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ــاهلل«  ــ ــی/  »ی ــ ــان همایون ــ ــروه حوادث:مرج ــ گ
مردی با صدای بلند فریاد می زند. بیلی با دسته 
قرمز در میان برف ها خودنمایی می کند. چندین 
ــتند که ارتفاعش از  ــ مرد در حال کندن برفی هس
ــتی از زیر برف بیرون  ــ نیم متر تجاوز می کند. دس
ــاری می روند.  ــ ــه ی ــ ــــت های دیگر ب ــد و دس ــ می آی
ــود و جسد کولبر جوانی که  ــ برف ها کنار زده می ش
ــه دوش دارد بیرون  ــ هنوز طناب کولبری اش را ب

کشیده می شود.
ــــی  ــــگ لغت ــــچ فرهن ــــری« در هی از واژه »کولب
ــــهرهای مرزی  ــده است. اگر اهل ش ــ صحبت نش
ــوم و  ــ ــان نامفه ــ ــــری برایت ــه کولب ــ ــید، کلم ــ نباش
ــاید  ــ ــنا، ش ــ ــــت. اما کولبری این واژه ناآش ناآشناس
ــین  ــ ــــب و کار مردم مرزنش ــــدود راه های کس ازمع
ــای بنزین و  ــ ــون، گالن ه ــ ــال، تلویزی ــ ــد. یخچ ــ باش
ــد روی پشت  ــ گازوئیل، ... فرقی ندارد.هرچه باش
ــه امید یافتن  ــ ــردان جای می گیرد و آنها ب ــ این م
ــیم های  ــ ــه راه می افتند. عبور از س ــ ــــی ب لقمه نان
ــذر از گل و الی، باال رفتن  ــ خاردار، میدان مین، گ
ــــدن از کوه،  ــــب العبور و پایین آم ــــق صع از مناط
پنهان شدن از دید مأموران، گیر کردن طناب بار 
ــــی ازخطراتی  دور گردن و خفگی و اینها .... بخش
ــد. مردم  ــ ــر و کار دارن ــ ــران با آن س ــ ــــت که کولب اس
ــان  ــ ــان را کف دستش ــ محلی می گویند آنها جانش
می گذارند تا برای هر بار روبه رو شدن با تمام این 
ــــت  ــرات، تنها 50 تا 100 هزار تومان را به دس ــ خط

بیاورند و زندگی خود و خانواده شان را بگذرانند.
ــــری به »ایران«  ــــی از اعضای خانواده کولب یک
ــد، دل خانواده های کولبر  ــ می گوید: »برف که آم
گرفت، نه که از نعمت خدا ناراحت بشوند، بلکه 
ــنگین را در  ــ ــد که بارهای س ــ ــــن ناراحت بودن از ای
کوه های صعب العبور برفی چطور ببرند. دلشان 
ــد نکند امروز که  ــ ــان بودن ــ گرفت برای آنکه هراس
نان آور خانه شان دل به کوه زده است برمی گردد 
ــد. دیگر  ــ یا نه. بهمن که آمد؛ دل های ما ریش ش
ــــب، 300 نفر  از ترس و هراس خبری نبود. آن ش
از اهالی مریوان به راه افتادند، از مریوان تا محل 
ــــری فاصله بود.  ریزش بهمن حدود 50 کیلومت
ــا پیچ و خم های جاده و برف راه را دور تر کرده  ــ ام
بود. اهالی نگران و پریشان با بیل های پالستیکی 
ــیله مکانیکی که  ــ و آهنی به راه افتادند و تنها وس
ــاورزی بود. بهمن جاده ها  ــ داشتیم لودرهای کش
را مسدود کرده بود. مردم وامدادگران با سختی 
ــاندند. دل ها یک چیز  ــ ــاد خود را به بهمن رس ــ زی
ــودن کولبرهایی  ــ ــــم زنده ب ــــت آن ه را می خواس
ــــب  ــده اند. آن ش ــ که زیر خروارها بهمن گرفتار ش
ــــت و جوی کولبرها  ناخودآگاه مردمی که در جس
بودند به یاد حادثه پالسکو افتادند، آنجا جست 
و جو در زیر آواری از آهن، آجر و سیمان گداخته 

بود و اینجا آواری از جنس برف وسرما وکوالک.
ــــن و چروک روی  ــــت، چی تنومند و هیکلی اس
ــادش دارد،  ــ ــال زی ــ ــــن و س صورتش حکایت از س
ــنامه اش چیز دیگری می گوید. او تنها  ــ .اما شناس
ــــغلش کولبری است. دلش با  30 سال دارد و ش
شغلش ساز نیست، نه او، تمام کولبرهای دیگر 
ــه کولبرها در جوانی پیر و  ــ هم بر این عقیده اند ک
فرسوده می شوند اما چه کنند که منبع درآمدی 
جز کولبری ندارند. بابک یکی از کولبرهایی است 
که در عملیات نجات کولبرهای مدفون شده در 
ــــتش هم زیر  ــــت. دو دوس زیر بهمن حضور داش

بهمن جانشان را از دست دادند.
ــا اهالی  ــ ــــن آمد، ب ــد: زمانی که بهم ــ ــــی گوی م
ــتاهای اطراف راهی محلی شدیم  ــ مریوان و روس
ــده اند.  ــ ــا آنجا گرفتار ش ــ ــتیم کولبره ــ که می دانس
ــــکی هم  ــفانه اینجا کمترین امکانات پزش ــ متأس
ــارداری، به  ــ ــد روز قبل خانم ب ــ ــدارد، چن ــ وجود ن
ــود با وضعیت  ــ ــــکی نب خاطر اینکه امکانات پزش
ــور که من  ــ ــا آورد. آن ط ــ ــه اش را به دنی ــ بدی، بچ
ــنیدم بچه به خاطر نبود امکانات جان اش را  ــ ش
از دست داد. البته فقط امکانات پزشکی نیست 
امکانات امداد و نجات هم صفر است.باورکنید 
ــودر در بین برف ها  ــ ــــب ما اهالی با بیل و ل آن ش
دنبال کولبرها بودیم. چند نفری بیل پالستیکی 

ــود اما چاره ای  ــ ــــی بیل ها آهنی ب ــتیم و مابق ــ داش
ــایل  ــ ــــت و جو با این وس ــتیم جس ــ نبود. می دانس
ــــن گرفتار  ــه زیر بهم ــ ــه آنهایی ک ــ ــــت ب ممکن اس
ــــری وجود  ــاند اما راه دیگ ــ ــــیب برس ــده اند آس ــ ش
ــاد را سالم  ــ ــتیم اجس ــ ــــت. به هر حال توانس نداش
ــاد کولبرهای مان به قدری  ــ ــرون بیاوریم. اجس ــ بی
ــان  ــ ــتم را روی سینه ش ــ ــد که من دس ــ ــالم بودن ــ س
ــه. اما  ــ ــــی زند یا ن ــان م ــ ــا ببینم قلبش ــ ــتم ت ــ گذاش
ــا مرده اند و علت مرگ را  ــ اورژانس گفت که آنه

هم یخ زدگی اعالم کردند.

مستخدمی که  مدرک دانشگاهی دارد
ــــرش را در  ــود که عم ــ ــالی می ش ــ بابک، 12 س
ــــت، کولبر! شغلی که مساوی  این کار گذاشته اس
است با خطر مرگ. می گوید: کولبری به اقتصاد 
کشور ضربه می زند، این را می دانیم اما چه کنیم 
ــــت. نزدیک ترین کارگاه به مریوان،  وقتی کار نیس
ــنندج است. در میان افرادی که  ــ کارخانه ای در س
من در مریوان می شناسم، دو نفر از آنها مشغول 
ــــگاهی در  ــده اند. یکی تحصیالت دانش ــ به کار ش
ــتان  ــ ــــی دارد که در بیمارس ــــع طبیع ــته  مناب ــ رش
ــر دوم هم  ــ ــــتخدم کار می کند و نف ــوان مس ــ به عن
تحصیالت عالی دارد که در خیابان دستفروشی 
ــــن که کار  ــــت، همی ــد. کار کردن ننگ نیس ــ می کن
ــا واقعاً با  ــ ــــت، ام ــــکرش باقی اس ــــد جای ش دارن
مدارک تحصیلی دانشگاهی، این کارها مناسب 

آنهاست؟

دست های پینه بسته یک کولبر
دســـت هایش پینه بسته است، طناب هایی که 
با آنها بار روی دوش شـــان می بندند دســـت های 
این مرد 30 ســـاله را پراز پینه کرده اســـت. بغض 
بـــه گلویش هجوم مـــی آورد و با تلخـــی آن را فرو 
می دهـــد و می گوید: زمانی که برای پالســـکو این 
اتفاق افتاد همه ناراحت شـــدیم و پیام تســـلیت 
فرستادیم. اما هموطنانمان نمی دانند روزانه در 
کردستان اتفاق هایی می افتد که اگر به گوش شان 
می رســـید دل شان می گرفت و اعالم عزا می شد. 
دوبار بهمن آمد، هفته گذشته و دو روز قبل، 4 نفر 
تا دیروز زیر بهمن جان شـــان را از دســـت دادند، 
یکـــی هم امروز و وضع جســـمی دو نفر دیگر هم 

خیلی بد است.

تنها راه حیات
هر بار که یخچالی را به دوش می گیرد، تلویزیونی 
را روی کـــول خـــود می بندد یا 4 گالن  ســـوخت را به 
پشـــت می گیـــرد و در گذر از کوهســـتان پـــر خطر با 
خودش می گوید »"خدایا به امید تو« و می داند این 
بار ممکن است آخرین بار باشد، راهی کوه می شود. 
بارهای سنگینی که به قول بابک با جرثقیل آن را جا 
به جا می کنند، مردان این سرزمین برای کسب لقمه 
نانی بر دوش می بندند. صاحبان بارها در نزدیکی 
مرز خودروهایشان را متوقف می کنند و منتظرمان 
هســـتند تا به ســـراغ شـــان برویم و وقتی هم در راه 
کشته می شویم فقط غصه کاالی شان را می خورند و 
کسی به فکرکولبربیچاره و زن و بچه هایشان نیست.

برخی می گویند که ما به اقتصاد کشور لطمه می زنیم 
امـــا اصالً دل مان نمی خواهـــد که این اتفاق بیفتد، 
ولی باورکنید از روی ناچاری اســـت. از طرفی ما دارو 
و مشـــروبات الکلی نمی آوریم با اینکـــه درآمدش 
خیلی باالست،برای همین وسایل خانگی، سوخت، 
خشـــکبار و پارچه از این طرف بار می کنیـــم و به راه 
می افتیم. سیم های خاردار، میدان های مین، خطر 
حمله حیوانات، ســـر خـــوردن و پرت شـــدن از کوه، 
گیر کردن طناب بار دور گردنمان، دستگیری توسط 
مأموران و ســـرما همگی خطرات زیادی اســـت در 
کمین ما. گاهی هوا به قدری سرد است که اگر کفش 
هایمان از پایمان دربیاید دیگر نمی توانیم آنها را پا 
کنیم. مواقعی هم طناب بار باز می شود و دور گردن 
کولبر می افتد و زندگی اش نابود می شود. مأموران را 
هم نباید نادیده گرفت؛شلیک ها گاهی آنقدر دقیق 
است که سینه کولبران را هدف می گیرد،البته نباید 
نقص عضو را هم نادیده گرفت. میدان های مین و 
سقوط باعث قطع عضو می شود و کولبران اما بازهم 
از سرناچاری باهم با دست ها و پاهای مصنوعی به 

کارشان ادامه می دهند.

درآمدهای ناچیز
درآمدهـــای اصلـــی از قاچـــاق کاال، بـــه جیـــب 
صاحبـــان بار مـــی رود. مردانی کـــه بـــه دور از تمام 
این دغدغه ها در گوشـــه گرمی نشسته اند و چرتکه 
به دست حساب می کنند که امروز چقدر بار منتقل 
شد و چقدر به دارایی هایشان افزوده شده است.این 
کولبـــر می گوید: هر بـــاری را که به نقطه صفر مرزی 

می بریم 40 تا 50 هزار تومان می گیریم، از آن طرف 
هم اگر بار باشد به داخل کشور می آوریم. برای اینکه 
دستگیر نشـــویم، شـــب ها بار را جا به جا می کنیم، 
شـــب هایی کـــه در هر قـــدم خطر مـــرگ در کمین 
ماست. 6 بعد از ظهر راه می افتیم و تقریباً 6 صبح 
برمی گردیم و این 12 ســـاعت شاید 100 هزار تومان 

گیرمان بیاید. آن هم به قیمت جان مان.
شـــبی که بهمن آمـــد، این کولبر جـــوان برای 
کولبری نرفت، اصرار خانواده اش بود که آن شب 
پیش آنها بماند. اما صبح خبر مرگ دوســـتانش 
را شـــنید. این جوان می گوید: برف تمام شـــهر را 
ســـفید پوش کرده اســـت اما دل مردم کردستان 
عزادار است. کولبرهایی با هزار امید پاشنه کفش 
شـــان را باال کشـــیدند و راهی کوه شـــدند اما دیگر 
برنگشتند و زیر برف ها ماندند.معلوم نیست کی 
نوبت من می رســـد.همه ایـــن را خوب می دانیم، 
اما نمی توانیم شـــرمنده زن و بچه و خانواده مان 
شـــویم. دو نفر از کســـانی که زیر بهمن ماندند، از 
دوستانم بودند،هر دویشان 21 سال سن داشتند. 
اما کوالک، برف و ســـقوط بهمن آنها را در جوانی 
با خود برد.نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در 
مجلس شورای اسالمی دیروز از کشته شدن یک 
ــــت و افزایش کشته شدگان  کولبر دیگر در سردش
به پنج نفر خبر داد و گفت: رئیس مجلس پیگیر 
ــــدگان کولبر  ــته ش ــ ــتمری کش ــ دریافت دیه و مس
ــه علنی  ــ ــیه جلس ــ ــــول خضری در حاش است.رس
ــنبه - مجلس در جمع خبرنگاران  ــ دیروز - سه ش
ــــت و  درباره آخرین وضعیت کولبرها در سردش
ــــب گذشته سه کولبر  ــهر اظهار داشت: ش ــ پیرانش
ــد، زمانی که این  ــ ــهر گیرافتادن ــ در کوالک پیرانش
ــه زنده بودند ولی  ــ ــه نفر را نجات دادند هر س ــ س
ــــی پیش به من اطالع دادند که یکی از این  دقایق

کولبرها به علت سرمازدگی درگذشت.
ــهر در  ــ ــــت و پیرانش ــردم سردش ــ ــده م ــ نماین
ــته نیز 16 کولبر در  ــ مجلس ادامه داد: هفته گذش
ــــت گیر افتادند که متأسفانه چهار  بهمن سردش
ــد و با مرگ کولبر  ــ ــر از این کولبرها جان باختن ــ نف

نوجوان تعداد قربانیان به 5 نفر رسید.
ــراد در حال ورود به  ــ خضری اضافه کرد: این اف
ــتند و  ــ ــای عراق بودند و هیچ به همراه نداش ــ مرزه
قصد وارد کردن کاال و پوشاک به داخل کشور داشتند.

خضری افزود: بر اساس اصول سوم و بیستم قانون 

دزدان مسلح 9 کیلو طال درتله پلیس
گروه حوادث -حســـین خانی/ چهاردزد مســـلح که در دو 
عملیـــات تبهکارانه، 9 کیلو طال را به ســـرقت برده بودند 
بـــا ردیابی های مأمـــوران پلیس وپس ازحدود یک ســـال 

دستگیرشدند.
تجسس های کارآگاهان پلیس اســـتان گلستان برای به دست آوردن ردی 
از دزدان خشـــن بـــه دنبال دریافت گزارش هایی از ســـرقت طـــال و جواهرات 
در شهرســـتان کردکوی در دســـتور کار قرار گرفت.به گزارش خبرنگار حوادث 
»ایران« نخســـتین روز از بهمن ســـال 94 مردان مســـلح پس از کمین بر سر 
راه یک طالفروش او را درشهرســـتان کردکـــوی غافلگیر کرده و کیف حاوی 4 

کیلوگرم طال وجواهرات همراهش را با تهدید اسلحه به سرقت بردند.
اعضـــای این شـــبکه چندی بعـــد و در تاریکی شـــب طالفـــروش دیگری 
را در حوالـــی یکی از میادین اصلی شـــهر غافلگیر کرده و با تهدید اســـلحه 5 
کیلوگـــرم طال وجواهرات را به ســـرقت بردند.این در حالی بـــود که دزدان در 
جریان اقدامات خالفکارانه خود کوچکترین ســـرنخی از خود برجا نگذاشـــته 
بودند که ســـرقت ها نشان می داد آنها حرفه ای هستند.تجسس ها دراین باره 
ادامه داشـــت تا اینکه با گذشت حدود یک سال از نخستین سرقت ، مأموران 
از طریق مالبخته اطالعاتی درباره مخفیگاه یکی از متهمان مســـلح به دست 
آوردند.با توجه به نشـــانی هایی که او از این منطقه در اختیار پلیس قرار داده 
بـــود مأمـــوران آنجا را تحـــت مراقبت هـــای نامحســـوس درآورده و به دنبال 
اطمینـــان از اینکـــه وی در داخـــل خانه اســـت وارد عمل شـــده و درعملیات 
غافلگیرانـــه او را بـــه دام انداختند. درتحقیقات فنی هم مشـــخص شـــد این 

تبهکار سرکرده باند تبهکاری بوده است.

کشته شدن 3 شرور مسلح درنقطه مرزی
گروه حوادث / ســـه نفـــر از اشـــرار و قاچاقچیان مســـلح درجریـــان درگیری 
بـــا مأموران مرزبانی در شـــرق شهرســـتان تایباد به هالکت رســـیدند.از این 
قاچاقچیان بیش از87 کیلوگرم مواد مخدر شامل هروئین فشرده، حشیش، 

شیشه و تریاک کشف شد که داخل پنج کوله پشتی جاسازی شده بود.

مرگ تلخ پدر و دختر
گـــروه حوادث/ مرد 45 ســـاله و دختر 15 ســـاله اش بر اثر نشـــت گاز بی صدا 
جان باختند.فرمانده انتظامی شهرســـتان »بروجـــرد« دراین باره گفت: پدر 
و دختر زمانی که درخانه شـــان به خواب رفته بودند براثرنشـــت گازشـــهری 
مسموم شـــده وجان باختند. ســـرهنگ علیرضا دلیری، گفت: پس ازاعالم 
ایـــن حادثه دلخراش مأموران پلیس وامدادگران راهی محل حادثه شـــدند 
اما پس ازمعاینات و بررســـی های الزم مشخص شد آنها جان باخته اند. وی 
به شـــهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش ســـرما و کاهش دمای هوا در 
اســـتفاده از وسایل گرمایشـــی نکات ایمنی را رعایت کنند ومراقب آدمکش 

نامرئی باشند.

جاده روستایی 6 قربانی گرفت
گروه حوادث/ شـــش نفر ازسرنشـــینان دو خودرو ســـواری درتصادف خونین 
صبحگاهی کشـــته شـــدند. دراین حادثه هولناک که دیروزدرجاده روســـتایی 
»گوهرکوه« به »کارواندر« شهرســـتان خـــاش رخ داد، خودرو زانتیا و پژو 405 

بشدت باهم تصادف کردند.
ســـرهنگ کشـــواد بهـــروزی زاده، فرمانـــده پلیس راه شـــمال سیســـتان و 
بلوچستان گفت: در این حادثه راننده زانتیا به دلیل انحراف به چپ با سواری 
پژو 405 برخورد کرد که به علت شـــدت حادثه چهار نفر از سرنشینان پژو و 2 

نفر از سرنشینان زانتیا در دم جان باختند.

برداشتن یک کیلو مو از معده دخترنوجوان
گـــروه حـــوادث/ درجریـــان 
نظیردر  کـــم  جراحی  عمل 
بیمارســـتان های  از  یکـــی 
توده  پزشـــکان  بندرعباس، 
مـــو بـــه وزن یـــک کیلوگرم 
را از معـــده دختـــری خارج 
 14 نوجـــوان  کردند.بیمـــار، 
ســـاله ای بـــود که بـــا عالئم 
و  وزن  کاهـــش  تهـــوع، 
بی اشتهایی به مرکز درمانی 
مراجعـــه کـــرده بود.پس از 
بیمار  بررســـی ها،  نخستین 
آندوســـکوپی شـــد که وجود 
یـــک تـــوده و کالف پیچیده 
مویی در معده اش مشـــاهده شـــد.این درحالی بود که موها به سمت روده ها 

نیز امتداد یافته بود.
دربررســـی های بعدی مشخص شد بیمار از سال ها قبل عادت به خوردن 
موی خود داشـــته اســـت. جراح عمومی مجتمع آموزشـــی پژوهشی درمانی 
پیامبـــر اعظم)ص( بندرعباس پس ازعمـــل جراحی در این باره گفت: در 10 
ســـال گذشـــته این دومین بیماری است که با انسداد گوارشـــی در اثر خوردن 
مو مراجعه کرده اســـت.دکتر نصراهلل بهجتی گفت: با توجه به شرایط بیمار، 
تـــوده مو طی یک عمل نادر که حدود یک ســـاعت و نیم بـــه طول انجامید، 

ازمعده دخترنوجوان خارج شد.

در حالي که ســـنگیني اندوه و ماتم مرگ مظلومانه آتش نشـــانان در میان 
شـــعله هاي آتـــش و آهن گداخته پالســـکو بر دل هـــاي خانواده هاي ایراني 
مانده خبر مـــرگ غریبانه مردان کولبـــر در زیر آوار بهمن هـــاي فروریخته 
در پرتگاه هـــاي کوهســـتاني در مرز ایـــران و عراق داغـــي مضاعف بر دل ها 

مي نشاند.
هـــر روز کولبر اني که در میان آنان مردان ســـالخورده 70-60 ســـاله هم 
وجود دارد براي تأمین هزینه هاي زندگي مختصر خانواده، در منطقه مرزي 
به صف مي ایســـتند که کارتن یخچالي ســـنگین یا چندین حلقه الســـتیك 
چرخ تریلي هاي غول پیکر را بر کمر خمیده شان بار کنند تا راه پر پیچ و خم 
کوهستاني پیرانشهر و سردشت را نفس زنان در پیش بگیرند و مسافتي چند 
کیلومتري را طي کنند. اگر کمر ها نشکند و زانو ها یاري کند تازه هیوالي سفید 
بهمن زمســـتان ها در کمین آنان  اســـت که مدام خبراز کوهستان مي رسد 
آوار برفي بر ســـر قطـــاري از کولبران ریخته و چند کولبـــر زیر بهمن مدفون 
شـــده اند.به گزارش خبرنگاران »ایران« پریشـــب نیز چهار کولبر در کوالك 

شدید کوهستان پیرانشهر گرفتار شدند و زیر آوار بهمن ماندند.

ایـــن کولبرها در ارتفاعات آذربایجان غربي گرفتار ســـقوط بهمن شـــده 
بودند که به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان نیروهاي 
امداد پایگاه کوهســـتان پیرانشهر براي نجات شـــان راهي کوهستان شدند. 
صبح دیروز نیز نیروهاي امداد موفق شدند آنها را که وضع شان وخیم بود 
از زیر بهمن بیرون بکشند و براي معالجه به پایین کوهستان انتقال دهند. 

یکي از این کولبرها که جواني 19 ســـاله و اهل اشـــنویه بود به علت سرما 
زدگي جان ســـپرده اســـت.همچنین طي حادثه تلخي که شـــنبه شـــب در 
منطقه کوهســـتاني سردشـــت اتفاق افتاد ساعت 9 شـــب 16 نفر از مردان 
گرفتار بهمن شدند که باحضور نیروهاي امدادي تعدادي از آنها از زیر برف 
نجات یافتند. عملیات امداد و نجات مدفون شدگان زیر بهمن سردشت با 
کمك تعدادي از اهالي روستاهاي اطراف و یك قالده سگ زنده یاب انجام 
گرفت و به نجات 6 کولبر از مرگ حتمي انجامید اما اقدام هاي انجام شده 
با کمـــك نیروهاي داوطلب مردمي بـــراي نجات جان 4 کولبـــر جوان این 
منطقه بي نتیجه ماند که بامرگ یك جوان 19 ساله در شب سه شنبه تعداد 

جان باختگان در زیر بهمن به 5 نفر رسید. 

برش

دستمزد مـرِگ کولبرها 

4 کولبری که کشته شده اند

ــــی، بیمه این افراد با دولت است و باید به این  اساس
افراد دیه تعلق گیرد تا مقداری از آالم خانواده های 
آنان کاهش یابد، بشدت دنبال این موضوع هستیم.

ــــس مجلس به دنبال  ــد: به همراه رئی ــ وی یادآور ش
دریافت دیه و مستمری برای کشته شدگان هستیم، 
البته این یک ُمسکن است.نماینده مردم سردشت و 
پیرانشهر در مجلس تأکید کرد: مشکل اصلی بیکاری 
ــــت، امنیت پایدار در  ــــت اقتصادی اس و نبود معیش
ــــت.وی تأکید کرد: دولت  گرو معیشت و اقتصاد اس
باید در مرحله نخست، دیه این کولبرها را پرداخت 
کند و بعد از آن به فکر اشتغال پایدار آنان باشد.وی 
با یادآوری اینکه میزان مبادالت از پیرانشهر با اربیل 
عراق به حدود 12 میلیارد دالر می رسد، گفت: مردم 
ــوند،  ــ ــهر نیز باید از این مبادالت بهره مند ش ــ این ش
ــــکلی ساماندهی پیدا کند که  حداقل وضعیت به ش

مردم بتوانند امرار معاش کنند.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس 
ــــت:  ــا نیز اظهارداش ــ ــداد مرزه ــ ــاره قانون انس ــ درب
ــال اجرایی کردن  ــ ــته به دنب ــ زمانی که دولت  گذش
ــود، رهبر معظم انقالب تأکید کردند  ــ این قانون ب
ــــغل ایجاد شود، زیرا  که ابتدا باید برای کولبرها ش
ــــن راه تأمین می کنند. ــــت خود را از ای آنها معیش

ــــت رهبر معظم انقالب  ــــری افزود: این عنای خض
بود که معابر مرزی و اشتغالزایی جزو اولویت های 
دولت قرار گیرد که این اتفاق رخ نداد، ما بارها در 
ــژه اقتصادی  ــ ــــکیل منطقه وی مجلس بر لزوم تش
ــد کردیم چون باعث ایجاد  ــ تجاری، صنعتی تأکی
ــر نیاز  ــ ــود و دیگ ــ ــــغلی می ش ــزار فرصت ش ــ 45 ه
ــر کالس درس  ــ ــاله صبح س ــ ــــت جوانی 18 س نیس
باشد و بعدازظهر برای کسب معیشت جان خود 
را به کوه ببرد.وی در ادامه از استانداری آذربایجان 
غربی و فرمانداری این منطقه انتقاد کرد و یادآور 
ــنبه حدود  ــ ــــن حادثه ش ــه ای ــ ــرایطی ک ــ ــد: در ش ــ ش
ــــب رخ داد فرماندار دیشب به حوزه  ــاعت 8 ش ــ س
ــــت تاکنون کجا  انتخابیه بنده آمد که معلوم نیس
ــــت و پیرانشهر  ــــت.نماینده مردم سردش بوده اس
ــــش تحقیق و  ــا از دو ماه پی ــ ــــت: م ــــس گف در مجل
تفحص از استانداری آذربایجان غربی را در انتقاد 
ــتان و فرمانداری  ــ به وضعیت مدیریت در این اس

سردشت و پیرانشهر کلید زدیم.
ــور نیز به دلیل  ــ ــــری افزود: ما از وزارت کش خض
ــتانداری انتقاد داریم  ــ نداشتن نظارت کافی بر اس
ــــی نیز اعالم  ــازمان بازرس ــ ــوع را به س ــ و این موض

کردیم .
ــه  ــ ــــب در منطق ــنبه ش ــ ــــخ ش ــه تل ــ ــــن حادث  ای
ــــمه قره دان از روستای بیوران علیا از توابع  سرچش

شهرستان سردشت رخ داد.
ــال ورود  ــ ــاط برفگیر منطقه که به دنب ــ یکی از نق
سامانه بارشی به کشور چند روزی است درگیر برف 
ــاعت 21 شنبه 1٦ نفر از اهالی این  ــ و کوالک است. س
ــــدند که با حضور نیروهای  مناطق گرفتار بهمن ش
امدادی تعدادی از آنها از زیر برف نجات پیدا کردند. 
ــــدگان بهمن  ــداد و نجات محبوس ش ــ ــات ام ــ عملی
ــتاهای  ــ ــدادی از اهالی روس ــ ــــک تع ــــت با کم سردش
اطراف و یک قالده سگ زنده یاب باعث نجات ٦ نفر 
از مرگ حتمی شد، اما اقدامات انجام شده و حضور 
نیروهای داوطلب مردمی برای نجات جان ٤ کولبر 
جوان این منطقه بی نتیجه بود. این حادثه دلخراش 

با مرگ یک جوان، 5 جان باخته داشت.

مرگ به خاطر100 هزارتومان
ــورای  ــ ــاد در مجلس ش ــ ــردم مهاب ــ ــده م ــ نماین
ــته و زخمی شدن 16  ــ ــاره به کش ــ ــــالمی نیزبا اش اس
ــــقوط  ــر در مرزهای غربی به خاطر س ــ ــوان کولب ــ ج
بهمن، گفت که این افراد به خاطر 100 هزار تومان 

ناچارند از این طریق امرار معاش کنند.
ــــت: ما باید به  ــودزاده اظهار داش ــ  جالل محم
ــه اینکه آنها  ــ ــــکل فرصت نگاه کنیم ن مرزها به ش
ــفانه مرزهای ما در شرق،  ــ را تهدید بدانیم. متأس
ــاری برای عده ای  ــ ــــرب و بنادر به فرصت انحص غ
تبدیل شده است.این نماینده مجلس خاطرنشان 
ــانه ای  ــ ــــکوت کامل رس ــرد: در دو روز اخیر در س ــ ک
ــاهد کشته و زخمی شدن 16جوان بی گناه کولبر  ــ ش
ــــقوط بهمن بودیم.  در مرزهای غربی به خاطر س
ــــغل  این افراد به خاطر تنها 100 هزار تومان و با ش
سخت کولبری به ناچار در سردترین روزهای سال 
ــو بار را به دوش  ــ ــرار معاش می کنند و 300 کیل ــ ام
ــد. این در  ــ ــــرف و بهمن می مانن ــند و زیر ب ــ می کش
ــا با یک تماس تلفنی  ــ ــــت که افرادی تنه حالی اس
ــا هزاران تن  ــ ــــی مراحل قانونی از مرزه و بدون ط

محصول وارد می کنند.
ــــس ادامه داد:  ــده مردم مهاباد در مجل ــ نماین
ــــت  ــای خضری نماینده سردش ــ ــــن به همراه آق م
ــده نقده و  ــ ــین زاده نماین ــ ــهر و آقای حس ــ و پیرانش
ــا با وزیر  ــ ــــری امور کولبران باره ــنویه برای پیگی ــ اش
ــور، گمرک و نیروی انتظامی جلسه گذاشتیم  ــ کش
ــــی حرف ما را نشنید. ما مجبوریم در کنار  ولی کس
ــتیضاح از  ــ ــؤال و اس ــ ــای قانونی مثل س ــ پیگیری ه
ــه خدا پناه  ــ ــــت این بی عدالتی و نابرابری ها ب دس
ــانی  ــ ــد: کولبرها کس ــ ــودزاده یادآور ش ــ ببریم.محم
هستند که برای کسب لقمه حالل به معابر مرزی 
ــنگین را برای تنها 100  ــ ــد و یک محموله س ــ می رون
ــرادی با روابط  ــ ــــل می کنند اما اف ــزار تومان حم ــ ه
ــــاص و با یک توصیه نامه بدون زحمت و بدون  خ
ــاورزی  ــ دریافت مجوز، هزاران تن محصوالت کش
ــکبار را از مرزهای رسمی بدون  ــ مثل پرتقال و خش
ــد. این در حالی  ــ ــــل قانونی وارد می کنن طی مراح
ــینان و  ــ ــا باید برای مرزنش ــ ــــت که درآمد مرزه اس

کولبرانی هزینه شود که زیر برف مفقود شده اند.

 جسدی در بزرگراه
گروه حـــوادث/ ســـحرگاه دیـــروز و همزمان با طلـــوع آفتـــاب، رهگذرانی که 
از حاشـــیه بزرگراه خـــرازی -غرب تهران- عبـــور می کردند ناگهان با جســـد 

مردجوانی روبه روشدند و بالفاصله پلیس را باخبرکردند.
به گـــزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســـاعت 8 صبح 12 بهمن، بازپرس 
کشـــیک قتل پایتخت به دنبال تماس مأموران کالنتری 181 تهران در جریان 
کشـــف جســـد مردی در حوالی بزرگراه خرازی قرار گرفت. پس ازحضورتیم 
جنایـــی درمحل حادثه، تحقیقـــات درباره علت مرگ مرد جـــوان که حدود 
35 ساله به نظرمی رسید آغازشد. پزشک قانونی پس ازمعاینات مقدماتی 
علت مرگ را خفگی اعالم کرد. اما برای تعیین علت اصلی مرگ، جسد به 
پزشکی قانونی منتقل شد. بعدهم تیمی از کارآگاهان جنایی پلیس پایتخت 

مسئول رسیدگی به این جنایت شدند.

گروه حوادث/ پلیس آگاهي، در پي قتل یك مرد جوان که در محدوده میدان خراسان تهران با ضربات چاقو کشته شده بود براي شناسایي قاتل فراري از مردم کمك خواست. 
در این جنایت که روز اول خرداد ماه امسال اتفاق افتاد جوان 32 ساله اي به نام یاسر با چند ضربه چاقو به قتل رسید و قاتل توانست از صحنه جنایت فرار کند.

کارآگاهان اداره دهم در نخســـتین تحقیقات اطالع پیدا کردند این جوان توســـط یکي از اراذل و اوباش به نام یوسف 40 ساله به قتل رسیده است. به گزارش پلیس بررسي 
سوابق متهم نشان داد که او یکي از مجرمان سابقه دار در زمینه درگیري، قدرت نمایي با سالح سرد و اخالل در نظم عمومي است که بارها دستگیر و روانه زندان شده  است.
مرکز اطالع رساني پلیس آگاهي تهران بزرگ، اعالم کرد: در ادامه رسیدگي به پرونده و با توجه به متواري بودن متهم و براي دستگیري مجرم سابقه دار و خطرناك، در خواست 
انتشار تصویر بدون پوشش وي از سوي محمدمهدي مرشدلو – بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنایي تهران- صادر شده است؛ از شهرونداني که موفق به شناسایي این 
قاتل فراري شوند یا اطالعاتي در خصوص مخفیگاه یا محل هاي تردد وي داشته باشند، درخواست مي شود هر گونه اطالعات خود را از طریق شماره تماس هاي 51055429 

و 51055510 در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند.

قاتل فراري را 
شناسايي كنيد

شكارچیان 2 توله پلنگ ایراني را کشتند
گروه حـــوادث/ دو توله پلنـــگ ایراني در یکـــي از مناطق اســـتان کهگیلویه و 
بویراحمد توسط شکارچیان کشـــته شدند.این دو بچه پلنگ یك ساله بودند 
که الشـــه آنها در منطقه موگرمون شهرستان لنده پیدا شد.اداره کل حفاظت 
محیط زیســـت اســـتان هم اعالم کرد با تالش نیروي انتظامي تاکنون یکي از 
شکارچیان متهم به شکار توله پلنگ ها دستگیر شده و تالش براي دستگیري 

سایر متهمان ادامه دارد.

سرنشینان پراید زیر تریلي ماندند
گروه حوادث/ در برخورد یك تریلي با دو خودروي نیسان و پراید که در جاده 
فیروزکوه اتفاق افتاد، زن 40 ســـاله اي از سرنشـــینان پراید جان سپرد طي این 
حادثه راننده 48 ســـاله پراید و دو مرد دیگر از سرنشینان خودرو وانت نیسان 
هم مجروح شـــدند که به بیمارســـتان زیراب انتقال یافتند. به گزارش پلیس 
راه، ابتدا تریلي روي خودروي پراید رفت و وانت نیسان نیز از پشت به تریلي 

برخورد کرد.
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