یکشنبــه

مرگ پدر هنگام نجات دخترش
پدر میانسال وقتی متوجه شد دختر نوجوانش موقع تعویض المپ در حال سقوط
از تراس اســت ،برای نجــات او اقدام کــرد اما خودش فوت شــد .به گــزارش جامجم،
ســرهنگ محمدرضا آمویی ،معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان کرمانشاه
س طبقه پنجم ساختمانی
ط مرگبارمردی 47ساله از ترا 
در اینباره گفت :حادثه سقو 

ن کالنتــری 22بهمن که
در محله گلســتان کرمانشــاه به پلیس گزارش ش ـد .مامــورا 
ی ماجرا به آنجا اعزام شده بودند  ،مشــاهدهکردند عالوه براین مرد ،دختر
برایبررس ـ 
17ســالهاش هم از تــراس به پایین پرت شــده اســت .وی افــزود :پدر خانــواده فوت
کرد و دختر نیز مصدوم و از ســوی نیروهای امدادی اورژانس به بیمارســتان منتقل

شــد .در جریان تحقیقات از اعضای خانواده معلوم شد دختر 17ســاله خانواده برای
تعویض المپ ،وارد بالکن شــده کــه ناگهان تعادل خود را از دســت داده اســت .پدر
فداکار کــه متوجه ماجرا شــده بود برای نجــات دخترش اقــدام کــرده و در این کش و
قوس هر دو نفر از تراس خانه به پایین افتادند که این حادثه باعث مرگ پدر شد.
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کوتاه از حوادث

هواپیمای بوئینگ 737خطوط هواپیمایی اندونزی 4دقیقه بعد از پرواز از صفحه رادار محو شد

سقوط آزاد در دریا

هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی اندونزی چهار دقیقه بعد از ترک فرودگاه جاکارتا
از رادار خارج شــد .برخی ماهیگیران تکههایی از هواپیما و جســد مســافران را در دریای
جاوه پیدا کردهاند.
پرواز شماره اسجی  ۱۸۲متعلق به خطوط ســریویجایا ایر اندونزی ،ساعت  14و  20دقیقه
بــه وقــت محلــی از فــرودگاه بینالمللــی ســوکارنو -هتــا در جاکارتا بــه مقصــد پونتیانک
در غرب اندونزی پرواز کرد .ایــن هواپیما چهار دقیقه بعد از این پرواز ،ناگهــان از روی رادار
محو شــد .بررس ـیهای بــرج مراقبت نشــان میدهــد هواپیمــا در مــدت  60ثانیــه ،حدود
10هزار فوت ارتفاع کم کرده اســت .بنابر گزارش رســانههای محلی ،هواپیمای گمشــده از
نوع بوئینگ  ۵۰۰-۷۳۷کالسیک اســت که اولین بار در می ســال  ۱۹۹۴به پرواز درآمد .این
هواپیما 56مســافر ،چهار خدمه و دو خلبان داشــت .هفت نفر از مسافران کودک و سه
نفر همنوزادبودند.

قتل پسر جوان
در دفتر کارش

کشــف جســد مرد جــوان در دفتــر کارش در شــمال
تهران ،پلیس را با معمایی جنایی روبهرو کرد.
به گزارش خبرنگار جامجم ،شامگاه جمعه نوزدهم
دی امســال یکــی از مامــوران کالنتــری نیــاوران در
تمــاس بــا بازپــرس کشــیک قتــل دادســرای جنایی
تهران از مرگ مشــکوک پســر  33ســالهای در طبقه
اول خانه دو طبقه ویالیی خبر داد .زمانی که بازپرس
جنایی و تیمــی از مامــوران اداره دهم پلیــس آگاهی
تهــران بــرای بررســی ماجــرا در آنجــا حاضــر شــدند،
مشــاهده کردند جســد پســر جوان در طبقه اول که
او در آنجا کار میکرده افتاده است .بررسیهای اولیه
از محل کشــف جســد که یک دفتر فنی و مهندســی
بود نشــان داد ،آنجــا بههم ریختــه و وســایلی از آنجا
سرقت شده است.
مــادر مقتــول در جر یــان تحقیقــات پلیســی گفــت:
همــراه دو پســرم در طبقــه بــاالی ایــن خانــه ویالیــی
زندگی میکردیــم .طبقه اول نیز محل کار پســر فوت
شــدهام بود او در آنجــا کارهای فنی و مهندس ـیاش
را انجــام میداد .امروز بــه دفتر کارش رفــت ،اما دیگر
خبری از او نشــد .چند بار بــا تلفنش تمــاس گرفتم،
امــا جوابــی نــداد .از پســر دیگــرم خواســتم بــه آنجــا
برود که او سراســیمه بازگشــت و خبــر داد ،برادرش
زخمی در دفتر کارش افتاده است .خودم را به طبقه
اول رســاندم و بــا اورژانــس تمــاس گرفتــم کــه وقتی
امدادگران آمدنــد ،مــرگ او را تایید کردند .با دســتور
قضایی قرار شــد تیمی از مامــوران اداره دهم پلیس
نهــای محــل حادثــه را بازبینــی
آگاهــی تهــران دوربی 
کرده و از خانواده مقتول تحقیق کنند.
مصطفی واحدی ،بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای
جنایــی تهــران بــا تاییــد این خبــر بــه جا مجــم گفت:
پروندهای در دادسرا تشکیل شده و تحقیقات برای
دستگیری عامل یا عامالن این جنایت ادامه دارد.

رسانههای محلی با انتشــار تصاویری میگویند تیمهای جستوجو و نجات قطعاتی را
از خلیج اندونزی یافتهاند که گمان میرود متعلق به هواپیما باشــد .مقامهای رســمی
هنوز سقوطهواپیماراتاییدنکردهاند.
یکماهیگیر بهرویتــرز گفــت:در حوالیجزیرههزار در شــمالجاکارتا،شــلوار،مــوو کابلهای
بــرق روی آب شــناور اســت و بــه احتمــال ز یــاد هواپیمــا در آن منطقــه ســقوط کــرده اســت.
رویترز همچنین به نقــل از شــاهدان اعالم کرده صــدای دو انفجــار را قبل از
سقوط شنیدهاند و یک لنگر کشتی روی آب شناور
بــوده اســت .ســریویجایا ایــر یکی از
خطوط ارزان اندونزی اســت
کــه بیشــتر پروازهــای
داخلیانجاممیدهد.

دستبرد شاهدزد به سارق طالی دختران دمبخت
کارمنــد اخراجی با جــا زدن خــود بهعنــوان طالفرو 
ش
بســاز و بفــروش ،دختــران دمبخــت را فر یــب داده و
طــا و پولهایشــان را ســرقت میکــرد .متهــم فکــر
نمیکــرد دزد بــه خان ـهاش بزنــد و طالهــای ســرقتی
از او بدزدد.
به گزارش جا مج ـم ،از اوایل پاییز امســال چهار دختر
دمبخــت بــه فاصلــه چنــد هفته بــا حضــور در شــعبه
دوم بازپرسی دادســرای ناحیه  34تهران از خواستگار
شیادی به اتهام سرقت شــکایت کردند .پروند ه برای
س آگاهی تهران ارسال
رســیدگی ،به پایگاه ســوم پلی 
شد و در جریان تحقیقات از شــاکیان معلوم شد آنها
فریب این خواستگار شیاد را خوردهاند و پول و طالی
امانتی به او دادهاند اما خواستگار قالبی ،اموالشان
را سرقت کرده و بعد از آن ناپدید شده است.
پلیس بــه دنبال ســارق فــراری بود تــا اینکه چنــد روز
پیــش دختــر جوانــی کــه مثــل دیگــر شــاکیان در دام خواســتگار شــیاد
افتاده بود بــه اداره پلیس آمد و با طرح شــکایت ،شــماره پــاک متهم را
به ماموران داد.
ماموران به اســتعالم شــماره پالک خودرو پرداخته و صاحــب آن که یک
زن بود را شناسایی کرده و معلوم شــد خودرو در اختیار شوهرش بوده
ب خواستگار شیاد شناسایی و بازداشت شد.
که به این ترتی 
متهم در جریان تحقیقات پلیسی  -قضایی به فریب دختران دمبخت و
سرقت پول و طالهایشان اعتراف کرد و مدعی شــد پولها را خرج کرده
و طالهای سرقتی را دزد از خانهاش سرقت کرده است.
علیرضا بهشتی ،بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه  34تهران با تایید
این خبر گفت :متهم در بازداشت ب هســر میبرد و تحقیقات از وی ادامه
دارد.

دخترانراحتاعتمادمیکردند

پســر  29ســاله از زنــدان وحشــت دارد و از قاضــی میخواهــد بــه جــای
زنــدان به او مجــازات جایگزین بدهــد .ادعا میکنــد هر چه ســرقت کرده را
شاهدزد از او دزدیده است .در حاشیه جلســه تحقیق ،چند دقیقهای با او

همصحبت شدیم که در ادامه میخوانید.
سابقهداری؟

زندان نرفتم اما دو روز در بازداشتگاه پلیس بودم.
به چه جرمی؟

ســال  96در یک مهمانی با دختر جوانی آشــنا شــدم و
ب اعتمــادش ،کیبورد او را به خانــه بردم تا با
بعد از جل 
آن تمرین موسیقی کنم .آن را پس ندادم که شکایت
کرد .پلیس کیبورد را برد و شاکی رضایت داد.
شغلت چه بود؟

کار ثابتی نداشتم .مدتی در یک اداره دولتی بودم که از
آنجا اخراج شدم.
چه شد به فکر سرقت از دختران دمبخت افتادی؟

برای اینکه هزینههای زندگیام را تامین کنم ،تصمیم
گرفتم از دختران دمبخت سرقت کنم .خودروی جک
همسرم را سوار میشدم و در محلههای تهران رفت و
آمد میکردم تا سوژهای مناســب پیدا کنم .برخی زنان وقتی مقابلشان
توقــف م یکــردم ،ســوار م یشــدند .بــا آنهــا طــرح دوســتی ریختــه و ادعــا
میکردم که پولدارم و پدرم طالفروشــی دارد .بعضی وقتها هم خودم را
بساز و بفروش جا میزدم.
برای جلب اعتمادشــان ،بحث خواســتگاری و ازدواج را مطــرح میکردم.
فریــب چربزبانیهایــم را میخوردند .بعضــی از آنها ســمتهای مهمی
مثــل معــاون بانــک داشــتند امــا راحــت فریــب میخوردنــد .دو هفتــه
نکــه دختــران اعتمادشــان را به من ثابــت کنند،
بعد از دوســتی برای ای 
میخواســتم چنــد روز طالهایشــان را بــه مــن امانــت دهنــد کــه قبــول
میکردند .بعد هم ادعا میکردم عمویم فوت شده و باید به شهرستان
بروم .برای رفتن به این سفر از آنها پول میگرفتم و بعد غیب میشدم.
با اموال سرقتی چه کردی؟

لهــا را هزینه زندگ ـیام کردم امــا طالهــای ســرقتی را در صندوقچهای
پو 
گذاشته و زیر تختخواب پنهان کرده بودم و بهدنبال فرصتی بودم تا آنها
را بفروشــم کــه دزد بــه خان ـهام زد و صندوقچــه را ســرقت کــرد .ســارق،
طالهای همسر و دخترم را هم سرقت کرده بود.

قصاص
برای مرد کینهجو
مــرد جــوان کــه بــرای انتقــام از مــردی ،همســر او را
کشته بود با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار جامجــم ،متهــم بــه قتــل
چنــدی قبــل وقتــی در شــعبه د هــم دادگاه
کیفری یک اســتان تهران پــای میزمحاکمه قرار
گرفت با درخواســت قصاص اولیایدم مقتول
روبهرو شد.
وقتی نوبت به دفاع او رسید ،منکر قتل عمدی
شد و گفت :شوهر مقتول و مرد دیگری ،وقتی
بچــه بــودم مــرا مــورد آزار و اذیــت قــرار دادنــد.
در آن ز مــان ســکوت کــردم ا مــا وقتــی بــزرگ
شــدم آنهــا راز مــرا فــاش کــرده و آبرویــم را بیــن
دوســت و آشــنا بردنــد .آنهــا میخواســتند مــرا
تحقیر کنند.
آن زمان میخواســتم ازدواج کنم اما حرفهای
آنها زندگیام را نابــود کرد .من و شــوهر مقتول
اهــل شــهری هســتیم کــه برداشــتن روســری
زن از ســرش بیآبرو یــی بــرای شــوهرش
ا ســت .مــن تصمیــم گرفتــم بــا بردا شــتن
روســری مقتــول شــوهرش را تهدیــد کنــم .آن
روز وقتــی وارد خانــه مقتــول شــدم او بــا دیدن
مــن تر ســید و مــن هــم هــول شــده و او را
خفه کردم.
متهــم در آخر یــن دفا عــش گفــت :مــن فقــط
میخواستم شوهراین زن را مجبور به سکوت
کنم و قصدی برای قتل نداشتم.
بعــد از دفاعیــات متهــم و وکیلمدافعــش،
قضــات بــرای تصمیمگیــری وارد شــور شــده
و بــا توجــه بــه اینکــه متهــم نتوانســته بــود بــا
اولیــا یدم مصالحــه کنــد حکــم بــه قصــاص
او دادند.

چهــار ســارق مســلح مامورنمــا که اقــدام به
ســرقت محمولههــای غذایــی میکرد نــد،
بازداشــت شــدند .بیســتم آذر امســال ،پرونده
ســرقت مســلحانه محمولــهای بــه اداره یکــم
پلیــس آگاهــی تهران ارســال شــد .بــا تحقیــق از
شاکی معلوم شد او بعدازظهر هفدهم آذرماه با
موتورســیکلت ســهچرخه بــاری در حــال حمــل
محمولــه مــواد غذایــی بــوده کــه حوالــی بلــوار
آیــتا ...ســعیدی ســه جــوان کــه سرنشــینان
خودروی پرایدی بودند ،پیاده شــده و با معرفی
خــود بهعنــوان مامــور و بــا ادعــای اینکــه وی
محمولــه قاچــاق حمــل میکنــد ،بــه وی
دستبند زده و او را همراه محموله بردند.
بعــد در محلی خلــوت بعــد از ســرقت محموله
وی را رها کردند که همانجا مشــخص شــد آنها
ماموران قالبی هستند.
در جریان تحقیقات پلیسی معلوم شد سارقان
مامورنما به شیوه مشابه دو سرقت مسلحانه
محمولــه دیگــر هــم داشــتهاند .در جر یــان
تحقیقــات ،شــماره پــاک خــودروی ســارقان
بــه دســت آمــد و بــا دســتگیری ما لــک آن،
معلــوم شــد کــه او بــا ســه نفــر از دو ســتانش
پنــج محمولــه را مســلحانه ســرقت کرد ها نــد.
بــا اعتــراف وی همدســتانش نیــز کــه در انبــاری
در محلــه یافتآبــاد پنهــان شــده بود نــد
بازداشتشدند.
کــودک چهارســاله بــا افتــادن در ا ســتخر
ذخیــره آب غــرق شــد .ایــن حادثــه در روســتای
جهانآبــاد شهرســتان بویینزهــرا رخ داد .پســر
خردسال موقع بازی به داخل استخر ذخیره آب
سقوط و فوت کرد.
دختر خردسال بر اثر گازگرفتگی فوت شد و
والدین و برادرش زنــده ماندند .فردی به پلیس
شهرســتان اقلیــد اطــاع داد خانــوادهای دچــار
گازگرفتگی شــدهاند .زمانی که ماموران به محل
حادثــه کــه خانــهای در خیابــان شــهید منتظری
بــود رفتنــد معلوم شــد کــه ماجــرا صحــت دارد.
ملینا هشتســاله بر اثر گازگرفتگی فوت شــد و
والدین و برادر وی نیز که مســموم شــده بودند
در بیمارستان بستری گردیدند.
اعضای سه باند سرقت مسلحانه جادهای
که قتلی را هم رقم زده بودند ،بازداشت شدند.
از چــنــدی پیش چند فــقــره ســرقــت مسلحانه
در جـ ـ ـ ــاد ههـ ـ ـ ــای مـ ــا هـ ــشـ ــهـ ــر بـ ـ ــه پ ـل ـیــس
گزارش شد.
در جریــان تحقیقــات رد اعضــای ســه با نــد
ســارقان مســلح در ایــن پروندههــا بــه دســت
آمد .سرانجام ماموران در سه عملیات جداگانه
شــش عضو اصلــی باندهــا را در مخفیگاهشــان
بازداشت کردند.
متهمان بــه  9فقره ســرقت مســلحانه به عنف،
یــک فقــره قتــل و دو فقره ســرقت پــاک خودرو
اعتراف کردند.
در بازرســی از مخفیــگاه آنهــا ســه قبضــه ســاح
کالشــینکف همــراه  ۶۳عــدد تیــر جنگــی ،دو
قبضــه ســاح وینچســتر بــه همــراه  ۶۱فشــنگ
مربوطــه ،تعــداد دو قبضــه ســاح ســاچمهای،
تعــداد دو رشــته دســتبند فلــزی ،یک دســتگاه
بیســیم دســتی و همچنیــن امــوال ســرقتی
کشف شد.
شــاگرد ســابق کــه دو کیلــو طــا از مغــازه
طالفروشــی را با همدســتی فــردی ســرقت کرده
بود ،بازداشــت شد .ظهر ســیام آذر امسال و در
زمــان تعطیلــی بــازار طالفروشــان شــهر کرمــان،
وقــوع ســرقت از یــک طالفروشــی بــه پلیــس
گزارش شد.
بررســیها نشــان مــیداد از مغــازه طالفروشــی
دو کیلــو طال که دومیلیــارد تومان ارزش داشــته
سرقت شده است.
تحقیقــات ادامــه داشــت تــا بــا گذشــت چنــد
هفتــه از ایــن ماجــرا رد شــاگرد ســابق شــاکی در
این پرونده به دســت آمد .او به عنــوان مظنون
بازداشــت شــد و اعتــراف کــرد کــه ایــن دزدی را
با همدســتی فــرد دیگــری انجــام داده اســت که
او نیــز بازداشــت و طالهــای ســرقتی از متهمــان
کشف شد.
پسر 18ساله که فردی را کشته و متواری بود
در کمتر از ســه ســاعت پس از فرار شناسایی و
بازداشــت شــد .وقوع درگیــری منجر بــه قتل در
یکی ازروســتاهای شهرســتان شــیراز بــه پلیس
گزارش شد.
در ادامــه مامــوران انتظامــی پاســگاه دودج بــه
آنجا اعــزام شــدند .در جریــان تحقیقــات معلوم
شــد کــه پســر ۱۸ســاله پــس از ایجــاد مزاحمــت
مقابــل در کافیشــاپ بــا مالــک مغــازه درگیــر
شــده و در همین موقع دایی صاحــب مغازه که
۳۶ســاله بــوده بــرای میانجیگــری وارد شــده که
فرد مزاحــم بــا وی درگیــر و او را بــا چاقو کشــته و
متواری شده بود که او در کمتر از سه ساعت در
مخفیگاهش شناسایی و بازداشت شد.

