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قاتل فراری 5مرد در شهریار پس از شلیک به 4مامور پلیس در پایتخت دستگیر شد

روایتیازآواربرداریشبانهروزی

برندگان قرعه کشی خودرو تا 2سال حق فروش نداشته 
باشند

اجرای عدالت در مقوله خودرو و قرعه کشی کار سختی است 
اما یقینا کوتاه کردن دست دالالن اولویت این موضوع است 
تا حق به حقدار برســد. اگر به گونه ای برنامه ریزی کنند که 
برندگان قرعه کشی، حداقل تا2سال حق فروش آن را نداشته 
باشــند، می توان مقدار زیادی جلوی داللــی خودرو در این 
بخش را گرفت. همیشه دالالن در کمین افرادی هستند که 
در قرعه کشی های خودرو برنده می شوند و می توان این مسیر 

را مسدود کرد.
 سلیمی از همدان

مالیات را از اقشار متوسط و کم درآمد نگیرند
با شــرایط اقتصادی کنونی مالیات برای قشــر متوســط 
حقوق بگیر و کاسب کمرشکن و برای فقرا غیرقابل پرداخت 
شده است. با کسادی بازار و گرانی بی رویه دخل و خرج ها جور 
نیست و مالیات بار مضاعفی برای اقشار یادشده است. مالیات 
را باید سرمایه داران و دارندگان امالک بدهند و این عادالنه 

و منطقی است.
مالنقی از تهران

مالیات عایدی بر سرمایه تصویب و اجرایی شود
درحالی که بسیاری از مالکان امالک و خودرو از افزایش ارزش 
دارایی خود سود کالن می برند، مانند مستأجران و قشر ضعیف 
از یارانه هم بهره مند می شوند. مجلس و سازمان امور مالیاتی 
هرچه زودتر برای برقراری عدالت طــرح مالیات بر عایدی 

سرمایه را تصویب و اجرایی کنند.
نوربخش از کرج

یارانه مشکلی از اقتصاد کشور و مردم حل نمی کند
خانواده 5 نفری ما 2میلیون تومان یارانه گرفتند که در یک 
نوبت خرید تمام شد. به عنوان شــهروندی کم سواد و کارگر 
تأکید می کنم با همه اطالعات کمی کــه دارم می دانم یارانه 
مشکلی از اقتصاد کشور ما حل نمی کند. اگر همین یارانه را 
از اول جای درست خرج می کردند نیازی به یارانه نبود. هنوز 
هم دیر نشده و می توان با برنامه ریزی اصولی یارانه را هدفمند 

و عادالنه کرد.
صباحی از تهران 

هنوز هم پرداخت یارانه و دهک بندی ها ناعادالنه است
به رغم همــه اقداماتی که برای ســاماندهی وضعیت پرداخت 
یارانه ها انجام شده است هنوز پرداخت ها سئوال برانگیز است. من 
بعد از ورود به سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها مشاهده کردم 
با دریافت حداقل حقوق و مستأجری در دهک هفتم قرار دادم اما 
همکارم که دو باب منزل مسکونی و خودروی شخصی دارد در 
دهک ششم قرار دارد. این چگونه شناسایی و دهک بندی است؟
شفیعی پور از یزد

جمع آوری خودروهای فرسوده متوقف شده است
عمر خودروهای فعلی در کالنشــهرها حداکثر 10سال است، 
اما طبق قانون خودروهای باالی 25ســال و 30سال را متوقف 
می کنند که آن هم از ســال 1390متوقف شده و خودروهای 
آالینده و فرسوده بسیاری در شهر تردد می کنند. تقاضا می شود 
سازمان محیط زیســت و راهنمایی و رانندگی در این خصوص 

فکری کنند.
گلدوزیان از تهران 

فرونشست آثار تاریخی واقعاً نگران کننده است 
در بحبوحه مسائل اقتصادی و تحریم و سیاست و غیره نباید 
مسائل میراث فرهنگی و منابع طبیعی عادی انگاری شود. چرا 
هیچ اقدامی برای جلوگیری از فرونشست آثارتاریخی، پل ها 
و... نمی شــود که همگی معضل بزرگی است. تقاضا می شود 

دلسوزان برای این موضوع چاره ای بیندیشند.
یوسفی از شیراز

سالم فرمانده نماد یکپارچگی دوستداران والیت است
اجرای سرود سالم فرمانده نماد یکپارچگی دوستان والیت 
بود که خار چشــم دشــمنان داخلی و خارجی شده است. 
من همراه 2 فرزند و همسرم از قزوین برای شرکت در این 
همایش شــورآفرین به تهران آمدیم و بعد از برنامه هم به 
قزوین بازگشتیم. با وجود سختی مدیریت 2 فرزند کوچک 
ساعات بســیار خوشــی را گذراندیم و از این پس با انرژی 
بیشــتر برای رفع مشکالت کشــور به درگاه احدیت دعا و 

استغاثه می کنیم.
محمدخانی از قزوین

پرداخت کرایه های اتوبوس در پردیــس از توان مردم 
خارج است

با وجود اینکه اتوبوس های رفت وآمد از پردیس به تهران بسیار 
کم و اغلب اتوبوس ها فرسوده و کثیف است و حتی بهداشت 
اولیه در آنها رعایت نمی شود کرایه های اتوبوس ها به 8هزار 
تومان رســیده اســت که واقعا از توان مردم که اغلب اقشار 
کم درآمد هستند خارج است. بارها به شورای شهر و مسئوالن 
شهرداری مراجعه کرده و تقاضا کرده ایم کمکی به مردم بشود 

و از رقم این کرایه ها کم کنند اما نتیجه ای نگرفته ایم.
جمعی از اهالی شهر جدید پردیس

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سقوط هواپیمای آموزشی در قشم 

2سرنشین هواپیمای آموزشی که در آب های جزیره قشم سقوط 
کرده بود توسط صیادان نجات یافتند.

به گزارش ایرنا، فرماندار قشــم با بیان این خبر گفت: یک فروند 
هواپیمای آموزشــی حوالی ظهر دیروز در نزدیکی روســتای 

کووه ایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم سقوط کرد.
محمدمحمدحســینی ادامه داد: طبق اطالعات اولیه دریافتی 
2 سرنشــین هواپیما در ســالمت کامل بوده و توسط صیادان 
زحمتکش روستای کووه ایی قشم نجات یافتند. وی ادامه داد: 
این هواپیمای آموزشــی از بندرعباس به سمت جزیره قشم در 
حال پرواز بود که بنا بر دالیل نامعلوم سقوط کرد و بررسی های 
کارشناسی برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز شده است.

شهادت مأمور پلیس در حمله اشرار 
اشرار مســلح با حمله ناجوانمردانه به  خودروی شخصی یکی 
از مأموران انتظامی شهرســتان دلگان در اســتان سیستان و 

بلوچستان، او را به شهادت رساندند.
به گزارش همشهری، ســردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی 
سیســتان و بلوچســتان با بیان این خبر گفت: ساعت21:48 
جمعه شب سرگرد عباس راه انجام، از مأموران جان برکف پلیس 
پیشگیری شهرستان دلگان به همراه همسرش سوار بر خودروی 
شخصی خود در حال عبور از مسیر ایرانشهر به دلگان بودند که 

هدف حمله ناجوانمردانه اشرار مسلح قرار گرفتند.
وی افزود: اشرار که این خودرو را شناسایی کرده بودند با سالح 
کالشنیکف آن را به رگبار بســته و از محل گریختند. فرمانده 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر این تیراندازی 
سرگرد راه انجام، به درجه رفیع شهادت نایل آمد و همسر وی نیز 

مجروح و با حضور نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.
سردار طاهری خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای 
شناسایی و دستگیری عامالن متواری این جنایت آغاز شده است.

درگیری باورنکردنی 2 همسایه
 بر سر گربه 

اختالف مرد 51ساله با دختر همسایه بر سر غذا دادن به گربه های 
خیابان در داخل ساختمان حادثه ای باورنکردنی را رقم زد.

به گزارش همشــهری، عصر جمعه ششــم خرداد ماه به قاضی 
محمدتقی شعبانی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که ساکنان 
ساختمانی در مرکز تهران با یکدیگر درگیر شده و در جریان این 
دعوا، مردی به دلیل اصابت چاقو جان باخته و مادر و دختری نیز 
زخمی شده اند. پس از این تماس، بازپرس جنایی به همراه تیمی 
از مأموران تجسس پلیس آگاهی تهران راهی محل حادثه شدند.

آنها با حضور در محل حادثه و در حیاط ساختمانی که درگیری 
در آنجا رخ داده بود جسد بی جان مردی 51ساله را دیدند که بر 
اثر اصابت ضربات چاقو به گردن و شــکمش جان باخته بود. در 
پاگرد طبقه سوم نیز پیکر خونین مادر و دختری جوان به چشم 
می خورد که هر دو با ضربات چاقو مجروح شده بودند. این مادر 
و دختر برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند و همزمان تیم 
جنایی برای کشف جزئیات این درگیری به تحقیق از شاهدان و 

همسایه ها پرداخت.
یکی از همسایه ها گفت: مرد 51ساله ساکن طبقه چهارم بود و 
مادر و دختر نیز در طبقه سوم زندگی می کردند. دختر جوان چند 
ماهی می شد که با مرد 51ساله دچار اختالف شده بود. آنطور که 
ما متوجه شده بودیم مرد میانسال گربه خانگی داشت و دختر 
جوان نیز هرازگاهی گربه های خیابانی را با خودش وارد ساختمان 
می کرد و به آنها غذا می داد. همین مسئله به اعتراض مرد 51ساله 
ختم شده بود و او می گفت که آوردن گربه های خیابانی به داخل 

ساختمان باعث بیماری گربه خانگی او شده است.
شــاهد درگیری در ادامه گفت: روز حادثه بــار دیگر ما صدای 
مشاجره 2 همسایه را شــنیدیم و از خانه بیرون آمدیم. ظاهرا 
دختر جوان چند گربه خیابانی را همراه خود وارد ســاختمان 
کرده و مقابل آپارتمانش در راه پله ها مشغول غذا دادن به آنها 
بود. همسایه طبقه باال)مرد 51ســاله( که متوجه این موضوع 
شــده بود به دختر جوان اعتراض کرده و در ادامه کارشــان به 
مشاجره لفظی کشیده شــده بود. مرد همسایه خیلی عصبانی 
بود و ما برای اینکه اتفاق بدی نیفتد به پلیس زنگ زدیم. طولی 
نکشــید که مأموران در محل حاضر شدند و با وساطت پلیس، 
دعوا خاتمه یافت و صلح و سازش انجام شد. پس از آن مأموران 
به گمان اینکه دعوا خاتمه یافته محل را ترک کردند، اما دقایقی 
پس از رفتن پلیس ناگهان صدای شیون دختر جوان را شنیدیم. 
سراسیمه بیرون آمدیم و به راه پله های طبقه سوم که رسیدیم 
صحنه هولناکی را دیدیم. مرد میانســال با چاقــو دیوانه وار به 
دختر جوان ضربه می زد و مادر دختر که صدای او را شنیده بود 
از خانه خارج شــده بود تا جان دخترش را نجات دهد. بنابراین 
به سمت دخترش رفت تا مانع چاقو خوردن او شود که خودش 
نیز هدف ضربات چاقو از سوی مرد خشمگین قرار گرفت. ما هم 
شوکه شده بودیم و درحالی که قصد داشتیم مانع مرد خشمگین 
شویم و او را دســتگیر کنیم، وی دست از ضربه زدن برداشت و 
با هل دادن ما به سمت حیاط رفت. ما هم به دنبال او رفتیم، اما 
مرد همسایه در حیاط ساختمان ایستاد و با همان چاقویی که 
در دست داشت دیوانه وار به خودش ضربه زد. همه ما بهت زده 
بودیم و پلیس و اورژانس را خبر کردیم، اما معلوم شــد که مرد 

میانسال کشته شده است.
براساس این گزارش، جســد ضارب با دســتور قاضی جنایی 
به پزشــکی قانونی انتقال یافت و دختر 38ســاله و مادرش در 
بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند که مادر پس از درمان اولیه 
روز گذشته مرخص شد، اما دختر جوان به دلیل شدت جراحات 

در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه ورود جرثقیل های غول پیکر به عملیات جست وجو در آوار متروپل شتاب بیشتری داده است

در ششــمین روز از فروریختــن 
ساختمان متروپل آبادان، عملیات 
آواربرداری در شــرایطی ادامه دارد 
که شــمار قربانیان این حادثه به 29نفر افزایش پیدا 
کرده و برآوردها نشــان می دهد که همچنان حدود 
10نفر دیگر زیر آوار مانده اند. در این گزارش به آخرین 
خبرها از آواربرداری در متروپل و روایتی خواندنی از 
4شبانه روز تالش خانواده ای برای بیرون کشیدن پیکر 

یکی از عزیزان شان از زیر آوار پرداخته ایم.
به گزارش همشهری، این روزها قلب همه مردم ایران 
در آبادان می تپد و جانباختن شماری از هموطنان مان 
در حادثه ریزش ســاختمان متروپل ملتی را عزادار 
کرده است. از روز دوشنبه هفته گذشته که این حادثه 
تلخ رخ داد امواجی از احساسات به راه افتاده و همه با 
خانواده های داغدار آبادانی ابراز همدردی می کنند. در 
همین حال از آبادان خبر می رســد که تا عصر دیروز 
پیکر 29نفر از جانباختگان این حادثه از زیر آوار بیرون 
کشیده شده اســت و تالش ها برای یافتن سایر افراد 
مفقود شده به طور شبانه روزی ادامه دارد. روز گذشته 
احمد وحیدی، وزیر کشــور درباره آخرین وضعیت 
آواربرداری و جانباختگان حادثه متروپل گفت: تاکنون 
29پیکر کشف و به پزشکی قانونی منتقل شده است و 
همچنان تعدادی دیگر از پیکرهای عزیزان مان زیر آوار 
اســت که تالش می کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن 
این پیکرها را نیز بیرون آورده و به خانواده های داغدار 

تحویل دهیم.

آواربرداری شبانه روزی
آنطور که خبرهای رســیده از آبــادان حکایت دارد 
آواربرداری به طور شبانه روزی در جریان است. احسان 
عباسپور، فرماندار ویژه آبادان در این باره گفت:  حادثه 
متروپل با هیچ حادثه ای ازجمله پالسکو تهران قابل 
قیاس نیســت و مراحل آواربرداری با دشواری انجام 
می شود. ساختمان پالســکو ریزش کلی داشت ولی 
در ســاختمان متروپل بخش زیادی از آن باقی  مانده 
که هر لحظه امکان ریزش آن وجــود دارد. وی ادامه 
داد: با ورود جرثقیل های 180 و 200 تنی ســعی در 
شتاب دهی عملیات آوار برداری داریم ولی این عملیات 
باتوجه به وجود سازه های ناپایدار، با حساسیت انجام 
می شــود و  برای پیدا کردن پیکر افراد باقیمانده زیر 
آوار، گروه های امدادرســان با نوبت بندی انجام شده، 
شبانه روز و بدون لحظه ای توقف در حال جست وجو 

هستند.

ادامه عملیات تا 3روز دیگر
با ارسال نیروهای بیشتر و استفاده از تجهیزات کافی 
برای آواربرداری، عملیات شــتاب بیشــتری گرفته 
است. قدرت اهلل محمدی، رئیس سازمان آتش نشانی 
شــهرداری تهران که از سوی وزیر کشــور به عنوان 
فرمانده میدان حادثه متروپل آبادان تعیین شده است 
در این باره گفت: میزان حادثه و نوع جغرافیای آن به 
شکلی است که عملیات آواربرداری و امدادرسانی را 
سخت کرده اســت، این حادثه در زمینی به مساحت 
2هزار مترمربع اتفاق افتاده و گسترده بودن و ناپایدار 
بودن باقیمانده ســازه، عملیات آواربرداری را قدری 
با مشکل مواجه کرده اســت. او ادامه داد: وجود انواع 
مصالح سنگینی که در ساختمان بکار رفته و احتمال 
ریزش باقیمانده سازه باعث شده با احتیاط بیشتر کار را 
پیش ببریم. پایدارسازی بخشی از سازه های باقیمانده 
انجام و فاز جدید آواربرداری با وسایل و ماشین های 
مکانیزه آغاز شده اســت. پیش بینی می شود فاز اول 
عملیات آواربرداری و کشف اجساد در 3روز آینده به 
پایان برسد و در فاز بعدی جمع آوری باقیمانده سازه 

شروع می شود.

بازداشت 13متهم
پس از ریــزش متروپــل یکی از مطالبــات عمومی 
شناسایی و برخورد با مقصران حادثه بود. خواسته ای 
که خیلی زود از سوی مقامات قضایی با بازداشت چند 
متهم به آن پاسخ داده شــد. علی دهقانی، رئیس کل 
دادگستری خوزستان در این باره گفت: دستگاه قضایی 

از لحظات اولیه حادثه متروپــل به صورت میدانی در 
محل حضور پیدا کرد و دســتورات الزم درخصوص 
بازداشت همه مســببان حادثه صادر شد. او در ادامه 
گفت: با متخلفان، مســببان و تمامــي افرادی که به 
وظایفشان عمل نکرده اند در چارچوب قانون برخورد 
قاطع و عبرت آموز می شــود و تاکنون در این پرونده 

13نفر بازداشت شده اند.

در جست وجوی کاظم
با وجود حضــور تیم های تخصصی امــداد و نجات و 
آواربرداری و تیم آتش نشانی و هالل احمر اما خانواده 
برخی از افرادی کــه زیر آوار متروپل گرفتار شــده 
بودند طاقــت نیاوردند و خود مشــغول آواربرداری 
شــدند تا در میان انبوهی از خاک و آهن و بتن رد و 
نشــانی از عزیزان شان به دســت بیاورند. یکی از آنها 
حمید ناصری مطوری است. مرد میانسالی که وقتی 
شــنید بــرادرزاده اش در آوار متروپل گرفتار شــده 
سراسیمه خودش را به آنجا رســاند. او امیدوار بود تا 
شاید در ســاعات اولیه بتواند برادرزاده 41ساله اش 
را که 2فرزند خردسال داشــت نجات دهد اما بعد از 
نخســتین روز امیدهای او به یاس تبدیل شــد و در 
نهایت او پس از 4شبانه روز آواربرداری توانست پیکر 
بی جان برادرزاده اش را که به سختی قابل شناسایی 
بود پیدا کند. این مرد دربــاره برادرزاده اش می گوید: 
کاظم، مدت ها بود که به عنــوان کارگر بنا در متروپل 
کار می کرد. او 41ساله بود و 2فرزند داشت و با بنایی 
مخارج زندگی اش را تامین می کرد اما حاال 2فرزندش 

یتیم شــده اند و هیچ کس باورش نمی شود که کاظم 
دیگر در بین ما نیســت. او دربــاره روز وقوع حادثه 
می گوید: خبر ریزش متروپل مثل بمــب در آبادان 
ترکید. هرکس دوســت و آشــنایی در آنجا داشت با 
نگرانی خودش را به آنجا رســاند. آنچه را که با چشم 
می دیدم باور نمی کردم. متروپلی که تازه ساخته شده 
بود و قرار بود به زودی افتتاح شود به کوهی از سنگ 
و خاک تبدیل شده بود و هیچ کس نمی دانست بر سر 
کارگرانی که در آنجا کار می کردند چه آمده است. ما 
هم نگران کاظم بودیم و از همان زمان با دستان خالی 
شروع به جســت وجو کردیم.این مرد ادامه می دهد: 
حدود 8، 9نفر از اعضای خانواده مان جمع شده بودیم 
و دوشــادوش امدادگران آواربرداری می کردیم. اول 
چند جا را کندیم اما نتوانستیم چیزی پیدا کنیم و بعد 
سراغ دوربین های مداربسته ساختمان رفتیم. آنطور 
که تصاویر ضبط شده نشان می داد چند دقیقه قبل از 
حادثه یک نیسان ســیمان آمده بود و کاظم مشغول 
خالی کردن بار ســیمان بود و بعد هم به طبقه پنجم 
رفــت و درحالی که او در آنجا بود ســاختمان یکباره 
ریزش کرد و بعد از آن دوربین ها هم قطع شــدند. از 
روی همین تصاویر بود که ما محل تقریبی کاظم را پیدا 

کردیم و در همانجا مشغول آواربرداری شدیم.
او در ادامه می گوید: هرکســی عزیزی زیر آوار داشت 
با همه وجود به امدادگران کمــک می کرد. ما حدود 
4شبانه روز بدون وقفه آنجا را جست وجو کردیم. چون 
برادرزاده ام در طبقه پنجم بــود، آوار 5طبقه باالیی 
رویش ریخته شده بود. سقف های بتنی طبقات باالتر 
به شکل قالبی روی هم ریخته بودند و برای رسیدن 
به کاظم باید سقف های 5طبقه را سوراخ می کردیم. 
این کار 4روز طول کشید و تونلی کندیم و من و یکی 
دیگر از اقوامم وارد آن شدیم. هرچه می گشتیم خبری 
از کاظم نبود. از طرفی نمی دانستم بعد از 4روز جواب 
خانواده اش را چه بدهم. همینطــور که زیر آوار بودم 
متوجه جایی شــدم که بوی تندی از آنجا می آمد و 
پشه ها جمع شده بودند. به زحمت توانستم خودم را 
به آنجا برسانم. جسدی ناشناس در آنجا بود که پشه ها 
دورش جمع شده بودند. در نگاه اول معلوم نبود جنازه 
متعلق به چه کسی است اما وقتی خوب دقت کردم از 
روی گوشی موبایل و موی سر فهمیدم او برادرزاده ام 
است. با زحمت توانستیم پیکر او را از تونل تنگی که 
حفر کرده بودیم بیرون بکشیدم و بعد از انجام مقدمات 
کار، پیکر کاظم را روز جمعه تشییع کردیم و به خاک 

سپردیم.

گزارش

تیرانداز 24ســاله کــه به خاطر اختــالف ملکی با یک 
ســازمان دولتی، 5نگهبان بی گناه را در شهریار به قتل 
رسانده بود پس از مجروح کردن 4مامور پلیس در تهران 
دستگیر شد. به گزارش همشهری، ساعت 7صبح جمعه صدای تیراندازی 
در روستای باالبان شهریار، وحشــت به دل اهالی انداخت. تیراندازی در 
زمین هایی که متعلق به یک ســازمان دولتی بــود، رخ داده بود. داخل 
زمین ها، کانکس هایی وجود داشــت که چند نگهبــان در آنجا حضور 
داشــتند. 6نفر از آنها هدف گلوله قرار گرفته بودند که با حضور اورژانس 
مشخص شد که 4نفر جان باخته اند و 2 نفر دیگر برای درمان به بیمارستان 
انتقال یافتند. اما صبح روز بعد، یکی دیگر از آنها نیز جان باخت و شمار 
قربانیان به 5نفر رسید. با حضور پلیس و شروع تحقیقات مشخص شد که 
عامل این تیراندازی هولناک، پسری جوان بوده که پیش از این به همراه 
پدرش در اطراف زمین مورد نظر دیده شده بود. به این ترتیب وی تحت 

تعقیب قرار گرفت تا اینکه صبح دیروز اتفاق دیگری رخ داد.

تیراندازی درپایتخت
تیم ویژه ای از مأموران جنایی شهریار در جست و جوی قاتل فراری بودند 
تا اینکه دیروز گزارش یک تیراندازی در خیابان طالقانی به پلیس پایتخت 
اعالم شــد. طبق این گزارش، مردی جوان درحالی که اسلحه به دست 
داشت مقابل کالنتری فلسطین به سمت مأموران پلیس تیراندازی و 4نفر 

جنایی

درگیــری مســلحانه میان شــکارچیان غیرمجــاز و 2حافظ 
محیط زیست در پناهگاه حیات وحش دره باغ بوانات با شهادت 
2محیط بان و فرار شکارچیان پایان یافت. به گزارش همشهری، 
عصر جمعه محمد فرهمند، محیط بان اهل صفاشهر در استان 
فارس به همراه 2 همیار محیط زیست به نام های رضا بهرام پور 

و علی اسدی در حال گشــتزنی در منطقه حفاظت شده دره باغ 
بوانات بودند که متوجــه حضور شــکارچیان غیرمجاز در این 
منطقه شدند. آنها برای دستگیری شکارچیان وارد عمل شدند 
و با مشاهده آنها دستور ایست دادند اما شــکارچیان شروع به 
تیراندازی به ســوی محیط بانان کردند. در این شــرایط بود که 
درگیری مسلحانه میان شکارچیان غیرمجاز و محیط بانان شروع 
شد و لحظاتی بعد هر سه محیط بان هدف گلوله شکارچیان قرار 
گرفتند و روی زمین افتادند. به دنبال این حادثه محمد فرهمند و 
رضا بهرام پور بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند و علی اسدی 

که مجروح شــده بود با استفاده از بی ســیم، ماجرا را به مرکز و 
همچنین مأموران پلیس گزارش کرد. به گفته سردار رهام حبیبی، 
فرمانده انتظامی استان فارس، با حضور مأموران پلیس در محل 
حادثه، پیکر مجروح حادثه به بیمارستان منتقل شد و مأموران 
در جریان بررسی های انجام شده، 3شکارچی غیرمجاز دیگر را 
که در آن محل حضور داشتند دستگیر کردند. هر چند 3 مظنون 
دستگیر شده مدعی هستند که در این ماجرا نقشی نداشته اند اما 
تحقیقات از آنها برای شناسایی شکارچیان فراری که این حادثه 

هولناک را رقم زده بودند ادامه دارد.

فهرست ناتمام قاتل 
متهم می گوید که قصد داشته مدیران سازمان دولتی 
را که با آنها اختالف داشته به قتل برساند؛ چرا که به 
ادعای او، این افراد قصد داشتند سهم او و خانواده اش 
را از زمین مورد نظــر تصاحب کنند. گفت وگو با او را 

بخوانید.

ماجرای زمین ها و اختالفت با سازمان 
دولتی چه بود؟

حدود 20ســال قبل پدرم در شهریار زمینی خرید، 
حتی مدارکش هم موجود است؛ عرصه زمین  متعلق 
به سازمان دولتی و اعیان متعلق به ما بود. این سازمان 
چند سال قبل چند کانکس در 4 طرف زمین قرار داد 
و نگهبانانی را استخدام کرد که در کانکس ها زندگی 
می کردند. از طرفی چون اعیان زمین ها برای ما بود، 
پدرم از چند سال قبل شروع به کاشت درخت های 
میوه در آنجا کرد، اما این سازمان درخت ها را قطع کرد 
تا سهمی به ما نرسد و می خواست با این روش زمین را 

تصاحب کند. همین مسئله باعث اختالف ما شده بود.
اگر شما سند و مدرک داشتید، پس چطور 

می خواستند زمین های شما را تصاحب کنند؟ 
آنها همیشه می گفتند که ما باید اعیان زمین ها را به 
شرکت واگذار کنیم. از طرفی چند باری کارگران آنجا 
پدرم را کتک زده بودند و من از 2 سال قبل تصمیم 

گرفتم انتقام بگیرم.
چه شــد که پس از 2 ســال نقشــه 

انتقام جویی را عملی کردی؟
خیلی وقت بود که می خواستم نقشه ام را اجرا کنم؛ 
حتی از شهرســتان برای این کار اسلحه هم خریده 
بودم. هرجمعه که از خواب بیدار می شــدم با خودم 
می گفتم امروز زمان اجرای نقشــه است، اما هربار 
اتفاقی رخ می داد و نمی شد تا اینکه روز قبل با پدرم 
دعوایم شد و او گفت تو خیلی بی عرضه هستی که 
نمی توانی کاری انجام بدهی. این حرف پدرم تلنگری 
شد برای اجرای هرچه ســریع تر نقشه. برای همین 

اسلحه را برداشتم و راهی زمین شدم.

نگهبانان را چطور به قتل رساندی؟
ســاعت 7صبح جمعه بود که وارد زمین شــدم. 
می خواســتم از مدیرهای آنجا انتقام بگیرم و قصد 
داشتم مدیرها را به قتل برســانم و فکر کردم آنجا 
هستند، اما وقتی به داخل یکی از کیوسک ها رفتم 
و نگهبان به من اجازه ورود نداد، او را هدف قرار دادم 
و در را بستم و بیرون آمدم. به همین ترتیب به سراغ 
کیوسک های دیگر رفتم و به طرف نگهبان ها شلیک 
کردم. حتی یادم است 2 نفر قصد داشتند از دست من 

فرار کنند که آنها را هم هدف قرار دادم.
نگهبان ها چه گناهی داشتند؟

به هرحال نیروی سازمان بودند.
آنها نیروی سازمان نبودند و از شرکت 
انتظام که نگهبانان محله را تامین می کند، آمده بودند.
این را خبر نداشتم. من قصد داشتم سراغ مدیران هم 
بروم و جان آنها را هم بگیرم. نمی دانید چقدر به خاطر 
این زمین اذیت شدیم و اذیتمان کردند. از کودکی فقط 
عذاب های پدرم را به  خاطر دارم؛ به حدی که وقتی 

18سالم شد کینه مدیران سازمان به دلم نشست و تا 
انتقام نمی گرفتم آرام نمی شدم.

بعد از فرار کجا رفتی؟
به شهرهای اطراف تهران رفتم و شــب را در رباط 

کریم ماندم .
چه شد که به خیابان طالقانی رفتی؟

قبال به خاطر کاری که داشتم به خیابان طالقانی رفته 
بودم و با این خیابان آشــنا بودم. وقتی به آنجا رفتم 
مأموران را دیدم. از اتوبوس پیاده شــده بودم و فکر 
کردم مأموران مرا شناســایی کرده و قصد دارند، 
دســتگیرم کنند. من هم برای فرار از دستگیری به 
سمت آنها تیراندازی کردم و 4نفر را با شلیک گلوله 
زخمی کردم. بعد هم یکی از مأموران خودش را روی 

من انداخت و دستگیرم کرد.
 وقتی به سوی مأموران تیراندازی کردی 

فکر نکردی مامورهای پلیس هم کشته شوند؟ 
شانس آوردم که زنده ماندند. من فقط می خواستم 

جان مدیران سازمان را بگیرم.

از آنها را زخمی کرده، اما پیش از اینکه موفق 
به فرار شود، دستگیر شده بود. با دستگیری 

این مرد معلوم شــد که وی همان قاتل 
فراری است که صبح جمعه 5نگهبان 
بی گناه را در شــهریار به قتل رسانده 
بود. سردار حســین رحیمی، فرمانده 
انتظامی تهران روز گذشــته با اشــاره 

به دســتگیری این قاتل مخوف گفت: 
متهم 24ساعت پس از جنایات مسلحانه 

در شهریار، در خیابان طالقانی با پلیس درگیر 
شد و با تیراندازی 4 مأمور را مجروح کرد اما در نهایت 

با رشادت 2 نفر از همکاران ما دستگیر شد. با دستگیری وی معلوم شد 
که این فرد همان قاتلی است که روز جمعه مرتکب جنایات مسلحانه در 
شهریار شده و روز شنبه قصد داشته به افراد دیگری صدمه بزند که ناکام 
ماند. سردار رحیمی گفت: متهم 24ساله است و تیرهایی که در این حادثه 
شلیک شــده با تیرهایی که روز جمعه در شهریار شلیک شده مطابقت 
دارد. وی ادامه داد: انگیزه این فرد از قتل نگهبانان، اختالف مالی بوده و 
موضوع امنیتی مطرح نیست. در همین حال محمد شهریاری، سرپرست 
دادسرای جنایی تهران نیز گفت:  متهم پس از دستگیری برای بررسی 

سالمت روانی اش به پزشکی قانونی معرفی شده است.

گفت و گو

شهادت 2محیط بان در 
درگیری با شکارچیان


