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رئي�س پلي�س امني�ت ته�ران از كش�ف بي س�ابقه ترين 
داد.  خب�ر  پايتخ�ت  جن�وب  در  محترق�ه  م�واد 
سردار عليرضا لطفي گفت: چندي قبل مأموران پليس امنيت تهران 
در جريان توليد و ورود محموله بزرگ مواد محترقه در جنوب تهران 
قرار گرفتند. با بررسي هاي پليسي مشخص شد فردي در روستاي 
خانلق فشافويه مشغول تهيه اين مواد براي روزهاي پاياني سال است 
كه ساعت ۱۶ روز پنج شنبه س��وار بر يك وانت پيكان دستگير شد. 
سردار لطفي گفت: در بررسي خودروي متهم ۲۴ ميليون و ۷۵۰ هزار 
ترقه پيازي كشف شد. متهم در بازجويي ها اعتراف كه مواد محترقه 
زيادي را در دو انبار جداگانه در كهريزك ذخيره كرده اس��ت كه در 
بازرس��ي از اين انبارها ۳۰ ميليون ترقه پيازي و ۱۰ هزار و ۹۶۰ ترقه 
آبشار، ۴۰ هزار دوك ترقه آبشار و لوازم ساخت آن كشف و ضبط شد. 
لطفي با اعالم اينكه محل با دستور قضايي پلمب شد، گفت: تحقيقات 

از متهم ادامه دارد. 

شكارچي غيرمجاز كه براي شناسايي شكار از پهپاد استفاده 
مي كرد بازداشت شد. 

به گزارش ديده بان محيط زيست، روز پنج شنبه به نيروهاي يگان 
محيط زيست شهرستان آرادان خبر رسيد كه شكارچي غيرمجاز 
براي ش��كار وارد عرصه هاي طبيعي اين شهرس��تان ش��ده است 
بنابراين محيط بانان براي بررسي راهي محل شدند. رئيس حفاظت 
محيط زيست شهرستان آرادان گفت: محيط بانان پس از جست و جو 
شكارچي غيرمجاز را در حالي مشاهده كردند كه مشغول هدايت يك 
پهپاد در حال پرواز در آسمان بود بنابراين او را بازداشت و در بازرسي 
از وي يك اسلحه شكاري كش��ف كردند.  جواد شاه حسيني اظهار 
داشت: منطقه اي كه شكارچي متخلف در آن دستگير شد زيستگاه 
جبير است و پرواز پهپاد در آسمان نيز براي پيدا كردن حيات وحش 
بخصوص يافتن جبير در بيابان بوده است. متهم با هماهنگي مقام 

قضايي براي تحقيقات بيشتر در اختيار پليس امنيت قرار گرفت. 

 كشف ۵۵ ميليون ترقه 
در جنوب تهران

 شكارچي غيرمجاز  از پهپاد 
براي شكار استفاده مي كرد 

پسر جواني كه در مراسم س�يزده بدر پسر دايي اش را بر سر 
پول جوجه كباب به قتل رسانده بود، بار ديگر محاكمه مي  شود. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه سيزدهم فروردين ماه سال ۹۵ بود 
 كه تحقيقات مأموران پليس تهران درباره مرگ مش��كوك پسر 
۲۴ ساله  اي به نام آرمان در يكي از بيمارستان  هاي شهر آغاز شد. 

شواهد نشان مي  داد پسر جوان در جريان درگيري با پسرعمه  اش 
مجروح و سپس به بيمارستان منتقل شده و بر اثر شدت جراحات 
فوت كرده است. بنابراين پرونده با فرضيه قتل عمد تشكيل و بنا 
به گواهي شاهدان سپهر ۲۴ ساله بازداشت شد. او با انكار جرمش 
گفت: »در مرگ آرمان مقصر نيستم. او شرب خمر كرده بود كه در 

جريان درگيري رفتارش غير قابل كنترل بود. «
او توضيح داد: »دو ساله بودم كه پدرم فوت كرد و مادرم بعد از تزريق 
اشتباه آمپول، پاهايش را از دست داد و براي هميشه روي صندلي 
چرخدار نشست. اين شرايط باعث شد پدربزرگم توجه بيشتري به 
ما داشته باشد، اما در بين بچه هاي ديگر باعث حساسيت مي  شد. « 
او در شرح روز حادثه گفت: »يك روز قبل از حادثه قرار شد براي 
دورهمي سيزده بدر، من و سپهر جوجه كباب بخريم و هر كس سهم 
خودش را بپردازد، اما آن روز بعد از خوردن ناهار پدربزرگم اصرار 
كرد سهم من و مادرم را حساب كند. اين كار باعث ناراحتي سپهر 
و پدر و مادرش شد. آنجا بود كه بعد از صحبت با مادرش به طرف 
ما آمد و از عصبانيت اسباب خانه را شكست. پدربزرگم كه ترسيده 
بود، تلفن همراهش را به من داد تا با ۱۱۰ تماس بگيرم، اما سپهر فكر 

مي  كرد مي خواهم از او فيلم بگيرم و به پليس نشان دهم. « 
متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز سپهر بعد از خوردن ناهار 
مشروب خورده و رفتارش غيرقابل كنترل بود، به همين خاطر تنها 
راهي كه به ذهنم رسيد، اين بود كه مادرم و پدربزرگم را به اتاقي 
ببرم و در را قفل كنم. سپهر تا اين صحنه را ديد، شيشه باالي در 
اتاق را شكست و سعي داشت از آنجا داخل اتاق شود كه قسمتي از 

شيشه به شكمش فرو رفت. «
با ثبت اين توضيحات با توجه به تناقضات در اظهارات شاهدان 
حادثه كيفرخواس��ت عليه آرمان صادر و پرونده به شعبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد. متهم در اولين 
جلسه محاكمه، در حالي پاي ميز محاكمه قرار گرفت كه پدر و 
مادر مقتول براي وي درخواست قصاص كردند. در ادامه با شرح 
دوباره ماجرا از سوي متهم، پدر بزرگ وي به عنوان شاهد ماجرا 
گفت: »پشت اين حادثه يك كينه قديمي وجود داشت.«  او در 
ادامه گفت: »مدت ها بود سپهر سهم ارثيه پدرش را مي خواست، اما 
راضي نش��دم و بار آخري كه اين حرف را زد، گفتم تا موقعي كه 
زنده  ام دوست دارم بچه هايم را در خانه خودم دور هم ببينم. سپهر 
حرفي نزد، اما معلوم بود كه قانع نشده و ناراحت است. اين بود كه 
روز حادثه بهانه گرفت و با تحريك حرف  هاي مادرش اين حادثه 
رقم خورد. « پيرمرد در پايان با تأييد اظهارات آرمان گفت: »آن 
روز بعد درگيري سپهر با پاهاي خودش از خانه خارج شد. فرداي 
آن روز بود كه به كالنتري رفتيم تا به خاطر شكستن وسايل خانه 
شكايت كنيم كه متوجه شديم او فوت كرده است. چيزي از عمرم 
نمانده و هر دوي آنها نوه هاي من بودند، بنابراين دليلي ندارد كه 

بخواهم دروغ بگويم «
در پايان هيئت قضايي بعد از شور متهم را به قصاص محكوم كرد. 
اين حكم به ديوان عالي كش��ور فرستاده ش��د، اما قضات يكي از 
شعبات ديوان حكم صادره را به دليل تناقضات شاهدان و اظهارات 
متهم، همچنين نامش��خص بودن علت تامه مرگ، نقض كرد و 
پرونده را براي رسيدگي دوباره به شعبه همعرض فرستادند. به اين 

ترتيب متهم بار ديگر محاكمه خواهد شد. 

 عامل قتل سيزده بدر 
دوباره محاكمه مي شود

فرمانده ناجا با تأكيد بر اينكه به هي�چ عنوان به هيچ گروه، 
دسته، فرقه و جريان سياس�ي اجازه تحركات ضدامنيتي 
و غيرقانون�ي نخواهي�م داد، گف�ت: ان ش�اء اهلل در اس�رع 
وقت اين اراذل و اوباش داعش�ي و مخ�ان نظم و امنيت در 
محكمه عدل جمهوري اسامي ايران محاكمه خواهند شد. 
سردار حسين اشتري روز پنج شنبه در مراسم وداع با شهداي 
فاطمي )عرصه نظم و امنيت ( باگراميداشت ياد و خاطره شهداي 
انقالب، دفاع مقدس و شهيدان مدافع حرم و حريم و شهداي 
عرصه نظم و امنيت به ويژه چهار ش��هيدي كه در درگيري با 
آشوبگران به فيض شهادت رسيدند با اشاره به اينكه سه تن از 
اين عزيزان از ش��هداي بزرگوار ناجا و يك شهيد نيز از برادران 
عزيز بسيجي است، ادامه داد: امروز نيروي انتظامي و بسيج عزيز، 
با قدرت و اقتدار در مقابل هر بي نظمي و اخاللي ايس��تاده اند. 
سردار اشتري تأكيد كرد: فرزندان ملت در ناجا در مأموريت هاي 
مختلف از نقطه صفر مرزي تا دل شهرها به صورت شبانه روزي 
براي استقرار نظم و امنيت مش��غول خدمت هستند و امنيت 
مثال زدني ما در منطقه مرهون خون شهداست. وي خاطر نشان 
كرد: شهدا مظلومانه و بدون هيچ ادعايي رفتند و با شهادت و 
ايثارگري خود امنيت و آرامش را به مردم هديه كردند. بايد اين 
عزيزان و خانواده آنه��ا را قدر بدانيم كه امنيت ما مرهون خون 

اين عزيزان است. 
فرمانده ناجا تأكيد كرد: نمي گذاريم خون شهداي ناجا و بسيج 
كه در كنار هم با همدلي و هماهنگي، امنيت مي آفرينند پايمال 
شود، امروز ناجا، سپاه، ارتش، بسيج در كنار هم و با وحدت كلمه 
زير بيرق و پرچم فرماندهي معظم كل قوا، مقام معظم رهبري براي 
اجراي مأموريت ها تالش مي كنند و در اين مسير هيچ كوتاهي 

نمي كنند و تقديم اين شهدا مؤيد اين ادعا است. 

در ضرب االجلي 15 دقيقه اي غائله ختم شد
سردار اشتري با اشاره به حادثه خيابان گلستان هفتم پاسداران 
گفت: شاهد هماهنگي خوب بين ناجا، سپاه، بسيج، شوراي تأمين 
امنيت استان و وزارت كشور بوديم و اين مأموريت به خوبي انجام 
ش��د. وي با بيان اينكه در ضرب االجلي ۱۵ دقيقه اي اين غائله 
ختم شد، گفت: برخي سؤال مي كنند آيا نمي شد حاال كه ناجا 
و ديگر دستگاه ها اين توان را دارند، ماجرا با سرعت بيشتري به 
پايان مي رس��يد، بايد بگويم مديريت صحنه بايد با رعايت همه 
جوانب باش��د، برخي از س��اعات به دليل تراكم و تردد مردمي 
شايد اگر زودتر اقدام مي شد، مشكالتي پيش مي آمد. عالي ترين 
مقام انتظامي كشور تأكيد كرد: بدانيد و اطمينان داشته باشيد 
كه فرزندان ش��ما در ناجا و ديگر دستگاه هاي مسئول در موعد 
مقرر و در ضرب االجلي ۱۵ دقيقه اي، با آشوبگران با قدرت تمام 

برخورد كردند. 
برخورد قاطع با مخان امنيت

وي اضافه كرد: ظرف ۱۵ دقيقه آش��وبگراني كه خط و نش��ان 
مي كشيدند، دستگير شدند و با اين جماعت برخورد شد و ذليالنه 
و با روحيه ترس ميدان را خالي كردند و اين بيانگر اقتدار جمهوري 

اسالمي ايران است. 
سردار اشتري تأكيد كرد: هر كسي كه با هر عنوان، فرقه يا تفكري 
بخواهد امنيت كشور را به مخاطره بيندازد با قاطعيت و اقتدار با 

آنها برخورد خواهد شد. 
وي ادامه داد: هم��كاران بنده ب��ه تعبير مق��ام معظم رهبري 
»مجاهدان في سبيل اهلل« هستند و بر اين تعبير افتخار مي كنيم و 
آن را مدالي بر گردن خود مي دانيم. وي خاطر نشان كرد: با روحيه 
جهادي، توكل بر خداوند و توسل به ائمه اطهار و با آموزش ها، به 
هيچ عنوان به هيچ گروه، دس��ته، فرقه و جريان سياسي اجازه 

نمي دهيم تحركات ضد امنيتي و خرابكارانه داشته باشند. وي 
يادآور ش��د: ما با حضرت امام )ره(، مقام معظم رهبري، شهدا و 
خانواده آنها عهد بستيم و مي بنديم كه تا آخر ايستاده ايم و در هر 
كجا، هر شخصي قصد اخالل داشته باشد با اقتدار برخورد كنيم. 
وي با تسليت به خانواده معظم چهار شهيد مدافع امنيت گفت: 
واقعاً داغ اين عزيزان انقالبي و متعهد براي ما و خانواده هايشان 
سخت و سنگين است و بايد بگويم هرگز اجازه نمي دهيم خون 

پاك اين شهدا پايمال شود. 
سردار اشتري خطاب به خانواده معزز ش��هدا تأكيد كرد: ما در 
غم شما شريك هس��تيم و نمي گذاريم خون شهدا به هدر رود، 
نمي گذاريم و اجازه نمي دهيم كساني كه به دنبال ناامني كشور 

هستند به اهداف خود دست يابند. 
محاكمه عامان حادثه

فرمانده نيروي انتظامي خاطر نشان كرد: با هماهنگي خوبي كه 
با دستگاه محترم قضا صورت گرفته، ان شاء اهلل اين اراذل و اوباش 
داعش��ي و مخالن نظم و امنيت در اسرع وقت در محكمه عدل 
جمهوري اسالمي ايران محاكمه مي ش��وند و ما در اينجا عهد و 
پيمان مي بنديم كه راه ش��هدا را ادامه مي دهيم تا شرمنده آنها 

نباشيم. 
شهداي امنيت شجاعانه عمل كردند

وي با اشاره به شروع آشوب در خيابان گلستان هفتم پاسداران 
ادامه داد: بنده از دقايق اول پيگير ب��ودم و مرتب گزارش ها را 
دريافت مي كردم و بايد بگويم شهداي امنيت، شجاعانه عمل 
كردند و مظلومانه شهيد ش��دند و در اين حين توجه داشتيم 
كه صحنه به گونه اي مديريت ش��ود كه مردم كمترين آسيب 
و خس��ارت را ببينند، در مواقعي به خاطر مردم مجبور بوديم 
صبر كنيم تا مردم دچار خسران نشوند، ان شاء اهلل با محاكمه 

سخنگوي ناجا: هرگاه بر شيپور برخورد با مخالن امنيت دميده شود كسي را ياراي تاب در مقابل آن نيست

رئيس پليس كشور در آيين وداع با شهداي امنيت:

اجازه تحركات ضد امنيتي را به هيچ دسته و فرقه اي نخواهيم داد

عمليات امداد براي كش�ف اجساد مس�افران پرواز 
آس�مان از قله كوه دنا به علت ش�رايط دشوار جوي 
همچنان متوق�ف مانده اس�ت و ادامه آن تا اواس�ط 
هفت�ه امكان پذير نيس�ت. ب�ه دليل ب�رف و كوالك 
ش�ديد ج�ان امدادگران ب�ه خط�ر افت�اده و امكان 
پرواز و هلي برن نيرو به منطقه س�قوط وجود ندارد، 
انتقال زمين�ي پيكرها هم غيرممكن ش�ده اس�ت. 
 به گزارش خبرنگار ما، عمليات امداد از ظهر روز چهارشنبه و 
در چهارمين روز از وقوع حادثه به دليل شرايط دشوار جوي 
متوقف شد. امدادگران در آن روز توانستند ۳۲ قطعه از اجساد 
كشف شده را با كوله پشتي به پايين قله منتقل و به پزشكي 
قانوني منتقل كنند. براس��اس گزار ش هاي منتشر شده از 
محل حادثه، تيم هاي امداد به دليل ش��رايط دشوار حاكم 
بر منطقه با خطر جاني مواجه  شده اند، از همين رو عمليات 
امداد متوقف  و از نيروهاي بومي هم درخواس��ت شده است 
از حضور در محل خودداري كنن��د. همچنين تيم هايي از 
امدادگران تا مساعد شدن هوا براي ادامه عمليات در مناطق 
امن محل مستقر هستند. شاهين كريمي، فرمانده ميداني 
هالل احمر در محل حادثه گفت: شرايط نامناسب هوا مانع 
از ادامه عمليات انتقال اجساد شده و پيش بيني مي شود اين 
روند تا روز دوشنبه ادامه داشته باشد. در دو روز گذشته به علت 
نا مساعد بودن هوا و بارش برف در ارتفاعات دنا، همه امدادگران 
از منطقه خارج شده اند و عمليات متوقف شده است. وي ادامه 
داد: شواهد منطقه اي و پيش بيني هاي هواشناسي  با ادامه 
بارش برف، كاهش دما و مه گرفتگي، تا روز دوشنبه امكان 
ادامه عمليات انتقال اجساد وجود ندارد و در صورت بهبود 
شرايط، عمليات آغاز مي شود. وي ادامه داد: در حال حاضر 
شرايط بد جوي پايدار اس��ت و امكان تردد در منطقه نوقل 
وجود ندارد بنابراين به منظور حفظ جان امدادگران دستور 

آغاز عمليات امدادي به شرط بهبود هوا موكول شده است. 
ضرورت حفظ جان نجاتگران

رئيس تيم كوهستان سازمان امداد و نجات هالل احمر هم 
گفت: با توجه به اينكه در مسير صعود دو يخچال خطرناك 

وج��ود دارد و خطر ريزش بهمن جان نجاتگ��ران را تهديد 
مي كرد،  امدادگران به كمپ پايين كوه برگشتند و آماده ايم 
تا با مس��اعد ش��دن هوا بتوانيم دوباره به ارتفاع��ات برويم. 
محمدحس��ين كبادي گفت: روز پنج ش��نبه هش��ت تيم 
عملياتي به ارتفاعات رفتند و تيم نجات يك و دو به ارتفاعات 
باالي ۳هزار متر رسيدند. وي افزود: به دليل برودت هوا هر دو 
تيم در ارتفاعات كمپ زدند و پس از ۱۲ ساعت به اين محل 
رسيده بودند. صبح ديروز كه با آنها تماس گرفتيم، گفتند چادر 
آنها پوشيده از برف است. وي گفت: با توجه به اينكه در مسير 
صعود دو يخچال خطرناك وجود دارد و خطر ريزش بهمن 
جان نجاتگران را تهديد مي كرد،  امدادگران به كمپ پايين 
كوه برگشتند و آماده ايم تا با مساعد شدن هوا بتوانيم دوباره 

به ارتفاعات برويم. 
عذرخواهي كنيد و استعفا بدهيد

رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه مسئوالن 
حمل ونقل هوايي كش��ور در انجام وظاي��ف خود كوتاهي 
كرده اند، گفت كه آنها بايد هرچه زودتر اس��تعفا دهند. وي 
ادامه داد: در صورتي كه مسئوالن اين كار را نكنند، مجلس 
اقدامات الزم را درخصوص سانحه سقوط ATR آسمان انجام 
مي دهد. محمدرضا رضايي با انتقاد از رويه درپيش گرفته شده 
مسئوالن حمل ونقل هوايي كش��ور به خصوص در سانحه 
سقوط هواپيماي ATR آسمان به »تسنيم« گفت: مديران و 
مسئوالن ذي ربط حمل ونقل هوايي حتماً بايد بالفاصله پس 
از سقوط هواپيماي آسمان عذرخواهي مي  كردند و پس از آن 
استعفا مي دادند. وي ادامه داد: هر كسي كه مسئول است و 

احساس مسئوليت مي كند بايد از سمت خود استعفا دهد. 
وي با انتقاد از اينكه مسئوالن مربوطه يك عذرخواهي خشك 
 ATR و خالي بابت جان باختن ۶۶ مسافر و خدمه هواپيماي
نكردند، افزود: متأسفانه مسئوالن هيچ احساس مسئوليتي 
در قبال اين سانحه نمي كنند، وقتي هواپيما ايرادي نداشته، 
خلبان تجربه ۴۰۰ ساعت پرواز داشته و وضعيت جوي نيز 
خوب بوده چ��ه اتفاقي افتاده كه منجر به س��قوط هواپيما 

شده است؟

 توقف جست وجوي اجساد در دنا
براي حفظ جان امدادگران

دو مرد كه هنگام سرقت مس�لحانه از بانكي در 
جنوب تهران سرباز وظيفه را با شليك گلوله به 
قتل رسانده بودند پاي چوبه دار بخشيده شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۵:۰۵ بيست و ششم 
آذر سال 8۴ بود كه مأموران پليس تهران از دستبرد 
سارقان مسلح به بانك تجارت شعبه ارشاد با خبر و 

راهي محل شدند. 
مأموران در مح��ل حادثه دريافتن��د لحظاتي قبل 
سه مرد مسلح به كلت كمري از خودروي پژو ۴۰۵ كه 
راننده آن آماده حركت بوده، پياده مي شوند و دو نفر 
از آنها كه نقاب به صورت داشتند وارد بانك مي شوند 
و يكي هم بيرون از بانك نگهباني مي دهد. سارقان 
مس��لح در همان ابتداي ورود به بانك ش��ش تير به 
سوي سرباز وظيفه شليك مي كنند كه چهار تير آن 
به بدن سرباز وظيفه به نام محمد اصابت مي كند و 
او را به قتل مي رساند. س��ارقان مسلح در ادامه پس 
از س��رقت مبالغ زيادي از بانك اسلحه كالشنيكف 
مقتول را برداش��ته و با خودروي پ��ژو ۴۰۵ از محل 

فرار مي كنند. 
يكي از كاركن��ان بانك در تحقيقات گفت: س��ارقان 
چهار نفر بودند. يكي كه پش��ت فرمان خودروش��ان 
آماده حركت بود و يك نفر هم بيرون از بانك نگهباني 
م��ي داد و دو نفر ديگر هم كه مس��لح به كلت كمري 
بودند وارد بانك شدند. ابتداي يكي از سارقان مسلح 
چند تير به سوي سرباز وظيفه و در ادامه ديگري هم 
چند تير ديگر به طرف سرباز وظيفه شليك كرد كه 
سرباز وظيفه غرق در خون نقش بر زمين شد. همزمان 
با ادامه تحقيقات مأموران تحقيقات گسترده اي براي 

شناسايي و دستگيري سارقان آغاز كردند. 
در حالي كه سارقان سعي كرده بودند هيچ ردي از 
خود بجاي نگذارند تحقيقات فن��ي و چهره نگاري 
از متهمان نشان داد س��ارقي كه جلو بانك نگهباني 
م��ي داده چه��ره اش ش��بيه يك��ي از خواننده هاي 
خارج نشين به نام سندي است. بدين ترتيب مأموران 

در تحقيقات تخصصي خود موفق ش��دند س��ارقان 
مسلح را به نام هاي شهرام، س��تار، بهنام و ارسالن 

شناسايي و بازداشت كنند. 
متهمان در بازجويي ها به جرم خود اعتراف كردند و 
مشخص شد دوسارق مسلحي كه وارد بانك تجارت 
شده و س��رباز وظيفه را به قتل رس��انده اند ستار و 

بهنام هستند. 
س��تار گفت: مدتي قبل پسر خاله ام نقشه سرقت 
از بانك را طراحي ك��رد. روز حادثه چهار نفري با 
پژو ۴۰۵ سرقتي، براي سرقت راهي بانك شديم. 
شهرام به عنوان راننده پشت فرمان آماده حركت 
ماند و من و بهنام و ارسالن براي سرقت از خودرو 
پياده شديم. ارسالن وظيفه اش نگهباني بود و ما 
دو نفر هم براي س��رقت وارد بانك شديم. همان 
ابتدا كه تهديد كرديم هم��ه روي زمين بخوابند 
س��رباز وظيفه كه روي صندلي نشسته بود براي 
مقابله با ما اسلحه اش را مس��لح كرد. به او گفتم 
كه تكان نخورد كه بلند شد و من هم گلوله اي به 
سويش شليك كردم. گلوله به پايش اصابت كرد، 
اما او دس��ت بردار نبود كه تير دوم را به س��ويش 

شليك كردم. 
پس از اصابت دو تير بهنام هم سرباز وظيفه را هدف 
قرار داد و دو تير به سوي او شليك كرد، اما باز هم 
س��رباز به طرف ما حركت كرد كه م��ن فكر كردم 
لباس ضد گلوله به تن دارد و تير ديگري به سويش 
شليك كردم، اما بعد متوجه ش��دم از شليك هاي 
من دو تير به س��رباز وظيفه برخورد كرده و دو تير 
ديگر را بهنام به طرف او شليك كرده است. در ادامه 
به س��راغ رئيس بانك رفتي��م و او را تهديد كرديم 
كه گاوصندوق را باز كند و پول ه��ا را در اختيار ما 
قرار دهد كه او ابتدا مقاومت ك��رد، اما وقتي بهنام 
يكي از كاركنان را با ش��ليك گلوله زخمي كرد، او 
در گاوصندوق را باز كرد. من و همدس��تم عالوه بر 
سرقت ۱۹ ميليون تومان پول اسلحه مقتول را هم 

برداشتيم و با خودرومان كه آماده حركت بود فرار 
كرديم. وقتي به مخفيگاهمان رفتيم يك ميليون به 
شهرام، دو ميليون به ارسالن و سه ميليون به بهنام 
و مابقي پول هاي سرقتي را خودم برداشتم تا اينكه 

شناسايي و دستگير شديم. 
بهنام هم در بازجويي ها با اقرار به جرم خودش گفت: 
وقتي وارد بانك شدم سه تير شليك كردم كه يكي به 
كارمند بانك اصابت كرد و دو تير ديگر هم به سرباز 

وظيفه برخورد كرد. 
وي در ادامه گفت: س��تار به من گفته بود پول هاي 
سرقتي از بانك ۱۲ ميليون تومان است كه ۳ ميليون 
تومان به من و راننده داد در حاليكه االن متوجه شدم 
۱۹ ميليون تومان از بانك سرقت كرديم كه معلوم شد 

او به من هم خيانت كرده است. 
وي در پايان گفت: درست من س��ابقه دارم اما من 
به خاطر س��رقت به بانك رفته بودم نه اينكه سرباز 

را  بكشم. 
دو متهم پس از صدور كيفرخواس��ت در شعبه ۷۱ 
دادگاه كيفري استان محاكمه شدند. اولياي دم براي 
متهمان درخواست قصاص دادند و هيئت قضايي هم 
ستار و بهنام را به جرم مشاركت در قتل عمدي سرباز 

وظيفه به قصاص محكوم كردند. 
حكم قصاص متهم��ان پس از تأييد در ش��عبه اول 
ديوان عالي كشور براي اجرا به شعبه اجراي احكام 

دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. 
دو متهم براي اجراي حكم قصاص چند بار پاي چوبه 
دار حاضر شدند، اما هر بار موفق به گرفتن مهلت از 
اولياي دم ش��دند. در نهايت دو هفته قبل دو متهم 
براي اجراي حكم قصاص در زندان رجايي شهر پاي 
چوب��ه دار  رفتند. در حالي كه طن��اب دار به گردن 
دو متهم آويخته ش��ده بود و قرار بود ثانيه هايي بعد 
حكم اجرا شود اولياي دم دو متهم را بخشيدند. بدين 
ترتيب با اين عمل خداپسندانه اولياي دم دو قاتل به 

زندگي دوباره بازگشتند. 

سارقان مسلح از مرگ فاصله گرفتند

اين جرثومه هاي فساد و اراذل و اوباش داعش��ي، دل مردم و خانواده معزز شهدا شاد 
خواهد شد. 

هشدار سخنگوي ناجا به مخان امنيت
س��خنگوي ناجا هم گفت: برقراري امني��ت در مناس��بت ها و موقعيت هاي اجتماعي 
س��ازوكارهاي خودش را دارد. اين مهم نياز به تدبير، هوش��مندي، صبر، تأمل و هوش 
بافتاري)محيطي( و انديشه راهبردي و آينده نگري دارد. سردار منتظر المهدي گفت: 
هر آنگاه كه ضرب العجل پليس به سر رسد و بر شيپور برخورد با خاطيان و مخالن امنيت 

دميده شود كسي را ياراي تاب در مقابل آن نيست. 
تا پاي جان رهرو راه شهدا هستيم

رئيس پليس پايتخت با بيان اينكه شهدا، خون، جان و جواني خود را براي امنيت و آرامش 
مردم عزيز تقديم كردند، گفت: تا جان در بدن داريم رهرو راه شهدا هستيم. 

 سردار حسين رحيمي هم در حاشيه برگزاري آيين تشييع پيكر شهداي نيروي انتظامي 
در جمع خبرنگاران با تقدير و تشكر از ابراز لطف مردم به نيروي انتظامي و حضور پررنگ در 
اين مراسم اظهار داشت: اين جوانان عزيز و غيور خون، جان و جواني خود را براي امنيت و 

آرامش كشور و مردم تقديم كردند. 
رئيس پليس پايتخت با بيان اينكه در عمليات هاي شهري جداسازي مردم از آشوبگران 
سخت است، افزود: تالش مي كنيم كه در اين مواقع به مردم صدمه اي نرسد. وي تأكيد كرد: 
امنيت، آرامش و رفاه مردم براي ما در اولويت است و اجازه نمي دهيم تا جايي كه مي توانيم 
كوچكترين ضربه اي متوجه اموال و جان مردم شود. سردار رحيمي گفت: تا جان در بدن 

داريم رهرو راه اين شهدا هستيم و براي حفظ آرمان هاي نظام و انقالب تالش مي كنيم.


