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 58هزار دالر در مرز لو رفت

خواب خوش

دو قاچاقچی ارز که با جاســازی دالرها در یک خودرو قصد داشــتند  58هزار دالر را از کشــور
خارج کنند از سوی پلیس دستگیر شدند.
ســید عبدالمجیــد اجتهــادی مدیــرکل پیشــگیری و نظــارت بــر امــور قاچــاق کاال و
ارز ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــه فارس گفت :ششــم مردادمــاه  2نفر در کرمانشــاه
شناســایی شــدند کــه قصد داشــتند  58هــزار دالر را به کشــور عــراق انتقــال دهند .این
متهمان دالرها را در یک خودرو جاســازی کرده بودند.
با تالش مأموران هر دو متهم دستگیر شدند و اکنون در بازداشت هستند .پروند ه آنها نیز
در سازمان تعزیرات کرمانشاه در حال رسیدگی است و تحقیقات آغاز شده است.دالرها نیز
ضبط و به نمایندگان بانک مرکزی تحویل داده شده است.

مسئوالن را آشفته نکنیم

این روزها هر صبح که از خواب بیدار میشــوی
اگــر دیدی قیمــت اجنــاس و مایحتاج ضروری
یادداشت
زندگی تغییری نکرده جای تعجب دارد .حاال از
گرانی لحظه به لحظه قیمت سکه و طال و ارز و اجاره خانه و قیمت
مســکن و ...بگذریم .نمیخواهم در این چند خط سیاه نمایی کنم
یــا از ناامیدی حــرف بزنم اما شــاید باید واقعیتهــا را بهگونهای
دیگر دید.
نمی دانم شاید تبعات این گرانیهای بیقاعده و اساس برای
برخــی مســئوالن و ثروتمندان چندان مهم نباشــد اما برای ما که
روزنامــه نگار هســتیم و بخصــوص در صفحه حــوادث از نزدیک
با مشــکالت مــردم در ارتباطیــم اثرات ویرانگــرش قابل لمستر
است.
روزی نیســت که حداقل 10نفر با دفتــر روزنامه تماس نگیرند
و از مشــکالت زندگی و مشــکالت مالی و گرفتاری هایشان نگویند
یکــی بچــهاش مریض اســت و پول درمانــش را ندارد یکــی بیکار
شــده و شرمنده زن و بچهاش اســت دیگری صاحبخانه کرایهاش
را ســه برابر کــرده و در آســتانه بیخانمانی اســت .یکــی میگوید
مــرگ و زندگی فرزندش بــه خرید یک داروی خارجی بند اســت
و بــا افزایــش بیرویه قیمــت دالر زندگیشــان دســتخوش تحولی
مرگبار شده است.
مــادری یکــه و تنها مســئولیت زندگی تنها پســرش را بر عهده
داشــته و مجبــور شــده به خاطر افزایــش کرایه خانه گوشــی تلفن
همــراه و دوچرخــه پســرش را بفروشــد تــا اجــاره خانــه را بدهد و
صاحبخانــه وســایلش را بــه کوچه نریزد غافــل از آنکه بــا این کار
چنان بر اعصاب و روان این پســر نوجوان که سرشــار از غرور است
فشار آمده که دست به خودکشی میزند.
پــدری بهخاطــر ورشکســتگی کارخانــهای کــه در آن کارگــری
میکرده بیکار شده و خرج و مخارج کمرشکن زندگی تحملش را
بریده و حاال باید جوابگوی زن و بچه و صاحبخانه و طلبکار باشد
او نیز در آستانه خودکشی قرار دارد.
اینهــا فقــط گوشــهای از مشــکالت مــردم اســت .همــه آنهــا
ملتمســانه چشــم امیدشــان بــه روزنامه اســت تا شــاید با انتشــار
داســتان پرغصه زندگیشــان دســت خداوند از آســتین انسانهای
نیکــوکار بیــرون بیایــد و معجــزهای در زندگیشــان رخ دهــد .امــا
جالبتــر از همــه این اســت که در تمــام این موارد پس از انتشــار
سرگذشــت ایــن افــراد بــاز هــم همیــن مــردم عــادی بــه کمــک
همنوعان خود میآیند و با حمایتهایشــان سعی دارند گرهی از
مشکالت دیگری باز کنند.
در این مدت با انتشــار سرگذشــت چند نفر از این افراد شــاهد
بودیــم کــه بــا کمکهــای انساندوســتانه همیــن مــردم نیکــوکار
گره از مشــکالت برخی باز شــده اســت امــا تعجب آور این اســت
همانهــا که بــا بیتدبیری و بیمســئولیتی عامل بروز بســیاری از
این مشکالت برای مردم شدهاند باز هم از کنار این همه گرفتاری
بیتفاوت عبور میکنند و دریغ از حتی یک تماس از سوی نهاد یا
مقام مسئول که در برابر این همه مشکالت مردم واکنشی از خود
نشــان دهند ،دســتی به یاری دردمندی دراز کننــد یا حتی دریغ از
یک ابراز همدردی.
البتــه شــک دارم کــه ایــن آقایــان بخواهند بــا خواندن این
داســتانهای سراســر درد و رنــج خــواب خوششــان را آشــفته
کنند .

پایانزندگی
مخفیانهپدر
و پسر قاتل

زندگیمخفیانهقاتلفراریوپسرشپسازیکسالبادستگیریآنهادرشهرستانهرسینپایانیافت.ایندومتهمکه
پدروپسرهستندمردادسالقبلمردیرادرنورآبادلرستانکشتهبودند.محمدرضاآمویی-معاوناجتماعیفرماندهی
انتظامیاستانکرمانشاه-دراینبارهبهباشگاهخبرنگارانجوانگفت:اینفردیکسالقبلمردی۳۷سالهرابهدلیل
اختالفاتملکیدرشهرستاننورآبادبهقتلرساندهبود.
بهدنبال دریافت اطالعاتی مبنی بر اینکه قاتل فراری با همدســتی فرزندش در یکی از روســتاهای شهرستان
نور آباد استان لرستان با اسلحه یک مرد جوان را به قتل رسانده و در شهر هرسین مخفی شده است ،موضوع در
دســتور کار مأموران قرار گرفت .با افزایش دامنه اطالعاتی پلیس ،محل اختفای قاتل و فرزندش شناسایی شد و
طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرکننده در نهایت تســلیم مأموران شدند .سرهنگ آمویی خاطرنشان کرد :قاتل و
همدست وی برای ادامه تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

خنجری از پشت

گــروه حوادث /زن جــوان برای شــکایت از فرد
ناشناســی کــه بــا هک کــردن تلفــن همراهش
زندگــی مشــترک وی را تــا یــک قدمــی طــاق
پیــش برده بود بــه اداره پلیس رفــت اما وقتی
فرد مزاحم را دید از تعجب شوکه شد.
***
مونا که چند هفته پراضطراب و سراسر تلخ
را پشــت سر گذاشته بود داســتان زندگیاش را
اینگونه تعریف کرد:
«بعد از پایان دوران مدرسه ،خواستگارهای
زیــادی از بیــن فامیل و غریبه داشــتم اما هیچ
کدامشان را نمیپسندیدم .همه میگفتند من
بهانههای الکی میگیرم و ســخت گیر هســتم.
اما واقعیت این بود که هیچ کدامشــان به دلم
نمینشســت .این شرایط ادامه داشت تا اینکه
در  26سالگی« ،حسام» به خواستگاریام آمد.
او مکانیــک بــود و درآمد چندانی نداشــت .اما
احســاس میکردم کنار او خوشــبخت میشوم
و بــا همیــن حــس بــه درخواســت ازدواجــش
پاســخ مثبــت دادم .مراســم عقــد و عروســی
بدون هیچ مشــکلی و به بهترین شــکل برگزار
شــد و ما به خانه خودمان رفتیم .هر دویمان
از شــرایط راضــی بودیــم و بــا همــه کمبودهــا
حــس خوشــبختی داشــتیم ...هر چنــد نیش و
کنایه فامیل تمامی نداشــت امــا طوری با آنها
برخــورد کــردم کــه دیگــر بــه خودشــان اجازه
ندهند راجع به همسر و زندگیام اظهارنظری
کننــد ...حتی بــرای اینکــه اعصابم آرام باشــد
ســعی کردم در گروه تلگرامی فامیلیمان هم
حضور نداشته باشم.
اوضاعمــان خــوب بــود تــا اینکــه متوجــه
رفتارهــای عجیــب همســرم شــدم .اغلــب
دیروقــت بــه خانــه میآمــد و کمتــر بــا مــن
همکالم میشــد .گاهــی بارها دســتهایش را
میشســت و در خانه مدام بــه خودش عطر و
ادکلن میزد .حتی نمیگذاشــت لباسهایش
را بشــورم .کارهــای شــخصیاش را خــودش

انجام میداد .ســکوتش از همــه آزار دهندهتر
بــود .رفتارش عجیب شــده بود هر چه بیشــتر
پیگیــر علــل ایــن رفتــارش میشــدم کمتــر
جــواب میگرفتــم و او از مــن دورتــر میشــد.
دیگــر طاقتم طاق شــده بــود .بعــد از مدتی از
ســر بیحوصلگی سراغ گوشــیام رفتم و همه
گروههــای تلگرامــی را نــگاه کــردم .امــا آنچــه
میدیــدم قابل باور نبود .در گــروه فامیلیمان
که «حســام» هم عضــو آن بود پیامهــای بد و
توهیــن آمیــزی از حســاب کاربری مــن درباره
شــوهرم و شغلش نوشته شــده بود .شوک زده
بــودم .چطــور ممکن بود من از بــوی بد لباس
کار شــوهرم برای فامیل بنویسم یا از زندگی با
او ابــراز تنفــر کنم .در این پیامهــا از تصمیمام
برای جدایی نوشــته بــود .باورم نمیشــد آخر
چطــور امکان داشــت چه کســی با گوشــی من
پیــام فرســتاده بود؟ آن هــم بــرای فامیلی که
خــودم جلویشــان ایســتاده بــودم .دیگر شــک
نداشــتم که علــت تغییــر رفتار «حســام» هم
خواندن همان پیامهای مشکوک است.
همــان لحظــه گوشــی تلفــن را برداشــتم و
شــماره «حســام» را گرفتــم .امــا او رد تمــاس
داد .دو ،ســه ،چهــار 10 ،... ،بــار تمــاس گرفتم
تا دســت آخر گوشی را برداشــت و خیلی سرد
جوابــم را داد .ســعی کردم توضیــح بدهم که
مــن آن پیامهــا را ننوشــتم امــا او فقــط گفت:
«زودتــر باید بــه عواقب کارت فکــر میکردی»
و تلفــن را قطع کــرد و دیگر جواب نــداد .از آن
روز «حسام» به خانه نیامد و چند روز بعد هم
احضاریه طالق را برایم فرســتاد .مســتأصل و
پریشان شده بودم.
هــر روز آلبــوم هایمــان را نــگاه میکــردم و
بهخاطــر خوشــبختی از دســت رفتــهام اشــک
میریختــم .دو هفتــهای گذشــت و «حســام»
بــه خانه نیامد .من هم کــه از همه چیز ناامید
شــده بودم به خانــه پدرم رفتم .بــرادرم وقتی
موضــوع را فهمیــد پیشــنهاد کرد تا دیر نشــده

ایستگاه قطار در سوئد زیر آب رفت

آرزو کیهان
مترجم

دیلی میل

زیرسیگاری های
یک میلیون پوندی

اعضــای باند قاچــاق مــواد مخدر که
بــرای حمــل مــواد آنهــا را درون زیر ســیگاری
میکردند بازداشت شدند.
بــه گــزارش اســکای نیــوز ،ارزش مــواد مخــدر پنهان شــده از ســوی پلیس
اســکاتلند یارد یک میلیون پوند برآورد شده است.سخنگوی پلیس اعالم کرد
کــه ایــن افراد مــدت یک ســال و نیم به همیــن روش هروئینهــا را در مناطق
مختلــف انگلیس به فروش میرســاندند.هروئینها با مهارت خاصــــــــــی در
زیر سیگاری جاسازی شده و زیر سیگاریها به مشتریان فروخته میشد.
پنهــا ن

بــه پلیس فتا شــکایت کنیم .آنجا بــه ما گفتند
باید به دادســرای ویژه جرایم سایبری برویم و
بالفاصله تشکیل پرونده داده و شکایت کنیم.
مــا هــم همیــن کار را کردیــم و پرونــده به تیم
کارآگاهان پلیس فتا سپرده شد.
کارشناســان پلیــس پــس از بررســیهای
مقدماتــی اعــام کردنــد حســاب تلگرامــیام

زندگی در پوست خرس
یک هنرمند فرانسوی که در مخفی کردن خودش در کوچکترین مکانهای ممکن بهمدت
طوالنی تخصص حیرتآوری دارد این بار خودش را در پوست یک خرس کوچک جا داد.
ابراهــام پوانشــوال ،چند ســال پیش یــک هفته تمام خــودش را در یک گــودال کوچک در
زیرزمیــن یک کتابفروشــی جا داد و یکســری کتــاب هم همراه خود برد تا حوصلهاش ســر
نرود.
حاال او نزدیک به دو هفته است که داخل جسد یک خرس گریزلی در فضایی به اندازه نیم
متر مربع رفته است .او حتی برای غذا خوردن ،خوابیدن یا رفتن به سرویس بهداشتی هم
از داخل این پوست خرس بیرون نمیآید و دو دوربین تمام مدت از او فیلم میگیرند.

بازی همسر
رئیس جمهوری با توله شیر

بــازی همســر رئیس جمهــوری ترکیه با یک
توله شــیر و نــوازش کردن این حیوان ســوژه
رســانههای خارجــی شد.بدرســتی روشــن
نیســت کــه چــرا همســر «رجــب اردوغان»
بــه این بچه شــیر عالقه نشــان میدهد و آیا
ایــن حیوان جزو حیوانات خانگی وی اســت
یــا خیر امــا این تصاویــر باعث جلــب توجه
کاربران فضای مجازی شده است.

اسکای نیوز

کشف روستای تاریخی در چین

شناسایی
هویت
اسکی باز
پس از
 60سال

میرر

هویت اسکیباز فرانسوی که  60سال قبل در کوههای مرز سوئیس
ناپدید شده بود با انجام آزمایشهای ژنتیک فاش شد.
به گزارش بیبی سی ،پلیس ایتالیا در سال  ۲۰۰۵بقایای یک جسد،
وسایل اسکی و یک عینک را در ارتفاعات منطقه آگوستای ایتالیا پیدا
کرد .این نقطه در ارتفاع ســه هزار متری در کوههــای آلپ نزدیک مرز
سوئیس بود.اما محققان نتوانســتند هویت قربانی را شناسایی کنند
تا اینکه ماه پیش یافتههای خود را در فیسبوک به اشتراک گذاشتند؛
اطالعاتــی که رســانههای فرانســوی هم منتشــر کردند.چنــد روز بعد
شــخصی به نام «اما ناســم» در فرانســه گزارش مربوط به کشــف این
جســد را در رادیوی محلی شــنید و نســبت بــه آن کنجکاو شــد چون
عمویش ،آنری لو ماســنی ،در سال  ۱۹۵۴هنگام اسکی در مترهورن در نزدیکی مرز سوئیس در یک طوفان ناپدید
شــده بود .ســپس راجر برادر جوانتر مرد اســکی باز که اکنون  ۹۴ســال دارد با پلیس ایتالیا تمــاس گرفت.پلیس
گفت :عکســی که خانواده این مرد از عینک او ارســال کرد با آنچه در کنار جســد پیدا شده بود همخوانی داشت.
در نهایت با انجام آزمایش دی انای هویت او فاش شد.
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باستانشناسان چینی موفق به کشف یک روستا شدند که مربوط
به سلســله «هان» بوده و سالها کسی از وجود آن اطالع نداشته
است .بهگزارش شینهوا ،این روستا در سیچوان کشف شد.
مقامــات باستانشناســی چیــن روز گذشــته اعــام کردنــد:
دودمــان هــان که بعــد از دودمان چهایــن به قدرت رســید ،بین
ســالهای  206قبــل از میــاد و  220میالدی ،حدود  400ســال بر
چین فرمانروایی میکرد.
ایــن زمان طوالنی یکی از پرتأثیرتریــن دورهها در تاریخ چین
بوده است و تا آشوب کالهزردها و دوره سه امپراطوری ادامه پیدا
کرد.اکثــر مــردم چین ،اکنون خــود را از قوم هــان میدانند که به
علت حکومت طوالنی این سلســله این قومیــت اکثریت مطلق
را پیدا کرد.
در ایــن محــل ،چندیــن چــاه ،بقایــای  9خانه ،یــک رودخانه
همــراه با مقدار زیادی از اقالم شــامل ظروف پخــت و پز ،کتری،
گلدان ،کاشی و سکههای برنزی کشف شده است.

هــک شــده اســت .بنابرایــن تحقیقــات بــرای
شناســایی هکر در دستور کار قرار گرفت .دل تو
دلم نبود که بدانم چه کســی از نابودی زندگی
من لذت میبرد .ســرانجام بعد از چند روز آن
آدم مزاحم دســتگیر شــد و از من خواستند که
برای شناساییاش بروم.
وقتــی آنجــا رســیدم از دیــدن پســرخالهام

نگاه کارشناس
ســرهنگ رامیــن پاشــایی ،رئیــس اداره
اجتماعــی پلیــس فتــا گفــت :کاربــران پیــش
از بهکارگیــری هــر نــوع تکنولــوژی و نــرم افزار
موبایلــی ابتــدا بایــد اطالعات مناســبی درباره
کارکــرد ،امکانــات ،تهدیــدات و آســیبهای
احتمالــی آن بــه دســت آورند .در این شــرایط
اســت کــه میتواننــد بــا انجــام تنظیمــات و
مراقبتهــای خاص مانع هک و سوءاســتفاده
شــوند .همچنیــن از دادن گوشــی تلفن همراه
خــود بــه افــراد غیــر قابــل اعتمــاد بشــدت
خــودداری کــرده و در صورت نیاز بــه این کار تا
زمــان بازگردانــدن گوشــی بر اعمــال آن فرد و
خدمات مورد ارائه نظارت کنند.
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بــارش شــدید بــاران در
ســوئد ،ایســتگاه مرکزی
قطــار شــهر اوپســاال
چهارمیــن شــهر بــزرگ
ایــن کشــور را به اســتخر
شــنا تبدیــل کرد.بــه
گــزارش راشــا تــودی،
همزمــان بــا ایــن اتفاق
مردم از غیبت مأموران
پلیــس و امــدادی ابــراز
حیــرت کردند.همزمــان با موج گرمای بیســابقه در ســوئد ،به خاطر
بارندگیهای شــدید ســالنهای ایســتگاه قطار اصلی اوپســاال مملو از
آب شــد و ترافیــک شــدیدی ایجاد کــرد .در حالی که برخی مســافران
بــرای رســیدن بــه محلی بــدون آب تقال میکردنــد ،برخی نیــز از این
فرصــت برای انجام تفریحات آبی اســتفاده کردند.ســارا تورن یکی از
عکاسهای محلی که با پوشیدن لباسهای مخصوص شنا و غواصی
از وضعیت آبگرفتگی تصویربرداری کرده بود نیز به راشا تودی گفت:
آب واقعــاً آلوده بود .هر چند عدهای مشــغول تفریحــات آبی بودند،
اما تعجب برانگیز اینکه چرا کسی به فکر درست کردن اوضاع نبود و
عجیبتر هم این که هیچ مأمور پلیس یا آتشنشانی در محل حضور
نداشــت.هر چند مسئوالن بخشهای آب گرفته ایستگاه قطار اپساالر
را بســتند و برای تخلیه آب تالش کردند ،اما اداره حمل و نقل ســوئد
اعالم کرد به علت بارشهای تابستانی کار با تأخیر رو به رو شده است.

شــوکه شــدم .نگاهم به نگاهش قفل شده بود
و در ایــن فکــر بــودم او برای چه آنجــا آمده که
با دیدن دســتبند پلیس در دستش جا خوردم.
چطــور ممکــن بــود ....در آن لحظــه دوســت
داشــتم تمام عذابــی که در این روزها کشــیدم
را در ســیلی محکمی جمــع کنم و به صورتش
بزنــم امــا خودم را کنتــرل کردم .افســر پرونده
که متوجه عصبانیتم شــد از من خواســت آرام
باشــم و بعــد گفــت« :پســر خالهتــان بــه هک
کردن گوشی شما اعتراف کرده است .براساس
اظهــارات او ،یک بار گوشــیتان را برای نصب
نــرم افــزاری در اختیــار گرفتــه و بــدون اینکــه
شــما بدانید به تلگرامتان دسترســی پیدا کرده
اســت ».بعدهــا فهمیــدم او از ازدواج مــن و
همســرم ناراحــت بــوده و از ســر حســادت بــه
رابطــه ما و بــرای نابــودی زندگیمــان این کار
را کــرده اســت .وقتی همه چیز مشــخص شــد
بــرادرم بــا همســرم تمــاس گرفــت .او پس از
حضــور در دفتــر پلیــس متوجه موضوع شــد و
در حالــی که بــه خاطر رفتارهــای عجوالنهاش
پشــیمان بود با عذرخواهی از من خواســت به
خانه برگردم».
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