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 اجرای پروژه ساختمان سازی 
با سرقت يك ميليارد و 500 ميليوني 

شهروند| سه مرد خش��ن كه با تشكيل يك 
ش��بكه س��رقت، به محموله هاي مواد غذايي و 
صنعتي دس��تبرد مي زدند، پس از دستگيري به 
يك ميليارد و 500 ميليون تومان دزدي اعتراف 
كردند. سركرده اين باند، با پول هاي سرقتي يك 

پروژه ساختماني بزرگ را آغاز كرده بود. 
روز سي ام فروردين امسال مردي به كالنتری 
130 نازی آباد رفت و به مأم��وران اعالم كرد كه 
خودرو وانت نيس��ان وی ح��اوی محموله مواد 

غذايی، سرقت شده است. 
مالباخته پس از حضور در پايگاه هفتم پليس 
آگاهی تهران بزرگ به كارآگاهان گفت: »ساعت 2 
بامداد به خانه ام در خيابان بهمنيار رفتم و ماشين 
وانت  نيس��ان كه بيش از 45 ميليون تومان مواد 
غذايی و نوش��ابه های انرژی زا داخل آن بود را در 
مقابل در خانه پارک كردم. ساعت 5 صبح وقتي 
برای بردن محموله از خانه خارج ش��دم، متوجه 
شدم كه ماشين به همراه محموله آن سرقت شده 

است.«
با آغاز رس��يدگی به پرون��ده و احتمال فروش 
محموله س��رقت ش��ده در مراكز خريد و فروش 
عمده مواد غذايی در محدوده بازار تهران، كنترل 
نامحسوس از اين مناطق در دستور كار ماموران 

پليس قرار گرفت. 
تحقيق��ات ادام��ه داش��ت ت��ا اينك��ه پنجم 
ارديبهشت ماه درست زماني كه قرار بود محموله 
نوش��ابه های انرژی زا به فروش برسد، كارآگاهان 
موفق به دستگيری مردي به نام »بيژن«  24 ساله 
شدند. بيژن پس از دستگيری، صاحب اصلی بار را 
مرد ديگری به نام »رامين« 31 ساله معرفی كرد و 
گفت: اين محموله را در منطقه كيانشهر از رامين 
تحويل گرفتم و برای فروش ب��ه خيابان مولوی 

آوردم كه دستگير شدم. 
با شناس��ايی محل ت��ردد رامي��ن در منطقه 
كيانش��هر، او ني��ز همان روز دس��تگير ش��د و 
 در هم��ان تحقيق��ات نخس��ت ب��ه اط��الع از 
س��رقتی  بودن محموله و خريد آن از س��ارقان 

اعتراف كرد. 
با اعتراف »رامي��ن«، يكی از مجرم��ان به نام 
»محبوب« 40 س��اله ب��ا 9 س��ابقه، در منطقه 

»مرتضی گرد« شناسايی شد. 
 پ��س از آن دو عض��و ديگ��ر گروه ب��ه نام های
 »عل��ی و ق��ادر« در مناطق »مرتض��ی گرد« و 

»جوانمرد قصاب« شناسايی شدند. 
عمليات بع��دي كارآگاهان دس��تگيري اين 
س��ه متهم بود كه هر سه نفر آنها در سه عمليات 
همزمان و مشترک دستگير ش��دند. در بازرسی 
از مخفيگاه اين س��ه مته��م كارآگاهان موفق به 
كش��ف مدارک شناس��ايی متعلق به تعدادی از 
مالباختگانی شدند كه همگی آنها مورد سرقت 

محموله قرار گرفته بودند. 
 متهم��ان ني��ز در بازجويي ه��ا ب��ه بي��ش از
 10 سرقت محموله در مناطق »بازار«، »مولوی«، 
»فداييان اسالم« و »ش��وش«، به ارزش تقريبی 

يك ميليارد و 500 ميليون تومان اعتراف كردند. 
در تحقي��ق از متهمان مش��خص ش��د آنها با 
شناسايی انبارهای محل نگهداری اقالم تجاری 
و صنعتی به صورت شبانه و ضمن ضرب و شتم 
نگهبان و بستن دس��ت، پا و دهان آنها، دست به 

سرقت محموله های داخل انبارها مي زدند. 
همچني��ن كارآگاهان اطالع پي��دا كردند كه 
س��ركرده باند با پول به دس��ت آم��ده از فروش 
قس��متی از محموله های س��رقتی، ي��ك پروژه 
س��اختمانی را در منطقه مرتضی گرد آغاز كرده 

است.
سرهنگ شمس الدين ميرزكی، رئيس پايگاه 
هفتم پليس آگاهی ته��ران، در مورد اين پرونده 
گفت: »با توج��ه به ارزش مالی پرون��ده، اعتراف 
متهمان به سرقت های متعدد محموله به شيوه و 
شگردهای مختلف، دستور انتشار بدون پوشش 
تصوير هر س��ه متهم اصلی پرونده از سوی مقام 
قضايی صادر شده است تا مالباختگان ديگر، آنها 

را شناسايي كنند«.
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امیر حس�ین خواجوی| يك خانواده 4 نفره از برخورد با يك دستگاه  
بنز كمپرسی، جان سالم به در بردند. 

اعضاي يك خانواده 4 نفري كه براي سفري چندروزه عازم كرج بودند، 
فكرش را هم نمي كردند كه در يك چشم به هم زدن خودشان را در يك 
قدمي مرگ ببينند. يك لحظه غفلت كافي بود تا خودروي آنها به مشتي 

آهن پاره تبديل شود.
س��اعت 12 ظهر جمعه يك خودروي پژو 405 خاكس��تري در باند 
جنوبي آزادراه قزوي��ن- كرج در حوالي آبيك پس از انحراف به س��مت 
راس��ت با برخورد با يك دس��تگاه   بنز كمپرس��ی در منتهي اليه سمت 
راس��ت جاده متوقف ش��د.  بالفاصله پس از بروز اين حادثه خودروهاي 
عبوري كه از نزديك شاهد اين حادثه هولناک بودند، براي كمك و نجات 

سرنشينان پژو وارد عمل ش��دند. راننده خودرو با سر و صورتي زخمي از 
مردم درخواست كمك مي كرد. وضعيت خودروي پژو به نحوي بود كه 
به دليل ش��دت برخورد بخش قابل توجهي از بدنه آن از بين رفته بود و 
فشار خاور سقف آن را له كرده بود. صداي درخواست هاي مكرر پدر براي 
نجات فرزندانش در كنار گريه و ناله هاي مادر باعث شد تا شاهدان حادثه 
ابتدا براي خارج كردن دو كودک گرفتار در صندلي عقب وارد عمل شوند. 
در خودرو به دليل ش��دت برخورد باز نمي شد. به همين دليل ابتدا پسر 
كوچك اين خانواده با كمك مردم از پنجره عقب به خارج از خودرو منتقل 
شد، سپس با خم كردن در و جدا كردن آن دومين فرزند اين خانواده نيز 
از ميان آهن پاره ها خارج ش��د. راننده نيز با كمك مردم و بريدن كمربند 
ايمني توانست از خودروخارج ش��ود. مادر خانواده كه در صندلي جلوي 

خودرو گير افتاده بود، همچنان نگران حال فرزندانش بود. شاهدان با آرام 
كردن مادر سعي مي كردند به نحوي او را از خودرو خارج كنند و در نهايت 

مادر نيز به كمك مردم توانست از ميان آهن و شيشه خارج شود. 
پس از خارج شدن تمامي اعضاي اين خانواده كه به طرز معجزه آسايي 
از مرگ نجات يافته بودند، اورژانس جاده اي به محل حادثه رسيد كه پس 
از بررسي هاي اوليه پدر به همراه پسر بزرگ اين خانواده را به  دليل پارگي 
دست و شكستگي سر بالفاصله به مراكز درماني منتقل كرد. البته بنا به 
گفته مسئوالن اورژانس جاده اي، خوشبختانه حال هيچ كدام از آنها وخيم 
نبود. همچنين پليس راه پس از حضور در محل حادثه، عملكرد و حضور به 
موقع مردم و سرعت مطمئن و هوشياري راننده   بنز كمپرسی را دو عامل 

مهم در كاهش خسارت اين تصادف هولناک عنوان كرد.

نجات معجزه آسای یک خانواده از مرگ

ردپا

روی خط حادثه

خريد اينترتی، شگرد جديد دو تبهكار 
براي دزدي

ش��هروند| دو پس��ر جواني كه با شگرد خاصي 
دس��ت به كالهبرداري از فروشندگان زده بودند، 
 در عمليات پليس بازداش��ت شدند. 29 فروردين  

س��ال 94 مردي ب��ا مراجعه به كالنت��ری 121 
س��ليمانيه به مأموران گف��ت:  دو نف��ر به عنوان 
خريدار گوش��ی تلفن همراه و ب��ه بهانه پرداخت 
اينترنتی، پول خريد گوشی تلفن همراه، دست به 

كالهبرداری از من زدند. 

مالباخته پس از حضور در پايگاه ششم آگاهی، 
در مورد جزييات ماجرا گفت: »س��اعت 30: 20 
امروز دو نف��ر به مغازه من در بازار موبايل ش��رق، 
خيابان پيروزی آمدند و يك گوشی تلفن همراه 
به مبلغ يك ميليون و 200 ه��زار تومان خريدند. 
يك نفر از آنها به عنوان خريدار اصلی گفت كه مبلغ 
گوشي را به صورت اينترنتی پرداخت می كند. او به 
اين بهانه شماره كارت عابربانك مرا گرفت. پس از 
دقايقی يك تأييديه ارسال اينترنتی پول را به من 
نشان داد و اعالم كرد كه پول به حساب من واريز 
شده است. به تصور اين كه در پرداخت پول به شيوه 
اينترتی تأييديه واريز پول در ساعت اداری اعالم 
می شود، گوشی تلفن همراه را به آن دو نفر تحويل 
دادم اما فردای آن روز زمانی كه از بانك اس��تعالم 
گرفتم، متوجه شدم كه اصال پولی به حساب من 

واريز نشده است«.
سرهنگ رضا اميدی، رئيس پايگاه ششم پليس 
آگاهی تهران، در مورد اين پرونده گفت: »در ادامه 
رسيدگی به پرونده و انتشار تصاوير به دست آمده 
از دوربين های مداربسته، ضمن شناسايی دهها 
مالباخته ديگر كه با اين ش��گرد مورد س��رقت و 
كالهبرداری قرار گرفته بودند، اخبار و اطالعاتی 
درخصوص هويت هر دو متهم از سوی شهروندان 
در اختيار كارآگاه��ان اين پايگاه ق��رار گرفت. با 
بهره گيری از اين اطالعات، هويت هر دو متهم به 
نام های رامين و مجيد فاش شد و سرانجام هر دو 

متهم دستگير شدند«.
سرهنگ رضا اميدی، با اعالم خبر انتشار بدون 
پوشش تصاوير هر دو متهم گفت: قاضی پرونده با 
تقاضای انتشار تصاوير بدون پوشش هر دو متهم از 
كسانی كه موفق به شناسايی تصاوير اين دو سارق 
شده اند خواست تا براي پيگيری شكايات خود به 
پايگاه شش��م پليس آگاهی تهران بزرگ مراجعه 

كنند. 

 سانحه برای پرواز قشم - مشهد
 هيچ مصدومی نداشت

پرواز ش��ماره 995 مسير هوايی قشم - مشهد 
شركت هواپيمايی ايرتور هنگام فرود در فرودگاه 
بين المللی شهيد  هاشمی نژاد مشهد دچار مشكل 

شد. 
اين هواپيما روی باند فرودگاه مشهد فرود آمد 
اما هنگام توقف كامل و در مسير حركت به سمت 
پاركينگ اصلی به علتی نامعلوم هواپيما در مسير 
تاكسی رو، زمينگير شد. اين پرواز ساعت 30: 20 
دقيقه ش��امگاه پنجش��نبه با وجود بروز مشكل 
در فرودگاه مش��هد بر زمين نشست و به سرعت 

مسافران آن خارج شدند. 
 س��خنگوی اورژان��س كش��ور ب��ا رد برخ��ی 
شايعات تأكيد كرد كه حادثه شب گذشته برای 
 هواپيمای قشم - مشهد هيچ مصدومی نداشته و

 172 سرنشين اين هواپيما در سالمتی كامل به 
سر می برند. 

شهروند| پدر گزارشگر سرشناس برنامه های 
ورزشی ناپديد ش��د. 29 ارديبهشت ماه بود كه 
پيرمردی 85 س��اله خانه را ترک ك��رد و ديگر 
بازنگش��ت. هيچ ي��ك از اعضای خان��واده اش 
نمی دانس��تند كه خروج مرد خان��واده ماجرای 
تلخی دارد. اين پيرمرد به نام امراهلل عابدی پدر 
85 ساله داود عابدی گزارشگر تلويزيون است كه 

بعد از 4 روز تحقيقات و جست و جو هنوز ردی از 
او پيدا نيست. با اين حال تيمی از ماموران پليس 
آگاهی برای پيدا كردن ردی از اين پيرمرد وارد 
عمل ش��ده اند اما تا لحظه تنظيم اين خبر هيچ 
خبری از سرنوش��ت او در دست نيس��ت. داود 
عابدی در رابطه با گم شدن پدرش گفت: »پدرم 
كمی اختالل حواس داشت اما اين بيماری خيلی 

حاد نش��ده بود كه همه چيز را فراموش كند. او   
حتی خانه مان را بلد بود اما از سه شب قبل كه از 
خانه خارج شد هيچ خبری از او نداريم. آگاهی و 
اداره پليس تهران در جريان است. ما تمام شهر را 
زير و رو كرديم و ديگر نمی دانيم چه بايد بكنيم. 
من از همه مردم می خواه��م اگر خبری از پدرم 

دارند ما را در جريان بگذارند.«

ابهام در ناپديد شدن پدر گزارشگر سرشناس تلويزيون

 ش�یروان ی�اری | م��ردم آب��ادی روس��تای
» قلعه جی« سروآباد كردستان، از لحظه ای كه 
خبر وجود بمب ش��يميايی در دل اتاق پذيرايی 
منزل مس��كونی يكی از س��اكنان اين روستا را  
ش��نيده اند آرام و قرار ندارند، به وي��ژه پيرزنان و 
پيرمردان كه هنوز درد زخم ه��ای التيام نيافته 
بمباران ش��يميايی جنگنده های عراق��ی را بر 
بدن دارند و تاول نتركيده آنان هنوز بر رخس��ار 
رنج  ديده ش��ان غمگس��ار نيس��ت.  خبر وجود 
بمب در يك خانه مس��كونی، از صبح پنجشنبه 
هفته گذشته 25 ارديبهشت ماه، در فرمانداری 
شهرستان س��روآباد پيچيد و دامنه انتشار آن به 

سرعت باد منطقه را دربرگرفت. 
گزارش ه��ا حاكی اس��ت صاحب ي��ك خانه 
مس��كونی نزد فرماندار اين شهرستان می رود و 
بعد از گذشت سال ها اقرار می كند كه يك شیء 
ناشناخته فلزی به رنگ و شمايل بمب، در وسط  

هال منزلش زير خاک نهان شده است. 
گفته می ش��ود كه صاحب اين خانه در  س��ال 
1368 يك سال بعد از فرود بمب، باوجود اطالع 
از شیء فلزی، روی الش��ه اين بمب خانه سازی 
می كند و به دليل ترس از دست دادن خانه اش، 

سكوت   می كند. 
سرانجام پس از گذشت 26 سال از وقوع احداث 
خانه ب��ر بمب خفت��ه در خاک، لب ب��ه اعتراف 

می گش��ايد و پرده از رازی ديرين اما خطرناک و 
دهشتناک بر می دارد. 

زمانی كه فرماندار شهرستان سروآباد اين خبر 
هولناک را می شنود، لحظه ای درنگ نمی كند و 
سريع برای خنثی سازی بمب احتمالی به تكاپو 
می افتد و خبر شنيده شده از يك ساكن روستايی 

را به ستاد نيروهای مسلح گزارش می كند. 
تيم خنثی س��ازی س��تاد نيروهای مس��لح، 
ساعاتی بعد از ش��نود اين خبر با پرواز مستقيم 
خود را به سنندج و روستای قلعه جی محل وقوع 
اين رخداد می رسانند. فرماندار سروآباد می گويد: 
»تيم خنثی سازی يك هفته كامل با انجام فرآيند 
عمليات كارشناسی نوع و جنس بمب احتمالی 
 را رديابی می كنند، تا س��رانجام روز پنجش��نبه

31 ارديبهش��ت ماه، بعد از روزها هراس و دلهره، 
الشه بمب ش��يميايی عمل نكرده در وسط  هال 

اين منزل مسكونی كشف می شود.«
فرمانداری سروآباد 24 س��اعت قبل از اجرای 
عمليات كشف بمب، روس��تا را از وجود ساكنان 
تخلي��ه می كن��د و ب��ه اداره راه و شهرس��ازی 
هم دس��تور می دهد، ت��ا در صورت ل��زوم برای 
ممنوعيت تردد در جاده سنندج- مريوان تدبير 

و چاره انديشی كنند. 
تمام م��وارد و نكات ايمنی ب��رای حفظ جان 
شهروندان منطقه و س��اكنان آبادی انديشيده 

شده بود، تا اعضای تيم خنثی سازی با اطمينان 
و امنيت به كشف و مشاهده عينی بمب شيميايی 

بپردازند. 
به گفته فرماندار سروآباد، سرانجام با تالش تيم 
تالشگر و جان بركف نيروهای مسلح، بمب عمل 
نكرده، به جا مانده از دوران جنگ تحميلی رژيم 

ديكتاتور صدام، كشف شد. 
مسعود روحانی به استناد گزارش ماموران تيم 
خنثی سازی به خبرنگاران رسانه ها گزارش داد 
 كه با تالش دلس��وزانه اعضای اين تيم از ساعت 
پنجش��نبه روز  ظه��ر   12 ت��ا  صب��ح   6 

31 ارديبهشت ماه، الشه بمب شيميايی از عمق 
2 متری اتاق پذيرايی اين منزل مسكونی بيرون 

كشيده شد. 
فرماندار به نق��ل از گزارش كارشناس��ی تيم 
خنثی سازی گفت كه اين بمب در  سال 67 توسط 
جنگنده های عراقی بر سر مردم بی گناه روستای 

قلعه جی سروآباد شليك و فرود آمده است. 
به گفته وی پوسته اين بمب عمل نكرده خفته 
در دل زمين، در زمان ش��ليك و اصابت به زمين 
سنگالخی روستا، سوراخ و مواد منفجره شيميايی 

بدون انفجار از درون آن تخليه شده است. 
او وزن و حجم اين بمب را كوچك و در اندازه و 
شكل و وزن يك قوری توصيف كرد و افزود:  بعد 
از كشف بمب توسط تيم خنثی سازی، آرامش و 

آسايش به منطقه و روستای قلعه جی بازگشته 
است. 

او از همكاری ش��هروندان به وي��ژه صاحب اين 
خانه در اطالع رس��انی برای پيدا كردن بدنه اين 
بمب شيميايی تقدير كرد و گفت: از امروز ساكنان 
اين منزل مسكونی با آرامش و امنيت سر بر بالين 

می گذارند. 
مردم شهرستان های مرزی كردستان ازجمله 
ساكنان شهر و روستا های مريوان، سروآباد، بانه 
و سردشت به كشف و ظهور بمب های فرو ريخته 
 عراقی بر سر ش��هروندان بی گناه بعد از گذشت

 ربع قرن ، عادت دارند و خبر كشف بمب های عمل 
نكرده در درون و برون خانه های مس��كونی برای 

آنان عادی و نرمال شده است. 
كشف يك بمب شيميايی عمل نكرده دوران 
جنگ تحميلی در محوطه يكی از ساختمان های 
مسكونی در شهر سردشت در تيرماه  سال 90 از 

زمره انتشار اين خبرهاست. 
قلع��ه ج��ی در مح��ور ج��اده  روس��تای 

 س��نندج – مريوان و در 20 كيلومتری سروآباد 
– مريوان قرار گرفته اس��ت و از جمله روستاهای 
مرزی شهرستان های سروآباد و مريوان است كه 
در دوران جنگ تحميلی مورد هدف بيش��ترين 
حمالت شيميايی قرار گرفتند و به رغم 26سال از 
پايان جنگ، هنوز در محروميت زندگی می كنند. 

یک روستا  تخلیه شد تا بمب شیمیایی برجا مانده از دوران جنگ خنثی شود

بمب 26 ساله » قلعه جی« را در وحشت انفجار قرار داد
  مرد روستایی خانه اش را روی این بمب بنا کرده بود و پس از سال ها راز مهمان پنهانش را بر مال کرد
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حادثه

شهروند| 2 پاراگاليدرسوارها در آسمان شمال 
قزوين و در ارتفاعات كوه الموت با يكديگر تصادف 
كردند. اين حادث��ه تلخ كافی بود ت��ا امدادگران 
هالل احمر برای كمك ب��ه مصدومان حادثه وارد 

عمل شوند.
س��اعت 40: 09 صبح روز جمعه اول خردادماه 
بود كه يك گروه آم��وزش پاراگاليدر به ارتفاعات 
كوه الموت رفتند. 2 پسر مبتدی برای پرواز آماده 
شده بودند و هرگز نمی دانستند حادثه هولناكی 
در كمين شان است. چند دقيقه بعد در آسمان به 
پرواز در آمده بودند كه باد آنها را به سمت يكديگر 
هدايت كرد. همين موضوع كافی ب��ود تا آنها در 

ارتفاع كوه به  شدت با هم برخورد كنند. 
برخورد پاراگاليدرس��وارها در آسمان شاهدان 
حادثه را شوک زده كرده بود. با مخابره اين خبر به 
سازمان هالل احمر بالفاصله تيمی از امدادگران 

راهی محل حادثه شدند.

حسين درويشی مديرعامل هالل احمر قزوين 
در رابطه با اين خبر به »شهروند« گفت: »ساعت 
40: 09 صبح روز جمعه پاراگاليدرس��وارها برای 
تمرين پرواز به ش��مال قزوين و در ارتفاعات كوه 
 الم��وت رفته بودند ك��ه در جريان اي��ن تمرين، 
2 پسر جوان هنگام پرواز با يكديگر برخورد كرده 
و در هم پيچيده شدند. با مخابره اين خبر به پايگاه 
رازميان هالل احمر قزوي��ن، بالفاصله 3 امدادگر 
به همراه تجهيزات ام��دادی به محل حادثه اعزام 
شدند. تحقيقات نش��ان می داد پس از برخورد و 
به هم پيچيده ش��دن پاراگاليدرها، سقوط آنها با 
سرعت كم انجام شده و همين موضوع باعث شده 
بود تا اين 2 پسر جوان در اين حادثه جان خود را 
از دست ندهند. 2 حادثه ديده از ناحيه كمر دچار 
مصدوميت شده كه به وسيله نيروهای امدادی به 

مراكز درمان منتقل شدند.«

عملیات نجات توسط امدادگران هالل احمر رازمیان قزوین صورت گرفت

تصادف پاراگاليدرسوارها در ارتفاعات کوه الموت
يك كوهنورد 60 ساله تهرانی كه در ارتفاعات 
كرك��س اصفهان گ��م ش��ده ب��ود، در عمليات 

تجسسی امدادگران هالل احمر نجات يافت. 
 عص��ر روز پنجش��نبه تيم ه��ای تخصص��ی 
امدادگران كوهس��تان در جريان ناپديد ش��دن 
كوهنورد 60 ساله تهرانی در ارتفاعات كركس قرار 

گرفتند. 
بررس��ی ها نش��ان می داد كه اين كوهنورد تا 
جان پناه روس��تای كش��ه با گروه��ی 20 نفره از 
افرادی كه قصد صع��ود به ارتفاع��ات كركس را 
داش��تند، همراه بوده ولی ظاهرا بعد از جان پناه، 

مسير خود را از ساير افراد گروه جدا كرده است.  
كوهنورد گمشده با تماس های تلفنی مكرر با 
خانواده، خبر از مصدوم ش��دن و شكستگی پای 
خود می داد. همين سرنخ كافی بود تا سه تيم امداد 
با تجهيزات كامل، جست وجو برای يافتن وی را از 
مسير های كشه تا كركس، كركس تا روستاهای 

طامه، اوره و بيدهند آغاز كنند. 
صب��ح جمعه ي��ك فرون��د بالگ��رد جمعيت 
هالل احمر اصفهان به همراه تعدادی از گروه های 
امداد و نجات نطنز، اصفهان، نجف آباد و كاش��ان 
برای يافتن كوهنورد مفقود ش��ده ب��ه ارتفاعات 
كركس رفتند اما به عل��ت نبود اطالع از موقعيت 
مكان��ی و ارتباط تلفن��ی هيچ گونه اث��ری از اين 
كوهنورد وج��ود ن��دارد. ارتفاع��ات كركس در 
رش��ته كوه های ممتد مركزی اي��ران و در غرب 
شهرستان نطنز در شمال اصفهان واقع شده است. 
قله مرتفع كركس و قله نزديك به آن موس��وم 
به شاهين به ارتفاع 3 هزار و 800 متر در محاصره 
برج های سنگی و صخره ای كوتاه تری قرار دارند كه 
جناح های شمالی، شرقی، جنوب شرقی و غربی 
آن را پوشانده اند. اين قله فقط از طريق يال شمالی 
و گردنه گورآباد به س��اير ارتفاعات ازجمله كرگز 

كاشان متصل است. 

جست وجوی نفس گیر نجاتگران هالل احمر اصفهانمکث

کوهنورد 60 ساله در ارتفاعات کرکس  نجات يافت


