
پولداري است و امالك زيادي دارد اما مدتي است 
دچار مشكل روحي و رواني شده است كه به همين 
دليل من و پس��رم او را چند باري در بيمارس��تان 

رواني بس��تري كرديم و بعد از اينكه حالش بهتر 
شد دوباره به خانه برگردانديم. وي ادامه داد: پس 
از اين چند باري همسرم از خانه فرار كرد و آخرين 
بار هم اوايل امسال از بيمارستان فرار كرد. ما خيلي 
بدنبال او گشتيم و در نهايت متوجه شديم در خانه 
مردي به نام منوچهر زندگي و از دختر 10 ساله اش 
پرستاري مي كند. همچنين فهميديم منوچهر كه 
متوجه شده همسرم مش��كل روحي و رواني دارد 
از او سوءاس��تفاده كرده و حتي برخ��ي از اموالش 
را به نام خودش زده است. شش��م مهرماه امسال 
پس��رم همراه تعدادي از بستگانم خانه منوچهر را 
شناسايي كردند و به آنجا رفتند و مادرش را به خانه 
برگرداند و از منوچهر هم شكايت كرديم كه پس 
از بازداشت تعهد داد اموال همسرم را برگرداند و ما 
هم شكايتمان را پس گرفتيم، اما مدتي بعد دوباره 
حال همس��رم بد شد و طبق دس��تور پزشك او را 
در بيمارستان بس��تري كرديم و تحت درمان قرار 
داديم كه يك هفته قبل از بيمارس��تان به ما خبر 
دادند همسرم با كمك زن و مردي فرار كرده است. 

ما از همان ابتدا فهميديم كه منوچهر، همسرم را 
فراري داده است و بنابراين دوباره پسرم به خانه مرد 
شياد رفت و به زور مادرش را به خانه برگرداند و بعد 
هم او را در بيمارستان بستري كرديم و با بررسي 
حساب ها و اموال همسرم متوجه شديم كه منوچهر 
او را فريب داده و عالوه بر سرقت طالهايش و فروش 
خودروي گرانقيمت خارجي او حدود يك ميليارد 
تومان ب��ا جعل اس��ناد و گرفتن وكال��ت كاري از 
همسرم كالهبرداري كرده است. االن به اداره پليس 
آمديم و از مرد ش��ياد به اتهام آدم ربايي و سرقت 
شكايت داريم چون مطمئن هستيم او دوباره براي 

كالهبرداري به سراغ همسرم مي آيد. 
رسيدگي به پرونده متهم در دادسرا 

پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
رضواني، بازپرس ش��عبه هش��تم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيم زبده اي 
از مأموران پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران در 
نخستين گام منوچهر را شناسايي و او را بازداشت 
كردند. متهم پس از دس��تگيري و انتقال به اداره 

پليس جرم خود را انكار كرد و مدعي ش��د كه زن 
50 ساله را از طريق آگهي براي پرستاري از دختر 
10 ساله اش اس��تخدام كرده اما اموال او را سرقت 
نكرده اس��ت.  متهم چند روز قبل براي تحقيق به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و در نهايت 

به جرم خود اقرار كرد. 
گرفتن وكالت نامه از زن رواني 

وي در توضيح ماجرا گفت: من وضع مالي خوبي 
داشتم و پنج س��ال قبل مؤسس��ه خيريه بزرگي 
تشكيل دادم و چند زن جوان هم در آنجا مشغول 
به كار بودند اما به داليل مش��كالتي كه داش��تم 
مدتي قبل مؤسسه را تعطيل كردم. من عالوه بر 
كار خيريه در خريد و فروش خودرو و پيمانكاري 
ساختمان هم فعاليت دارم. يكسال قبل با همسرم 
اختالف پيدا كردم و قرار ش��د از هم جدا شويم. 
دادگاه سرپرس��تي از دختر 10 س��اله ام را به من 
س��پرد و از آنجايي كه مادرم س��الخورده اس��ت 
و من هم بيش��تر براي انجام كار به شهرس��تان 
مي روم تصمي��م گرفتم براي نگه��داري دخترم 
زني را اس��تخدام كنم. اوايل امس��ال بود كه در 
س��ايت ديوار آگهي استخدام پرس��تار دادم كه 
تعدادي با من تم��اس گرفتم اما م��ن در نهايت 
زن 50 س��اله اي را به نام گوهر براي نگهداري از 
دخترم استخدام كرد و قرار شد ماهي يك ميليون 
و 200هزار تومان به او حقوق بدهم. او معموالً از 
شنبه تا پنج شنبه به صورت شبانه روزي در خانه 
من بود و جمعه به خانه خودش مي رفت تا اينكه 
11 مهرماه امس��ال وقتي براي طالق همسرم به 
دادگاه رفتم مأموران مرا به اتهام ربودن پرس��تار 
خانگي ام بازداشتم كردند، اما وقتي گوهر به اداره 
پليس آمد و گفت با تصميم خودش در خانه من 
استخدام شده است مرا رها كردند. بعد از آن بود 
كه فهميدم او زن پولداري است و از خانه اش قهر 
كرده است. گوهر مي گفت كه همسرش او را اذيت 
مي كند و به همين خاطر دوست ندارد به خانه اش 
برگردد. بهرحال مدتي بعد فرزندش همراه چند 
مرد به خانه ام آمدند و گوهر را به زور بردند و بعد 
از چند هفته گوهر با من تماس گرفت و گفت او را 
به زور در بيمارستاني بستري كرده اند كه تصميم 
گرفتم با كمك دختر جواني به نام حميرا كه قباًل 
در خيري��ه ام كار مي كرد گوهر را از بيمارس��تان 
فراري بدهم. آن روز همراه حميرا به بهانه مالقات 
به بيمارس��تان رفتيم و چادر و عينكي كه با خود 
برده بوديم به گوهر دادي��م و به صورت پنهاني او 
را از بيمارستان فراري داديم.  پس از اين گوهر به 
دفتر ثبت آمد و به من وكالت كاري داد كه من هم 
با آن وكالت خودروي خارج��ي اش را فروختم و 

بعضي از اموالش را هم به نام خودم زدم. 
با اعت��راف متهم مأموران حميرا راهم بازداش��ت 
كردند. حميرا در بازجويي ه��ا با تأييد حرف هاي 
منوچهر گفت: آن روز منوچهر با پيشنهاد دستمزد 
100 هزار توماني ازمن خواس��ت زن سالخورده را 
فراري بده��م و من هم قبول ك��ردم وهمراه او به 
بيمارستان رفتم و او را فراري داديم.  تحقيقات از دو 

متهم به دستور قاضي رضواني ادامه دارد.

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان كرمانش�اه از دس�تگيري دو آدم رب�ا 
كه اقدام به رب�ودن ف�ردي در ش�هر گيالنغرب ك�رده بودند، خب�ر داد. 
به گزارش ايسنا، سردار منوچهر امان اللهي اظهار كرد: حوالي ساعت 21 چهارشنبه 
21 آذرماه دو متهم با يك دستگاه خودروي پژو پارس يكي از شهروندان گيالنغربي 
را ربودند. پس از اين حادثه بالفاصله تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي براي شناسايي 
آدم ربايان و آزادي گروگان وارد عمل ش��دند. در نهايت مأموران ساعت3 بامداد 
روز پنج شنبه مخفيگاه متهمان را در يكي از روستاهاي ماهيدشت، شناسايي و 
در عملياتي ضربتي و غافلگيركننده دو متهم را دستگير و گروگان را آزاد كردند.  
مأموران در بازرسي از مخفيگاه متهمان، يك قبضه سالح نيز كشف شد. متهمان در 

بازجويي هاي مقدماتي علت آدم ربايي را اختالفات شخصي عنوان كردند. 

ربا   دستگيري 2 آدم 
در كرمانشاه

م�رد جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت ي�ك ورزش�كار رش�ته كب�دي را در 
كرمانش�اه ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت در اس�تان الب�رز ب�ه دام افت�اد. 
فرمانده انتظامي استان كرمانشاه گفت: روز 19 مردادماه امسال مأموران پليس آگاهي 
استان كرمانشاه از قتل مرد ورزشكاري با خبر و راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد 
مقتول، ورزشكار رشته كبدي است كه به طرز مرموزي به قتل رسيده است. مأموران 
در تحقيقات ميداني به رد پاي مرد 34 ساله اي در قتل ورزشكار كبدي رسيدند كه 
بررسي هاي پرونده وي حكايت از اين داشت متهم از افراد سابقه دار است.  سردار 
منوچهر امان  اللهي به ايسنا گفت: پس از اين مأموران تحقيقات گسترده اي را براي 
دس��تگيري قاتل فراري آغاز كردند تا اينكه در نهايت متهم ش��امگاه چهارشنبه 
21 آذر ماه با تالش مأموران پليس آگاهي در يكي از شهرهاي استان البرز شناسايي 
و دستگير شد.  متهم پس از انتقال به استان كرمانشاه در بازجويي ها به قتل جوان 

كبدي كار اعتراف و انگيزه خود را نيز مسائل خانوادگي عنوان كرد. 

 قاتل كبدي كار كرمانشاهي
 به دام افتاد
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سرهنگ كارآگاه احمد نجفي * 
بررس��ي هاي اخير پليس نشان مي دهد بس��ياري از سارقان 
خودروی پايتخت، نسبت به تغيير شغل خود اقدام كرده اند، 
شايد اين خبر در نگاه اول خواننده را دچار اين سوءتفاهم كند 
كه اين افراد متنبه شده و به مشاغل شرافتمندانه روي آورده اند 
و تصميم دارند بعد از اين، از راه آبرومندانه به امرار معاش خود 
و خانواده شان بپردازند. خير ! اين افراد نادم و پشيمان نشده اند 
بلكه با نگاهي روانشناسان به تجزيه و تحليل شرايط فعلي جامعه 
دريافته اند در بازار بزهكاري اين روزها، برد با سرقت از خانه هايي 
است كه عمالً تبديل به گاوصندوق هايي براي نگهداري وجوه 

نقد با مقادير ميلياردی، طال، سكه و دالر شده اند!
بسياري از شهروندان به داليل مختلف از جمله بي اعتمادي به 
بانك ها اقدام به نگهداري پول و طالهايشان در خانه هاي خود 
مي كنند و با اين كارش��ان بهترين فرصت را در اختيار سارقان 
مي گذارند.  رويه اي كه به ش��دت به بازار كار سارقان رونق داده 
است و باعث شده سرقت از شيوه سنتي و سخت آن مانند بارزدن 
اسباب و اثاثيه منزل و يافتن مالخر، تغيير شكل داده است و با 
حداقل زحمت و حداكثر بازدهي س��ارقان را در ظرف كمتر از 
يك ساعت صاحب گنجينه اي ارزش��مند از طال، سكه و دالر و 
ميلياردها تومان پول نقد كند. س��رقت هايي كه دستاوردشان 
چيزي از افسانه هاي  دزدان دريايي و علي بابا وچهل دزد بغداد كم 

ندارد و البته بدون اسم رمز و تنها با بي احتياطي اتفاق مي افتد!
توجه به اين توصيه ها مي تواند فرصت را از سارقان بگيرد 
 - مقابل پنجره ها، نورگير، پاس��يو و روي ديوارهاي كوتاه و 

بالكن هاي طبقه اول حفاظ مقاوم و مطمئن نصب كنيد. 
- در راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده اي ايمن كنيد. 

- در صورت خروج از خانه، فقط به بستن در خروجي اكتفا 
نكرده و همه درهاي داخ��ل خانه را قفل كني��د تا فرصت 

جست وجو و راه نفوذ از سارقان گرفته شود. 
- در صورتي كه بيرون خانه شما روشنايي ندارد با نصب المپ 

در سر در خانه روشنايي محل را تأمين كنيد. 
- نردبان و چهار پايه را در كنار ديوار حياط قرار ندهيد تا راه 

ورود سارقان هموار نشود.
- اگر كليد خانه يا يدك آن را گم كرديد سريع قفل هاي در 
را تعويض كنيد. گاهي شما تصور مي كنيد دسته كليد را گم 
كرده ايد، اما در دام دزدان جيب بر گرفتار ش��ده ايد و آنها با 
تعقيب شما آدرس خانه را به دست آورده و به دنبال فرصتي 

براي سرقت هستند. 
- اگر خانه هاي اطراف شما خالي از سكنه است يا در مجاورت 
آنها مشغول ساختمان سازي هستند، الزم است كه از خانه 

خود مراقبت بيشتري كنيد.
- اگر از سيستم دزدگير برقي استفاده مي كنيد به طور مرتب 
آن را كنترل كرده و معايبش را برطرف كنيد و هنگام خروج از 

منزل كليد آن را باز كنيد. 
- به زنگ هاي بي وقت و بي مورد تلفن و منزل بي توجه نبوده 
و آنها را به عنوان زنگ خطر تلقي كنيد و حتي االمكان منزل 
خود را براي گردش يا مالقات دوس��تان و فاميل به صورت 

يكسان و يكنواخت ترك نكنيد. 
- استفاده از دوربين هاي مداربسته با كيفيت كه در صورت 
س��رقت تصاوير تهيه ش��ده براي كارآگاه��ان پليس قابل 

بهره برداري باشد. 
*معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران بزرگ

از دزدان پايتخت تا 40 دزد بغداد
    یادداشت

تصادف يك دستگاه خودروی پرايد و دو دستگاه پژو 405 
در استان فارس پنج كش�ته و پنج زخمي برجاي گذاشت. 
مدير روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي 
استان فارس به ايرنا گفت: اين حادثه حوالي ساعت 10 صبح روز 
پنج شنبه 22 آذرماه بين دو دستگاه خودروي سواري پژو 405 و يك 
دستگاه خودروی سواري پرايد در جاده قير و كارزين به خنج رخ داد 
كه در جريان آن پنج نفر كشته و پنج نفر مصدوم شدند.  حسن همتي 
ادامه داد: چهار مصدوم اين حادثه به وسيله آمبوالنس به بيمارستان 
امام محمد باقر )ع( قير و كارزين منتقل شدند و يك مصدوم نيز به 
وسيله بالگرد به بيمارستان شهيد رجايي شيراز منتقل شد.  علت اين 

حادثه توسط كارشناسان پليس راه در دست بررسي است.

 5 كشته 
در تصادف پرايد و پژو 

دست پيدا كردن به زندگي اشرافي آن هم 
با اموال ديگران وسوس�ه سرقت را به جان 
خيلي ها انداخته اس�ت. تجربه نشان داده 
است كه افرادي كه به جاي تالش وقت خود 
را صرف كشيدن نقشه هاي شوم مي كنند 
س�رانجام يك روز پليس را باالي سر خود 
خواهند ديد آن وقت است كه به جاي زندگي 
راحت در خانه هاي مرفه بايد بخش مهمي از 
زندگي شان را پشت ميله هاي زندان سپري 
كنند مثل چهار س�ارق مس�لح كه پس از 
سرقت الماس هاي ميلياردي مردي جواهر 
فروش در بازار تهران قصد فرار از كشور را 
داشتند، اما خيلي زود گرفتار پليس شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، پنجم آذرماه امس��ال 
بود كه تيمي از كارآگاه��ان ادره يكم پليس 
آگاهي تهران بزرگ به دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادس��راي ناحيه 34 مأمور رسيدگي 

به پرونده شدند. براساس اوراق پرونده چهار 
سارق مسلح با بستن دست و پاي مرد جواهر 
فروش و دو نفر از دوستان او سه قطعه الماس 
به قيمت 3ميليارد تومان و 100 هزار يورو پول 
نقد او را سرقت كرده و گريخته بودند.  شاكي 
جزئيات ماجرا را اين طور شرح داد. او گفت: 
من در كار خريد و فروش سنگ هاي قيمتي 
هستم و مغازه ام در بازار تهران است. يك ماه 
پيش در يك دفتر حقوقي با مرد جواني به نام 
ميالد آشنا ش��دم. در اين مدت چند معامله 
تجاري با هم انجام داديم ت��ا اينكه يك بار بر 
سر خريد و فروش س��نگ هاي قيمتي با هم 
حرف زديم. ميالد گفت كه يكي از دوستانش 
سنگ الماس 50 قيراطي دارد كه قصد فروش 
يا معاوضه آن را دارد كه من پيش��نهاد خريد 
دادم. پس از آن با فروشنده سنگ قرار مالقات 
گذاشتم و درباره قيمت آن چانه زني كرديم. با 

هم قرار گذاشتيم سنگ 50 قيراطي را با سه 
سنگ كوچك و 100 هزار يورو عوض كنيم. 
بعد از توافق روز پنجم آذر براي انجام معامله 
در دفتر كارم در بازار تهران قرار گذاش��تيم.  
آن روز من همراه دو كارش��ناس سنگ هاي 
قيمتي در دفت��رم منتظر ميالد ب��ودم كه او 
همراه سه نفر وارد شد. هر دو طرف سنگ هاي 
قيمتي مان را به هم نش��ان داديم كه اصالت 
سنگ ها از س��وي كارشناسان دو طرف تأييد 
شد. همزمان ميالد اجازه گرفت و همراه يكي 
از دوستانش وارد دستشويي شد. لحظاتي بعد 
او درحالي كه اس��لحه كمري به دست داشت 
خارج شد. ميالد گفت كه او و دوستانش سارق 
مسلح هستند. آنها دست و پاها و دهانمان را 
بس��تند و پس از سرقت س��نگ هاي قيمتي 
و 100 هزار يورو گريختن��د.   با اطالعاتي كه 
ش��اكي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان 

دست به كار شده و در اولين گام خانه ميالد را 
در جنوب تهران شناسايي كردند. بررسي هاي 
بعدي اما نش��ان داد او و همدس��تانش براي 
خارج شدن از كشور خود را به مرزهاي شمال 
غربي كشور رسانده اند.  پس از به دست آمدن 
اين اطالعات كارآگاهان با در دس��ت داشتن 
نيابت قضايي خود را به مرز رس��انده و ساعت 
11 روز چهارش��نبه21آذرماه چهار س��ارق 
مسلح را دستگير و سه قطعه الماس را از آنها 
كش��ف كردند اما خبري از سنگ 50 قيراطي 
نبود. متهم��ان در اولي��ن بازجويي ها مدعي 
ش��دند يوروهاي س��رقتي را به تومان تبديل 
كرده و براي خودش��ان اموالي خريده اند كه 
ادعايشان در حال بررسي است.  سردار عليرضا 
لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات از اعضاي بان��د در اداره يكم پليس 

آگاهي تهران در مرحله اوليه قرار دارد. 

 بازداشت
 سارقان 

 الماس هاي 
ميلياردي

واژگوني اتوبوس مسافربري در جاده رفسنجان به انار استان كرمان 
سه كشته و پنج زخمي برجا گذاشت. 

رئيس مركز فوريت هاي پزش��كي دانش��گاه علوم پزش��كي شهرستان 
رفسنجان به ايرنا گفت: ساعت 23:37 شامگاه پنج شنبه 22 آذرماه اين 
اتوبوس با هشت مسافر كه از ايرانشهر به مقصد اصفهان در حال حركت بود 
حوالي روستاي بياض از توابع انار واژگون شد كه در جريان آن دو مسافر 
و راننده در دم كشته و پنج مس��افر ديگر هم زخمي شدند.  سيد محسن 

مرتضوي افزود: علت حادثه در دست بررسي است. 

3 كشته در واژگوني اتوبوس

 سرعت غيرمجاز 
عامل ۷0 درصد تصادفات

رئيس پليس راهور ناجا گفت: بيش از ۳ هزار نفر به علت س�رعت، سبقت 
غيرمجاز و عدم توجه به جلو در تصادفات رانندگي زمستان ۹۶ جان باختند. 
سردار تقي مهري صبح روز پنج ش��نبه در رزمايش ترافيكي طرح زمستاني 97 
گفت: اين طرح   از 22 آذر آغاز شده و تا 22 اسفند با همكاري تمامي ارگان هاي 
امدادي و خدماتي ادامه دارد. وي با اشاره به وجود 100گردنه برفگير از 500گردنه 
موجود در كشور و كشته شدن بيش از س��ه هزار نفر در تصادفات درونشهري و 
برونشهري در زمستان سال گذشته ابراز اميدواري كرد كه در زمستان امسال با 
افزايش خدمات دهي و رعايت قوانين توسط رانندگان شاهد كاهش اين تلفات 
باشيم. به گفته رئيس پليس راهور ناجا امسال شاهد بارش برف و باران در سراسر 
كشور هستيم و شرايط رانندگي در برف و باران در جاده ها متفاوت است و بايد 
تمام وس��ايل نقليه تجهيزات كامل از جمله زنجير چرخ به همراه داشته باشند 
و تمركز پليس نيز روي مناطق برفگير اس��ت.  وي افزود: زمستان سال گذشته 
3 هزار و 404 نفر در تصادفات درون و برونشهري جان خود را از دست دادند كه 
از اين ميزان 70 درصد در جاده ها كشته شدند.  وي با بيان اينكه شهروندان بايد 
قبل از سفر از آخرين وضعيت جوي در جاده ها مطلع شوند، خاطرنشان كرد: در 
زمستان سال گذشته حدود 7۶ درصد علت تصادفات سرعت، سبقت غيرمجاز و 
عدم توجه به جلو بود.  رئيس پليس راهور ناجا تأكيد كرد: در عين حال 37 درصد 
تصادفات نيز در اين مدت از نوع واژگوني بود و هيچ برخوردي بين دو خودرو رخ 
نداده است.  س��ردار مهري با بيان اينكه امروز حدود 2 هزار دوربين در جاده ها 
وجود دارد و هر كجا كه دوربين وجود دارد شاهد كاهش جانباختگان هستيم 
اظهار كرد: بايد ۶هزار دوربين در سطح جاده هاي كشور نصب شود تا رفت و آمد 
رانندگان پر خطر كنترل شود.  رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه ۶ هزار 
تصادف فوتي سال گذشته منجر به كشته شدن 1۶ هزار و 200 نفر شده است، 
تصريح كرد: ۶ هزار تصادف فوتي يعني 3 هزار راننده مقصر و 3 هزار غيرمقصر كه 
اين ميزان راننده در مقابل 33 ميليون وسيله نقليه كه توسط رانندگان قانونمند 

رانده مي شوند عدد قابل توجهي نيست. 

 اقرار به ربودن زن رواني
 براي كالهبرداري ميلياردي

تص�ادف قط�ار س�ريع و الس�ير در آنكارا ۹ كش�ته و 
47زخمي در پي داشت. 

 يك قطار سريع و السير تركيه كه از آنكارا به سمت قونيه 
در حركت بود س��اعت ۶:30 بامداد پنج شنبه 22 آذرماه 
به وقت محلي در يكي از ايس��تگاه هاي قطار آنكارا در اثر 
برخورد با پل عابر پياده دچار سانحه شد.  اين حادثه باعث 
سقوط بخش هايي از پل عابر روي واگن هاي اين قطار شد 
كه در اثر آن برخي ديگر از واگن ها با خروج از ريل واژگون 
ش��دند. طبق آخرين گزارش ها اين حادثه 9 كشته و 47 
زخمي بر جاي گذاشت.  آخرين س��انحه ريلي در تركيه 
در هشت جوالي )17 تيرماه( گذشته در شهركي در غرب 

استانبول رخ داد كه در اثر آن 25 نفر كشته شدند.

 تصادف قطار در تركيه
 9 كشته برجاي گذاشت


