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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

دختر  15ساله قربانی سلفی

مرگ  5ماهیگیر زن در واژگونی سمند

گروه حوادث /دختر نوجوان وقتی برای انداختن
عکس ســلفی به پشــت بــام خانهشــان رفته بود
ناگهان تعادلش را از دست داد و به پایین سقوط
کرد.
بهگــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،چند روز قبل
بازپرس کشــیک قتــل پایتخت در جریان ســقوط
مرگبــار دختر نوجوانی از طبقــه چهارم خانهاش
در جنوب تهران قرار گرفت.
بهدنبــال اعــام ایــن خبــر تحقیقات به دســتور

بازپــرس ســجاد منافــی آذر از شــعبه ســوم
دادســرای امــور جنایــی تهــران آغــاز شــد و در
بررســیهای صورت گرفته از خانــواده دختر 15
ساله مشخص شــد که او عالقه زیادی به عکس
داشته است .بههمین خاطر مدام از خود عکس
میانداختــه و روز حادثه نیز برای گرفتن عکس
سلفی به لبه پشت بام خانه در چهار طبقه رفته
بــود کــه ناگهــان تعادلــش را از دســت داده و به
پایین سقوط کرد.

گروه حوادث ۶ /نفر بر اثر واژگونی خودرو
سمند در هرمزگان جان باختند.
احمــد جمالدینــی  -بخشــدار بخــش
مرکــزی ســیریک  -بــه مهر گفــت :صبح
روز دوشــنبه در ســانحه برخــورد خــودرو
ســمند بــا گاردریــل کنــار جــاده در جاده
جاســک  -ســیریک ناگهان خــودرو آتش
گرفــت و  6سرنشــین آن در دم جــان
باختنــد .این حادثه ســاعت  ۵صبح روز

دوشنبه به وقوع پیوست و در این سانحه
 ۶نفــر از سرنشــینان خــودرو کــه پنج زن
و یــک راننده مــرد بودند جان خــود را از
دست دادند.
طبق بررســیهای کارشناســی انحراف به
راســت که ناشــی از خــواب آلودگی راننده
بوده علــت اصلی بروز ایــن حادثه اعالم
شده است.
وی ادامــه داد :ایــن پنــج زن بــرای

پسر در آتش خشم پدر سوخت

گروه حــوادث -مرجــان همایونی /پســر جوان
که قربانی شــعلههای خشــم پدرش شده بود
پــس از  14روز در بیمارســتان به خاطر شــدت
سوختگی جان خود را از دست داد.
بهگزارش خبرنــگار جنایی «ایــران» ،عصر 29
مهر مأموران کالنتری نازی آباد در جریان یک
درگیری خانوادگی و ســوختگی مرد جوانی در
خانه طبقه پنجم ساختمان شماره  ،12در بازار
دوم نازیآباد قــرار گرفتند.بهدنبال اعالم این
خبر مأموران راهی محل شــدند .بررســیهای
اولیــه حکایــت از آن داشــت که مرد  59ســاله
پســرش را به آتش کشــیده است.پسر خانواده
کــه از ناحیــه کمر و پا بشــدت دچار ســوختگی
شده بود به بیمارستان منتقل شد ،اما تالشها
برای دستگیری پدرش بینتیجه ماند.درحالی
که مــرد جــوان تحــت مراقبتهای ویــژه بود،
ســرانجام  14روز بعــد بر اثر شــدت ســوختگی
جان باخت .با مرگ او در روز  13آبان موضوع
بــه بازپرس ســجاد منافی آذر از شــعبه ســوم
دادســرای امور جنایی تهران و کارآگاهان اداره
دهم اعــام و تحقیقــات وارد مرحله جدیدی
شــد.از آنجایــی که مــرد آتــش افروز بــا اطالع
از مــرگ پســرش ،متواری شــده بود به دســتور
بازپــرس پرونــده ردیابیها برای دســتگیری او
ادامه یافت.ســرهنگ گودرزی معــاون مبارزه
بــا جرایــم جنایی پلیــس آگاهی تهــران بزرگ
گفت :ســاعاتی پس از مرگ مرد جوان ،متهم

در خیابــان شــهید رجایــی در مخفیگاهــش
دســتگیر شد .مرد میانسال که اعتیاد به شیشه
دارد پــس از دســتگیری به جرم خــود اعتراف
کــرد و بــه دســتور بازپــرس پرونــده در اختیــار
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی پایتخت
قــرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه
دارد.
توگو با متهم
گف 
ناراحت است و مدام میگوید« :مگر آدم بچه
خودش را میکشــد ،من میخواستم خودم را
آتش بزنم .قصدم کشتن بچهام نبود».وی در
توگو با خبرنگار «ایران» از جزئیات حادثه
گف 
میگوید.
اختالفت با پســرت سر چه بود؟پســرم مدتها
قبل همســرش را طالق داده بــود و در خانه من
زندگــی میکرد .مدام به او میگفتم که درســت
نیســت با داشتن پســری بزرگ از همسرت جدا
شــوی و بهتــر اســت دوبــاره باهم زندگــی کنید.
پارسالپسروعروسمگفتندخانهایبرایزندگی
کردن میخواهند .بزرگترین اشــتباه زندگیام
را همان موقع مرتکب شــدم .خانــه مادرم را به
آنهــا دادم و مــادرم را به خانه ســالمندان بردم.
مــادرم هم بهخاطــر این ماجرا  24ســاعت هم
در خانه ســالمندان دوام نیاورد و دق کرد و مرد.
بعدهافهمیدمکهآنهااصالًقصدنداشتندباهم
زندگی کنند فقط میخواستند خانه مادرم را به
دست بیاورند .اما من بازهم به پسرم میگفتم

که با همســرت آشتی کن و سر زندگی ات برگرد
ولی او توجهی نمیکرد.
آن روز چــه اتفاقی افتاد؟پســرم مقابــل در اتاق
خوابیــده بــود .بــه او گفتــم کمــی آن طرفتــر
بخــواب تــا بتوانــم براحتــی رفــت و آمــد کنم.
همیــن حرف را کــه زدم دوباره شــروع به داد و
بیداد و فحاشــی کرد .گفت دوباره میاندازمت
کمــپ ترک اعتیــاد ،دفعه قبلی که مــرا به زور
بــرد کمــپ تــرک اعتیــاد ،آنجــا کتکــم زدند و
دنــدان هایم شکســت .بعد هم مثل همیشــه
شروع به فحاشی کرد ،از دستش ناراحت شدم.
از طبقــه پنجم کــه خانهمــان بود بــه پارکینگ
رفتــم و از موتــورم کمــی بنزین کشــیدم .وقتی
بــه خانه برگشــتم بنزین را روی پســرم ریختم،
نمیخواستم او را آتش بزنم ،فقط میخواستم
بترسانمش .اصالً میخواســتم خودم را آتش
بزنــم تا دیگر چنین حرفهایی بــه من نزند.او
بالفاصله پیراهن بنزینیاش را از تنش درآورد
و بهســمت من پرتاب کرد که به صورتم خورد
بعــد هم گردنــم را گرفــت و مــن را روی زمین
انداخت .فندک را روشــن کردم نمیخواســتم
او را آتــش بزنــم ،اما پاهایش بنزینی شــده بود
و آتش گرفت .سریع با کمک همسرم فرش را
دورش پیچیدیــم و او را خاموش کردیم و بعد
هم به بیمارستان رساندیمش.
همســرت در ایــن مدت کجــا بود؟ابتدا داشــت
نمــاز میخواند ،دعوای ما که بــاال گرفت ،آمد

دردسرهای عمل زیبایی بینی
شــد جراحی ترمیمــی روی بینی
او انجــام شــود ،امــا ایــن بــار نیز
نتیجــهای نداشــت .هــر روز کــه
چهــرهاش را در آینــه میدید ،به
خودش لعنــت میفرســتاد .ای
کاش بیهوده به ترکیب صورتش
یزد...
دست نم 
 10ســال بــا ســختیهای فــراوان
گذشــت .در طــول ایــن ســالها
پیش جراحان پالستیک بسیاری
رفــت امــا آســیب وارد شــده بــه
حــدی زیاد بود که هیچ پزشــکی
حاضــر نشــد او را عمــل کنــد.
«شــیال» وقتــی دیــد راه دیگــری
نــدارد بــار دیگــر پیــش پزشــک
معالجــش رفــت و قــرار شــد که
بــار دیگــر جراحــی کنــد امــا این
بــار عالوه بر مشــکالت تنفســی،
غضروفهای بینیاش نیز از بین
رفت .انگار دردسرهای او تمامی
نداشــت .پزشــک معالــج کــه
خــودش نیز دیگر نمیخواســت
ریســک عمــل دوبــاره را بپذیرد،
بــا پرداخــت  5میلیــون تومــان
غرامــت بــه شــیال عقبنشــینی
کــرد و دختــر نوجوان بــا پذیرش
خطری کــه ممکــن بــود برایش
پیــش بیایــد ،ایــن بــار در عملی
ســنگین و نفســگیر پیــش جراح
دیگــری رفــت و بــا پیونــدی از
غضروف گوش و دنده ،بینیاش
را ترمیم کرد.
شکایت از پزشک پس از  11سال
«شــیال» کــه بــا انجــام جراحــی
چهــارم تا حــدودی بهبــود یافته
بود ،در دادسرای جرایم پزشکی

سقوط پنکه سقفی دو دانش آموز را مجروح کرد

ســقوط پنکه ســقفی در کالس درس یک مدرســه دخترانه روســتایی در بخش
اروند کنار آبادان 2دانشآموز را مصدوم کرد.
شوپرورش اروندکنار به ایرنا گفت :این حادثه روز یکشــنبه در کالس
مدیر آموز 
درس پایــه ششــم ابتدایــی مدرســه دخترانــه حضــرت معصومــه(س) بخش
اروندکنــار رخ داد.حســن نصــاری افزود :یکــی از دانشآموزان در ایــن حادثه از
ناحیــه گــردن و دیگری از ناحیه ســر آســیب دیدند که بالفاصله به بیمارســتان
حضرت زینب(س) اروندکنار اعزام شدند.وی افزود :چند ماه پیش بخشنامهای
در خصــوص جمعآوری پنکههای ســقفی به مدارس اروندکنار ابالغ شــده بود
که مدیر مدرســه بهدلیل برخوردار نبودن مدرســه از برق دیماند برای نصب و
راهاندازی کولر به ناچار از پنکه ســقفی به جای کولر اســتفاده کرده است .پس از
این حادثه مدیر مدرســه به آموزشوپرورش احضار شده و بهدلیل اجرا نکردن
بخشنامه پرونده وی به هیأت تخلفات استان ارسال شده است.

ایران

گــروه حــوادث -زهــره صفــاری/
دختر جوان که در طول  11سال 4
بــار بینیاش را عمل کرده بود نه
تنها زیباتر نشد بلکه سالمتیاش
را نیز از دست داد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران»« ،شــیال» تازه  22سالش
شــده بــود و بــرای زیباتــر شــدن
حاضــر بــود هــر کاری انجــام
دهــد .چهــرهاش خــوب بــود اما
وقتــی عکــس میگرفــت حالت
بینیاش کمی تــوی ذوق میزد.
اوایل جــرأت نمیکــرد بینیاش
را بــه تیــغ جراحــان بســپرد امــا
وقتی شنید چند نفر از دخترهای
فامیــل جراحــی بینــی کــرده و از
نتیجه کار و تغییر خوبی که کرده
بودند راضی هســتند کم کم دل
بــه دریــا زد و از آن روز بــه بعــد
دیگــر همه فکــر و ذکرش همین
شــد .دســت آخــر هــم بــا اصرار
و تقاضــای زیــاد از خانــوادهاش
خواســت مقدمــات عملــش را
جور کنند .اواســط ســال  81بود و
«شــیال» به ســفارش دوســتانش
در مطــب پزشــکی عمومــی و با
بیهوشــی کامل زیر تیــغ جراحی
رفــت ،امــا پــس از چنــد هفتــه
مشکالتش شروع شد .او که تصور
میکرد همه این شرایط عوارض
طبیعی بعد از عمل است و باید
تحملش کند اعتراضی نمیکرد
امــا چند مــاه بعد دچــار اختالل
تنفســی شــد و دیگر هیچ حســی
در بینــیاش نداشــت .وقتــی به
پزشــکش موضــوع را گفــت قرار

دستگیری  9عضو شرکت هرمی در تهران

و دارویــی از پزشــکی که اولین بار
عملش کرده بود شکایت کرد .به
این ترتیب پرونده با درخواســت
بازپــرس شــعبه اول دادســرا بــه
کمیسیون سه نفره پزشکی ارسال
شد و اعضا پس از بررسی شواهد
و مدارک و اظهارات دختر جوان
اختالل تنفســی ،متقــارن نبودن
سوراخهای بینی ،تغییر ظاهری
و آســیب به غضروفهــای بینی
را تأیید کردند و پزشک اول را 20
درصد دیــه کامل انســان مقصر
شــناختند.این رأی در کمیسیون
دوم و سوم نیز تأیید شد و پرونده
بــا صــدور کیفرخواســت قصــور
پزشــکی برای رسیدگی به شعبه
 1043دادگاه کیفــری (2مجتمع
شهید قدوسی) به ریاست قاضی
محبوب افراسیاب ارسال شد.
«شــیال» به قاضــی پرونده گفت:
«از ســال  81درگیر دکتر و درمان
و مشــکالتی هســتم کــه پزشــک
جراح برایم ایجاد کرده بود .حاال
هم بعد از چهار بار عمل نه تنها

ظاهر بینیام بسیار بد شده که به
خاطر مشکالت تنفسی و پیوندی
کــه از گوش و دندهام انجام شــد
دردســرهای زیــادی کشــیدم .در
طــول ایــن ســالها پزشــک اول
بارها مــرا بــا حرفهایش فریب
داد اما وقتی پیش از جراحی آخر
متوجــه دروغهــای او بــه خاطــر
توجیه اشتباهاتش شدم شکایت
کــردم .مــن حــاال نــه میتوانــم
ورزش کنــم نه میتوانــم دلم را
بــه ظاهــر بینــیام خــوش کنم و
خواستار رســیدگی به این پرونده
و قصور پزشک هستم».
قاضی افراســیاب پس از شنیدن
اظهــارات دختر جوان و بررســی
شــواهد و مــدارک و نظریــه
کمیســیون پزشــکی ،پزشــک
خاطــی را بهدلیــل اســتفاده از
روش غلــط جراحــی و رعایــت
نکــردن اصــول علمــی مقصــر
شــناخت و او را بــه پرداخــت 20
درصد دیه کامل انســان محکوم
کرد.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور

فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از کشــف یک تن و  248کیلو مواد مخدر
در درگیری مســلحانه با ســوداگران مرگ خبر داد.به گزارش پایگاه اطالعرســانی
پلیس ،سردار محمد قنبری گفت :با اطالع از تردد قاچاقچیان با  2دستگاه خودرو
 ۴۰۵در محور نیکشهر به فنوج مأموران پلیس برای بررسی بیشتر موضوع به محل
مورد نظر اعزام شــدند که باکنترل نامحســوس این محور خودروهای مورد نظر را
شناســایی کردند .قاچاقچیان به محض مشــاهده مأموران با تیراندازی به سمت
آنهــا اقــدام به فــرار کردند که پس از حدود یک ســاعت تعقیب و گریــز و درگیری
مســلحانه ،وقتی عرصه را برخود تنگ دیدند با جا گذاشتن خودروها و استفاده از
تاریکی هوا و کوهستانی بودن منطقه اقدام به فرار کردند .مأموران پس از پاکسازی
منطقــه در بازرســی از خودروهــا ،موفق به کشــف یک تــن و  68کیلو تریــاک۱۷۰ ،
کیلو حشــیش و  ۱۰کیلوگرم ســایر مواد مخدر شــدند.فرمانده انتظامی سیســتان و
بلوچستان افزود :تالش برای دستگیری قاچاقچیان متواری همچنان ادامه دارد.

صیــد یک نــوع ماهی بهنــام (کوچکو)
عــازم شهرســتان بندرعبــاس بودنــد
کــه این حادثه بــرای آنهــا پیش آمده
است.
شــاهین فتحــی در ارتبــاط بــا جزئیــات
واژگونــی ســمند در هرمــزگان ،اظهــار
کــرد :ایــن حادثــه در محــور ســیریک
حوالــی روســتای ســیکویی بــه وقــوع
پیوسته است.

میانجیگری کند اما حریف نشد.
در این مدت از وضعیت پسرت خبر داشتی؟
بلــه ،دو روز قبــل به مــن گفتنــد حالش خوب
اســت و مرخــص میشــود .نمیدانــم چــه
اتفاقی افتاد! کمر و پاهایش سوخته بود ،باورم
نمیشود که بچهام مرده باشد.
چنــد تا بچه داری؟ســه تا .این پســر بزرگم بود.
پســر دیگرم  12ســال اســت کــه امریــکا زندگی
میکند .دخترم هم ازدواج کرده است.
پشــیمانی؟خیلی ،بــا اینکــه مــدام فحاشــی
میکرد اما او را دوســت داشتم .در تمام مدت
خــرج همســر و پســرش را مــن مــیدادم60 .
میلیون تومان در این ســالها پــول اجاره خانه
پسرم را من میدادم.
پســرت چــکاره بود؟بیــکار .فقــط دو ســالی
برایــش یک خــودروی زانتیا خریــدم و در یکی
از هتلهای تهران مشــغول رانندگی شد .بعد
هــم از طرف هتل به او یک خودروی بنز دادند
و بــرای هتل کار میکــرد .درآمدش هم خیلی
خــوب بــود ماهــی  15میلیــون تومــان حقــوق
میگرفت اما دو ســال بیشتر کار نکرد و از آنجا
بیــرون آمــد .حتی  4ســال هــم معتاد شــد اما
تمام تالشم را کردم و او را ترک دادم.
خودت معتادی؟من به خاطر مریضیام مواد
مصرف میکنم.
شغلت چیست؟پیمانکار شرکت ساختمانی
بودم و بازنشسته شدهام.

اخبار

گــروه حــوادث 9 /عضــو شــرکت هرمــی کیونــت کــه بــه بهانــه خریــد تورهای
مسافرتی از مردم کالهبرداری میکردند از سوی پلیس آگاهی دستگیر شدند.
بهگــزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،ســرکردگان این شــرکت ،اعضای جدید
شــرکت را به فعالیت در زمینه بازاریابی شــبکهای تشــویق کرده و طی چندین
جلســه آموزشــی در نهایــت به بهانــه واهی خریــد تورهای مســافرتی خارجی
از افــراد مبالغــی میــان  ۲۵تــا  ۳۰میلیون تومــان دریافت میکردنــد و پس از
دریافت این مبالغ آنها را به بهانه دریافت ســود مجبور به عضوگیری از میان
دوســتان ،بســتگان یا ســایر اعضای خانواده میکردند تا زمینه ادامه فعالیت
خــود را فراهــم کنند.ســرهنگ جهانگیــر تقیپــور  -معــاون مبارزه بــا جعل و
کالهبــرداری پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ  -با اعــام این خبر گفــت :با انجام
اقدامات ویژه پلیســی ،کارآگاهان اداره چهاردهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ
موفــق به شناســایی مخفیگاه و محــل فعالیت  ۹نفر از فعاالن شــرکت هرمی
موســوم به کیونت در محدوده خیابان اســتاد معین شــده و طی یک عملیات
پلیســی هر  ۹نفر آنها را دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
شــرکت کیونت در واقع همان شرکت هرمی موســوم به گلدکوئیست است که
بــا تغییــر عنوان و رویه این بار تحت عنوان اســتخدام در شــرکتهای دولتی و
معتبــر اقــدام به جــذب اعضای جوان کرده بــود .در حال حاضــر تحقیقات از
اعضای این گروه و شناسایی سایر متهمان ادامه دارد.

شکایت از مستخدم کودک آزار

گروهحوادث-معصومهمرادپور /پرونده پسر  6ساله که والدینش مدعی هستند
از سوی مستخدم مهد کودک مورد آزار و اذیت قرار گرفته از سوی قضات شعبه
دوازدهم دادگاه کیفری در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» 4 ،آبان وقتی مادر «یاسین» کوچولو دنبال
پســرش به مهدکودکی در ولنجک رفت متوجه غیبت عجیب او در ساختمان
شد .وی به جست و جوی کودکش پرداخت تا اینکه دقایقی بعد او را در حالی
که گریان و وحشتزده بود دست در دست خدمتکار مهدکودک پیدا کرد.
آن زمان کســی متوجه اتفاقی که پیش آمده بود نشــد اما وقتی پدر «یاســین»
همــان روز در حــال حمــام کــردن بچــه بــود ،بــه بیقراری پســرش شــک کرد
و دریافــت کــه او مــورد آزار و اذیت قرار گرفته اســت .از آنجا که آخریــن بار او را
همراه مســتخدم مهد کودک دیده بودند این فرضیه که وی عامل این جنایت
سیاه بوده قوت گرفت .بنابراین بالفاصله از وی شکایت کردند .با شکایت این
خانواده به پلیس ،پرونده به شــعبه دوازدهم دادگاه کیفری به ریاســت قاضی
تولیت وبا حضور قاضی ملکی مستشار ارشد ارسال شد .قضات پس از شنیدن
اظهارات پدر این کودک و ادعای آنها مبنی بر آزار جســمی و روانی فرزندشــان
توســط خدمتــکار مهد ،دســتور معاینه «یاســین» را صــادر کردنــد و پرونده به
پزشــکی قانونی ارســال شــد .بدین ترتیب در صورتی که پزشــکان صحت این
موضوع را تأیید کنند مرد خدمتکار در شعبه دوازدهم محاکمه خواهد شد.

