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روایت تازه یکی از بستگان خانواده  مرد کوهدشتی که دخترش را به کما 
فرستاد و  دست به خودکشی زد 

هانیه خودش را سپر مادرش کرد
پدر  کرد؛  نابود  را  خانواده اش  و  یوسف  زندگی  اعتیاد  ]شهروند[ 
خانواده زیر خاک رفت، دختر هفده ساله حاال روی تخت بیمارستان 
در جدال با مرگ است و مادر هم از شوک اتفاقی که افتاده حتی توان 
کشته  او  اینکه  برای  بود؛  شده  او  سپر  دخترش  ندارد.  صحبت کردن 
نشود، خودش را زیر ضربه کلنگ پدرش انداخته بود تا مادرش را نجات 
دهد اما حاال روی تخت بیمارستان نه زنده است و نه مرده.  هانیه از 
آن صبح شوم وقتی پدرش را دید که با کلنگ به سراغ مادرش می رود، 
خودش را فدا کرد. پدری که پیش از این اتفاق قرص خورده بود و قصد 
مردن داشت، وقتی دخترکش را غرق خون روی زمین دید، شوکه شد. 
اشک ریخت و در لحظات آخر عمرش با گریه اظهار پشیمانی کرد. اما اجل 
به او مهلت جبران نداد و یوسف پنجاه ساله جان باخت تا خانواده ای 
که  بودند  کرده  آشتی  هم  با  تازه  همسرش  و  »یوسف  بپاشد.  هم  از 
خانه شان در کوهدشت تبدیل به قتلگاه شد.« اینها را یکی از بستگان 
نزدیک این خانواده به خبرنگار »شهروند« می گوید. او روایت تازه ای از 
می شد  سالی  چهار  سه  »یوسف  دارد:  کوهدشتی  پدر  خشم  ماجرای 
که به شیشه اعتیاد پیدا کرده بود. همین مواد زندگی او را نابود کرد، 
همه چیز به هم ریخت و زندگی اش از این رو به آن رو شد. او مرد خوب 
و خانواده دوستی بود. عاشق دختران و پسرش بود. صبح تا شب کار 
می کرد تا بتواند نان حاللی در بیاورد. همیشه سعی داشت که بهترین 
آورد  زندگی را برای خانواده اش فراهم کند اما از وقتی به شیشه روی 
همه چیز عوض شد. یوسف به مرد دیگری تبدیل شد. مردی که مرتب 
همسرش را کتک می زد و با خانواده اش بدرفتاری می کرد. بارها خواهر و 
برادرانش سعی کردند که او را از دام اعتیاد نجات دهند. او را به کمپ های 
مختلف فرستادند ولی فایده ای نداشت. یوسف حاضر نبود به خودش 
کمک کند. همین باعث شد که کم کم دور و برش خالی شد. همه او را ترک 
کردند البته حق داشتند هر چه سعی کردند به او کمک کنند فایده ای 
نداشت و اوضاع یوسف بدتر می شد برای همین از او دور شدند. یوسف 
به یک باره خودش را تنها دید شاید برای همین دست به چنین کاری زد.«
یوسف و همسرش تازه دو هفته بود که با هم آشتی کرده بودند تا پای 
طالق هم رفته بودند اما وساطت ریش سفیدان فامیل باعث شد تا این 
زن و شوهر از طالق منصرف شوند اما این آشتی دو هفته بیشتر دوام 
نیاورد: »همسر یوسف درخواست طالق داده بود. البته خود یوسف هم 
حاضر به طالق بود؛ او هم دیگر خسته شده بود و نمی خواست زندگی 
کند ولی با وساطت بزرگ ترهای فامیل درنهایت این دو نفر با هم آشتی 

کردند. اما باز هم اعتیاد یوسف دامنگیر آنها شد و زندگی شان را سخت 
و سخت تر کرد تا اینکه روز حادثه همه چیز نابود شد. گویا یوسف ابتدا 
قصد داشت همسرش را بکشد. صبح زود وقتی بچه ها خواب بودند به 
سراغ همسرش رفته و گویا از قبل قرص خورده بود. حاال نمی دانم قرص 
؛ می خواست هم به زندگی خودش پایان دهد و هم  برنج بوده یا سیانور
به زندگی همسرش. وقتی با کلنگ به سراغ همسرش می رود،  هانیه از 
خواب بیدار می شود و از میان در می بیند که پدرش دارد به مادرش حمله 
می کند. بالفاصله می رود و خودش را سپر می کند. درنهایت ضربه به سر 
خ داد. بعد از آن  او وارد می شود. مادرش می گوید همه چیز در یک لحظه ر
یوسف وقتی دخترش را غرق در خون روی زمین می بیند اشک می ریزد. 
وقتی اورژانس می آید، او را در کنار دخترش می خوابانند و به بیمارستان 
کشتن دخترش  گریه می کند و می گوید قصد  راه  منتقل می کنند. در 
آن قدر هول  بزند.  آسیب  تار مویش  را نداشته؛ حتی نمی خواسته به 
می کند و اشک می ریزد که ما حدس می زنیم شاید حتی پیش از اثرکردن 

قرص سکته کرده باشد.«
یوسف در مدتی هم که اعتیاد پیدا کرده بود دخترش را کتک نمی زد. به 
گفته بستگانش او عاشق دخترانش بود: »آنها سه دختر و یک پسر ده 
ساله داشتند. دو دختر بزرگ تر یوسف ازدواج کرده اند.  هانیه هفده ساله 
به همراه امیررضای ده ساله همراه پدر و مادرشان زندگی می کردند. یوسف 
آنها را خیلی دوست داشت. درواقع همسرش را هم دوست داشت؛ اما 
این اعتیاد از او مرد دیگری ساخت. او کار داشت. کارگر شهرداری بود. حتی 
یکی دو  سال هم به علت کارش به تهران آمدند و زندگی کردند. تازه به 
کوهدشت برگشته بودند. سه چهار ماه بود که دیگر سر کار نمی رفت. او 
وضع مالی خیلی بدی هم نداشت که بگوییم به علت فقر دست به چنین 
کاری زده بود. چون معتاد شده بود دیگر همه او را طرد کرده بودند. حتی 
همسرش هم از دستش خسته شده بود. برای همین دست به این اقدام 
زد؛ نه می توانست ترک کند و نه می توانست این رفتارها را تحمل کند. همه 
اینها دست به دست هم داد تا یوسف این کار وحشتناک را بکند. حاال هم 
 هانیه در کماست ولی ما امید داریم که هر چه زودتر برگردد. مادرش شوکه 
شده و توان صحبت ندارد. امیررضا هم حال خوشی ندارد. او لحظه این 
اتفاق خواب بود ولی وقتی بیدار می شود شوکه می شود و هنوز هم باور 
ندارد. این خانواده به کل از هم پاشید و تنها نفس های دوباره  هانیه و 
لبخندهایش می تواند درد آنها را آرام کند. برای همین چشم انتظاریم و 

امیدمان را از دست نمی دهیم.« 

]شهروند[ کسی فکرش را هم نمی کرد که روزی آتش نشان های بانه 
مجبور شوند با نردبان نجات، پیکر بی جان سنگین وزن ترین زن ایران 
را جابه جا کنند، آن هم در شرایطی که هیچ  کس حاضر نبود حتی به چند 
متری این زن و آتش نشان ها نزدیک شود، چون اهالی روستای »کوخان« 
فکر می کردند لیال کرونا داشته و به همین دلیل هم جانش را از دست 
داده است؛ گویا این زن بخت برگشته چند ساعت قبل از مرگش- یعنی 
از همان موقعی که حالش بد شد- چندباری سرفه کرده بود. با اینکه 
پزشکی قانونی و اورژانس علت فوت او را سکته قلبی اعالم کردند، هنوز 
هیچ کس به درستی نمی داند آیا او به این ویروس مرگبار مبتال بوده یا نه. 
اما هرچه که بود، آتش نشانی بانه و چند نفر از همکارانش با کمترین 
امکانات موجود، این زن 360 کیلویی را به بانه بردند و تا آخرین لحظات 

کفن و دفنش حضور داشتند.
ساالر بسطامی، رئیس آتش نشانی شهرستان بانه روایت جالبی از 
اتفاقات آن روز دارد؛ ظهر دوشنبه که تلفن مرکز آتش نشانی این شهر 
زنگ خورد و از رئیس شبکه بهداشت و مسئوالن اورژانس تقاضا کردند 
برای کمک به بیماری بدحال راهی روستای کوخان شوند. لیال شجاعی 
و  قلبی  مشکل  دچار  روستا  این  در  سنگین وزن  و  درشت اندام  زنی 
بیمار  بالین  به  زود  خیلی  اورژانس  نیروهای  ظاهرا  بود.  شده  تنفسی 
رسیدند. حدود ساعت 13 عملیات احیا شروع شد؛ تالش های اولیه هم 
موفقیت آمیز بود و قلب این زن دوباره به تپش افتاد؛ با این حال او نیاز 

به درمان موثرتری داشت و باید به بیمارستان منتقل می شد، اما دقیقا 
مشکل همین جا بود؛ جابه جایی او با آمبوالنس اورژانس مقدور نبود؛ 
درواقع وزن باالی زن سی وپنج ساله اجازه این کار را نمی داد، بنابراین از 
پرسنل آتش نشانی بانه درخواست کمک شد: »ما یک ماشین لنکروز 
داریم که براساس توافق صورت گرفته، اجساد را با آن حمل می کنیم. از 
ما خواستند خانم شجاعی را با آن ماشین به بانه منتقل کنیم.« حدود 
ساعت 13 و 40 دقیقه از سوی اورژانس درخواست شد تا آتش نشانی 
با ماشین به روستا اعزام شود، اما انجام این درخواست منع قانونی 
داشت، ضمن اینکه ماشین آتش نشانی فاقد هرگونه امکانات درمانی 
و مراقبتی برای بیمار بود. با توجه به شرایط اضطراری، آنها راهی روستای 
کوخان شدند. آن طور که بسطامی به »شهروند« می گوید: »اگر در مسیر 
، بیمه  خ می داد، به دلیل قانونی نبودن این کار اتفاقی برای ما یا بیمار ر
هیچ مسئولیتی قبول نمی کرد. با این حال، ما راهی آنجا شدیم، اما قبل از 

رسیدن به روستا به ما اطالع دادند بیمار فوت کرده است.« 
لیال شجاعی حدود 9 سال پیش با مردی که سال ها از خودش بزرگ تر 
بود ازدواج کرد. آن طور که همسر این زن می گوید، آنها در بازار محلی در 
بوکان با هم آشنا شدند و بعد هم ازدواج کردند. اما این زن به دلیل وزن 
زیاد و با بیماری های متعددی که داشت، حتی در انجام امور شخصی اش 
هم دچار مشکل بود و همسرش همیشه به او کمک می کرد. دست آخر 
هم همین پیرمرد هفتادساله دوشادوش آتش نشان ها پیکر بی جان 
لیال را تا بانه همراهی کرد. به گفته رئیس آتش نشانی بانه، نبود امکانات 
کافی و کمک نکردن اهالی روستا باعث شد سه نیروی آتش نشان و 
این زن سنگین وزن حدود یک  برای جابه جایی  او  همسر سالخورده 
ساعت تالش کنند. اما این تازه اول ماجرا بود. آنها وقتی به بانه رسیدند، 
بیمارستان این شهر هم از پذیرش او خودداری کرد: »به ما گفتند پیکر 
این زن در هیچ کدام از یخچال های سردخانه جا نمی گیرد. حرف شان هم 
درست بود. من خودم دیدم حتی از ورودی سردخانه داخل نمی رفت.« 
کار به تماس و دخالت فرماندار رسید؛ بعد هم شهرداری دستور داد او را 
به گورستان »سلیمان بک« بانه منتقل کنند. همه هزینه های کفن و 
دفن هم از سوی شهرداری پرداخت شد. خانه ابدی سنگین وزن ترین 
زن  این  اقوام  از  یکی  که  آن طور  شد.  حفر  مکانیکی  بیل  با  ایران  زن 
می گوید، برای قرار دادن لیال در قبر هم از بیل مکانیکی استفاده شد، 
چون هیچ کس نمی توانست این کار را انجام دهد. با اینکه شرایط خاصی 
بود، اما تشریفات شرعی و فقهی هم برای او انجام شد. به گفته او، لیال از 
همان ابتدای تولد بیمار بود، در همان دوران کودکی پدر و مادرش را از 
دست داد و خانواده فقیرش هم نتوانستند از پس هزینه های درمان او 
برآیند، بنابراین لیال روزبه روز چاق تر و دست آخر هم گوشه خانه زمینگیر 

شد. 

مرگ پدر و دو کودک در استخر کشاورزی
استخر کشاورزی در مرودشت 3 نفر را به کام مرگ 
در  کشاورزی  استخر  در  غرق شدگی  اثر  کشاندبر 
مرودشت حدفاصل روستای فیروزی و جونجان، دو 
کودک و یک مرد پنجاه وهشت ساله جان باختند .به 
هموطنان توصیه می شود تنها از مناطق مجاز برای 
شناکردن استفاده کنند و به رعایت نکات ایمنی 

توجه کافی داشته باشند. 

دستگیری هکر اخاذ در عملیات پلیسی
طریق  از  افراد  فریب  با  که  مردی  ]شهروند[ 
دسترسی غیرمجاز به صفحه اینستاگرام اقدام به 
اخاذی و انتشار تصاویر خصوصی کاربران می کرد، 

دستگیر شد.
ارایه  با  اراکی  شهروندان  از  یکی  پیش  چندی 
شکواییه ای به پلیس گفت: »به صفحه شخصی ام 
تصاویر  انتشار  به  تهدید  مرا  و  پیدا  دسترسی 

خصوصی در فضای مجازی کرده اند.« 
کار  دستور  در  موضوع  بررسی  بالفاصله 
گرفت و در  کارشناسان پلیس فتای استان قرار 
و  شناسایی  متهم  پلیس،  تخصصی  تحقیقات 
سکونتش  محل  در  قضائی  مقام  هماهنگی  با 

دستگیر شد. 
 متهم در بازجویی ها به دسترسی غیرمجاز به 
صفحات شخصی افراد در اینستاگرام به خصوص 
دختران جوان و اخاذی از آنان اعتراف کرد. با تکمیل 
تحقیقات پلیس، متهم به مرجع قضائی معرفی شد. 

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
مرکزی با بیان اینکه امروزه بسیاری از برنامه های 
غیرمجاز که در فضای مجازی وجود دارند، در واقع 
طعمه ای از سوی کالهبرداران است، گفت: »کاربران 
مراقب باشند تا به هر برنامه ای که در فضای مجازی 
تبلیغ می شود، اعتماد نکنند، زیرا افراد سودجو از 
طریق این نرم افزارها کاربران را فریب می دهند و اقدام 
به کالهبرداری و اخاذی از آنها می کنند. کاربران از باز 
کردن تبلیغات ناشناس و محتوای مشکوک در 
فضای مجازی جدا خودداری کنند تا در دام افراد شیاد 
چنین  با  صورتی که  در  و  نگیرند  قرار  کالهبردار  و 
مواردی برخورد کردند، موضوع را سریعا از طریق 
 www.cyberpolice.ir سایت پلیس فتا به نشانی
بخش تماس با ما با کارشناسان پلیس فتا در میان 

بگذارند.« 

ج ۳ سارق و ۸۰ سرقت از خانه های کر
]شهروند[ اعضای باند سارقان که اقدام به ۸9 
در  ریال  میلیارد   ۲00 ارزش  به  خانه  سرقت 
آذربایجان شرقی کرده  ، تهران و  استان های البرز
بودند، شناسایی و دستگیر شدند. در پی وقوع 
سرقت های متعدد خانه در مناطق شمالی شهر 
ج، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پایگاه  کر
یکم پلیس آگاهی استان قرار گرفت. کارآگاهان با 
تحقیقات  انجام  و  سرقت  صحنه های  بررسی 
میدانی موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند 
دارای  متهم  شد  محرز  او  سوابق  بررسی  در  که 
با  در حال حاضر  و  بوده  متعدد  کیفری  سوابق 
شناسایی  از  پس  سرقت  باند  یک  تشکیل 
خانه های خالی از سکنه به شیوه تخریب در های 
ضدسرقت و از طریق بالکن  از ساعت 19 تا ۲3 
اقدام به سرقت خانه ها می کنند. در ادامه پس از 
چندین روز تالش شبانه روزی و انجام اقدامات 
پلیسی توسط کارآگاهان، متهم در حالی که در یکی 
ج در حال شناسایی سوژه  از مناطق شهرستان کر
سرقت بود، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. 
متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در ابتدا منکر 
و  مدارک  با  مواجهه  در  اما  بود،  جرمی  گونه  هر 
مستندات موجود به ناچار لب به اعتراف گشود و 
از  دیگر  نفر  دو  همکاری  با  سرقت   ۸9 به 
و  تهران   ، البرز استان های  در  همدستانش 
همدستان  کرد.مخفیگاه  اقرار  آذربایجان شرقی 
متهم نیز شناسایی و آنها با هماهنگی مقام قضائی 
دستگیر شدند. ارزش طال، پول و لوازم منزلی که این 
باند به سرقت برده بودند، ۲00 میلیارد ریال برآورد 
شده است.با پیگیری کارآگاهان پایگاه یکم استان 
شناسایی  پرونده  این  مالباخته  تاکنون 40  البرز 
شده اند و تالش برای شناسایی سایر مالباختگان 
ادامه دارد.رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اعالم 
دوربین های  به  را  خود  »منازل  گفت:  خبر  این 
مداربسته و سیستم های هشداردهنده استاندارد 
مجهز کنند و هرگز طال، جواهر و پول خود را در منزل 
نگهداری نکنند و آنها را به صندوق امانات بانک ها 
بسپارند. چنانچه منازل آنها به این شیوه به سرقت 
اموال  و  سارقان  شناسایی  برای  است،  رفته 
مکشوفه به پلیس آگاهی استان البرز واقع در کرج-

میدان طالقانی مراجعه کنند.« 

تش سوخت کارگاه لنج سازی در آ

ساعت 13چهارشنبه یک کارگاه لنج سازی که 
لنج های فایبرگالس تولید می کرد طعمه حریق شد. 
این  حادثه در محله تنگک اول شهر بوشهر رخ داد .
در این حریق عالوه بر آتش نشانی همه اداره های 
اجرایی و نظامی و انتظامی امکانات خود را به میدان 
 آوردند تا آتش و دود غلیظ ناشی از آن را مهار کنند .در 
این حادثه به کسی آسیب نرسید اما چند لنج در 
آتش سوخت که هنوز تعدادشان مشخص نیست.
مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر با اعالم این 
خبر گفت: »وزش باد و نوع مواد اولیه ای که برای 
 ساخت لنج استفاده می شود باعث شده که آتش 
گسترده شود و دود غلیظی از آن برخیزد. آتش سوزی 
به  واحدهای تجاری مستقر در این منطقه سرایت 
و  نیست  مشخص  هنوز  حادثه  نکرد .«علت 
کارشناسان پس از بررسی های تکمیلی باید اعالم 
کنند .  این در حالی است که تا ساعت 16:07 ظهر لنج در 
آتش می سوخت و تا زمان تنظیم این خبر آتش به 

طور کامل مهار نشده بود.

جاساز ۵ کیلو تریاک در شانه های زن 
میانسال

]شهروند[ یک خودروی پراید با پنج کیلوگرم تریاک 
جاسازی شده در شانه های زن پنجاه وشش ساله 
متوقف  شد. مأموران انتظامی شهرستان دامغان 
در آخرین اقدام اطالعاتی خود از انتقال و جابه جایی 
یک محموله  مواد مخدر به وسیله قاچاقچیان از 
محور مواصالتی این شهرستان باخبر شدند. طرح 
تأمین پلیس برای  توقیف و دستگیری عامالن این 
پدیده اندیشیده شد. تیمی ویژه به محورهای تردد 
احتمالی قاچاقچیان اعزام  شد که توانستند خودرو 
قاچاقچیان را در محور جندق دامغان شناسایی 

کنند. 

مرگ راننده قطار در برخورد با یک قطار باری
برخورد یک قطار مسافربری درحال حرکت با قطار 
باری که متوقف شده بود موجب مرگ راننده  قطار و 
زخمی شدن ده ها نفر از مسافران شد. این حادثه در 
راه آهن  ایمنی  داد .بازرسی  رخ  چک  جمهوری 
جمهوری چک زمان این حادثه را ساعت 9و 30 دقیقه 
سه شنبه شب و محل وقوع حادثه  را در نزدیکی 
ایستگاهی در حومه پراگ اعالم کرد .این دومین 
تصادف قطار در جمهوری چک در کمتر از دو هفته 
اخیر است. هفتم ژوییه برخورد دو قطار  مسافربری در 
منطقه روستایی پرنیک این کشور نیز جان سه نفر را 
گرفته و موجب زخمی شدن بیش از   30 نفر دیگر شده 
بود .در پی سانحه سه شنبه شب که زخمی شدن 3۵ 
نفر را به همراه داشت، نیروهای امدادونجات با بالگرد 
 به محل اعزام شدند و مصدومان این حادثه را به 
بیمارستان و مراکز درمانی منتقل کردند. به گزارش 
 یورونیوز، مقامات راه آهن جمهوری چک می گویند 
که هنوز دلیل اصلی وقوع این تصادف را نمی دانند  و 

درحال بررسی هستند. 

پایان کار جاعل برند شرکت معروف 
دستمال کاغذی

مردی که اقدام به جعل برند یک شرکت معتبر 
تولید دستمال توالت برای فروش بیشتر کرده 
بود، دستگیر  شد. در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه 
فردی اقدام به جعل برند یک شرکت معتبر تولید 
دستمال توالت  کرده است، بالفاصله موضوع در 
دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار 
گرفت.با بررسی موضوع مشخص شد که این فرد 
بجنورد  در  بیدک  صنعتی  شهرک  در  مدتی 
مشغول تولید  دستمال کاغذی بوده که بعد از 
اتمام تاریخ انقضای پروانه کسب، هیچ اقدامی 
شهرک  به  نقل  مکان  با  و  نکرده  تمدید  برای 
صنعتی شیروان دوباره دستمال توالت تولید 
پروانه  تمدید  تاریخ  برای  نه تنها  متهم  می کرد. 
کسب اقدامی نکرده، بلکه برند یک شرکت معتبر 
تولید دستمال توالت را نیز جعل کرده بود و  اقدام 
با  و  قضائی  هماهنگی  با  که  می کرد  فروش  به 
نظر  مورد  محل  دارو  و  غذا  سازمان  همکاری 
 شناسایی و درنهایت پلمپ و  متهم نیز دستگیر 

شد . 

مکثذره بین

جابه جایی عجیب زن سی و پنج ساله ۳۵۰ کیلویی از خانه به قبرستان

تش نشان ها مرگ لیال و مأموریت سنگین آ

یکی از بستگان این 
خانواده: چون یوسف 
معتاد شده بود دیگر همه 
او را طرد کرده بودند. حتی 
همسرش هم از دستش 
خسته شده بود. برای 
همین دست به این اقدام 
زد؛ نه می توانست ترک کند 
و نه می توانست این رفتارها 
را تحمل کند. همه اینها 
دست به دست هم داد تا 
یوسف این کار وحشتناک 
را بکند. حاال هم  هانیه در 
کماست ولی ما امید داریم 
که هر چه زودتر برگردد


