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مراسمی برای نجات 2زندگی 

سایت چوبفروشان تهران به حالت تعطیل درآمده است
در اثر گرانی و تورم، رکود اقتصادی اغلب شهرک های صنعتی 
را گرفته است که سایت چوبفروشــان، درودگران، آهنگران 
و... در شــهرک صنعتی خاوران از آن جمله است. در سایت 
چوبفروشان اغلب سوله ها و دفاتر تعطیل است یا مالکان آنها 
را اجاره داده اند یا به حال خود رها کرده اند. اندک کاسبانی هم 
که باز هستند که اغلبشان مالک هستند زیرا بدیهی است که 
مستأجران دوام نیاورند، همین کاسبان هم تمام روز بیکارند. 
نه بارگیری صورت می گیرد. نه مشتری رفت وآمد می کند و 
نه خرید و فروشی در کار است. شــهرداری ها و سازمان ها و 
سازندگان به داد کاسبان برسند و با خرید از آنها اجازه ندهند 

چراغ های شهرک صنعتی خاموش شود.
علیمرادی از سایت چوبفروشان تهران 

قدردانی
عذرخواهی اداره پست بوشهر قابل تحسین است

پس از آنکه تصویر تخلیه مرســوالت پســتی که از باال به 
پایین پرت می شــدند در فضای مجازي فراگیر شــد، فرد 
خاطی در اداره پست بوشهر شناسایی و با وی برخورد شد. 
همچنین جهانشیر بارگاهی، رئیس اداره پست بوشهر ضمن 
عذرخواهی رسمی از مردم قول داد کمیته ای برای بررسی 
خســارت های وارده به اموال مردم تشــکیل و غرامت های 
احتمالی پرداخت شــود. ایــن قبیل حرکت ها نشــان از 
مســئولیت پذیری کامل مسئوالن و شایســته تحسین و 

تقدیر است.
عالی زاده از بوشهر

به خانواده اهداکنندگان اعضا قبر مجانی بدهند
برای قدردانی از حرکت انسان دوستانه اهدای عضو به پدر و 
مادر یا همسر یا هر کسی که بازمانده خاص اهدا کننده است، 
قبر رایگان بدهند. قرار دادن امتیازات و تشویق خانواده های 
خیری که اعضای عزیزانشان را اهدا می کنند به ترویج این 

فرهنگ کمک خواهد کرد.
کریمی از بیرجند 

سامانه های بانکی اعطای وام کارآمد نیستند
بسیاری از بانک ها که اعطای وام خود را منوط به بارگذاری 
مدارک در سامانه های بانکی می دانند و مدام عنوان می کنند 
که همه  چیز ما الکترونیک است در عمل و در نهایت مجبور 
می شــوند مدارک را حضوری و کاغــذی بگیرند. زمانی که 
زیرساخت ارائه خدمتی نوین آماده نیست چرا شعارگونه آن 

را مالک عمل خدمت قرار می دهند.
شهپرست از تهران

اداره برق خسات وسایل برقی سوخته در اثر قطع برق را نمی دهد
براساس مصوبه ای که در رسانه ها اعالم شد، مقرر بود اداره 
برق چنانچه برایش محرز شود که وسیله برقی خانه ای در اثر 
نوسانات برق مکرر سوخته است،  خسارت آن را بپردازد، اما 
این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد و گویا اصال اجرایی نمی شود. 
در شهرک شهید مفیدی اسالمشهر در اثر قطع برق موتور 
یخچال نو سوخت. به اداره برق مراجعه کردم اصال موضوع را 

نمی پذیرند و برخی مسخره ام می کنند.
مجید رضایی از اسالمشهر

امالک شمال خیابان درختی کرج مورد تبعیض قرار گرفته است
امالک شمال خیابان درختی در طرح عقب نشینی قرار گرفته اند 
بدون آنکه بهای مقــدار زمینی که از صاحبــان امالک تصرف 
می کنند، بپردازند. شــهرداری می گوید به جای زمینی که در 
طرح تعریض خیابان قرار می گیرد به شما تراکم اداری و تجاری 
می دهیم درصورتی که ایــن مقدار تراکم را بــه امالک جنوبی 
خیابان هم می دهند بدون اینکه زمینی از آنها تصرف شده باشد 
درحالی که در شــمال خیابان از هر ملک حداقل 180متر زمین 
تصرف می شود. مالکان شمال خیابان نه اجازه ساخت مغازه در 
ملک فعلی خود را دارند و نه شهرداری تکلیف مقدار ملکی که در 
طرح قرار گرفته است را مشخص می کند. سؤال این است که چرا 
طرح عقب نشینی فقط شامل شــمال خیابان شده است. بدتر از 
اینها وقتی در قبال زمین تصرف شــده هرچند ناعادالنه تراکم 
به مالکان زمین از دســت داده تعلق می گیــرد، تراکم را پس از 
کسر مقدار عقب نشینی زمین محاسبه می کنند یعنی اگر ملکی 
200متر عقب نشینی داشته باشد و تراکم را 8طبقه درنظر بگیریم 
در اصل هزار و 400متر در حق مالک اجحاف می شود نه 200متر. 
پیشنهاد می شود حداقل تراکم امالک شامل عقب نشینی قبل از 
عقب نشینی محاسبه شود و هزینه جواز ساخت از امالک شمالی 

نگیرند تا مقداری از ضرر و زیان آنها جبران شود.
ذاکری از کرج 

روپوش مدارس را قسطی بدهند
قیمت یک دست روپوش مدرسه دولتی دخترانه 600هزار 
تومان منهای مقنعه است. پرداخت این رقم از توان بسیاری از 
خانواده ها خارج است. احتمال کمک کردن به خانواده ها برای 
عبور از این مرحله یا یارانه دادن بابت این موضوع عمال منتفی 
است حداقل کاری که می شود کرد قسط بندی این رقم برای 

آنهایی که واقعا توان پرداخت ندارند.
مهرانفر از کرمان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت مأمور پلیس در درگیری با اشرار 
درگیری 2گروه از اشــرار مســلح در رامیان به شهادت یکی از 

مأموران پلیس منجر شد.
به گزارش همشــهری، ســروان علی سراوانی شــامگاه جمعه 
2۵شــهریور بر اثر تیراندازی تعدادی از افراد شــرور در یکی از 
روستاهای رامیان به شهادت رسید. سردار سعید دادگر، فرمانده 
انتظامی گلســتان با اعالم این خبر گفت: در پــی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی مبنی بر تیراندازی تعدادی افراد در یکی از 
روستاهای شهرســتان رامیان، مأموران انتظامی برای بررسی 
موضوع به محل اعزام شدند و در بررسی های اولیه مشخص شد 
تعدادی از افراد که به دلیــل اختالفات قبلی با هم درگیر بودند، 

اقدام به تیراندازی با سالح شکاری به سوی یکدیگر کرده اند.
او ادامه داد: در همین راستا استوار یکم علی سراوانی که به همراه 
2مأمور دیگر برای دســتگیری ضاربان و حفظ نظم و امنیت در 
محل حضور یافته بود هدف اصابت گلوله اشــرار قرار گرفت و 

به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید.
فرمانده انتظامی گلستان با تسلیت شهادت این مأمور انتظامی 
افزود: در همین راســتا با اشــراف اطالعاتی و عملیاتی پلیس 
بالفاصله عوامل دخیــل در درگیری و تیراندازی شناســایی و 

دستگیر شدند.
براساس این گزارش، شهید سراوانی متاهل و دارای یک فرزند 

دختر 3ماهه بود.

درگذشت 93نفر در پیاده روی اربعین
سازمان حج و زیارت اعالم کرد از ابتدای پیاده روی اربعین تا روز 

جمعه 2۵شهریورماه 93نفر جان خود را از دست داده اند.
به گزارش ایســنا، این آمار برپایه اطالعات مرکز پزشکی حج و 
زیارت هالل احمر است و فقط زائران بیمه شده که مشخصات آنها 

در سامانه سماح ثبت شده است را دربرمی گیرد.
ســازمان حج و زیارت اعالم کرد از دیگر زائران فوت شــده در 
پیاده روی اربعین که مشخصات شان در سامانه سماح ثبت نشده 
و بیمه نداشتند، اطالعات و آماری ندارد. سفارت ایران پیش تر 
اعالم کرده بود که این زائران بیشتر بر اثر تصادف یا مرگ طبیعی 
در پیاده روی اربعین فوت شده اند. ازدحام جمعیت و گرمازدگی، 

ازجمله چالش هاي اربعین امسال نیز اعالم شده بود.

آغاز تحقیقات در پرونده قتل جوان 
زرین دشتی

رئیس کل دادگستری اســتان فارس با بیان اینکه پرونده جوان 
زرین دشــتی به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می شود، 

تأکید کرد: اشد مجازات قانونی در انتظار متهمان خواهد بود.
به گزارش همشهری، در پی اعالم خبر فوت مشکوک جوان زرین 
دشتی، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه پرونده 
تحت نظارت ویژه قضایی قــرار دارد، گفت: پرونده متهمان این 

حادثه به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می شود.
حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم موسوی با تأکید بر اینکه 
اشــد مجازات قانونی در انتظار متهمان خواهــد بود اعالم کرد 
رسیدگی به پرونده مذکور در صالحیت محاکم کیفری یک استان 
است که اقدامات اولیه برای انجام تشریفات قضایی و ارسال پرونده 

به مرجع عالی قضایی استان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه اقدامات قضایی 
اولیه ازجمله شناسایی هر 3 متهم، بازداشت و تفهیم اتهام آنان 
در حوزه قضایی زرین  دشت انجام  شده است، بیان داشت: ادعای 
مطرح شده توسط خانواده متوفی درخصوص آدم ربایی و قتل 
نیز با تشکیل پرونده قضایی در دستور کار رسیدگی مقام قضایی 
قرار دارد.  برخی رســانه ها در ادعایی تأیید نشــده نوشتند که 
امیرحسین خادمی، نوجوان زرین دشتی از استان فارس پس از 
اینکه به خانواده اش گفته بود از طرف 3نفر مورد آزار قرار گرفته، 
چند روز بعد جنازه اش در بیابان های شهر حاجی آباد شهرستان 

زرین دشت پیدا شده است.

قتل دختربچه خاشی با تیراندازی 
مردان نقابدار

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به حادثه 
قتل دختربچه خاشی در پی اصابت گلوله سالح کالشینکف گفت: 
دستگیری عوامل حادثه با قید فوریت در دستور کار پلیس است.

به گزارش همشهری، سرهنگ مرتضی جوکار گفت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر یک فقره قتل مسلحانه 
در منطقه »پشت کوه« روســتای »دوربن« شهرستان خاش و 
فوت یک دختربچه در این حادثه، بالفاصله مأموران انتظامی و 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان برای بررسی موضوع به محل 
حادثه اعزام شدند. جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و 
بلوچستان افزود: با حضور پلیس در محل و برابر تحقیقات میدانی 
و اظهارات خانواده مقتول مشخص شد سرنشینان یک خودروی 
پژو 40۵نقره ای که سر و صورتشان بسته بود با اسلحه کالشینکف 
یک خانواده را که با خودروی پژو از روستای دوربن در حال حرکت 
به سمت خاش بود مورد تیراندازی قرار داده و بالفاصله از محل 
متواری شدند. وی اضافه کرد: تالش برای دستگیری عوامل این 
حادثه و روشن شدن مسئله از نخستین لحظات وقوع آن توسط 
پرسنل پلیس آگاهی آغاز شده است. جوکار با بیان اینکه جزئیات 
این حادثه به زودی اطالع رســانی خواهد شد، گفت: درگیری و 
سرقت های مسلحانه خط قرمز پلیس است و شهروندان بدانند 

که با عامالن این حادثه برخورد جدی خواهد شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه با تالش خیرین و هنرمندان 2پرونده قصاص با بخشش بسته شدند

در مراسمی که با حضور تعدادی از خیران، بازیگران 

و خواننــدگان در پایتخــت برگزار شــد، 2 جوان دادسرا
کرمانشــاهی که در جریان 2 پرونــده جداگانه به 
قصاص محکوم شــده بودند با تهیه مبلغ دیه فرصت زندگی دوباره 

یافتند.
به گزارش همشهری، نخستین پرونده 11سال قبل در اداره پلیس 
یکی از شــهرهای استان کرمانشاه تشکیل شــد. نوزدهم آذر سال 
90گزارش یک درگیری خونین به پلیس اعالم شد که تحقیقات در 
این پرونده، نشــان داد مردی با ضربات چاقو و چوب زخمی شده و 
در بیمارستان تحت درمان است. آنطور که بررسی ها نشان می داد 
درگیری خانوادگی و به خاطر بحث های فامیلی رخ داده بود و ضارب 
حدوداً 21ساله و مهندس مکانیک بود. متهم که از هوش و ذکاوت 
باالیی برخوردار و مســلط به زبان انگلیســی هم بود در درگیری 
پدرشــوهر خواهرش را زخمی کرده و گریخته بــود. همچنان که 
تحقیقات در این پرونده ادامه داشت از بیمارستان خبر رسید که مرد 
میانسال به دلیل شدت صدمات جانش را از دست داده است و به این 
ترتیب پرونده جنایتی در این باره تشکیل شد اما متهم به قتل فراری 

شده و سعی کرده بود ردی از خودش به جا نگذارد.
فرار متهم به قتل و زندگی مخفیانه او 3ســال طول کشید تا اینکه 

مأموران در سال 93موفق شدند وی را دستگیر کنند.
پسر جوان در بازجویی ها به قتل پدر شــوهر خواهرش اقرار کرد و 
گفت: خواهرم و شوهرش مدت ها بود که با یکدیگر دچار اختالفاتی 
شده بودند و همین مســئله موجب شــده بود تا پای خانواده ها به 
اختالف آنها کشیده شود. از سوی دیگر صحبت هایی مطرح می شد 
و زمینه دلخوری میــان خانواده ها را فراهم می کــرد تا جایی که 
روز حادثه درحالی که به شــدت عصبانی بودم به همراه چند نفر از 
آشنایان به مقابل خانه پدرشوهر خواهرم رفتم تا با آنها صحبت کنم 
اما کار به درگیری کشیده شد تا جایی که تعدادمان افزایش یافت 
و هرکس وســیله ای برای دفاع از خودش در دست داشت. از چوب 
و چماق گرفته تا شمشیر و چاقو. در جریان این درگیری خودروی 
چند نفر تخریب شــد و دعوای دســته جمعی ما ناخواسته به قتل 

پدرشوهرخواهرم منجر شد.
وی ادامه داد: من قصد قتل نداشتم و روزحادثه به حدی عصبانی بودم 
که قبل از دعوا، قرص آرام بخش مصرف کرده بودم. به همین دلیل 
اصال حال خوبی نداشتم و نمی دانم چه شد که ضربات چوب و چاقو 

به مقتول وارد و باعث مرگ وی شد.
وی گفت: پــس از این درگیری، می دانســتم پلیس در تعقیب من 
است به همین دلیل از ترس دســتگیری و زندانی شدن فرار کردم 
درحالی که از مرگ مقتول به شــدت ناراحت و متاثر بودم. امیدوارم 
اولیای دم مرا ببخشــند چون من هرگز قصد گرفتن جان کسی را 

نداشتم.
متهم به قتل به دستور بازپرس پرونده راهی زندان شد و زمان زیادی 
طول نکشید که پرونده به صدور کیفرخواست منجر و متهم پس از 
محاکمه به قصاص محکوم شــد. حکم به تأیید قضات دیوان عالی 
کشور رســید و مرد محکوم به قصاص در یک قدمی چوبه دار قرار 
گرفت. در این شرایط بود که تالش ها برای جلب رضایت از اولیای دم 
شروع شد تا اینکه اولیای دم دلشان به رحم آمد و مرد اعدامی را به 

شرط دریافت دیه بخشیدند.
اگرچه خانواده مرد اعدامی تالش کردنــد مبلغ دیه را فراهم کنند 
اما هنوز بخش زیادی از پول مانده بود و تا زمانی که مبلغ دیه کامل 

پرداخت نمی شد، مرد زندانی نمی توانست آزاد شود.
با گذشت 11سال از جنایت و 8سال از زندانی بودن جوان قاتل، هنوز 
وی در زندان بود و به هر دری زده بود تا پول دیه را فراهم کند موفق 
نشده بود. او دیگر ناامید و از زندگی پشت میله های زندان خسته شده 

بود تا جایی که چند وقت قبل در زندان دست به خودکشی زد اما با 
اقدام بموقع زندانیان و زندانبان از دنیای مردگان به زندگی بازگشت.
همزمان جمعی از خیرین پایتخت نشــین و تیم صلح و سازشی که 
برخی از اعضای این تیم در دادسرای جنایی تهران مستقر هستند 
در جریان این پرونده قرار گرفته و چند روز قبل مراســم گلریزان 
در تهران برگزار کردند تا با کمــک خیرین مبلغ دیه را فراهم کنند 
و جوان زندانی که از زندگی در زندان خســته شده بود بتواند طعم 

آزادی را بچشد.
مراسم در ســالنی در یکی از محله های پایتخت برگزار شد و در آن 
جمعی از بازیگران، خواننده ها و خیرین نیز حضور داشتند. پس از 
آنکه مجری، جزئیات پرونده زندانی را خواند، هر کس به نوبه خودش 
مبلغی برای کمک به مرد زندانی پرداخت کرد و به این ترتیب مبلغ 
دیه در این پرونده جنایی به صورت کامل تهیه شد. این خبر به گوش 
مرد زندانی که از زندگی ناامید شــده بود رســید و در زندان اشک 
شوق ریخت که در اوج ناامیدی، خدا از طریق خیرین زندگی را به 
او بخشیده است. قرار است پول دیه به حساب اولیای دم واریز و مرد 

زندانی به زودی از زندان آزاد شود.

می خواهم زنده بمانم
دومین زندانی که به او زندگی بخشــیده شد جوانی بود که 27آبان 
سال 97، با شلیک گلوله جان هم خدمتی خود را در پادگان گرفت. 
عامل شلیک مرگبار، جوانی 20ساله بود که در آن زمان در یکی از 
شهرهای استان کرمانشاه به خدمت ســربازی مشغول بود. آن روز 
وقتی صدای تیرانــدازی در پادگان پیچید، فرمانــده پادگان برای 
سرکشی به اتاقی رفت که در آنجا سربازی غرق در خون روی زمین 
افتاده بود. گلوله به پای او شلیک شده و فردی که اقدام به تیراندازی 
کرده بود سربازی جوان بود که خودش را به فرمانده پادگان معرفی 
کرد. او که از این اتفاق وحشت زده بود می گفت در حال تمیز کردن 
اسلحه بوده که ناگهان گلوله به صورت تصادفی از اسلحه او شلیک 
شده اســت. او درحالی که گریه می کرد به فرمانده پادگان گفت که 
هیچ دشمنی و دعوایی با مقتول نداشته است. در این شرایط گزارش 
این تیراندازی به پلیس اعالم و سرباز تیرانداز بازداشت شد. از سوی 
دیگرســربازی که از ناحیه پا گلوله خورده بود به بیمارستان انتقال 

یافت اما به رغم تالش پزشــکان به دلیل خونریزی شدید جانش را 
از دست داد.

عامل تیراندازی که به شــدت از مرگ هم خدمتی خود ناراحت بود 
در بازجویی ها گفت: آن روز مشــغول صحبت با هم خدمتی خود 
بودم که می گفتیم اگر صدمه ای به ما وارد شود شاید از ادامه خدمت 
معاف شــویم. همچنان که در حال صحبت بودیم، من هم در حال 
تمیز کردن اسلحه خود بودم که ناگهان و به صورت تصادفی گلوله 
از اسلحه شلیک شده و به پای سرباز جوان اصابت کرد اما من قصد 
گرفتن جان او را نداشــتم. پرونده این متهم در دادگاه رسیدگی و 
قضات، قتل را شبه عمد شناختند. اما این تشخیص با اعتراض اولیای 
دم پرونده مواجه شد که در شعبه دیگری در دادگاه رسیدگی از سر 
گرفته شده و این بار قضات برای سرباز تیرانداز، حکم قصاص درنظر 
گرفتند. پس از آنکه حکم قصاص به تأیید قضات دیوان عالی کشور 
رسید، پرونده به اجرای احکام ارجاع و شمارش معکوس برای قصاص 

جوان تیرانداز شروع شد.
چهارشنبه نهم شهریور امســال تاریخی بود که برای اجرای حکم 
قصاص جوان اعدامی درنظر گرفته شده بود. وی پای چوبه دار رفت و 
وقتی در جایگاه اجرای حکم قرار گرفت، دادستان نظامی کرمانشاه، 
رئیس اجرای احکام دادسرای نظامی و تعدادی از فرماندهان نظامی، 
معتمدین و ریش سفیدان با پادرمیانی از اولیای دم خواستند تا حکم 

مرگ را اجرا نکنند.
از سوی دیگر مرد اعدامی با گریه و التماس از اولیای دم می خواست 
تا به او فرصت زندگی دوباره بدهند چرا که دلش می خواست زنده 
بماند و می گفت همه  چیز تصادفی رخ داده و هرگز قصد گرفتن جان 
هم خدمتی خود را نداشته اســت. تالش ها نتیجه خوشی داشت و 
اولیای دم در واپسین لحظات دلشان به رحم آمد و تا 31شهریور به 
سرباز محکوم به قصاص فرصت دادند تا مبلغ دیه را فراهم کند. نام 
این سرباز نیز در مراسمی که در تهران برگزار شده بود قرار گرفت و 
جزئیات پرونده اش در جمع خیرین بازگو شد. او هم از افرادی بود 
که لطف خدا شامل حالش شد و با پادرمیانی خیرین و کمک آنها، 
مبلغ دیه در پرونده فراهم شده و جوانی که تا چند روز قبل در یک 
قدمی مرگ قرار گرفته بود به زندگی بازگشت تا به زودی از زندان 

آزاد شود.

 تحقیقات از مردی که در یکی از مساجد 

شیراز با چاقو به شهروندان یورش برده داخلی
و 9نفر از آنها را مجروح کرده بود برای 

روشن شدن انگیزه اصلی او ادامه دارد.
به گزارش همشــهری، حوالی ســاعت9 صبح جمعه 
2۵شــهریورماه1401 فردی در مســجد حاج عباس 
شیراز واقع در خیابان حافظ به شــهروندانی که برای 
قرائت دعای ندبه در مسجد حاضر بودند حمله کرد. او 
که چاقو به دست داشت 9نفر از مردم را مجروح کرد و 

سرانجام دستگیر شد.
یکی از شــاهدان این حادثه در این باره گفت: در میانه 
دعای ندبه فردی تنومند ایستاد و با صدایی بلند گفت 
که برای هدایت مردم آمده است. زمانی که دعای ندبه 
تمام شــد، او چاقویی را از آبدارخانه مسجد برداشت و 
شهروندان حاضر را مجروح کرد و پس از بازداشت گفت 

که به من الهام شده بود که به مردم حمله کنم.
در همین حال روابط عمومی دادگســتری کل استان 
فارس نیز در اطالعیه ای اعالم کــرد: پس از برگزاری 
دعای ندبه در مسجد حاج عباس شیراز یکی از حاضران 
در مسجد با استفاده از کارد موجود در آبدارخانه مسجد 
اقدام به حمله و مصدومیت 9نفــر از نمازگزاران کرد. 
درپی وقــوع حمله فردی به نمازگزاران مســجد حاج 
عباس شیراز، دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان 
فارس نیز از تشکیل تیم مشــترک انتظامی و امنیتی 
تحت نظارت سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی 

شیراز در راستای بررسی ابعاد این حادثه خبر داد.
سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه از لحظه وقوع حادثه 
یکی از معاونین دادستان مرکز استان در مسجد حاضر 
شد، گفت: فرد ضارب دســتگیر شده و پس از تشکیل 

پرونده و ارجاع به بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی 
 و جرائم امنیتی شیراز جهت تحقیقات به تیم مشترک 
پلیس اطالعات و آگاهی استان تحویل شده است. وی 
افزود: پس از حضور مقام قضایی در بیمارستان و بررسی 
وضعیت مصدومان حادثه مســئوالن بیمارســتان از 

مساعد بودن حال هر 9مصدوم حادثه خبر دادند.
این مقام قضایی تصریح کرد: هویت ضارب مشــخص 
شده اســت و تحقیقات درخصوص انگیزه ارتکاب این 

اقدام مجرمانه توسط متهم در حال بررسی است.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز نیز پیش از این آمار 
مصدومان را 8نفر ذکر کرده و گفته بود: فردی که صبح 
جمعه 2۵شهریور1401، 8 شهروند را در مسجد حاج 
عباس در خیابان حافظ شیراز به وسیله چاقو مجروح 

کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ فرج شجاعی در تشــریح جزئیات این حادثه 
گفت: ساعت 9صبح جمعه به دنبال تماس شهروندان 
با مرکز فوریت های پلیسی110 مبنی بر مجروح شدن 
چند نفر شهروند شیرازی توســط یک فرد در یکی از 
مساجد شیراز، مأموران انتظامی برای بررسی موضوع 

به محل اعزام شدند.
این مقــام انتظامی افــزود: متهم با تــالش مأموران 
کالنتری34 جام جم دستگیر و به مقر انتظامی انتقال 
داده شد و مصدومان نیز توســط 4دستگاه آمبوالنس 
اورژانس به بیمارســتان شــهید رجایی شیراز منتقل 

شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز گفت: براساس 
اســتعالم صــورت گرفتــه، وضعیــت مصدومــان 
رضایت بخش است و تحقیقات از متهم درخصوص علت 

و انگیزه ارتکاب این جرم در دست بررسی است.

حمله خونین به 9نمازگزار در مسجدی در شیراز

رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مرکز 
فوریت های پزشــکی آبادان از پیدا شــدن جسد 
فرد گرفتار زیر آوار باقیمانده ســاختمان متروپل 

خبر داد.
دکتر ســیدنادر نقیبی گفت: صبح پنجشنبه )2۵ 
شهریورماه( پیکر فردی که زیر آوار متروپل گرفتار 

شده بود، کشف و به اورژانس تحویل داده شد.
وی افزود: براســاس اطالعات داده شده، این فرد 
رضا کریمی نام دارد و 18 ساله و از اتباع افغان بوده 
است. روز چهارشنبه )23شهریورماه( بخش هایی 
از باقیمانده ساختمان متروپل آبادان هنگام انجام 

عملیات تخریب توسط پیمانکار، فرو ریخت.

جزئیات تازه از مرگ شلیر رسولی
 چنــد روز پــس از مرگ 

هولناک شلیر رسولی، زنی پیگیری
که برای فرار از دست مردی 
که نیت سوئی داشــت خودش را از پنجره 
خانه بیرون انداخته بود جزئیات تازه ای از 

این حادثه هولناک افشا شد.
مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان در 
این باره می گوید: گوران پس از سقوط شلیر 
رســولی، برای فرار از محل حادثه اقدام به 
گروگان  گرفتن 2خانم و تیراندازی به سمت 

مأموران پلیس کرده بود.
لیال آژیر، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با بیان اینکه از روز نخست این 
حادثه با دستور استاندار در جمع این خانواده داغدیده حاضر و پیگیر پرونده آن هستیم، 
گفت: مرد متجاوز پس از آنکه شلیر رســولی خودش را از پنجره به پایین پرت کرده بود، 
حین فرار از پشت بام به منزل همسایه دیگر رفته و 2خانم دیگر را نیز به گروگان گرفته بود و 
خواسته از آنان نیز سوءاستفاده کند. وی با اشاره به اینکه دادستان مریوان قول داده که این 
پرونده را سریع بررسی و تعیین تکلیف کند، گفت: استاندار، رئیس کل دادگستری استان و 
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز پیگیر این موضوع بوده و خواسته 

همه مسئوالن و مردم تسریع در روند بررسی پرونده و اعدام این فرد رذل و اوباش است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اذعان به اینکه خانواده شلیر رسولی 
وضعیت روحی و روانی خوبی ندارند و فرزندانشان شاهد این ماجرا بودند، تصریح کرد: این 
خانم به خاطر حفظ آبرو، خود را از پنجره به پایین پرتاپ کرده بود و نباید حقش ضایع شود. 
همسایه ها پس از اطالع از این حادثه به خاطر ترس از گوران قادری، جرأت نکرده بودند جلو 
بیایند و اجازه ندهند چنین اتفاقی بیفتد چرا که او اسلحه، چاقو و اسپری فلفل داشته است.
وی با بیان اینکه این مرد حین فرار 3 تیر به سمت مأموران نیروی انتظامی شلیک کرده 

است، عنوان کرد: هم اکنون پرونده قضایی در مریوان در حال بررسی است.
آژیر با ابراز تأسف از اینکه رسانه های معاند نظام نیز همانند همیشه دنبال سوءاستفاده و 
حواشی هستند، ابراز داشــت: به مردم این اطمینان را می دهیم که همه مسئوالن پیگیر 

این پرونده هستند.


