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دردسرکاهش وزن برای دختر نقاش

گروه حوادث /شــرط عجیب خواســتگار اینترنتی
بــرای کاهش وزن  15کیلویی عروس ،دختر جوان
را در دام دارو فروش تقلبی گرفتار کرد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــد روز
قبــل مرد میانســالی بــه پلیــس رفــت و از ناپدید
شــدن دخترش خبر داد .وی گفت :دخترم ملیکا
دانشــجوی نقاشــی اســت از چند هفتــه قبل یک
دفعه به فکر کاهش وزن افتاد و شروع به مصرف
داروهــای مختلف الغری کــرد .اما راضــی نبود تا
اینکــه امروز صبح برای خرید داروهایش که تمام
شده بود خانه را ترک کرد و دیگر برنگشت .هرچه
با تلفن همراهش تماس میگیرم خاموش است
و دوســت و آشنا هم از ملیکا خبری ندارند .نگران
دخترم هستم و میترسم برای او اتفاقی رخ داده
باشد.
بــا شــکایت مــرد میانســال تحقیقــات به دســتور
بازپــرس جنایــی آغاز شــد .در نخســتین گام تیم
تحقیق به سراغ بیمارستانها و کالنتریها رفته با

این احتمال که برای دختر  ۲۵ســاله حادثهای رخ
داده باشــد .امــا اثری از وی پیدا نشــد تــا اینکه پدر
ملیکا با گذشت چند روز از ناپدید شدن دخترش
با پلیس تماس گرفت و گفت :دخترم پیدا شــده
اســت .امــروز از یکــی از بیمارســتانهای اطــراف
تهــران بــا من تمــاس گرفتنــد و گفتند دختــرم را
به بیمارســتان منتقــل کرده و وضعیت جســمی
اش مســاعد است .بهدنبال این خبر بالفاصله به
بیمارستانرفتم.
ëëدردسرالغری
در ادامــه تحقیقــات پــساز بهبودی دختــر جوان
او گفــت :مدتی قبــل در یک کانال همســریابی با
پســر جوانی آشنا شدم که به من ابراز عالقه کرد و
پیشنهاد ازدواج داد.اما یک مشکلی وجود داشت
پســر جوان خیلی الغر بود و من هم خیلی اضافه
وزن داشــتم .امیر وقتی عکســم را دیــد گفت ما از
نظر ظاهری به هم نمیاییم و تو باید الغر شوی .او
شرط ازدواج را کاهش وزن من اعالم کرد و قرار شد

او هــم با ورزش و تغذیه وزنش را باال ببرد تا وقتی
ازدواج کردیم از نظر ظاهر باعث خنده و تمسخر
مردمنشویم.
او ادامــه داد :بــا قولــی کــه بــه امیــر دادم رژیــم
الغــریام را آغــاز کردم و حتی نزد دکتر هم رفتم.
امــا داروهایی که مصرف میکــردم تأثیر چندانی
نداشــت تا اینکه یک روز که برای گرفتن داروهای
جدیــد به داروخانــه رفته بودم پســر جوانی بهنام
شاهرخ هم به داروخانه آمده بود.او وقتی متوجه
شد دنبال داروی الغری سریع هستم پیشنهاد داد
یک داروی جدید را امتحان کنم.
ëëداروهایمخدر
دختر نقاش ادامه داد :او گفت داروهای الغری که
دارددرکاهشوزنبسیارمؤثراستفقطمبلغش
کمی گران اســت .بعد هم بهعنوان نمونه کمی از
دارو را بــه مــن داد کــه با مصــرف داروهــا وزنم به
طور عجیبی کم شــد .اما موضوع عجیب این بود
که بعد از چند روز احســاس کردم وقتی دارو را سر

ادعای پسر جوان در دادگاه:

پدرم را نکشتم
گروه حوادث/پسر جوانی که متهم است پس از
درگیری بــا پدرش او را از بالکن پرت کرده و کشــته
است در دادگاه کیفری استان تهران منکر این اتهام
شــد.به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی
بــه ایــن پرونــده از یکســال پیــش بــا خبــر ســقوط
مرگبار مرد میانســالی بهنام سیروس از طبقه سوم
خانهاش آغاز شد .مأموران پس از حضور در محل و
تحقیقات اولیه متوجه شدند که وی پیش از سقوط
با یکی از پسرانش بهنام سهراب درگیر شده است.
البتــه ســهراب ادعــا میکــرد که پدرش خودکشــی
کرده اســت با این حال مــادرش به مأموران گفت:
همســرم پس از درگیری با ســهراب از طبقه ســوم
بــه پایین پرت شــده و او عامل قتل ســیروس بوده
است .پسرم در طبقه پایین خانه ما زندگی میکند
و مدام با پدرش بحث و جدل داشتند .چند ساعت
قبل از این اتفاق آنها باهم دعوا کردند و پس از آن

صدای افتادن چیزی به داخل حیاط را شــنیدم که
وقتــی از پنجره به پایین نگاه کردم دیدم همســرم
ســیروس در حالی که خون زیــادی از او رفته بود در
وســط حیاط افتاده اســت .با این اظهارات سهراب
بازداشــت شــد و تحقیقات تکمیلی نشــان میداد
کــه علــت درگیــری پــدر و پســر بــر ســر خریــد یک
گوشــی همراه گرانقیمت بوده .سهراب مدتی قبل
از حادثــه از پدرش پول گرفته و گوشــی گرانقیمتی
خریــده بــود اما وقتی پــدرش متوجه ماجرا شــد با
او درگیر شده اســت .سهراب نیز مدتی بعد همان
گوشــی گرانقیمت را به مبلغ بسیار کمی فروخته و
همین موضــوع موجب عصبانیت بیشــتر پدرش
شــده و بــه همین خاطــر در خانــهاش را قفل کرده
تا ســهراب نتوانــد به خانهشــان رفت و آمــد کند و
این مســأله باعث دلخوری و عصبانیت ســهراب و
در ادامه کشــمکش میان آنها شــده است.در ادامه

وقت مصرف نمیکنم حالم بد میشــود و بدنم
درد میگیــرد و کالفــه میشــوم.آن زمــان متوجه
نشــدم که داروها ،مواد مخدر هســتند و با مصرف
آنهامعتادشدهام.
ملیــکا گفت :داروهایم که تمام شــد هم به خاطر

بررســی صحنــه جــرم حاکــی از آن بــود کــه حفاظ
میلهای بلند تراس مانع از خودکشی بوده و به نظر
میرســد کــه فردی او را بــه پایین پرت کرده اســت.
ضمن اینکه تن پیمایی انجام شــده روی متهم نیز
نشــان داد که پیــش از مرگ جدال فیزیکی داشــته
اســت .مســتندات و شــواهد موجب شــد تا دادسرا
ســهراب را مجــرم تشــخیص داده و پرونــدهاش با
کیفرخواســت قتل عمد به شــعبه  2دادگاه کیفری
استان تهران ارسال شود .در جلسه رسیدگی به این
پرونــده اولیــای دم که خواهــر و بــرادر متهم بودند
نسبت به او اعالم گذشت کردند.
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت :من
منکــر درگیری با پدرم نیســتم ،اما هرگــز راضی به
مرگ او نبودم .من پدرم را دوســت داشتم .درست
اســت که هیچ وقــت احترامی بین ما نبــود اما من
پدرم را نکشــتم .ما همیشــه ســر پول با هم بحث و
درگیــری داشــتیم .آن روز هم وقتی بــه خانه پدرم
رفتــم و دیــدم در خانــه را بــه روی مــن قفــل کرده
عصبانی شدم و داد و فریاد کردم ،پدرم در را بازکرد
و ما باهم درگیر شــدیم .ولی پس از دقایقی من به
واحــد خودم رفتم و چنــد لحظه بعد هم با صدای
جیغ مادرم متوجه شــدم که پدرم خودکشــی کرده
اســت.پس از اظهارات متهم ،قضــات برای صدور
رأی وارد شور شدند.

کاهش وزنم هــم بهخاطر اعتیادی کــه پیدا کرده
بــودم بــا شــاهرخ تمــاس گرفتــم و داروی جدید
خواستم .او هم گفت تهران نیست و آدرس باغی
در اطــراف تهــران را داد .او گفت برایش کار پیش
آمده و مجبور است چند وقتی تهران نباشد ،بعد
هــم گفت مقدار زیــادی پول ببرم تــا داروی کافی
بخرم .من هم با قرض توانستم  ۱۰میلیون تومان
طبق خواســته شــاهرخ بهصورت نقدی با خودم
ببــرم .اما وقتی که وارد باغ شــدم ،شــاهرخ مرا در
اتاقــی زندانی کرد و پس از کتــک زدن پول و طال و
گوشــی موبایلم را سرقت کرد و رفت .بعد از چند
روز ،متوجــه شــدم شــاهرخ بــاغ را ترک کــرده و با
سختی توانستم خودم را از اتاق باغ بیرون بکشم و
بهجادهبرسانم.جلویخودروییراگرفتموراننده
مرابهبیمارستانرساند.
بهدنبــال اظهــارات دختر جوان ،تحقیقــات برای
بررســی اظهــارات وی و شناســایی و دســتگیری
شاهرخ ادامه دارد.

کور کردن چشم
به هواخواهی مادر

گــروه حوادث /پســر جــوان کــه در
یک درگیری چشم مرد همسایه را کور
کــرده بــود در حالی کــه از این موضوع
ابــراز پشــیمانی میکــرد عصبانیت را
عامل این اتفاق دانست.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،شــامگاه  ۱۱مهــر درگیــری
خونینــی در خیابــان خلیج فــارس به
پلیــس اعالم شــد .با حضــور مأموران
درگیــری پایــان یافت و چنــد نفری که
در این درگیری مجروح شده بودند به
بیمارستان منتقل شدند.
امــا در ایــن میــان چشــم یکــی از
مجروحــان نابینــا شــده بــود و او پســر
جــوان همســایه را عامل کوری چشــم
خــود معرفــی کــرد و گفت :همســرم
برای خریــد از خانه بیرون رفته بود که
بر سر موضوعی با زن همسایه درگیری
لفظی پیدا کرد .ظاهراًهمسرم در حال
عبــور از مقابــل خانه آنها بــوده که زن
همســایه بیتوجه ظــرف آبــی را روی
او ریختــه بود.با وســاطت همســایهها
دعــوا پایان یافــت و همســرم به خانه
برگشت.
او ادامــه داد :وقتــی همســرم بــه
خانــه آمــد و ماجــرا را تعریــف کرد به
او گفتــم کــه ایــن موضــوع را فراموش
کند و مهم نیســت .اما ســاعتی پساز
این دعوا با همســرم در خانه نشســته
بودیم که زنــگ خانه به صدا در آمد و
وقتی به مقابل در رفتیم با پســر جوان
بیتــا روبــهرو شــدیم .وی با اعتــراض و
عصبانیت از همسرم گالیه کرد که چرا
به مادرش بیاحترامی کرده است.
تالش من برای آرام کردن این پسر
به جایی نرســید و دعوا شــدت گرفت.
در همین حین پســر همســایه شــروع
به کتک زدن من کرد .اما دقایقی بعد

ناگهان این درگیــری به نزاعی خونین
بدل شــد .او با چاقو به جان من افتاد.
از ســر و صدای من ،پســرم و برادرم از
خانه بیرون آمدند تا مرا از دســت این
پســر خشــن نجات دهنــد .امــا تالش
خانوادهام بینتیجه بود .بیتا به همراه
ســه مــرد با میلــه و چوبدســتی بــه ما
حمله کردند .بعد هم شــهریار ،پســر
بیتــا با چاقــو ضربهای به چشــم چپم
زد و چنــد ضربه هم به بدنــم زد .من
خونین روی زمین افتادم.
با شــکایت مــرد جــوان به دســتور
بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای
امــور جنایی شــهریار ،پســر همســایه
بازداشــت شــد .امــا منکر ادعــای مرد
جوان شــد و گفت که این مرد و پســر و
برادرش به خانه آنها آمدهاند و دعوا را
شــروع کردهاند.درحالی که پسر جوان
منکر ماجرا بود و از ســوی دیگر شاکی
خواهان قصاص چشم بود ،به دستور
بازپــرس ساســان غالمــی متهــم در
اختیار کارآگاهان اداره آگاهی پایتخت
قرار داده شد.
با گذشــت  ۱۰روز از بازداشــت پسر
جــوان او بــه کــور کــردن چشــم مــرد
همســایه اعتراف کــرد و گفت :قصدم
کــور کــردن چشــم شــاکی نبــود .وقتی
صــدای داد و فریــاد آنهــا را مقابــل در
خانهمان شــنیدم عصبانی شــدم و به
هواخواهی مادرم رفتــم .با آنها درگیر
شــدم و در یک لحظه با عصبانیت به
وســیله چاقویی که در دســت داشــتم
ضرباتی را زدم که نمیدانســتم منجر
بــه کــوری خواهــد شــد .پشــیمانم و از
حادثهای که رخ داده واقعاً ناراحتم.
بــه دســتور بازپــرس جنایــی پســر
جــوان در اختیــار اداره آگاهــی قــرار
گرفت .

4کشته در واژگونی اتوبوس
پاالیشگاهنفت

گروه حــوادث /واژگونی اتوبوس حامل
کارکنان پاالیشــگاه نفــت در کمربندی
نجف آباد  -خمینی شهر  4کشته و 13
مصدوم بر جا گذاشت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث«
ایران» ،این حادثه حدود ساعت  6صبح
دیــروز در حالــی رخ داد کــه یــک دســتگاه
اتوبــوس اســکانیا متعلق بــه ســرویس کارکنان
پاالیشــگاه نفت از یزدانشهر در حال حرکت به سمت
پاالیشگاه بود که در جاده کمربندی نجف آباد به خمینی شهر واژگون شد.
ســرهنگ احمد شــیرانی ،رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور ناجا
ضمن تأیید این خبرگفت :اتوبوس در محدوده پلیس راه نجف آباد واژگون شد و برابر
گزارش اولیه چهار نفر در این حادثه جان خود را از دســت دادهاند .کارشناســان پلیس
راه با حضور در محل ،اقدامات خود برای بررســی علت وقوع این حادثه را آغاز کرد ه و
احتمال واژگونی بر اثر بارندگی و لغزندگی جاده وجود دارد.
مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس کشور نیز گفت :درپی این حادثه هشت دستگاه
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شــده و  ۱۷مصدوم این حادثه را به بیمارســتان  ۹دی
خمینی شهر و گلدیس شاهین شهر منتقل کردند .اما  4نفر از سرنشینان جان باختند.
محمدصادق حاجیان ،سخنگوی شــرکت پاالیش نفت اصفهان درباره این حادثه
گفت :صبح دیروز  -یکشنبه  2آذر  -بهدنبال حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل
کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان ،چهار نفر فوت کردند.
وی با ابراز تأســف از وقوع این حادثه که در مســیر کمربندی جدید شهرستان نجف
آبــاد  -خمینــی شــهر روی داده ،بــه همــکاران و خانــواده بازمانــدگان تســلیت گفت و
اظهارداشــت :بالفاصله پس از ایــن اتفاق تلخ ،تیمهای امدادی پلیــس راه ،راهداری،
اورژانــس ،هــال احمر و آتشنشــانی با  ۱۲دســتگاه آمبوالنس و تجهیــزات امدادی در
محــل حاضر شــدند و با کمــک نیروهای امــدادی  17مصدوم حادثه بــه مراکز درمانی
منتقلشدند.
وی افــزود :در پــی ایــن حادثه ،جلســهای با حضــور مدیریت شــرکت پاالیش نفت
اصفهان ،فرماندار و مســئوالن هالل احمر خمینی شــهر و ...در محل بیمارستان  9دی
خمینی شهر تشکیل شد و ابعاد حادثه و چگونگی پیگیری معالجات مصدومان بررسی
شد.
حاجیان در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه ســرویسهای ایاب و ذهاب
شرکت پاالیش نفت اصفهان به تازگی بازرسی ایمنی شده بود و مشکلی در این زمینه
وجود نداشته ،گفت :علت این اتفاق ،لغزندگی جاده بارانی عنوان شده است.
وی با اشــاره به اینکه لغزندگی جاده و انحراف از شــانه خاکی و ســقوط از شیب کنار
جاده باعث واژگونی این اتوبوس و فوت و مصدومیت سرنشــینان آن شــد ،خاطرنشان
کــرد :در ایــن اتوبــوس با راننــده  21نفر حضور داشــتند که ۴نفر فــوت و  ۱۷نفر مصدوم
شــدند ۱۳ ،نفــر از مصدومان به بیمارســتان ۹دی خمینی شــهر و ۴نفر به بیمارســتان
گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.
مهدی مرادیان ،رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری خمینی شهر نیز گفت :وقتی
به محل رســیدیم  ۱۴نفر از سرنشــینان در اتوبوس محبوس شــده بودند که پس از رها
ســازی ،تحویل عوامل اورژانس شــدند .همچنین عباس عابــدی ،مدیر روابط عمومی
مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان اظهار داشت :مصدومان این حادثه
همه مرد و در ســنین  ۳۲تا  ۵۹ســاله هســتند ۴ ،نفر فوتی این حادث ه نیز در ســنین  ۴۰تا
 ۵۰ساله بودند.

