
دو سارق مسلح كه پس از سرقت در محاصره پليس 
مسجد سليمان قرار گرفته بودند، با شليك گلوله به خود 
ــان پايان دادند. يكي از آنها يك محكوم به  به زندگي ش

اعدام فراري بود. 
ــش ماموران  ــم»، چند روز پي ــه گزارش «جام ج  ب
ــتزني در  ــليمان در اهواز هنگام گش انتظامي مسجدس
ــد و از  ــتزده به آنها نزديك ش ــهر بودند كه زني وحش ش
ــين يك دستگاه  ــوي 2 سرنش ــرقت كيف خود  از س س
ــودروي زانتيا خبر داد. ماموران با اطالعاتي كه از زن  خ
ــود را براي پيدا  ــت آوردند، تحقيقات خ مالباخته به دس
ــارقان فراري آغاز كردند. ساعاتي بعد از شروع  كردن س
تحقيقات در اين ارتباط، مردي به پليس آگاهي مراجعه 
و با ارائه شكايتي عنوان كرد  دزدان مسلح به وي حمله 

و خودروي پرايدش را سرقت كرده اند.  
 حمله مسلحانه دزدان براي سرقت 

ــرقت خودرويش گفت: با خودرو  اين مرد درباره س
ــت به خانه بودم كه يك خودروي زانتيا با  در حال بازگش
ــن و خاموش كردن چراغ هايش، از من خواست در  روش
حاشيه خيابان توقف كنم. خودرو را متوقف كرده و منتظر 

ماندم تا ببينم آنها با من چكار دارند. 
ــگام 2 نفر از خودروي  ــرد: در اين هن ــه ك  وي اضاف
زانتيا پياده شدند و به سمتم آمدند.به محض بازكردن در 
ــالح كلت مرا از خودرويم بيرون  خودرو، آنها با تهديد س
كشيدند و آنقدر كتكم زدند كه  بي هوش شدم. ساعاتي  
ــارقان   ــدم، س بعد در درمانگاه به هوش آمده و متوجه ش
مسلح خودرويم را دزديده اند.   در پي وقوع اين سرقت، با 
چهره نگاري رايانه اي از 2 دزد مسلح  معلوم شد، آنها در 

هر 2 سرقت از يك خودروي زانتيا استفاده كرده اند.  
 كشف خودروي دزدي 

ــارقان  ــتگيري س ــات ويژه  پليس براي دس تحقيق
ــردي با مركز  ــت تا اين كه م ــلح فراري ادامه داش مس
ــدن  ــي 110 تماس گرفت و از پيدا ش فوريت هاي  پليس
ــين در يكي از  ــدون سرنش ــك خودروي ب ي

محله هاي جنوبي شهر خبر داد. 
ــف متوجه  ماموران انتظامي با حضور در محل كش
ــت كه دزدان فراري در  ــدند اين همان خودرويي اس ش
ــد و كيف قاپي از آن  ــلحانه خودروي پراي ــرقت مس س
ــودرو به پاركينگ  ــد.  به اين ترتيب خ ــتفاده كرده ان اس
ــد تا  ــن افراد زير نظر گرفته ش ــل و پاتوق هاي اي منتق
ــيد  خودروي پرايد  ــن كه روز بعد  به ماموران خبر رس اي
مسروقه  در منطقه هشت بنگله  مسجدسليمان در حال 
ــب اين خبر، ماموران بالفاصله عازم  تردد است. با كس
ــدند و ضمن اخطار به راننده خودرو، از وي   محل فوق ش
خواستند خود را تسليم كند اما راننده به همراه سرنشين 

ديگر خودرو  متواري شدند. 
ــروقه  ــارقان، پرايد مس  در پي اين تعقيب و گريز، س
ــته و در حالي كه مسلح بودند، وارد  را در خيابان جا گذاش

كوچه اي بن بست شدند. 
 تهديدهاي مرگبار از سوي دزدان 

ــت  ــن هنگام ماموران نيز وارد كوچه بن بس در همي
شدند و از متهمان خواستند خود را تسليم كنند اما دزدان، 
ــالح تهديد كردند تا از  محل دور شوند و  ماموران را با س
گفتند در غير اين صورت به مردم شليك خواهند كرد. در 
همين زمان، گشت هاي انتظامي كه متوجه ماجرا شده 

بودند، به  محل آمده و آنجا را محاصره كردند. 
ــرار را به روي خود   ــلح كه همه راه هاي ف 2 دزد مس
ــالح هايي كه در اختيار داشتند به  ــته مي ديدند، با س بس

خود شليك كرده و به زندگي شان پايان دادند.
ــاد آنها به  ــارق فراري، اجس ــي مرگ اين 2 س در پ
ــكي قانوني منتقل و در بررسي سوابق كيفري آنها  پزش
ــابقه دار بودند كه در  ــم از افراد  س ــد هر 2 مته معلوم ش
زمينه سرقت فعاليت داشته اند. بنا به محتويات پرونده، 
ــرقت  يكي از آنها نيز مدتي پيش به اتهام قتل عمد و س
مسلحانه به اعدام محكوم شده بود اما از زندان خرم آباد 
كه دوره محكوميتش را در آنجا مي گذراند، فرار كرده و 

تحت تعقيب بود.
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بازي بنزين با افكار عمومي

فتواي مراجع براي جايگزيني 
حكم سنگسار

كاهش 
22 هزار توماني 

قيمت سكه

سارقان مسلح، خود را كشتند
يكي از دزدان، اعدامي فراري از زندان خرم آباد بود

بهمني: ممكن است قيمت سكه 
در بازار به كمتر از نرخ هاي 

پيش فروش شده برسد

ــاره به  ــوري طال و جواهر با اش رئيس اتحاديه كش
ــته  ــكه در روز گذش ــش 22 هزار توماني قيمت س كاه
نسبت به سه شنبه هفته جاري گفت: كاهش 35 توماني 
ــبت به  ــي گرفتن عرضه نس نرخ دالر در بازار آزاد و پيش
ــت. به اين  ــكه اس تقاضا عامل اصلي كاهش قيمت س
ــكه امامي از پنجشنبه هفته گذشته  ترتيب قيمت هر س
ــان كاهش از قيمت 770 هزار  ــا ديروز با 50 هزار توم ت
توماني سقوط كرده است. برخي فعاالن بازار سكه 2 روز 
پيش در گفت وگو با «جام جم» از تداوم كاهش قيمت ها 

در بازار سكه خبر داده بودند.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با فارس اظهاركرد: 
ــيد  ــكه بهار آزادي ديروز به 720 هزار تومان رس نرخ س
كه نسبت به روز سه شنبه حدود 22 هزار تومان كاهش 

نشان مي دهد.
ــبت به  ــر دالر هم اكنون با 35 تومان كاهش نس  ه

سه شنبه هفته جاري 1865 تومان به فروش  مي رسد.
ــوري طال و جواهر در خصوص  رئيس اتحاديه كش
ــكه گفت: به دليل كاهش  علت كاهش قيمت  طال و س
ــم افزايش جهاني  ــي نرخ قيمت دالر، به  رغ 35 تومان
قيمت طال باز هم شاهد كاهش نرخ طال و سكه هستيم.

ــرد: علت ديگر كاهش قيمت طال، افت  وي تصريح ك
ــت كه  ــكه  اس تقاضاي خريد طال و افزايش عرضه س

معموال پس از اتمام ايام نوروز اتفاق مي افتد.
 وعده افت بيشتر قيمت سكه

ــريح  در همين حال رئيس كل بانك مركزي با تش
ــكه با هدف جلوگيري از  ــل توقف پيش فروش س دالي
ــده، گفت:  ــكه هاي پيش فروش ش ــكان س زيان مال
ــاهد افت قيمت  ــكه ش ــون قطعه س ــل 4 ميلي با تحوي

خواهيم بود.
ــا بيان اين كه بانك مركزي براي  محمود بهمني ب
ــوم و  ــرادي كه در دوره هاي س ــان اف ــري از زي جلوگي

ــكه اقدام به خريد كرده اند فعال  چهارم پيش فروش س
ــرد،  اظهار كرد:  ــروش جديدي آغاز نخواهد ك پيش ف
با توجه به افت قيمت طال در بازار هاي جهاني و نزديك 
ــكه هاي پيش فروش شده  ــدن به موعد تحويل س ش
ــكه در بازار طي روزهاي اخير  در مرحله اول، قيمت س

كاهش داشته است.
ــه داد: از آنجا كه با تحويل 4 ميليون قطعه  وي ادام
ــكه پيش فروش شده شاهد افت قيمت خواهيم بود،  س
ــت قيمت در بازار به كمتر از نرخ پيش فروش  ممكن اس
ــوم و چهارم برسد كه در اين صورت  ــده در مراحل س ش
ــاره  ــوند.وي با اش خريداران در اين دوره متضرر مي ش
ــاي جايگزين به دارندگان  ــنهاد روش ه به امكان پيش
ــاس  ــكه افزود: بر اين اس ــش خريد س ــاي پي حواله ه
خريدار در صورت تمايل مي تواند به جاي دريافت سكه 

معادل آن اوراق مشاركت با نرخ 20 درصد اخذ كند.
ــن روش هاي  ــتفاده از اي ــد كرد: اس ــي تاكي بهمن
ــان خريداران  ــا با هدف جلوگيري از زي جايگزين تنه
ــكه هاي پيش فروش شده و مديريت بهتر بازار است  س
ــكه هاي خود را مطالبه كنند،  و اگر تمامي خريداران س

بانك مركزي هيچ مشكلي در تامين سكه ها ندارد.

ــخ به اين  ــي از مراجع عظام تقليد، در پاس جمع
ــرايط كنوني مي توان حكمي  استفتا كه «آيا در ش
جايگزين براي مجازات سنگسار درنظر گرفت؟»، 
ــه پيش از اين  ــت ك ــخ دادند. اين در حالي اس پاس
ــيون حقوقي مجلس  ــي قرباني، عضو كميس موس
ــار از قانون جديد  ــالم حذف مجازات سنگس با اع
ــاس قانون  ــالمي گفته بود كه بر اس ــازات اس مج
جديد در اين  موضوع بايد طبق ماده 223 به فتاواي 

مشهور فقها و نظرات ولي فقيه رجوع شود. 
ــيد؛ با عنايت به اين كه  ــنا در اين باره پرس ايس
ــوي  ــار از س در حال حاضر اجراي مجازات سنگس
ــتاويزي جهت وهن  ــالم و قرآن دس دشمنان اس
ــمند است نظر  ــرعي قرار گرفته، خواهش احكام ش
خود را درخصوص اجراي مجازات رجم در شرايط 
ــه اين كه اين حد  ــان فرموده و با توجه ب ــي بي كنون
مبناي ظاهري در قرآن ندارد، آيا به نظر حضرتعالي 
ــر الي االبد تلقي  ــزو حدود اليتغي ــن مجازات ج اي
ــه اقتضاي زمان و  ــا احتماال مي توان ب ــود ي مي ش

مكان جايگزيني براي آن قرار داد؟ 
ــن باره گفت: در  ــت اهللا  نوري همداني در اي آي
فرض سوال، همان طور كه قبال هم جواب داده ايم 
حكم الهي تغييرپذير نيست  ولي كيفيت اجراي آن 

بستگي به نظر حاكم شرع دارد. 
آيت اهللا مكارم شيرازي نيز توضيح داد:ما قبال نيز 
گفته ايم كه در شرايط فعلي مي توان جايگزين كرد. 

ــبحاني نيز در همين باره تاكيد  آيت اهللا جعفر س

ــرايطي دارد كه غالبا  ــرد: اثبات زناي محصنه ش ك
ــت، يعني 4 نفر با چشم خود ببينند  امكان پذير نيس
ــده اند. همچنين  كه مرد بيگانه با زن با هم جمع ش
راه هايي براي تخفيف وجود دارد؛ يكي از آن راه ها 
اين است كه اگر مجرم از گودال سنگسار گريخت، 
تعقيب آن حرام است و نيز اگر حاكم شرع احساس 
ــكالتي دارد،  ــيوه مش ــرد اجراي حكم به اين ش ك

مي تواند به نحو ديگري اجراي حد كند.
ــت: در  ــت اهللا علوي گرگاني معتقد اس ــا آي ام
ــرع تشخيص دهد كه اجراي  صورتي كه حاكم ش
ــالم و بي احترامي به آن  اين حكم موجب وهن اس
است و موجب ضرر به اصل دين است، مي تواند آن 
را تغيير دهد، اما اصل حكم سنگسار در فقه اسالم 
ــور صريح در قرآن ذكر  ــت، حتي اگر به ط ثابت اس

نشده باشد و اصل اين حكم تغييرناپذير است. 
آيت اهللا موسوي اردبيلي نيز توضيح داد: مجازات 
ــار قابل تغيير نيست، ولي اگر اجراي  رجم يا سنگس
ــلمين باشد فقيه  ــالم و مس آن برخالف مصالح اس

جامع الشرايط مي تواند آن را اجرا نكند.
ــيني زنجاني در اين باره  و باالخره آيت اهللا  حس
ــرايط اجراي  ــت: چنانچه به نظر فقيه جامع الش گف
ــودن فكري  ــه دليل آماده نب ــي در جامعه ب حكم
عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسالم 
ــت  ــالم اهم اس ــود، در اين صورت حفظ اس مي ش
ــكوت  ــتحكام عقايد مس و اجراي حكم بايد تا اس

بماند.

 بر اساس قانون جديد در اين  موضوع بايد طبق ماده 223 
به فتاواي مشهور فقها و نظرات ولي فقيه رجوع شود
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ــانه هاي غربي مبني بر تجاوز  فرمانده قرارگاه پدافند خاتم االنبيا(ص) در خصوص ادعاي رس
هواپيماهاي بدون سرنشين به آسمان ايران و عكسبرداري از برخي اماكن حساس كشور اظهار 

كرد: هيچ هواپيماي شناسايي، حق و جرات عبور از آسمان كشور ما را ندارد. 
به گزارش مهر، امير فرزاد اسماعيلي گفت: چند ماه قبل، يكي از هواپيماهاي بدون سرنشين را 
كه مي خواست از فضاي كشور ما عبور كند ديديد كه به چه سرنوشتي دچار شد و چنين مساله اي 

را هرگز نه كشور ما و نه هيچ كشوري ديگر اجازه نخواهد داد. 
وي همچنين در خصوص عكس هاي منتشر شده از سوي برخي رسانه هاي غربي گفت: اين 
ــت و حاصل عمليات هواپيماهاي بدون  ــط سامانه هاي ماهواره اي گرفته شده اس عكس ها توس
سرنشين بر فراز كشور نيست. وي  خاطرنشان كرد: طبيعتا هر كشوري اطالعاتي را كه ضروري 
ــمنان به  بداند مخفي و محفوظ نگه مي دارد و اطالعاتي را نيز در معرض ديد قرار مي دهد تا دش

اشتباه و خطا بيفتند.
وي گفت: غربي ها نيز ناوهاي پيشرفته اي دارند كه هواپيماهاي بدون سرنشين ارتش و سپاه 
جمهوري اسالمي ايران بر فراز آنها عبور كرده، عكسبرداري كرده اند و اطالعات آنها ثبت و ضبط 

شده است.
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رادان:
شبكه هاي جديد 
صدا و سيما 
گرايش به 
 ماهواره را  كم 
كرده است

ــه هنوز اجراي مرحله دوم هدفمندي  در حالي ك
يارانه ها  قطعي نيست و در هاله اي از ابهام قرار دارد،  
ــتقيم با مطرح  ــووالن مستقيم و غيرمس برخي مس
ــر قطعي درباره قيمت  ــناريوهاي غي كردن مداوم س
و روش عرضه بنزين آرامش را از افكار عمومي سلب 

كرده اند.
ــفندماه مجلس  به گزارش خبرنگار ما، طرح اس
ــه دوم هدفمندي  ــراي مرحل ــاره ممنوعيت اج درب
ــالح احتمالي قيمت  ــدن اص ــا و موكول ش يارانه ه
حامل هاي انرژي به اول تابستان به همراه تحوالتي 
كه در كمتر از 2 هفته اي كه از پايان تعطيالت نوروزي 
مي گذرد در صحنه سياسي كشور اتفاق افتاد، اصوال 
ــراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها  حتمي بودن اج
ــت. به عنوان  ــوال برده اس ــال جاري زير س را  در س
ــي الريجاني، رئيس مجلس  ــال با نامه اي كه عل مث
ــت و اين نامه اكنون در  ــه رهبر معظم انقالب نوش ب
ــت  ــتوركار هيات عالي حل اختالف قوا به رياس دس
ــرار دارد و  ــاهرودي ق ــمي ش آيت اهللا محمود هاش
ــي به اين كه بدنه اقتصاد ايران،  اعتراضات كارشناس
ــي و توان پذيرش  ــردم، توليدكنندگان و ... آمادگ م
ــد  تبعات احتمالي اجراي مرحله دوم هدفمندي و رش
ــم انداز  قيمت حامل هاي انرژي را ندارند، اصوال چش
ــدن اين طرح در سال جاري را بالتكليف و  اجرايي ش
نامشخص كرده است. با اين وجود، ظاهرا ماجرا براي 
ــوي ديگري دارد، چرا كه از  ــمت و س برخي افراد س
اخبار و اطالعات متعدد، انبوه، متناقض، مبهم و بعضا 
بي سر و ته ارائه شده توسط اين افراد كه گاه رسانه ها 
را نيز در دام مي اندازد، مرحله دوم هدفمندي يارانه ها 
ــاي انرژي نزديك  ــق اصالح قيمت حامل ه از طري
است. عمده ترين ماده خبري كه اين روزها از طريق 
ــووالن راهي تلكس هاي  اين مسووالن يا شبه مس
ــناريوهاي اصالح و  ــوع س ــود، موض خبري مي ش

ــرژي از جمله بنزين  ــت حامل هاي ان ــش قيم افزاي
ــت كه مجموعه خبر يا خبرهايي  ــت. روزي نيس اس
ــت بنزين تك نرخي شود،  ــر نشود كه قرار اس منتش
ــود، چند نرخي بماند، 1000 تومان شود،  2 نرخي ش
ــود، نرخ هاي منطقه اي تعيين شود،  1100 تومان ش
ــهميه ها حذف و اضافه شود، چند سناريوي نهايي  س
ــرار گرفته،  ــدي يارانه ها ق ــتاد هدفمن ــز س روي مي
ــناريو دارد به  ــناريو تاييد شده، 2 س ــناريو 3 س از 8 س

قطعيت مي رسد و ....
اين گزارش مي افزايد: دقيقا روشن نيست هدف 
از بازي با قيمت بنزين نزد افكار عمومي چيست؟  آيا 
يك زمينه سازي غيرمستقيم جهت آماده سازي افكار 
ــت يا  عمومي براي كنار آمدن با قيمت هاي جديد اس
يك جنگ رواني براي مقابله با نظرات كارشناسي كه 
به دنبال تعويق اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها 
ــتند؟ اما هدف هرچه هست، بايد به مردم گفت  هس

ــت. نه از اصالح قيمت بنزين و  كه هنوز خبري نيس
ــناريوهاي آن. بنزين كه بماند، هنوز تكليف  نه از س
ــن  ــراي خود مرحله دوم هدفمندي يارانه ها روش اج
ــخن را به سوي  ــت. از سوي ديگر بايد روي س نيس
مطرح كنندگان مداوم اين سناريوها چرخاند و از آنان 
ــت به طرح اين گونه مسائل كه جز برهم زدن  خواس
آرامش رواني و فكري جامعه و توليد انتظارات تورمي 

حاصلي ندارد، پايان دهند. 
ــز اطالعاتي درباره  ــرايطي، ديروز ني در چنين ش
ــت بنزين در مرحله دوم  گزينه هاي احتمالي وضعي

هدفمندي يارانه ها منتشر شد.
 گزينه هاي احتمالي بنزين از حفظ 

شرايط موجود تا تك نرخي شدن
ــدن، حفظ شرايط موجود و افزايش  تك نرخي ش
ــد گزينه مطرح  ــه 1000 تومان چن ــت بنزين ب قيم
ــال جديد و در مرحله دوم  ــاره قيمت بنزين در س درب

اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست كه در روزهاي 
ــتمر درباره آن منتشر  اخير اخبار متفاوتي به طور مس
مي شود بدون آن كه به طور رسمي تاييد يا رد شود.

ــن 1000 توماني،  ــد ماه قبل موضوع بنزي از چن
ــدن بنزين  ــا تك نرخي ش ــهميه بندي ي ــذف س ح
ــت و تاكنون هيچ يك از مسووالن  ــده اس مطرح ش
ــتاد هدفمندي يارانه ها پاسخ روشني در اين زمينه  س

نداده اند.
ــاره زمان و چگونگي  ــر چند تصميم دولت درب ه
اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در سال جاري 
مشخص نيست اما در نخستين روزهاي سال جديد 
ــت با واريز مابه التفاوت 28 هزار توماني يارانه به  دول
ــاب سرپرستان خانوار اعالم كرد كه وارد اجراي  حس

مرحله دوم هدفمندي يارانه ها شده است.
با وجود چالش بين مجلس و دولت درباره اجراي 
قانون هدفمندي در مرحله دوم و عدم تعيين تكليف 
نهايي اليحه بودجه 91 در مجلس، طرح سناريوهاي 
ــاي انرژي بويژه بنزين در خور  مختلف نرخ حامل ه

تامل است.
كارشناسان اقتصادي از بنزين به عنوان دماسنج 
ــتراتژيك  اقتصادي ياد مي كنند زيرا اين كاالي اس
ــاير  ــاد دارد و بيش از س ــر را در اقتص ــترين تاثي بيش
ــاي انرژي مورد توجه دولت و افكار عمومي  حامل ه
ــرار دارد، از اين رو طرح برخي اعداد و ارقام و نرخ ها  ق
در اين زمينه واكنش هاي مختلفي را به دنبال داشته 

است.
روز گذشته خبرگزاري ها به نقل از قائم مقام ستاد 
مديريت حمل و نقل و سوخت خبر از ارائه سناريوهاي 
ــر كردند كه  مختلف بنزيني به رئيس جمهور را منتش
ــم  در آن گزينه بنزين با نرخ 1000 تومان نيز به چش

مي خورد.
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به دليل حساسيت كاالي بنزين هرگونه خبر  رسمي و غيررسمي درباره آن اذهان عمومي را متوجه خود مي كند

هيچ هواپيماي شناسايي جرات عبور از آسمان ايران را ندارد


