ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺣﻀـﻮر ﺑـﺎ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑـﻒ در
اداره ﮐﺎر ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ
][ad_1
ﻃﺎﻋﺖ ﻧﮋاد ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﺎر ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،درﺑﺎره
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻒ در اداره ﮐﺎر ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ:ﯾﮏ
ارﺑﺎب رﺟﻮع ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻗﺼﺪ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون اﯾﻦ اداره را داﺷﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ارﺑﺎب رﺟﻮع در اﺗﺎق ﻣﻌﺎون ﺗﻌﺎون اداره ﮐﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و
ﮐﺎﻏﺬی را ﺟﻠﻮی وی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،در ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﯿﻦ ﮐﻪ وی در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮد ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻒ را از
ﮐﯿﻒ وﯾﻮﻟﻦ در آورد و او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﺎر ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ
ﺗﺴﻨﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی درﮔﯿﺮی رخ داد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﺼﺪوم ﺷﺪن ﻣﻌﺎون اداره ﺷﺪ .ﺗﯿﺮی از اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺿﺎرت
ﻗﺼﺪ ﺷﻠﯿﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻌﺎون اداره اﯾﻦ ﺷﻠﯿﮏ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪ.
ﻃﺎﻋﺖ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در واﻗﻊ ﺿﺎرت ،ﻓﺮدی
ﺑﻨﺎم “ف-م” از اﻋﻀﺎی ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
دﻧﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ازآن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﻼف
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد اﺗﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف
ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﺗﺎق را ﺑﺒﻨﺪد .اﯾﻦ ﻓﺮد از ﺳﻮی
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،رأی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺻﺎدر و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ را در اداره ﮐﺎر ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﺪ.از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ
اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺎون ﺗﻌﺎون اداره ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ روﺑﻨﺪ وارد اﺗﺎق ﻣﻌﺎون
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ
ﺗﻌﺎون اداره ﮐﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﯿﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﯿﺮون
آوردن اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻌﺎون اداره ﮐﻞ روﺑﻪ رو ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره ﻓﺮد ﺿﺎرب را دﺳﺘﮕﯿﺮ و در اﺗﺎﻗﯽ
ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎون اداره ﮐﺎر ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﻣﺼﺪوم
و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدو ﻓﺮد ﺿﺎرب دﺳﺘﮕﯿﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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