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فروش پیراهن تیم ملی برای نجات یک زندگی 

 یخچال فریزرِ  آکبند جهاز دخترم رنگ شده از آب درآمد
چندی پیش یخچال فریــزری از برندی معروف خریدم که 
بعد از 2ماه متوجه شــدیم یخچال فوق تعمیر و صافکاری 
شده و به عنوان نو به ما فروخته شده است که البته دفترچه 
ضمانت و خدمــات پس از فروش هــم دارد. پیگیر موضوع 
شدیم و کار به شکایت رسید و هنوز هم به جایی نرسیده ایم. 
الزم است نظارت ها زیاد شود و متخلفان پس از شناسایی به 
اشد مجازات محکوم شوند تا دیگر جسارت چنین کارهایی 

را پیدا نکنند.
نعمتی از تهران 

هفته دولت فرصت استفاده از نظریات مردمی است
درهفته دولت اقدامات فراوانی انجام شــده و طرح های آینده 
اطالع رسانی شد. پیشنهاد می شود با فراخوان عمومی و دعوت 
به مقاله نویسی و برگزاری سمینارهای متعدد زمینه بهره مندی 
از نظریات مفید شهروندان فرهیخته و کارشناس فراهم شود 

تا از اشتباهاتی که به ضرر ملت و دولت است، جلوگیری شود.
عسگری از تهران 

قدردانی 
اضافه کردن ساعات کار متروی اصفهان شایسته تقدیر است

از اقدام شایسته مسئوالن محترم شــهرداری اصفهان در امور 
حمل ونقل شهری و مسئوالن در شرکت قطارهای شهری متروی 
اصفهان و حومه که ســاعات کار قطارهــای زیرزمینی )مترو( 
اصفهان را برای رفاه حال مسافرین از ساعت 30 : 21 به ساعت 

30 : 22 افزایش داده اند تشکر و قدردانی می نماییم.
محمود بلیغیان از اصفهان

تخفیف شــهریه خانواده های رزمندگان در دانشگاه ها 
اعمال شود

خانواده های رزمندگان با سابقه مشخص در کنکور دانشگاه ها 
دارای ســهمیه هســتند اما در مورد تخفیف شــهریه آنها 
سلیقه ای عمل می شود و برخی دانشــگاه ها هیچ تخفیفی 
ندارند و برخی دیگر تا 30درصد تخفیف دارند.گویا امسال 
تخفیف برای خانواده های رزمندگان حذف شده و آنها مانند 
دیگر خانواده های ایثارگر تخفیف شهریه ندارند درحالی که 

سنوات گذشته چنین تخفیفی بوده است.
دولتی از تهران 

روستای عبدالتاجدین کنگاور آب آشامیدنی ندارد
روستای عبدالتاجدین در شهرستان کنگاور استان کرمانشاه 
با جمعیتی نزدیک به هزار خانوار متأســفانه از داشتن آب 
آشــامیدنی محروم است و با توســعه جمعیت روستا نبود 
آب مشکالت متعددی ایجاد کرده است. لطفا مسئوالن به 

خواسته اهالی که داشتن آب آشامیدنی است توجه کنند.
مرحمتی از کنگاور کرمانشاه 

مشکل مسکن اصلی ترین موضوع کشور است
مشکل مسکن در ســایه اخبار متعدد به حاشیه رفته است 
درحالی کــه همانگونه که حضرت آقا چنــد روز پیش درباره 
مشکل مســکن به دولت گوشــزد کردند، این مشکل باید 
حل شود. چنانچه مشکل حل نشــود فاجعه ای رخ می دهد. 
صاحبخانه ها مســتأجرها را مســتاصل کرده اند و پولدارها 
خانه ها را احتکار می کنند و مســئوالن هم آنگونه که وعده 
کردند و می کنند به فکر مسکن نیستند و اغلب حرف ها در حد 

همان حرف می ماند.
شیخ زاده از تهران

اتصال تقاطع بزرگراه های شــهید باقری و شهید بابایی 
تکمیل شود

طی سال های گذشــته بخش زیادی از پروژه اتصال تقاطع 
غیرهمسطح بزرگراه های شــهید باقری و شهید بابایی در 
شــرق تهران انجام شده که جای تشــکر دارد ولی به دلیل 
وجود امالک معارض نظامی تکمیل نشــده است. با توجه 
به اهمیت این تقاطع در ترافیک شــرق تهران، بهره برداری 
از آن نقش زیادی در تســهیل دسترسی ســاکنان حاشیه 
این بزرگراه به بزرگراه های صدر و مــدرس دارد.با تکمیل 
گردش های ترافیکی شرق به جنوب و جنوب به غرب تقاطع 
باقری- بابایی، میزان گردش هــای اضافی در این محدوده 
از شــرق پایتخت را نزدیک به 12کیلومتر کاهش می دهد 
که هم عامل صرفه جویی در مصرف سوخت می شود و هم 
تأثیر بسزایی در کاهش زمان سفر و میزان انتشار آالینده ها 
و خسارات ناشــی از آن خواهد داشــت.هم اکنون احداث 
مسیرهای دسترسی جنوب به غرب و شرق به جنوب که باید 
از طریق اجرای مسیرهای دسترسی در تراز صفر انجام شود 
با توجه به وجود اراضی معارض به نتیجه نرسیده است.لطفا 
این موضوع را پیگیری کنید که در ترافیک شرق تهران بسیار 

بسیار تأثیرگذار است.
خرسندی از تهران 

زیرنویس های شبکه خبر تکرار شوند
در ایام اربعین الزم اســت زیر نویس های شبکه در موضوع 
اربعین، ایــران و عــراق چندبــاره نمایش داده شــوند تا 

اطالع رسانی ها کامل شود.
رحمانی از نکاي مازندران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

راز قتل 10کانادایی سر به مهر ماند
با مرگ دومین مظنون چاقوکشی مرگبار در کانادا که در جریان 
آن 10نفر کشته و 18نفر مجروح شدند، اسرار این جنایت هولناک 

بر همیشه سربه مهر باقی خواهد ماند.
به گزارش همشهری به نقل از گاردین، پلیس کانادا که از یکشنبه 
هفته گذشته تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری 2مظنون 
چاقوکشی مرگبار در استان ساســکاچوان آغاز کرده بود، اعالم 
کرد که دومین مظنون پرونده نیز بــر اثر جراحاتی که دیده بود 

جان باخته است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که دوشنبه هفته گذشته مأموران 
پلیس موفق شــده بودند جســد یکی از مظنونان به نام دیمن 
ساندرسون 31ساله را در منطقه ای بومی نشین در این استان پیدا 
کنند و امیدوار بودند که با دستگیری دومین مظنون پی به انگیزه 

آنها از این جنایت هولناک خواهند برد.
2 مظنون پرونده، 2برادر دیمن و مایلز ساندرسون 31 و 32ساله 
بودند که صبح یکشــنبه گذشــته یکی از مرگبارترین جنایات 
سال های اخیر کانادا را رقم زدند. آنها که چاقو در دست داشتند، 
به افراد مختلف در 13نقطه در استان ساسکاچوان حمله کردند 
و آنها را هدف ضربات چاقو قرار دادند که در جریان این حمالت 

10نفر کشته و 18نفر مجروح شدند.
با فرار این افراد، پلیس تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری آنها 
آغاز کرد و تصاویر آنها در رسانه ها منتشر شد تا اینکه یک روز بعد از 
حادثه، جسد یکی از مظنونان در علفزاری در منطقه ای بومی نشین 
پیدا شد. روی بدن او جراحات زیادی وجود داشت و نشان می داد 
که وی احتماال در یک درگیری کشــته شده است. با پیدا شدن 
این جســد، تحقیقات برای دســتگیری برادر او، یعنی دومین 
مظنون ادامه یافت تا اینکه بعدازظهر چهارشنبه گذشته پلیس 
گزارشی دریافت کرد که نشان می  داد این مرد با تهدید چاقو یک 
وانت شورلت را سرقت کرده است. مأموران با دریافت این گزارش 
تعقیب متهم را از زمین و هوا آغاز کردند و کمی بعد توانســتند 
خودروی مورد نظر را که با سرعت 150کیلومتر در ساعت در یکی 
از بزرگراه های استان ساسکاچوان در حرکت بود، شناسایی کنند.

پلیس اعالم کرد که خودروی مایلز ساندرسون در جریان عملیات 
تعقیب و گریز متوقف و او دستگیر اما به دلیل جراحاتی که دیده 
بود به بیمارستان منتقل شد. همچنین همزمان با دستگیری این 
فرد چاقویی کشف شده که احتمال می رود او با استفاده از چاقو 
خودزنی کرده باشــد. پلیس دقایقی بعد اعالم کرد که این فرد 
به دلیل شدت جراحاتی که دیده بود در بیمارستان جان باخت و 
حاال و با مرگ او احتمال می رود که اسرار و انگیزه این دو برادر از 

حمله به افراد و قتل عام آنها هرگز فاش نشود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه بازپرس دادسرای جنایی و کشتی گیران تیم ملی در آستانه اربعین در تالش هستند مردی را از چوبه دار نجات دهند

قاضی جوان کــه به خاطر کارهای 

خیرخواهانه اش به چهره ای مردمی دادسرا
تبدیل شده از یک سو و اعضای تیم 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی از ســوی دیگر دست 
به دست یکدیگر دادند تا در آستانه اربعین حسینی 
مردی را که از 11سال قبل ناخواسته مرتکب قتل 
شده و تاکنون 4مرتبه پای چوبه دار رفته با پرداخت 

دیه از قصاص نجات دهند.
به گزارش همشهری، نام میثم حسین پور، قاضی 
جوان دادســرای تهران در ســال های اخیر بارها 
به دلیل انجام کارهای خیرخواهانه و صدور قرارهای 
نوآورانه در رسانه ها مطرح شده است. او زمانی که 
دادیار دادسرای ویژه سرقت بود درحالی که تصور 
می کرد در انجــام وظایفش کوتاهی کــرده قرار 
24ساعت بازداشــت خودش در پلیس آگاهی را 
صادر کرد و خواستار ارجاع پرونده اش به دادسرای 
انتظامی قضــات و پرداخت بخشــی از حقوقش 
به متهم پرونده شــد. او در پرونده ای دیگر وقتی 
تازه دامادی تحت عنوان مظنون به سرقت لوله آب 
پارک بازداشت شده بود او را آزاد کرد و در اقدامی 
جالب خودش هزینه تعمیر لولــه آب پارک را به 
جای صندوق بیت المال پرداخت کرد. حسین پور 
همچنین وقتی پرونده کارتن خوابی گرســنه که 
دست به ســرقت از صندوق صدقات زده و توسط 
پلیس دستگیر شــده بود، روی میزش قرار گرفت 
با این استدالل که سارق در حالت اضطرار و برای 
رفع گرســنگی و فرار از مرگ دست به این سرقت 
زده حکم آزادی او را صادر کرد. اما مهم ترین اقدام 
قاضی جوان که نامش را بر سر زبان ها انداخت و او 
را به یکی از چهره های مردمی ســال تبدیل کرد 
فروش خودنویسش بود که با آن فقط حکم آزادی 
می نوشت. حسین پور6سال بود که از این خودنویس 
فقط برای نوشتن حکم آزادی زندانیان یا صدور قرار 
منع تعقیب متهمان اســتفاده می کرد تا اینکه در 
اقدامی جالب آن را فروخت و با پولش بیش از یکصد 

زندانی را از زندان آزاد کرد.

در البه الی پرونده های جنایی
این قاضی جوان مدتی اســت که از دادسرای ویژه 
سرقت به دادســرای رســیدگی به جرائم جنایی 
منتقل شده و در شعبه چهارم به عنوان بازپرس به 
پرونده های جنایی رســیدگی می کند. او چند روز 
قبل وقتی مشغول بررسی تعدادی از پرونده ها بود با 
پرونده قتلی قدیمی مواجه شد. این پرونده مربوط 
به قتل زنی به دســت مردی جوان در جریان یک 
درگیری بود. این قتل 11ســال قبل اتفاق افتاده 
بود و با وجود اینکه 6نفر از اولیای دم رضایت داده 
بودند؛ اما همچنان 2نفر دیگر از آنها خواسته شان 
دریافت دیه یا قصاص قاتل بــود و با توجه به اینکه 
جوان محکوم توانایی پرداخت دیه را نداشت 4مرتبه 
پای چوبه دار رفته و هر بار با تالش مسئوالن قضایی 
توانســته بود مهلت بگیرد. اولیــای دم حاضر به 
دریافت دیه بودند اما مرد زندانی توانایی پرداخت 
200میلیون تومانی که آنها خواسته بودند را نداشت. 
در این شرایط بود که قاضی حسین پور به فکر فراهم 
کردن مبلغ دیــه برای نجات جان ایــن مرد افتاد. 
قاضی جوان اما خودش چنین پولی نداشت. او که 
سال های زیادی از شروع به کارش نمی گذرد زندگی 
متوسطی دارد و در خانه ای کوچک در جنوب شرق 
تهران زندگی می کند اما تصمیم گرفت از سرمایه 
اجتماعی اش استفاده کند. قاضی حسین پور چند 
سال قبل بعد از ماجرای فروش خودنویس اش برای 
فراهم کردن پول آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، در 
یکی از برنامه های تلویزیونی به عنوان چهره مردمی 
انتخاب و به عنوان قدردانی و یادبود جامی به او هدیه 
شد. حسین پور به این فکر افتاد این جام را بفروشد 
تا شاید با پول آن بخشی از دیه 200میلیون تومانی 
فراهم شود. در این شرایط بود که او هدیه اش را به 

فروش گذاشت.

وقتی پهلوانان وارد گود شدند
خبر تالش قاضی جوان برای نجات زندانی محکوم 
به قصاص به گوش حمید ســوریان، قهرمان سابق 

کشتی کشورمان و نایب رئیس فدراسیون کشتی 
رسید. او که همراه 2تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در 
اردوی آمادگی برای مسابقات جهانی بود برای کمک 
به مرد محکوم به قصاص فکری به ذهنش رســید. 
او که پیش از این بارها در کارهای خیر پیشــقدم 
شــده بود 2پیراهن تیم ملی را به اردو برد و از همه 
ملی پوشان خواســت آن را امضا کنند. چهره های 
مطرح تیم ملی مثل حسن یزدانی پیراهن ها را امضا 
کردند و قرار شد 2پیراهن تا پیش از اربعین حسینی 
برای آزادی این زندان به فروش برسد و اگر از این راه 
بیشتر از 200میلیون تومان جمع آوری شد، بقیه 

پول نیز صرف آزادی زندانیان نیازمند شود.

چرا وارد پرونده شدم؟
حاال با گذشت چند روز از آغاز تالش ها برای فراهم 
کردن دیه 200میلیونی و جلب رضایت اولیای دم، 
تالش ها در این خصوص همچنان ادامه دارد. قاضی 
میثم حســین پور درباره انگیــزه اش از این کار به 
همشهری می گوید: آنطور که در پرونده دیدم این 
زندانی تاکنون 4مرتبه پای چوبه دار رفته است. او 
در مدت 11سالی که در زندان بوده به اندازه کافی 

تنبیه شده اســت و حتی 6نفر از اولیای دم هم او را 
بخشیده اند و فقط 2نفر دیگر مانده اند. او در ادامه به 
خاطره ای درباره دوران کودکی اش اشــاره می کند 
و می گوید: وقتی سن کمی داشــتم پسری که در 
همسایگی مان زندگی می کرد ناخواسته مرتکب قتل 
شد و با وجود تالش های خانواده اش اولیای دم حاضر 
نشدند که او را ببخشند و در نهایت قصاص شد. از آن 
زمان دلم می خواست برای جلب رضایت اولیای دم 
در پرونده افرادی که ناخواسته مرتکب قتل شده اند 
تالش کنم و حاال هم امیدوارم که در این پرونده به 

نتیجه برسیم.

پایان کابوس 17ساله قصاص 
مسئوالن دادسرای امور جنایی در پرونده ای دیگر درنگ

نیز موفق شــدند رضایت اولیای دم مردی را که 
17سال قبل به قتل رسیده بود را جلب کرده و متهم 

پرونده را از زیر تیغ نجات دهند. 
ماجرای این پرونده  به شامگاه 30تیرماه سال84 برمی گردد. آن شب 
راننده یک خودروی سمند در شرایطی که از کیلومتر 5جاده تلو در 
شمال شرق تهران می گذشت صحنه عجیبی دید. مردی که مجروح و 
خون آلود بود کنار جاده افتاده و مرد دیگری ایستاده و از خودروهای 
عبوری درخواست کمک می کرد. راننده سمند با پلیس و اورژانس 
تماس گرفت و درخواســت کمک کرد. دقایقی بعد مرد مجروح که 
دچار جراحت و خونریزی شدیدی شده بود به بیمارستان منتقل شد، 
اما تالش پزشکان برای نجاتش کارساز نبود و روی تخت بیمارستان 
جانش را از دست داد. در این شرایط مردی که همراهش بود بازداشت 
شد. این مرد در بازجویی های اولیه به قتل اعتراف کرد اما مدعی شد 
ناخواسته و برای دفاع از خودش این اتفاق افتاده است. او گفت: من و 
مقتول سال ها بود که یکدیگر را می شناختیم؛ اما از حدود یک ماه 
قبل با هم دچار اختالف شدیم. او پشت سرم حرف زده بود و من از این 

موضوع ناراحت بودم. چند ساعت پیش از حادثه به طور اتفاقی او را 
در خیابان دیدم. گفتم بیا با صحبت، اختالفات مان را برطرف کنیم. او 
قبول کرد اما پیشنهاد داد با هم به جاده تلو برویم. سوار موتورسیکلت 
شــدیم و به آنجا رفتیم. آن موقع شب آنجا خیلی خلوت بود. وقتی 
شروع به صحبت کردیم او ناگهان برایم چاقو کشید و می خواست من 
را بزند. من هم برای دفاع از خودم چاقو کشیدم و ناخواسته ضربه ای به 
او زدم. وقتی او مجروح شد و روی زمین افتاد وسط جاده آمدم تا کمک 
بگیرم. برای خودروهای زیادی دست تکان دادم تا اینکه راننده سمند 
توقف و کمکم کرد و جوان مجروح را به بیمارستان رساندیم اما او فوت 
شد. با وجود اظهارات متهم اما اولیای دم خواستار قصاص او بودند. به 
این ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده و متهم در نهایت به قصاص محکوم شد. با قطعی شدن 
این رأی در دیوان عالی کشور همه  چیز برای قصاص قاتل مهیا بود اما 
از آن زمان مسئوالن واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی برای 
جلب رضایت اولیای دم دست به کار شدند. هرچند آنها ابتدا حاضر به 
بخشش نمی شدند اما در ادامه اعالم کردند که به شرط دریافت دیه از 
قصاص قاتل صرف نظر می کنند. در این شرایط بود که این مرد پس از 

17سال از چوبه دار نجات یافت.

 رضایت در پرونده قتل داماد
مسئوالن واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران در پرونده مکث

دیگری نیز موفق به جلب رضایت اولیای دم شــدند تا مردی پس از 
13سال، کابوس های شبانه اش درباره قصاص پایان یابد. این قتل روز سوم تیرماه سال88 
در محدوده کالنتری111 هفت چنار اتفاق افتاد. آن روز به مأموران پلیس خبر رسید که 
2برادر در جریان درگیری با شوهرخواهرشان او را به قتل رسانده اند. کمی بعد مأموران 
با حضور در محل حادثه 2متهم را بازداشت کردند. تحقیقات مقدماتی نشان می داد که 
یکی از آنها عامل اصلی قتل است. او وقتی تحت بازجویی قرار گرفت ضمن اعتراف به قتل 
شوهر خواهرش گفت: در خانه بودم که خواهرم تماس گرفت و گفت شوهرش با او درگیر 
شده و گفته می خواهم تو را بکشم. من هم برای نجات جان خواهرم خودم را به خانه شان 
رساندم. چند دقیقه بعد برادرم هم از راه رسید و با دامادمان درگیر شدیم و من ناخواسته 
باعث قتلش شدم. این جوان مدتی بعد از دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و با 
خواسته مادر مقتول که تنها ولی دم بود به قصاص محکوم شد. از آن زمان تالش های 
زیادی برای جلب رضایت ولی دم و بخشش قاتل انجام شد اما او حاضر به این کار نمی شد. 
سرانجام با ادامه تالش ها در واحد صلح و سازش دادســرا این زن بعد از 13سال قاتل 
پسرش را بخشید. او در جریان اعالم رضایت گفت: وقتی پسرم 4سال داشت شوهرم را 
از دست دادم و با سختی توانستم پسرم را بزرگ کنم که او هم در این حادثه به قتل رسید. 

از دست دادن او برایم سخت بود اما برای رضای خدا قاتل را می بخشم. 

 به دنبال مرگ زن 36ساله مریوانی 

که در جریان درگیری با یک شرور و داخلی
متجــاوز به عنف از طبقــه دوم به 
خیابان ســقوط کرده و جانش را از دست داده بود، 
رئیس کل دادگستری کردستان از رسیدگی ویژه و 

خارج از نوبت به این پرونده خبر داد.
به گزارش همشــهری، این روزها نام شلیر رسولی، 
شیرزن مریوانی که در جریان درگیری با یک شرور 
متجاوز جانش را از داده، تبدیــل به نماد پاکدامنی 
و شجاعت در این شهر شده اســت. روز پنجشنبه و 
در جریان مراسم تشییع پیکر این زن 36ساله عده  
زیادی از مردم شهر با در دست داشتن پالکاردهایی 
که خشــونت علیه زنان را محکوم می  کرد شرکت 
کردند و خواهان مجازات هرچه زودتر متهم پرونده 
شدند. کمی پس از آن نیز روابط عمومی دادگستری 
استان کردستان با انتشــار اطالعیه ای از رسیدگی 
ویژه و خارج از نوبت به این پرونده خبر داد. براساس 
این اطالعیه، حجت االســالم سیدحسین حسینی، 
رئیس دادگستری کردستان از دستگیری فرد متهم 
با قرار بازداشت موقت خبر داد و به رئیس دادگستری 
و دادستان عمومی و انقالب شهرستان مریوان دستور 
داد موضوع را با سرعت و دقت پیگیری کنند و ابعاد 

مختلف حادثه را مورد بررسی ویژه قرار دهند.
وی همچنین دستور رسیدگی خارج از نوبت به پرونده 
را در دادگاه کیفری یک اســتان صادر کرد و افزود: 
پرونده این حادثه باید توســط بازپرس و دادستان 
مریوان ســریعا و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار 

گیرد. براســاس این گزارش، حادثه ای که منجر به 
مرگ زن 36ســاله مریوانی به نام شلیر رسولی شد، 
14 شــهریورماه رخ داد. بنابر اعــالم روابط عمومی 
دادگستری کردستان، آن روز یکی از اراذل و اوباش 
مریوان اقدام به گروگانگیری و قصد تعرض به شلیر 
رسولی اهل روستای چشــمیدر را داشته و وی را از 
طبقه دوم ساختمان به پایین پرت می کند. همین 
مسئله باعث شدکه زن جوان به شدت مجروح شده 
و درنهایت عصر پنجشنبه 1۷ شــهریورماه و بر اثر 
شدت جراحات در بیمارستان کوثر سنندج جانش 

را از دست داد.
در همین حــال یکی از همســایه های زن جوان در 
گفت وگو با همشــهری درباره جزئیات این حادثه 
می گوید: شلیر مادر 2فرزند بود و سال ها بود که در 
همسایگی متهم پرونده زندگی می کرد. همسرش در 
اقلیم کردستان کارگری می کرد و تابستان ها برای کار 
به آنجا می رفت تا بتواند مخارج زندگی شان را تامین 
کند و برای همین بود که در خانه حضور نداشت. شلیر 
با همسر متهم که همسایه شان بود رابطه ای دوستانه 
داشت و حتی مدتی قبل که همسر متهم مریض شده 
بود، شلیر این زن را به بیمارستان برده و مراقبش بود.
وی دربــاره روز حادثه نیز می گوید: حدود ســاعت 
یک بامداد، زمانی که شــلیر در خانه شان بود، متهم 
با او تماس می گیرد و با گریه می گوید که همسرش 
مریض شده و درخواســت کمک می کند. زن جوان 
نیز با شنیدن این جمالت، برای کمک به دوستش به 
خانه متهم که در طبقه دوم ساختمانی بود، می رود. 

زمانی که شــلیر وارد خانه می شود، متوجه می شود 
که از همسر متهم خبری نیست و این مرد به او دروغ 
گفته تا وی را به داخل خانه اش بکشاند. در آن زمان 
زن جوان تصمیــم می گیرد خانه را تــرک کند اما 
آنطور که شنیده ایم، متهم مانع می شود، در را قفل 
می کند و با گروگان گرفتن زن جوان قصد تعرض به 
او را داشته است اما شلیر در برابر وی مقاومت کرده 
و با او درگیر می شــود و درنهایت نیز از پنجره طبقه 
دوم خانه به پایین سقوط می کند. وی ادامه می دهد: 
متأسفانه شلیر طوری به داخل کوچه سقوط می کند 
که سرش با زمین برخورد کرده و دچار ضربه مغزی 
می شود و مردم با شنیدن ســر و صدا متوجه ماجرا 
می شــوند و متهم را قبل از اینکه موفق به فرار شود 
محاصره می کننــد. پس از آن نیــز ماجرا به پلیس 
گزارش می شود و با حضور ماموران، متهم دستگیر 

می شــود. از طرف دیگر زن جوان نیز به بیمارستان 
منتقل می شود اما متأسفانه به دلیل شدت ضربه ای 
که به سرش وارد شده بود جانش را از دست می دهد.

به گفته همسایه  متوفی، متأسفانه پس از این حادثه 
شایعاتی هم مطرح شــد که داغی که بر دل خانواده 
شلیر نشسته بود را بیشتر می کرد اما با کشف حقیقت 
همه متوجه ماجرا و شــجاعت زن جوان شــدند و 
این مســئله چنان عواطف عمومی مــردم مریوان 
را تحت تأثیر قــرار داده که حاال تنها خواســته آنها 
رســیدگی هر چه زودتر به پرونده و مجازات عامل 
مرگ زن جوان اســت. بعدازظهر پنجشنبه، مراسم 
تشییع پیکر این زن برگزار شد و بسیاری از مردم شهر 
در این مراسم حضور داشتند و دادستان مریوان نیز 
با حضور در مراسم به مردم قول داد که به درخواست 

آنها رسیدگی خواهد شد.

شلیر رسولی در جریان درگیری با مرد شیطان صفت جانش را از دست داد

محموله اسلحه قاچاق به 
مقصد نرسید

اعضای باندی که قصد داشــتند یک محموله کلت 
کمری را به اســتان فارس قاچاق کنند، دســتگیر 
شــدند. به گزارش همشهری، ســردار رهام بخش 
حبیبی، فرمانده انتظامی فارس با بیان این خبر گفت: 
در راستای استقرار امنیت پایدار در سطح استان و 

همچنین مبارزه بی امان با قاچاقچیان و واردکنندگان 
سالح، مأموران پلیس امنیت عمومی استان با رصد 
فنی و گسترش چتر اطالعاتی از ورود یک باند قاچاق 
سالح و مهمات از سمت یکی از استان های غربی به 

طرف استان فارس مطلع شدند.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی اســتان با 
همکاری انتظامی شهرستان آباده با کنترل و رصد 
اطالعاتی خــودروی حامل ســالح قاچاقچیان را 
شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی 

ضربتی در ورودی شهرســتان آباده این خودرو را 
متوقف و 2سرنشین آن را دستگیر کردند.

رئیس پلیس فــارس تصریح کرد: در بازرســی از 
خودروی قاچاقچیان تعــداد 25قبضه کلت کمری 
به همراه 48تیغه خشــاب مربوطه و ۹0فشنگ و 
یک قبضه سالح شکاری کشف و ضبط و معلوم شد 
که 2فرد دستگیر شده از اعضای باند قاچاق سالح 
هستند؛ بنابراین برای هر دوی آنها قرار قانونی صادر 
شد و این پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

گازگرفتگی مرگبار 4نفر در چاه
گازگرفتگی مردی که در حال حفر چاه بود باعث شد 3نفر دیگر 
یک به یک برای نجات او وارد چاه شوند اما درنهایت این حادثه با 

جانباختن هر 4نفر آنها پایان یافت.
به گزارش همشــهری، این حادثه در روستای آقچه کند اردبیل 
اتفاق افتاد. ســیدعبداهلل طباطبایی، دادستان عمومی وانقالب 
مرکز استان اردبیل در این باره گفت: 4نفر از اهالی روستای آقچه 
کند که به دنبال هم برای نجات یکدیگر از چاه، تالش می کردند، 

دچار حادثه گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.
او ادامه داد: فوت شــدگان به خاطر گازگرفتگی هنگام حفر چاه 
جان خود را از دســت دادند و عالوه بر 4فوتی، یک نفر هم دچار 

مصدومیت شد.
به گفته او با تالش نیروهای آتش نشانی اردبیل، پیکر جانباختگان 

از چاه خارج شده و مصدوم به مرکز درمانی انتقال یافت.

کشف 51کیلو مواد مخدر از زن و 
شوهر قاچاقچی
زن و شــوهری جوان که 
در خودروی شان 51کیلو 
مواد  مخدر جاسازی کرده 
بودند با هوشیاری پلیس 

دستگیر شدند.
به گــزارش همشــهری، 
ســردار عزیــزاهلل ملکی، 
فرمانــده انتظامی گیالن 
با اعالم خبر دســتگیری 
این زن و شوهر در ایست 
و بازرسی شهرستان رودبار 
درباره جزئیات این پرونده 

گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد  مخدر اســتان گیالن با 
همکاری مأموران انتظامی رودبار هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محور مواصالتی این شهرســتان به یک دستگاه 
خودرو سواری رانا که از مسیر جنوب به شمال در حرکت بود، 

مشکوک شده و برای بررسی، آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان گیالن ادامه داد:  مأموران در جریان 
بازرسی این خودرو موفق شدند 31 کیلوگرم مواد  مخدر از 
نوع حشیش و 20 کیلوگرم تریاک کشف کنند و متهمان که 
زن و شوهری 35 و 41 ساله هســتند، دستگیر و برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سردار ملکی با اشاره به اینکه سال هاست مواد مخدر به عنوان 
یک تهدید جدی، جامعه بشــری به ویژه نســل جوان را در 
معرض خطر قــرار داده اســت، ادامه داد: همــه نهادها و 
ســازمان های متولی باید همکاری الزم در راستای مبارزه 
با مواد  مخدر و پیشگیری از آســیب های این پدیده شوم را 

داشته باشند.

زن جوان از این پنجره به پایین پرید مراسم تشییع پیکر زن جوان


