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مینی بوس دانش آموزان دختر واژگون شد

گــروه حــوادث /واژگونــی مینیبــوس حامــل دختــران دانشآمــوز
کرمانشاهی 11 ،نفر را روانه بیمارستان کرد.
ســرهنگ محمد حیدری ،رئیس پلیس راه اســتان گفت :این حادثه
حوالــی ظهر دوشــنبه ۲ -اردیبهشــت  -در کیلومتــر  ۱۵محور کنگاور
بــه صحنــه رخ داد .در ایــن ســانحه  ۱۱دانشآمــوز کنــگاوری مقطع
متوســطه اول کــه عــازم اردوی تفریحی به ســمت صحنــه بودند بر
اثر واژگونی دچار آســیب و جراحت شــده و به مراکز درمانی منتقل
شدند.علت واژگونی مینیبوس تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی
راننده در کنترل خودرو به خاطر لغزندگی جاده اعالم شده است.

مرگ مشکوک

خانم دکتر در مطب

سقوط مرگبار دختر پاراگالیدر سوار
گروه حوادث /سقوط دختر جوان هنگام پرواز
با پاراگالیدر در کرمانشاه باعث مرگ وی شد.
صائــب مدرســی  -رئیــس مرکــز مدیریــت
حــوادث و اورژانــس پیــش بیمارســتانی
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه -در این
بــاره بــه ایرنــا گفــت :دختری  22ســاله روز
یکشــنبه در ســایت پــروازی «ویــس قرنی»
در حــال پــرواز بود کــه از ارتفــاع  80متری

زنم وسواس داشت

سقوط کرد.
بعد از ایــن حادثه کارکنان مرکــز اورژانس که
در محــل حادثــه حاضــر شــده بودنــد ،وی را
معاینه کرده و متوجه شــدند که این فرد بعد
از ســقوط بالفاصلــه جان باخته است.جســد
وی تحویل یکی از بیمارســتانهای کرمانشــاه
شد و تحقیقات درباره علت این حادثه ادامه
دارد.

تنبیه معلم

دانش آموز را روانه بیمارستان کرد
گــروه حــوادث :کامــران علمـــــــــــدهی /
دانشآمــوز دبیرســتانی که از ســوی معلم
مدرسهاش مورد ضرب و شــتم قرار گرفته
بــود ،بــه خاطــر آســیب شــدید بــه چشــم
بخشــی از بیناییاش را از دست داد.
پــدر این دانشآمــوز  18ســاله در گفتوگو با
خبرنــگار حــوادث «ایــران» عنــوان کــرد :روز
یکشــنبه پسرم در کارگاه آموزشی مدرسهاش
در غــرب تهــران شــرکت کــرده بــود .پــس از
دقایقــی معلــماش از او ســؤالی پرســید و از
آنجــا کــه احســاس کــرد پســرم حواســش به
صحبتهــای او نبــوده با پایــش ضربهای به
پســرم زد بعــد از آن پســرم آرش بــه رفتــار
معلماش اعتراض کرد که او این بار با ضربه
مشــت به صورت پسرم کوبید و شدت ضربه
باعــث شــد کــه فریــم عینکــش خرد شــده و
بــه داخــل چشــم پســرم بــرود.وی در ادامــه
تصریــح کــرد :پــس از آن مســئوالن مدرســه
آرش را به بیمارســتان فارابــی منتقل کردند
و در معاینات اولیه مشخص شد که عالوه بر
آســیب به شــبکیه ،قرنیه و صلبیــه هم دچار
پارگی شــدید شــده اســت .بــه همیــن خاطر

همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفت.
پدر آرش در پاســخ به این سؤال که آیا عمل
جراحــی رضایتبخش بــوده یا نــه تأکید کرد:
پزشــکان نتیجه عمــل را رضایتبخش عنوان
کردنــد امــا ظاهــراً پســرم بخشــی از دیــدش
را از دســت داده اســت .البتــه قــرار اســت تــا
 6مــاه آینــده دوبــاره عمل جراحــی ترمیمی
انجــام شــود تــا بیناییاش بــه حالــت قبل و
طبیعــی بازگــردد .البتــه بعــد از ترخیــص از
بیمارســتان پســرم را به مرکز چشــم پزشکی
تخصصــی دیگری منتقل کردیــم که در آنجا
هم پزشکان آســیب جدی به قرنیه و صلبیه
را تأیید کردند.
پــدر آرش در خصــوص وضعیــت پرونــده
پســرش گفت :ما فردای روز حادثه شــکایتی
را علیه معلم مدرسه در کـــــــــــــالنتری 138
جنــت آبــاد تنظیــم کردیم و قرار اســت پس
از بررســی دوربینهــای مداربســته مدرســه،
معلــم بــرای تحقیقات احضار شــود .ضمن
اینکــه شــکایتی هــم در دادســرای ناحیــه 5
تهــران تنظیم کردهایم تا برخــورد قضایی با
این معلم صورت گیرد.

ایران

گروه حوادث /همزمان با مرگ مشــکوک خانم دکتر فوق تخصص
زنان که استاد دانشگاه و از سهامداران یک بیمارستان خصوصی در
تهران نیز بود ،تحقیقات جنایی در این پرونده آغاز شد.
به گــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت  22:30دقیقه 31
فروردین بازپرس کشــیک قتل پایتخت در جریان مرگ مشــکوک
خانــم دکتــری در مطــب خصوصــیاش در خیابــان فرشــته قــرار
گرفت.
بررســیهای اولیــه نشــان مــیداد کــه این زن  45ســاله پزشــکی
مشــهور ،عضو هیــأت علمی دانشــگاه و دارای برد تخصصی اســت
کــه هر روز بــرای طبابت به کلینیکش در خیابان فرشــته رفت و آمد
داشــته اســت.همچنین مشخص شــد وی فرزند  20ســالهای دارد و
همســرش نیز پزشک است.در کنار جسد خانم دکتر مقداری داروی
آرامبخش و ســرمی وجود داشــت که مشخص بود زن میانسال آنها
را به وسیله سرم به خود تزریق کرده است.
در ادامــه بررســیهای صورت گرفته فردی که بــا پلیس تماس
گرفتــه بود ،گفت :خانم دکتر ســاعاتی قبل بــا من تماس گرفت و
از من خواســت که بــرای درد دل کردن به مطبــش بروم .من هم
بعــد از پایــان کارم راهی کلینیک شــدم .اما در بســته بــود چندین
بار زنگ زدم اما چون کســی در را باز نکرد ،با کلیدی که قبالً خانم
دکتــر در اختیــارم قــرار داده بــود وارد شــدم .بــا ورود بــه کلینیک
بــا جســد خانم دکتر درحالی که ســرم داخل دســتش بــود مواجه
شــدم.متخصصان پزشــکی قانونی زمان مرگ را  5ساعت قبل از
کشــف جســد اعالم کردند و به دســتور بازپرس شــعبانی از شعبه
چهارم دادســرای امــور جنایی تهران ،تحقیقــات در این خصوص
ادامه دارد.

اعتراف مرد همسرکش در دادسرا:

گروهحوادث/مرد میانسال که پس از  55روز به قتل همسرش
خبر اعتراف کرده بود ،وسواس شدید او را عامل این حادثه عنوان
کــرد .بــه گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،روز  5اســفند ســال
گذشــته این مرد همســرش را کشــت اما راز این جنایت  55روز بعد فاش شد،
متهم در حالی که اشک میریخت صبح روز گذشته در مقابل بازپرس شعبانی
قاضی شــعبه چهارم دادســرای امور جنایی تهران ایستاد و در نخستین جلسه
بازجویی به جزئیات قتل پرداخت.
توگو با متهم
گف 
ëëاختالفباهمســرتسرچهبود؟من و مهرنوش زندگی خوبی داشتیم تا اینکه
ســال  87نمیدانــم به چه دلیل وســواسهای مهرنوش شــروع شــد .به قدری
وسواس داشت که گاهی اوقات خودش هم از این موضوع عصبانی میشد .مثالً
تصور کنید یک بشقاب را نیم ساعت میشست .آخر سر هم راضی نبود از کارش.
ëëچــرا او را پیش دکتر متخصص نبردید؟ نمی آمد .به زور هم نمیتوانســتم او
را ببرم .اما شــدت وســواس او طوری شــد که من مجبور شدم از کارم در شرکت
مخابرات استعفا دهم و بهعنوان پیک مشغول به کار شدم.
ëëچرا این کار را کردی؟ برای اینکه بیشــتر در خانه باشــم و خودم کارهای خانه
را انجام دهم .حتی همه کارهای دخترم که االن  4ســال و نیمش اســت را من
یدادم.
انجام م 
ëëشبحادثهچرادرگیرشدید؟بهخاطراینکهدکترنمیرفت.ازاوخواستمبهدکتر
برودولیاواصالًتوجهینمیکرد.حتیموضوعرابهخانوادهاشگفتهبودماماآنها
هم نتوانستند کاری بکنند .شدت وسواس او به حدی بود که دیگر کسی به خانه ما
رفت و آمد نداشت .حتی دخترم هم دوست نداشت پیش مادرش باشد ،چون او
را اذیت میکرد .حدود سه بامداد بود که یک دفعه حس کردم دارم خفه میشوم.
چشــم هایم را که باز کردم دیدم دســتهای مهرنوش روی گردنم اســت .او را هل
دادمبعددستمرارویگردنشگذاشتم.چونبیماریتیروئیدداشتحالشبدشد.
تصمیمگرفتماورابهبیمارستانببرمامادربینراهمنصرفشدم.نمیخواستماو
رابهقتلبرسانماماهمسرمدیگرنفسنمیکشیدبههمیندلیلتغییرمسیردادم.
ëëبعــد چه کردی؟ به خانه برگشــتم و بچهام را که خواب بــود در آغوش گرفتم
و بــه راه افتــادم .در اطــراف جاده بومهن جســد همســرم را رها کــردم و دوباره
به خانه برگشــتم .گوشــیام را خامــوش کردم و از طریق تلگــرام و واتس آپ با
خانواده همســرم ارتبــاط برقرار کردم .به آنها گفتم قاچاقــی به ترکیه رفتهایم
بچهام را به خانه خواهرم بردم و به او گفتم که با همســرم دعوایم شــده و او به
خانه مادرش رفته است.
ëëچهشدکهلورفتی؟در این مدت اصالً حال خوبی نداشتم ،من عاشق همسرم
بــودم و در تمــام ایــن مدت با خــودم کلنجار میرفتم کــه چرا ایــن کار را انجام
دادهام .آنقدر حالم بد بود که مدتی بعد از این ماجرا یکی از دوستان صمیمیام
با من تماس گرفت .به او گفتم همســرم را از دســت دادهام و عزادارم .او هم که
دوست صمیمی برادرزنم بود برای تسلیت گفتن به او زنگ زد تا تسلیت بگوید.
ëëو تو چه کردی؟ خانواده همسرم هم به سراغم آمدند اول کتمان کردم .بعد
دعوایمان شــد و پلیس به خانهام آمد .درنهایت به آنها گفتم مهرنوش برای
درمان بســتری شــده است .آدرســش را خواســتند و من هم به دروغ آدرسی را
در اطــراف بومهــن دادم .آنهــا هم به آدرس مورد نظر رفتــه بودند و بینتیجه
برگشتند .دوباره به سراغم آمدند و من هم واقعیت را گفتم.

