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حادثه

پنجشــنبه  28 تیر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1453

این خواننده پاپ به نام" س. ح" با اتهام آزار و اذیت چند زن جوان دســتگیر شده است و تحقیقات از متهم برای مشخص شدن 10
جزئیات بیشتر از این پرونده سیاه آغاز شده است.متهم در بازداشت پلیس قرار دارد و اخبار تکمیلی پس از بازجویی های پلیسی 

اعالم خواهد شد.

  خواننده
  پاپ ایران 
دستگیر شد 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

آگهی ثبتی
ایرانیان  اکسپرس  دی  آی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   528475 ثبت  شماره  به   1397/04/20 درتاریخ 
14007709553 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
ارایه  فعالیت:  اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع  زیر جهت  به شرح 
کلیه خدمات و فعالیت ها ارایه خدمات تخصصی ترمینال راه آهن در 
کلیه نقاط ایران به خصوص شهر آستارا و راه اندازی و نگهداری ترمینال 
و تخلیه و بارگیری و نگهداری خرید و فروش و اجاره انواع ترمینال ها 
اعم از باری و مسافری ویا تجاری و انواع محموله ها با بهره گیری از 
جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات ترمینالی تامین برق و مانیتورینگ 
ترمینال ها و تولید و راه اندازی هر قسم کارخانه جهت تاسیس انواع 
مجاز-  کاالهای  کلیه  فروش  و  خرید  و  واردات  و  صادرات  و  ترمینال 
انجام تشریفات گمرکی وترخیص کاال از گمرکات داخلی وخارجی – 
انبارداری و نگهداری کاال ازجمله فله و محصوالت معدنی و محصوالت 
و  کانتینر،  واستریپ  استافینگ  و  بارشماری  وگازوپتروشیمی  نفتی 
نمایندگی خطوط راه آهن داخلی وخارجی و خدمات فورواردری، داللی 
تامین  المللی  بین  ونقل  حمل  های  شرکت  برای  کاری  العمل  وحق 
آهن  راه  های  واگن  و  قطارها  مصرفی  ولوازم  یدکی  وقطعات  آذوقه 
احداث  وبالعکس-  کشورها  کلیه  از  مجاز  کاالها  کلیه  )مبادله(  سوآپ 
بارانداز وترمینال جهت کاال وارداتی وصادراتی تعمیرات و تجهیزات فنی 
قطارها و واگن ها و کلیه خدمات عمومی در زمینه تخلیه و بارگیری 
تامین پرسنل متخصص  تامین و نگهداری راهبردی تجهیزات راه آهن 
و  اجاره،  اداره،  مقررات خرید،  و  قوانین  در چهارچوب  غیرمتخصص  و 
فروش هر نوع ترمینال برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار و مسافر، 
سوخت رسانی و نظایر آن قبول نمایندگی و اعطای نمایندگی به کلیه 
امر  در  گذاری  سرمایه  خارجی،  و  داخلی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
ساخت انواع ترمینال وقطار و واگن و تانکر و تولید کلیه ملحقات مربوطه 
به طور مستقل یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا 
خارج از کشور، تاسیس و تعطیل شعب و نمایندگی ها در هر نقطه دنیا 
بانک ها  ایران که برای توسعه شرکت مفید باشد، سپرده گذاری در  و 
بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات  و  فروش  و  خرید  و 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله یخچال-کوچه شهید علی 
اول-واحد  1533-طبقه  شریعتی-پالک  علی  دکتر  سرافراز-خیابان 
عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1941934446 کدپستی  شرقی 
از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   4000000 مبلغ  از  است 
شرکا آقای فواد موسیف به شماره فراگیر 115667560 دارنده 40000 
ریال سهم الشرکه آی دی اکسپرس به شناسه فراگیر 3003344763 
دارنده   115677635 ملی  شماره  به  گارابایلی  امین  نمایندگی  به  و 
3960000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای فواد موسیف به شماره 
فراگیر 115667560و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت 
کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق  عامل:  مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر 
ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  آگهی های  درج  جهت  شهروند  االنتشار 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )206925(

استاندار چهارمحال و بختیاری جشنواره کتابخوانی رضوی 
را پیــام آور دانایــی، معرفــت و بهترین فرصت برای اشــاعه 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ســایه کرامات علی ابن موســی 
 الرضا)ع( عنوان کــرد. به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری، اقبال عباســی، 
استاندار چهارمحال و بختیاری، ضمن اشاره به اهمیت و ارزش 
جشنواره کتابخوانی رضوی اظهار داشت: حضور هشتمین امام 
معصوم ما شــیعیان در ایران، تاثیر فزاینــده ای بر نگرش های 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ما ایرانیان گذاشــته بطوریکه 
جایــگاه ثامن الحجج )ع( بــرای ما نه فقط جایــگاه معنوی و 
اخالقی بلکه جایگاه تاریخ ساز و هویت آفرین است. وی افزود: 
مردم ایران اسالمی گرچه نســبت به ائمه اطهار)ع( شناخت و 
ارادت ویژه ای دارند اما حضور حضرت رضا )ع( درکشــور، قدر 
و منزلت این امام همام را نزد ما دوچندان کرده و سبب شده تا 
با تاسی از ســیره رضوی در برگزاری جشنواره های فرهنگی و 
مذهبی، زندگی خویش را با گوهــر تابناک دانایی مزین کنیم. 
رئیس انجمــن کتابخانه های عمومــی چهارمحال و بختیاری 
ضمن دعوت از کلیه مردم برای اســتفاده از فرصت باقی مانده 
جهت شرکت در این جشنواره بیان داشت: ضمن گرامیداشت 
ســالروز میالد با سعادت حضرت علی ابن موســی الرضا)ع( و 
حضرت معصومه )س( با عنایت به اینکه جشــنواره کتابخوانی 
رضوی در ایام با برکت دهه کرامت در گســتره ملی و با همت 
نهاد کتابخانه های عمومی همچنان در حال برگزاری اســت، 
انتظار مــی رود در این ایام مبارک این جشــنواره فرهنگی با 
مشارکت هرچه بیشتر اقشــار مردم و کلیه ادارات به بهترین 
شکل ممکن برگزار شــود تا گامی در راستای افزایش فرهنگ 
مطالعه و همچنین شــناخت هرچه بهتر نســبت به سیره و 

سبک زندگی حضرت ثامن الحجج باشد.

   استاندار چهارمحال و بختیاری:   
جشنواره کتابخوانی رضوی پیام آور 

دانایی بر مدار کرامت انسانی است

استان

محمدعلی شربتدار:گلستان | به گزارش  روابط عمومي 
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گلستان

 معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهداری و حمــل و نقل 
جاده ای گلســتان خبر داد: مالکین ناوگان باری و مســافری 
اســتان فقط می توانند از طریق دریافت حوالــه از اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان، الستیک مورد نیاز 
ناوگان خود را تامین کنند. ایوب میرشــاهی با اشاره به اینکه 
پنج عامل فروش رسمی در استان مشخص شده، افزود: ناوگان 
جاده ای غرب استان برای دریافت معرفی نامه)حواله( باید به 
پایانه مسافربری شهرســتان گرگان و ناوگان جاده ای شرق 
اســتان، به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
گنبدکاووس مراجعه نماینــد. معــاون اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای گلستان متذکر شد: توزیع کنندگان و یا 
عاملین فروش به هیچ عنوان حق فروش خارج از معرفی نامه 
را ندارند و در صورت مشاهده، تخلف آنان مصداق عرضه خارج 
از شبکه مجاز محسوب و با متخلفان برخورد قانونی می شود. 
گفتني است در استان گلســتان حدود 8500 ناوگان باری و 

1505 ناوگان مسافربری فعالیت دارند.

توزیع الستیک موردنیاز ناوگان جاده ای 
در گلستان آغاز شد

استان

اصفهان مختومه  پرونده  شهروند| جنجالی ترین 
اعالم شد. پرونده 4دختری که اتفاقی دردناک برای 
آنها، احساســات و افکار مــردم را تحت تاثیر قرار 
داد. 4 سال گذشــت و حاال پرونده پر از معما و سوال 
مختومه اعالم شده است. 4سال از آن مهرماه جهنمی 
گذشــته که طی چند روز دخترانی جوان، بی هیچ 
جرمی مجازات شدند. مجازاتی وحشتناک که تمام 
زندگیشان را نابود کرد و آنها چندین سال عذاب و درد 
کشیدند و سوختند. 4دختر اصفهانی که در یک چشم 
بر هم زدنی زیبایی شان را از دســت دادند و زندگی 
برایشان جهنم شد. اما جهنم واقعی اینجا بود که هیچ 
کدام از این قربانی ها نفهمیدند به چه گناهی مستحق 
چنین عذابی شدند. تمام سوال هایشان بی جواب ماند 
و حتی نتوانستند فردی که زندگیشان را تباه کرده از 
نزدیک ببینند یا بفهمند او کیست. این معماها از خود 
اسید برایشان سوزاننده تر بود. حاال دیگر با مختومه 
شدن این پرونده همان کورسوی امیدی که برای حل 
این معماهای تلخ وجود داشت، از بین رفته و قربانیان با 
گرفتن دیه هایشان بدون اینکه بفهمند عامل سیاهی 
زندگیشان چه کسی است، به زندگی ادامه می دهند. 
مرضیه، مینا، سحر و ســهیال 4دختری هستند که 
قربانی شدند و 4سال اســت زندگیشان به سختی 
می گذرد. حاال حســین عباس علیزاده، وکیل سابق 
این قربانیان اعالم کرده که پرونده با پرداخت دیه از 
بیت المال مختومه شده است. این وکیل در توضیح 
بیشتر در این باره به »شهروند« می گوید: »پرونده با 
پیدا نشدن متهم یا متهمان مختومه شد. این مسأله 
از لحاظ قانونی کامال درســت است. چرا که در قانون 
مجازات اسالمی اگر شناسایی و دستگیری متهم طول 
بکشد باید خسارت یا دیه از صندوق دولت پرداخت 
شود. با پیگیری هایی که انجام شد و از آنجا که موکالنم 
مطالبه دیه کرده بودنــد، دادگاه نیز با توجه به پیدا 
نشدن متهم یا متهمان پرونده حکم به پرداخت دیه از 
محل صندوق دیه بیت المال داد. این صندوق براساس 
گزارش پزشــکی قانونی مبنی بر جراحات وارده به 
موکالنم و رأی دادگاه و تالش های دادســتان دیه را 
پرداخت کرده است. اعتراضی هم نمی توانیم داشته 
باشیم چرا که فایده ای ندارد. زیرا قانون رعایت شده 
است. پزشکی قانونی نیز بر اساس میزان جراحات، در 

این باره تصمیم گرفته است. البته باید بگویم که اگر در 
این پرونده مظنون پیدا شود، دوباره به جریان خواهد 
افتاد و به این مســأله رسیدگی خواهد شد. یعنی در 
رابطه با دستگیری عامل یا عامالن این حادثه، پلیس 

نهایت تالش خود را کرده و خواهد کرد.«
عباس علیزاده با بیان اینکه وکیل مدافع چهار نفر از 
قربانیان این حادثه بوده است، ادامه می دهد: »البته اگر 
زمانی متهم یا عامالن این فاجعه شناسایی و دستگیر 

شوند، رسیدگی قضائی انجام خواهد شد.«
دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست

مینا زنی 36ساله است که 4سال پیش قربانی این 
حادثه شــد. او بعد از این اتفاق دردناک مجبور شد از 
شوهرش جدا شود و با پســر 14 ساله اش به تنهایی 
زندگی کند. این زن که حاال زندگی سختی را پشت سر 
می گذراند در این باره به »شهروند« می گوید: »چند ماه 
پیش بود که گفتند می خواهند دیه را پرداخت کنند. به 
من در کل80 تومان پرداخت کردند اما طی چند مرحله؛ 
یعنی هر چند ماه یک بار مبلغی پرداخت شد. در این 
مدت هم آنقدر مشکالت داشــتم که نمی توانستم 
پرونده را پیگیری کنم. راســتش وقتی متوجه شدم 
پرونده مختومه شده، برایم مهم نبود. سوال های زیادی 
در ذهنم است، اینکه به کدامین گناه و چرا ما انتخاب 
شدیم برای مجازات و عذاب؛ اما می دانم که فایده ای 
ندارد و این ســوال ها برای همیشه بی جواب خواهد 
ماند. من در این حادثه، قرنیه چشــم چپم سوخته، 
صورتم را جراحی کردم، دستانم گوشت اضافه آورده 
است. گردن و موی سرم هم سوخته دیگر در نمی آید. 
بینایی دارم اما باید کلی هزینه کنم تا صورت و دست و 
موی سر و چشمانم درمان شود. ولی این پول را ندارم. 
با پسر 14 ساله ام به تنهایی زندگی می کنیم و زیر نظر 
کمیته امداد و بهزیستی هستیم. فقط می توانم با هزینه 
اندک، زندگیمان را بچرخانم. نمی توانم کار کنم و باید 
از پس هزینه های زندگیمان بر آیم. برای همین این 80 
میلیون هم نصفش برای درمانم خرج شد و بقیه اش را 
هم برای زندگیمان هزینه کردم. دیگر هیچ پولی برای 
درمان ندارم. هم برای پیدا نشدن متهم و هم به خاطر 
مبلغ دیه اعتراض دارم، ولی اعتراضم را اعالم نمی کنم، 
چراکه می دانم فایده ای ندارد و دیگر هیچ چیز برایم 

مهم نیست. فقط سالمتی ام را می خواهم.«

پس از 4 سال پرونده قربانیان اسید پاشی مختومه شد

 رازهای دختران اصفهانی
 سر به ُمهر ماند 

شهروند|  صبح دیروز یکی از شعب بانک ملی در محدوده 
نعمت آباد مورد سرقت مســلحانه قرار گرفت. سارق مرد 51 
ســاله ای بود که  صورت خود را با عینک و ماســک پوشانده 
بود. او وارد شــعبه بانک ملی در محدوده نعمت آباد شــد و با 
شلیک تیر هوایی اقدام به سرقت 70 میلیون تومان  کرد و در 
 حالی که قصد داشــت از محل متواری شود، توسط ماموران

 دستگیر شد.
این بانک نگهبان نداشت، به همین دلیل سارق به راحتی 
وارد بانک شد و توانست دســت به سرقت بزند. متهم پس از 
سرقت قصد خروج از شعبه بانک را داشت که با در بسته مواجه 
شد. او  هنگام خروج نتوانست قفلی را که خودش بر در بانک 
زده بود باز کند و به همین دلیل پشت در گیر افتاد. در همین 
راستا نیز اقدام به شلیک تیر کرد و همین امر سبب سوختگی 

شلوار یکی از کارمندان بانک شد.
وقتی سارق  نتوانست در بانک را باز کند، عوامل پلیس در 
محل حاضر شدند و تیم های پشتیبانی نیز در محل حضور 

یافتند و اقدام به دستگیری متهم  کردند.
 در بررســی پول های همراه متهم مشــخص شد که وی 
 حدود 70 میلیــون تومــان تراول چک را از بانک ســرقت

 کرده است.
بر اســاس نتایج تحقیقات، متهم همدســتی نداشت و با  
موتورسیکلت فاقد پالک  قصد سرقت از بانک را داشت.  متهم 
در بازجویی ها ادعا کرد که اسلحه اش مربوط به 20 سال پیش 
است اما اسلحه جدید است و  سه، چهار سال پیش تولید شده 
است. اقدام این فرد در تیراندازی که با فشنگ های جنگی انجام 
شد خوشبختانه منجر به آسیب دیدگی هیچ یک از کارمندان و 

شهروندان داخل بانک نشد.
برای تحقیقات بیشــتر، فیلم ها و تصاویر ضبط  شــده از 

دوربین ها  توسط پلیس  بازبینی خواهد شد.
عامل این سرقت مسلحانه  پس از دستگیری به  کالنتری 
153 شهرک ولیعصر  منتقل شد.  او در بازجویی ها ادعا کرد 
که اسلحه را از سال ها قبل خریداری کرده بوده  و آن را در خانه 
نگه می داشت. متهم 51 ساله که با فشنگ های جنگی دست 

به سرقت زده بود، درباره انگیزه اش از سرقت اظهار کرد: خانه 
ساخته بودم و حدود 60 میلیون تومان بدهی داشتم. موعد 
چک هایم رسیده بود و اگر چک ها را پاس نمی کردم، دستگیر 
می شدم؛ به همین دلیل فکر سرقت از بانک به سرم زد. روز قبل 
از سرقت به این شــعبه از بانک آمدم و آنجا را بررسی کردم و 

تصمیم به سرقت گرفتم.
این سارق که مدعی است سابقه سرقت نداشته، گفت: پیش 
از این دســت به خالف نزده بودم اما واقعا شرایط طوری بود 
که هیچ راه دیگری نداشتم. سارق مسلح بانک انگیزه سرقتش 
را پاس کردن چک های خود عنــوان کرد و گفت: من راننده 
بیابان هستم و  اسلحه را برای حفاظت از خودم خریداری کرده 
بودم. وی افزود: نقشه ســرقت از بانک یک روز قبل به ذهنم 
رسید. چند روزی بود که درگیر پاس نشدن چک هایم بودم و 

می خواستم به هر صورت که شده چک ها را پاس کنم.
این سارق بانک در تشــریح جزییات سرقت اظهار داشت: 
ساعت 7:30 وارد بانک شــعبه نعمت آباد شدم. بانک خیلی 

خلوت بود و به نظرم زمان مناسبی برای سرقت بود.
وی افزود: وارد بانک که شدم اول با قفلی که همراه داشتم 
در را از پشت قفل کردم تا کسی وارد بانک نشود، بعد اسلحه ام 
را به سمت سقف گرفتم و یک تیر هوایی شلیک کردم. صدای 
شلیک که بلند شد همه وحشت کردند و جیغ کشیدند؛ هم 

کارمندان و هم مشتریان بانک.
سارق بانک خاطرنشان کرد: البته فشنگ ها مشقی بود و 
آسیبی نمی زد، اما صدای آن طوری بود که همه وحشت زده 
شدند. رو به کارمندان کردم و گفتم اگر پول ندهید به سمت 

شما شلیک  می کنم.
به سمت گاوصندوق رفتم و از رئیس بانک خواستم آن را باز 
کند. وقتی گاوصندوق را باز کرد هرچه درون آن بود را داخل 
کیف دستی ریختم و به سمت خروجی حرکت کردم، اما وقتی 
کلید را داخل قفل قرار دادم که در را باز کنم کلید گیر کرد و 
در باز نشد. خیلی ترسیدم. کارمندان بانک هم متوجه ترس 
من شدند و به ســمت من  آمدند. همان موقع هم شنیدم که 
کسی با پلیس 110 تماس گرفته است. وی افزود: برای این 
که کارمندان بانک جلوتر نیایند یک گلوله به سمت پای یکی 
از آنها شلیک کردم که فقط شلوار آن کارمند را پاره کرد، اما 

همزمان با آن کارمندان مرا دستگیر کردند.
ســارق بانک اظهار داشــت: بالفاصله ماموران کالنتری 
خودشان را به محل رساندند و عالوه بر اینکه به من دستبند 

زدند، موتوری که با آن آمده بودم را نیز مصادره کردند.

مرد 51 ساله برای اینکه چک های خانه اش را پاس کند، دست به سرقت زد

 سرقت وودی آلنی
  با عینک و اسلحه از بانک ملی

شــهروند|  خبر کوتاه بود و تکان دهنده. تجاوز هولناک دیگر این بار در 
شیراز. یک مربی ورزشی متهم اصلی این پرونده است. پرونده ای که هرچند 
تاکنون یک شاکی دارد، اما گفته می شــود تعداد قربانیان این حادثه بیش از 

اینهاست. 
ترس از آبرو باعث شــده تا خانواده هایی که فرزندان نوجوانشان در قربانی 
نقشــه های کثیف مربی ورزشی شــده اند، از مطرح کردن شکایت صرف نظر 
کنند.  از ســوی دیگر، مقامات قضائی اســتان فارس با  تأییــد تجاوز مربی 
ورزشی در شیراز از دســتگیری متهم 40ســاله و صدور کیفرخواست خبر 
داده اند. در این اطالعیه آمده اســت که متهم این پرونده هیچ سابقه کیفری 
نداشته و تاکنون فقط خانواده یک پسربچه 10ساله شکایت کرده اند. از سوی 
دیگر اما، برخی خبرها در شــبکه های مجازی از تعداد بیشــتر قربانیان این 

حادثه حکایت دارد. 
همه چیز از پیج اینســتاگرامی یک فعال اجتماعی و مستندساز شروع شد. 
این که مــادر یکی از نوجوانان، تمــاس گرفته و ماجرا را برای او شــرح داده 

است، این که فرزند10ساله اش چگونه از سوی مربی دفاع شخصی آزار و اذیت 
جنســی شده و به او تجاوز شــده است. مســتندات و مدارک پزشک قانونی 
حرف های این مادر را تأیید می کرد. در پیگیری های بعدی هم مشــخص شد 
که چند نوجوان دیگر هم سرنوشــت تلخ مشــابهی را از ســرگذرانده اند، اما 

خانواده های آنها به دلیل ترس از بی آبرویی حاضر نیستند شکایت کنند. 
پســربچه 10ســاله ای که مادرش برای نخســتین بار پرده از این حادثه 
هولناک برداشــت، درباره جزییات این حادثه گفته اســت: »آن روز مربی ام 
کالس را زودتــر تعطیل کرد. من هم رفتم تا لباس هایــم را عوض کنم، اما او 
جلویم را گرفت و گفت باید بمانم تا بیشــتر تمریــن کنیم. من هم به ورزش 
به خصوص دفاع شــخصی خیلی عالقه دارم. ماندم و تمرین شــخصی شروع 
شد. چند ضربه ای بین ما ردوبدل شــد تا این که ضربه محکمی به کمرم زد و 
من روی زمین افتادم، ضربه  او به نحوی بود که نمی توانســتم پاهایم را تکان 
بدهم...« پزشکی قانونی هم تجاوز به این کودک 10ساله را تأیید کرده است. 

مستندات و مدارک الزم هم دراختیار مسئوالن قضائی قرار گرفته است. 

به دنبال رسانه ای شدن این حادثه، دادستان شیراز در واکنش به این حادثه 
از دستگیری متهم خبر داد. علی صالحی دادســتان عمومی و انقالب شیراز 
در این باره گفت: »متهم 40ســاله و فاقد سابقه کیفری است که پس از اقدام 
مجرمانه خود بالفاصله دســتگیر و هم اکنون با قرار بازداشت در زندان به سر 
می برد. برای متهم قرار جلب به دادرســی و کیفرخواست صادرشده پرونده 
هم اکنون در محاکم کیفری یک اســتان فارس مطرح و درحال رســیدگی 

است.«
 صالحی همچنین از لغو مجوز فعالیت های ورزشــی متهــم خبر داد و در 
این باره گفت: »در این پرونده تنها یک نفر شــاکی اســت و تاکنون شــاکی 
دیگری از متهم طرح شــکایت نکرده اســت. با این وجود اما برای متهم قرار 
نظارت قضائــی و منع کامل از فعالیت ورزشــی و مربی گــری صادر و مجوز 

فعالیتش لغو می شود.«
اما به نظر می رســد این پرونده تعداد قربانیان بیشــتری داشــته باشــد. 
بنابر اعالم برخی افــراد مطلع، متهم این پرونده رفتار مشــابهی با نوجوانان 
باشگاه ورزشــی داشته اســت، اما خانواده های آنها به دلیل حفظ آبرو حاضر 
به شکایت کردن نیســتند. مشــابه همین حادثه هم چندی پیش در یکی از 
دبیرســتان های پســرانه تهران رخ داد که با توجه به حساسیت های زیادی 
که درپی داشت، به طور خاص در دستور کار قرار گرفت  و درنهایت چند روز 

پیش متهم به 10 سال حبس و شالق محکوم شد.  

مربی دفاع شخصی به اتهام آزار و اذیت یک کودک  بازداشت شد

تجاوزی دیگر این بار در شیراز
  گفته می شود تعداد قربانیان بیشتر است اما خانواده پسران نوجوان  به خاطر حفظ آبرو  شکایت خود را اعالم  نکرده اند 


