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سرقت
 140میلیونی
از خانه داماد

گروه حوادث  /پسر معتاد بعد
از ســرقت 140میلیون تومانی
از خانــه شــوهرخواهرش در
یک هتل اتاق گرفت تا راحت
زندگی کند اما بعد از دو هفته
لو رفــت .به گــزارش خبرنگار
ما ،صبح روز چهارم فروردین
امسال فردی در تماس با مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰اعالم کرد که بیش
از یکصد و چهل میلیون تومان اموال گرانبها و پول نقد از خانهاش سرقت
شده که بالفاصله مأموران کالنتری  ۱۶۳ولنجک برای رسیدگی به موضوع
وارد عمل شدند.
پــس از اعــام خبر بــه پایگاه یکــم پلیس آگاهــی تهران بــزرگ ،بالفاصله
کارآگاهــان مبــارزه با ســرقت خانه بــه همراه تیم بررســی صحنــه جرم به
محل اعزام شــدند ،نخســتین تحقیقات از محل حادثــه و اعضای خانواده
ایــن موضــوع را برای کارآگاهان روشــن کرد که ســرقت از ســوی یک آشــنا
رخ داده اســت .در تحقیقــات مقدماتــی ،مالباختــه اظهار داشــت که برادر
همسرش به هویت «بابک» که اعتیاد به مواد مخدر داشته ،مدتی است با
آنها زندگی میکند و به وی مظنون است.
بدین ترتیب بالفاصله دستگیری بابک در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت
که در تحقیقات اولیه مشــخص شــد وی پس از ســرقت با خودروی سواری
ســاینا خــود از خانــه رفتــه و دیگر برنگشــته اســت .بنابراین احتمــال وقوع
سرقت به دست وی قوت گرفت و کارآگاهان با ردیابیهای دقیق سرانجام
بــا اقدامات فنی صورت گرفته محــل تردد وی در محدوده خیابان ملت را
شناســایی کردند .در ادامه و با بررســیهای بیشتر کارآگاهان محل اختفای
وی در یکــی از هتلهای واقع در خیابان ملت شناســایی و خودروی ســارق
نیز همانجا مشاهده شد.
کارآگاهان طی هماهنگی با بازپرس شــعبه  ۱۱دادســرای ناحیه  ۲تهران و
زیر نظر گرفتن هتل در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری سارق
شدند .در بررسی از اتاق وی مبلغ یکصد و هفت میلیون تومان از پولهای
مســروقه نیز کشــف شــد .در تحقیقات بــه عمل آمده از متهــم ،وی ضمن
اعتــراف به ســرقت اعالم داشــت که حــدود  ۳۰میلیون تومــان از پولها را
خرج کرده است.
وی همچنین درباره انگیزه خود از این ســرقت گفت :من به خاطر بیکاری
و بیپولــی مجبــور بــودم در خانــه خواهرم زندگــی کنم اما اعتیــادم باعث
شــد بــا مشــکالت زیــادی رو به رو شــوم بــه همین خاطــر تصمیــم گرفتم
پــول های شــوهر خواهرم را ســرقت کنــم تا بــرای خودم زندگی مســتقلی
تشکیل دهم.
بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه
قاسم دستخال ،رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این
خبر گفت :با توجه به اقرار صریح متهم و کشــف مبلغ  ۱۰۷میلیون تومان
از ســارق ،با هماهنگی مقام قضایی باقی پولها نیز تحویل مالباخته شــد.
متهم نیز با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

حوادث
جـــهان

آرزو کیهان
مترجم

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

مردی در فاضالب خیابان ناپدید شد
یک مرد افغانستانی در کانال فاضالب خیابانی در شیراز فرو رفت و ناپدید شد .رئیس اورژانس
فارس درباره این حادثه گفت :هنگام صبح دو کارگر تبعه افغانستان در حال پاکسازی فاضالب
منطقه محراب شیراز بودند که یکی از آنها همراه با جریان آب در فاضالب فرو رفت .امدادگران
در تالش هستند تا بتوانند جسد این کارگر را پیدا کنند.

مــرد روس وقتی فهمید کیســه پولهایش اشــتباهی به ســطل
زباله انداخته شــده مجبور شــد برای پیدا کردنــش  12تن زباله
را جست و جو کند .بهگزارش اسپوتنیک ،این حادثه عجیب در
شــهر تیومن روســیه رخ داد .پدر خانواده کــه آپارتمان موروثی
خــود را میلیونها روبــل فروخته بود پولها را درون یک کیســه
گوشــهای از خانهاش گذاشــته بود اما وقتی به سراغ کیسه رفت
متوجه شــد همســرش به تصور اینکه آنها آشغال بوده کیسه را
در ســطل زباله انداخته اســت .این پول به همراه دیگر زبالهها
به کارخانه جمعآوری زباله در خارج شــهر تیومن ارســال شده
بود .مرد میانســال به همراه خانوادهاش به کارخانه رفتند و به
کارمندان آنجا مشــکل خود را گفتند .در نهایت این مرد مجبور
شــد  12تن زباله را جست و جو کند و سرانجام پس از ساعتها
کیسه پولهایش را پیدا کرد.

در برخورد  2دســتگاه خودرو ســواری در  18کیلومتری روستای ساغند به
معــدن چادرملــو در شهرســتان اردکان یــزد  4نفر کشــته و  2نفر مجروح
شــدند .ایــن حادثــه ســاعت  7:35صبح دیــروز رخ داد کــه مجروحان با
کمک امدادگران به بیمارستان انتقال یافتند.

آمار تصادف های نوروزی از زبان رئیس پلیس راهور

مرگ روزانه  37نفر در جاده های کشور

فهای
گروه حوادث ـ زهره صفاری /آمار تصاد 
منجــر به فوت در نوروز  98با روزی  37کشــته
نسبت به ســال قبل حدود  33درصد کاهش
داشت.ســردار ســید کمــال هادیانفــر ،رئیس
پلیــس راهنمایی و رانندگی ناجا در نخســتین
نشســت خبــری خود بــا توجه به کاهــش آمار
تصادفهــای منجــر به فــوت در نــوروز  98در
مقایســه بــا زمان مشــابه ســال گذشــته گفت:
نــوروز امســال  35هــزار نیــروی پلیــس در
قالــب پلیــس ترافیــک شــهری ،پلیــس راه و
نامحســوس فعالیــت داشــتند .بنا بــه اعالم
مرکــز فرماندهــی و کنتــرل ناجــا در طــرح
نــوروزی راهــور( 25اســفند تــا  17فروردیــن)
تعــداد جانباختگان در صحنه تصادفها 33
درصد کاهش داشت .اما سومین روز فروردین
بیشــترین تعــداد جانباختــگان را داشــتیم و
 14فروردیــن بــا وجود افزایش تعداد ســفرها،

کمترینآمارتصادفومرگومیرثبتشدهاست.
واژگونیمهمترینعاملتصادفهاینوروز
هادیانفــر افــزود 43 :درصــد حــوادث
رانندگــی امســال مربــوط بــه واژگونــی خودرو
بــود ،کــه در مقایســه با مدت مشــابه در ســال
گذشــته  20درصد افزایش داشــت 44 .درصد
تصادفات در نیمهاول و  56درصد تصادفات
در نیمــهدوم تعطیــات و بــه طــور عمــده در
فاصله ساعت  12ظهر تا  16رخ داد.
رئیــس پلیس راهور با اشــاره به نامســاعد
بودن وضعیت راههای روستایی و فرعی ادامه
داد 67 :درصــد تصادفــات در راههــای اصلی
اتفــاق افتــاد و جادههــای فرعــی و روســتایی
 33درصد از تصادفــات را به خود اختصاص
دادند.
پرایدپیشتازآمارتلفات
طبق آمار پلیس ،پراید با  25درصد ،پژو با

 23درصد ،سمند با 5.7درصد ،موتورسیکلت
بــا  10درصد و وانت بــا  10درصد در تصادفات
فوتی و جرحی مربوط به وســایلنقلیه در ایام
نوروز نقش داشــتند 63 .درصد تصادفات در
نوروز  97در  30کیلومتری شــهرها رخ میداد
که این آمار در نوروز  98با کاهش سه درصدی
به  60درصد رسید .در نوروز  ،97روزانه  57نفر
در تصادفــات جان خود را از دســت دادند اما
در نــوروز  ،98این آمار براســاس گزارش مرکز
فرماندهی و کنترل ناجا به  37نفر رسید.
استفادهازدستافزارهاینوینتوسطپلیس
هادیانفر در ادامه گفت :اکنون دســت افزار
جدیــد موبایلی راهاندازی شــده که هیچ نیازی
بــه قبض ندارد و به محض جریمــه ،برای فرد
پیامــک صــادر میشــود .بیــش از هــزار و 550
دستگاه دســتافزار جدید موبایلی در ترافیک
شــهری مورد اســتفاده قرار گرفته کــه در پی آن

هســتیم به  15هــزار عدد افزایش پیــدا کند و از
مردم میخواهیم اطالعات شمارهگذاری خود
یعنــی آدرس و شــماره تلفنهمراه خــود را به
روز کنند .همچنین بهدنبــال احیای قفل چرخ
خودرو هســتیم یعنــی خودروهــای متخلف را
دیگــر به پارکینگ منتقل نکنیم بلکه در همان
محل با قفل چرخ متوقف شوند.
هادیانفر با اشــاره به اهداف خود بهعنوان
رئیــس پلیس راهور در ســال آینــده ادامه داد:
چهار عامل ســرعت ،ســبقت غیرمجاز ،عدم
توجــه به جلو و خســتگی و خــواب آلودگی در
 85درصد تصادفات ســال  97نقش داشــت
کــه امســال ایــن رقــم بــه  78درصــد کاهــش
یافته اســت .ســعی دارم امســال  ۴هدف را که
عبارتنــد از کاهــش  ۲هــزار نفــری کشــتهها در
ســوانح ،انضباط ترافیکی ،اصــاح خدمات و
هوشمندسازی ،در سطح کشور عملی کنم.

دوئل خونین راننده
تاکسی ها بر سر مسافر
گروه حوادث /دعوای دو راننده بر ســر سوار
کردن مسافر با قتل پایان یافت.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت
 4بعــد ازظهــر یکشــنبه  18فروردیــن قتل
یک راننده تاکسی در پایانه مسافربری سه
راه آذری به بازپرس کشــیک قتل پایتخت
اعــام شــد .بهدنبــال اعــام ایــن خبــر،
بازپــرس رضوانــی و تیــم بررســی صحنــه
جرم راهی محل شدند.
بــا حضــور در محل آنهــا با جســد مرد 50
ســالهای مواجه شــدند که با ضربات چاقو
به قتل رســیده بود .در بررسیهای صورت
گرفته مشخص شــد که عامل این جنایت
راننده یک خودروی عبوری بوده که بر سر
سوار کردن مسافر با مقتول درگیر شده و او
را به قتل رسانده است.
بازپــرس شــعبه هشــتم دادســرای امــور
جنایــی تهــران دســتور شناســایی هویــت
متهم و بازداشت او را صادر کرد.
یکــی از رانندهها که شــاهد درگیــری بود به
خبرنگار «ایران» گفت :مقتول ،فرد آرامی
بود و  15ســالی میشــد که در خط ســه راه
آذری بــه شــهر قــدس کار میکــرد .روز
حادثه نوبت مســافر ســوار کردن او بود اما
راننده دیگری در بیرون پایانه مســافربری
شروع به سوار کردن مسافر در خط سه راه
آذری به شهر قدس کرد.
او ادامــه داد :ســر همیــن موضــوع بیــن
مقتــول و راننده درگیری پیش آمد .راننده
ناشــناس هــم بــه ســمت مقتول آمــد و با
چاقویی که در جیب داشت ضربهای به او
زد .بعد با عجله به طرف خودرواش رفت
تا فرار کند اما دوستم که مجروح شده بود
تعقیبــش کرد و کمی آن طرفتر دوباره با
هم درگیر شــدند و این بار مرد مهاجم دو
ضربه چاقو دیگــر به مقتول زد .بعد از آن
هم سوار ماشین شد و فرار کرد .البته کمی
جلوتــر با یک خــودروی دیگر تصادف کرد
امــا بــدون توجه به ایــن تصــادف از محل
متــواری شــد .ما راننــدگان خطی هســتیم
امــا او از مســافربرهای عبوری بــود بهنظر
میآمد معتاد باشد.

جشنواره ای دیدنی در بوداپست

جشــنواره ســنتی پخــت غذا در شــهر بوداپســت مجارســتان با
حضور دهها شرکتکننده برگزار شد.
بــه گــزارش شــینهوا ،درطــول ایــن جشــنواره غذاهــای ســنتی
همــراه با موســیقی و رقص و آواز برپا شــده و جوانان در حالی
کــه لباسهای بومی خــود را بر تن دارند پایان زمســتان و آغاز
فصــل بهــار و رویــش را گرامــی میدارنــد و از پایــان زمســتان
خوشحالند.

سقوط مرگبار اتوبوس مالزی به دره

جست و جوی کیسه پول
در میان  12تن زباله

 4کشته در تصادف  2خودرو

پلیــس مالزی از ســقوط یک دســتگاه اتوبوس و کشــته شــدن
دستکم  ۱۰نفر در این حادثه خبر داد .به گزارش اسپوتنیک
نیــوز ،در ایــن حادثــه یــک دســتگاه اتوبــوس کــه در نزدیکــی
فرودگاه بینالمللی کواالالمپور اتفاق افتاد ،دســتکم  ۱۰نفر
کشــته و  ۳۴نفر دیگر مجروح شدند.
گزارشها حاکی اســت این اتوبــوس حامل  ۴۳کارمند بوده و
راننــده در هنگام مســیر کنترل آن را از دســت داده و اتوبوس
به داخل دره سقوط کرده است.

اتاق اسرار هری پاتر در خانه زن انگلیسی

فروش هزاران دالری تابلوهای یک سگ

زن انگلیســی از  18ســال قبل شــروع به جمعآوری یک مجموعه دیدنی از
کلکســیون هری پاتر کــرده و نام خود را در کتــاب رکوردهای گینس به ثبت
رســانده اســت .به گزارش وایرد« ،ویکتوریا مکلین»  39ســاله اهل جنوب
ولز بوده و تاکنون  3686هزار قطعه از مجموعه هری پاتر شــامل کتابها،
چوب دســتی ،پازل و ...را جمعآوری کرده اســت .تمامی این اشیا در اتاقی
جمعآوری شــده که نام اتاق اســرار را بر خود گرفته اســت .ویکتوریا بشدت
به کلکسیون خود وابسته است.

تابلوهای نقاشــی یک ســگ با کمک صاحبــش در فضای مجازی
هزاران دالر به فروش رفت .به گزارش وایرد« ،شــیبا اینو»  6ســاله
در خانــه صاحبــش در شــهر آلبرتا امریکا زندگــی میکند .صاحب
این ســگ میگوید با دادن قلم و رنگ به سگش عالقه این حیوان
را بــه نقاشــی متوجــه شــده و مــدت یک ســال اســت که با انتشــار
تصاویر نقاشــیهایش موفق به دریافت ســفارش مشــتری شــده و
نقاشیها را فروخته است.

شکار مار  5متری

کشف فسیل نهنگ چهارپا
فســیل یــک نهنــگ چهارپــای پنجــه اردکــی کــه
۴۳میلیون ســال پیش میزیســت در پرو کشف شده
است.
ب ه گزارش بیبیســی ،فســیل شناســان معتقدند که
این پســتاندار دریایــی با جثهای چهار متــری توانایی
شــنا و راه رفتن در خشــکی را داشته است.این نهنگ
که دم قدرتمندی داشــت با ســمور آبی یا ســگ آبی
مقایسه شده است.
محققــان معتقدند که این کشــف میتواند شــناخت
بهتری از تکامل نهنگها و چگونگی گسترش آنها در
آبهای جهان به دســت دهد .دکتــر الیویر لمبرت از
مؤسســه رویال علوم طبیعی بلژیک و از نویســندگان
مطالعــه تــازه گفــت« :ایــن کاملترین نمونــه یافت
شــده از یک نهنگ چهارپا در خارج از هند و پاکستان
است».
ایــن فســیل در فاصلــه یــک کیلومتــری از ســاحل در
«پالیــا میدیــا لونا» در خــاک پرو پیدا شــد .موقعیت

کشــف ایــن
فســیل باعــث کنجکاوی محققان شــده چــون تصور
میشــد نهنگها ابتدا حدود  ۵۰میلیون ســال پیش
در جنوب آسیا تکامل پیدا کردند.
تراویــس پــارک ،محقــق نهنگهــای ماقبــل تاریــخ
در مــوزه تاریــخ طبیعی لنــدن ،میگویــد« :نهنگها
نمونههــای نمادیــن تکامــل هســتند ».آنهــا ایــن
موجــود را «پرگوســتوس پاســفیکوس» نــام دادهاند
کــه معنــی آن «نهنــگ مســافر اقیانــوس آرام»
است.

نجات معجزه آسای دو کودک به دست مادر

مــادر شــجاع اســترالیایی موفق شــد تــا دو فرزند کوچک
خود را قبل از انفجار خودرویشــان نجات دهد.به گزارش
میرر« ،کاترین» میگوید :عکسالعمل بموقع و شــانس
باعث شده تا هر دو فرزندش را نجات دهد.
«کاتریــن» در این بــاره گفت«:خــودروام را پارک کرده
و بــرای خریــد رفتــم اما بچههــا داخل خــودرو ماندند.
در فاصلــه کوتاهــی ناگهان باتری خــودرو آتش گرفت.

مــن بــا دیــدن دود و آتش با ســرعت به ســمت خودرو
دویدم».
وی افــزود« :در مــدت زمانــی کوتاه هــر دو فرزنــدم را در
آغــوش گرفتــم و از خــودرو دور شــدم در همــان لحظــه
خــودرو منفجر شــد و شــعلههای آتش زبانه کشــید ،من
و فرزندانم بســیار خوش شــانس بودیم که از این حادثه
مرگبار نجات یافتیم».

کارکنــان ســازمان حفاظــت ملــی حیــات وحــش
فلوریدا موفق به شــکار یک مار پیتون ماده شدند
کــه  140پونــد –  64کیلوگــرم– وزن و  73تخم در
شکمش داشته است.
بــه گزارش وایرد ،سالهاســت که تعــداد مارهای
پیتــون در ایالــت فلوریــدا امریکا افزایــش یافته و
کارشناســان نداشــتن شــکارچی طبیعــی را علت
این روند میدانند.
مارهــای پیتــون غول پیکــر قادرند که یک انســان
را بلعیده و خطرســاز شــوند .طول بــدن مار ماده
شکارشــده  5.2متــر بــوده و بــه گفته کارشناســان
بزرگترین ماری اســت که تاکنون در فلوریدا پیدا
شده است.

سوسک هایی که ماهی
می خورند
دانشــمندان دانشــگاه «ناکازاکــی» ژاپــن
سوســکهای آبــی غــول پیکــری را یافتهانــد کــه
قادرند ماهی و قورباغه بخورند.
بهگــزارش وایــرد ،محققــان موفــق شــدهاند از

لحظــه غذا خوردن این حشــرات آبــی غول پیکر
عکس نیز بگیرند.
بــه عقیــده محققــان سوســکهای آبــی در گــذر
زمان برای ســازگاری با محیط زیســت رشد کرده
و حتــی در زمــان گرســنگی بــه الک پشــتهای
کوچک نیز حمله کرده و آنها را میبلعند.

