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مأمــوران پلیــس کرمانشــاه  106قلــم
اشــیای تاریخــی و ســکه مربــوط بــه
دوران هــزاره اول قبــل از میــاد در
دوران سلوکی و اشکانی کشف کردند.
به گزارش روابط عمومی یگان حفاظت
میــراث فرهنگــی  ،ســردار امیر رحمت
اللهــی فرمانده یــگان حفاظت میراث
فرهنگی درباره این کشف بزرگ گفت:
بــه محــض اطــاع از فعالیــت فــردی

اخبار

کارگران معدن زغال سنگ زیر آوار

از اهالــی شهرســتان هرســین در زمینه
نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه
توســط فردی از کارکنان یگان حفاظت
استان کرمانشاه ،تحقیقات گستردهای
بــرای آشــکار شــدن زوایــای پنهــان
موضوع در دســتور کار یگان حفاظت و
فرماندهی انتظامی شهرستان هرسین
قــرار گرفــت و تیمــی از مأمــوران پــس
از چندیــن روز کار اطالعاتــی ســرانجام

درعملیاتی غافلگیرانه از منزل این فرد
تعداد  106قلم اشــیای تاریخی شــامل
مجســمه گیلگمــش ،ریتــون ســفالی،
کاســه مفرغی ،سکه و ...کشــف کردند.
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان در
پایان افزود :در پی کارشناسیهای فنی
انجام گرفته ،مشــخص شــد این اشــیا
مربوط به دوران قبل از میالد  -سلوکی
و اشکانی-است.

ریــزش تختــه ســنگهای کــوه روی کانکــس محــل
اســتراحت کارگــران معــدن زغا لســنگ آب نیــل
در اســتان کرمــان یــک کشــته و  7مجــروح بــر جــا
گذاشــت.به گــزارش ایســنا  ،در ایــن حادثه که ســاعت
 3و  43دقیقــه بعدازظهــر یکشــنبه رخ داد کــوه مجاور
معدن زغالســنگ باداموئیه در شــمال اســتان کرمان
ریــزش کــرد و بــر اثــر ایــن حادثــه تعــدادی از کارگران
معــدن زیرآوار ماندنــد که امدادگــران و معدنچیان به
نجات آنها شتافتند.

خواننده زیرزمینی

گروه حوادث /اعضای یک باند که با هک کردن حسابهای بانکی افراد
ثروتمند مبالغ هنگفتی کالهبرداری کرده بودند از ســوی پلیس دستگیر
شدند.
بهگــزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،ســرهنگ کیــوان ظهیری  -رئیس
پلیس پیشگیری تهران بزرگ -با اعالم جزئیات این خبر افزود :چند روز
قبــل مأموران کالنتــری  145ونک به چند نفر که مقابــل یکی از بانکها
در خیابان مالصدرا ایستاده بودند مشکوک شدند ۲ .نفر از آنها در حال
نقــد کردن تعداد زیادی کارت هدیه بانکی بودند .این افراد با مشــاهده
مأموران قصد فرار داشتند که در نهایت دستگیر شدند .مأموران پس از
دســتگیری این افراد متوجه شــدند در فاصله  ۱۰۰متری هم فرد دیگری
در یک پژوپارس زاغ زنی میکند و مراقب همدستان خود است.
در بازرســی از متهمــان  ۳۵قطعــه کارت هدیــه ۸ ،فقــره عابــر بانــک،
دستگاه پول شمار و لپ تاپ از متهمان کشف شد.
در کالنتری مشــخص شد این افراد از اعضای باند هکرهای حسابهای
بانکــی هســتند .نفر اصلی که فردی  ۲۷ســاله بود با اســتفاده از شــماره
تمــاس افــرادی کــه در فضای مجــازی فعالیت بانکی داشــتند با هک و
اقدامات مجرمانه به اطالعات شناسنامهای و حسابهای فرد دسترسی
و مبالغی را از حسابهای آنها تخلیه میکرد و به کارت عابربانکهایی
که از افراد معتاد خریداری کرده بود منتقل میکرد.
ســرهنگ ظهیری اضافه کرد :اعضای این باند با شناســایی معتادان در
پارکها و کنار اتوبانها کارتهای بانکی آنها را به مبلغ  ۵۰۰هزار تومان
خریــداری میکردنــد یــا معتادان را به شــعب بانــک برده و بــرای آنان
افتتاح حساب میکردند.
یکــی از متهمــان کــه پســری  ۱۹ســاله معــروف به علــی خروس بــود با
همدســتی فردی دیگر به عابربانک مراجعه و پس از پوشــاندن دوربین
دســتگاه ،مبالغ را برداشــت میکردند .اعضای باند تاکنون به برداشــت
 ۳۰۰میلیون تومان از حساب افراد اعتراف کردهاند.

گروه حوادث /خواننده و نوازنده پاپ پس از مصرف شیشه
به ســراغ زنان مســافر در خیابان میرفت و از آنها ســرقت
میکــرد .این پســر معتــاد کلکســیونی از اموال مســروقه در
خانــهاش بــه راه انداختــه بود .بهگــزارش خبرنــگار جنایی
«ایران» ،چندی قبل شــکایتهای مشــابهی از سوی زنان و
دختــران به اداره پلیس رســید مبنی بر اینکــه راننده جوان
یــک خــودروی پــژو آنها را ســوار کــرده و بیــن راه بــا تهدید
اموالشــان را دزیــده اســت .در حالــی کــه تحقیقــات بــرای
شناســایی راننــده مســافربرنما ادامــه داشــت زن جوانــی
بــا پلیس تمــاس گرفــت و گفت راننــده یک خــودروی پژو
گوشــی مرا ســرقت کرد و بعد از خودرو بیــرون انداخت اما
در آخریــن لحظــات موفق شــدم تعدادی از شــماره پالک
خودروی او را به ذهن بسپارم.
بدین ترتیب شــمارههای ناقص پالک در اختیار کارآگاهان
پلیس قرار گرفت و آنها با کنار هم قرار دادن شماره موفق
به شناســایی متهــم شــدند .بــرای اطمینان بیشــتر تصویر
چهره نگاری متهم که با کمک مالباختگان انجام شده بود
با متهم مطابقت داده شــد و کارآگاهان مطمئن شــدند که
ســارق مسافربرنما همان کوروش است .کوروش بازداشت
شــد و در تحقیقات به سرقتهای ســریالی اعتراف کرد .در
بازرســی از خانــه متهــم کارآگاهان تمــام اموال ســرقتی را
کشــف کردند که همگی به شــکلی تفکیک شــده در اتاقش
چیده شده بود.
نخســتین بررســیها نشــان مــیداد پســر جوان دانشــجوی
موســیقی و نوازنده حرفهای گیتار اســت و چند باری هم در
مجالس عروســی و میهمانی آهنگهای زیرزمینی خوانده
اســت .همچنین مشخص شد وی وضع مالی خوبی دارد و
در یکی از خانههای شمالی پایتخت ساکن است.

گروهحوادث/همزمان با کشف جسد دختر 12ساله
در خانــهاش تحقیقات جنایی برای رمز گشــایی از
این قتل مرموز آغاز شد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایران» ،ســاعت
 8:30دقیقــه یکشــنبه  25شــهریور مأمــوران
کالنتــری جوادیــه در تماس با بازپرس کشــیک
قتــل پایتخــت از مــرگ مرمــوز دختــری در
بیمارستان بهارلو خبر دادند .بدنبال این تماس
بازپرس دشتبان و تیم بررسی صحنه جرم وارد
عمــل شــدند.درتحقیقات صــورت گرفتــه پــدر
دختــر نوجوان گفت :مــن در انبــار کار میکنم و
شــب کار هســتم .صبح همســرم بــرای خرید از
خانه خارج شــده بود اما ساعت  8صبح که من
بــه خانه آمدم به محض ورود با بدن نیمه جان
دخترم مواجه شــدم .او را به بیمارســتان منتقل
کردم ولــی آنجا به من گفتند دخترم فوت کرده
است.
در بازبینی از جســد توســط متخصصان پزشکی
قانونــی آثار کبــودی روی گــردن دختر  12ســاله
مشــاهده شــد که حکایت از مرگ بــر اثر خفگی
داشــت .باتوجه به مشــکوک بودن ماجرا جســد
بــه دســتور بازپــرس شــعبه دهــم دادســرای
امــور جنایــی تهــران به پزشــکی قانونــی منتقل
شــد.باتوجه بــه اینکه دختــرک به قتل رســیده
اســت بازپــرس جنایــی دســتور تحقیقــات برای
شناسایی قاتل را صادر کرد.

گفتوگو با متهم
شغلت چیســت؟ نوازنده گیتار هســتم اما در میهمانیها،
بهخاطــر صــدای خوبــی کــه دارم آهنگهــای زیرزمینــی
میخوانم.
با ایــن حســاب درآمدت خوب اســت؟ هم درآمــدم خوب

است هم وضع مالی خانوادهام و اصالً نیازی به پول ندارم.
پس چرا ســرقت میکردی؟ بــه خاطر هیجــان و راهاندازی
کلکسیون.
بیشــتر توضیــح میدهــی؟ ســرقت هیجــان دارد .البتــه از
نظــر مــن .بعد هم گوشــهای از اتاقم را به وســایل ســرقتی
اختصــاص داده بــودم .آن قســمت از اتــاق را طبقهبنــدی
کــرده بودم و هر قســمت مخصوص یک وســیله بــود .مثالً
گوشــیهای مــدل باال .یا انگشــترهای ســرقتی ،ســاعت و...
مهم نبود که وســایلی که ســرقت میکردم نفیس باشــد یا
نه ،مهم این بود که در کنار هم کلکســیونی تشکیل میشد.
مــن حتی پولهایی را هم که ســرقت کردم خــرج نکردم و
آنها را هم در قسمتی گذاشتم.
چطــور ســرقت میکــردی؟ وقتی شیشــه مصــرف میکنم
صدایــی بــه من میگوید چــکار کنم .صدا بــه من میگفت
ایــن خانــم که کنــار خیابان ایســتاده را ســوار کنــم .من هم
طبق خواســته صــدا عمل میکردم .بعد هم ماشــین را به
محلهــای خلوتــی میبردم و بــا تهدید از زنــان و دختران
جوان سرقت میکردم .البته یک جور انتقامگیری هم بود.
چرا انتقامگیری؟ چند ســال قبل در یک میهمانی شــبانه
بــا نســترن آشــنا شــدم .تصمیــم بــه ازدواج گرفتــم .امــا
نســترن بدون خداحافظی بــا من از ایــران مهاجرت کرد.
چنــد روز از او بیخبــر بــودم و تلفنــش خامــوش بــود .در
نهایت هم در فضای مجازی عکسش را در خارج از کشور
دیدم .شکســت عشــقی باعث شــد افسرده شــوم و رفتنم
به میهمانیهای شــبانه بیشتر شــد .در آنجا با شیشه آشنا
و معتاد شدم.
تحصیالتــت چقــدر اســت؟ دانشــجوی رشــته موســیقی
هستم.
از کارهایــت پشــیمانی؟ خیلــی .البتــه اگــر معتاد نبــودم و
بــه فکــر انتقامگیــری نمیافتــادم هرگز دســت به ایــن کار
نمیزدم .دلم میخواهد ترک کنم و به روزهای خوب قبل
برگردم.
ســابقه داری؟ اصــاً ،ایــن اولیــن بــار اســت کــه بازداشــت
میشوم.

مرگ ساالنه  16هزار نفر
در جاده ها

ایران

شمار زندانیان مهریه در استان همدان در یک ماه گذشته با بیش از 50درصد
افزایش از  68نفر به  105نفر رسیده است.
یــداهلل روحانــی منــش -مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان -بــه ایرنا
گفــت :مشــکالت اقتصادی و بیــکاری عمده دلیل ناتوانــی این زندانیان
در تأمین مهریه ارزیابی شــده اســت.روش قســط بندی برای بسیاری از
افــرادی که تــوان پرداخت مهریــه را ندارند ،اجرا و در ایــن چارچوب در
مــدت یــک تا پنج مــاه ،یک ســکه پرداخــت میشــود.با وجــود این هم
اینک بیشــتر زندانیان مهریه به علت تأخیر در پرداخت حتی یک ســکه
و شــکایت همســر در زندان به ســر میبرند .بدهکارترین زندانی مهریه
همدان  408ســکه بهــار آزادی باید پرداخت کنــد و کمترین آمار مهریه
 48ســکه اســت .روحانی منش از خانواده ها بویژه زوجها خواست پیش
از ازدواج در مــورد خصوصیــات همســر آینده تحقیق کــرده و از پذیرش
مهریهای که توان پرداخت آن را ندارند ،بپرهیزند.

بی توجهی به حیوانات در باغ وحش

آرزو کیهان

کشف سیارکی  3برابر شهر لندن

میرر

دانشــمندان موفق به کشــف ســیارکی غول پیکر شــدند که  3برابر شــهر
لنــدن حجــم دارد .بهگزارش میــرر ،محققــان این ســنگهای عظیم را
پالمــا نامیده و بر این باورند در صورت برخورد با زمین میتواند زندگی
بشریت و هرگونه جاندار را نابود کند.
بنا بر اطالعات بهدســت آمده ،این ســیارک در مســیر حرکتی زمین قرار
ندارد و نمیتواند زندگی انسانها را تهدید کند.
پهنــای ایــن ســیارک  120مایــل –  195کیلومتر -اســت که در مــداری در
نزدیکی خورشــید میچرخد به عقیده محققان این ســیارک بزرگتر از
سیارکی است که زمانی دایناسورها و دیگر جنبندگان زمین را نابود کرده
اســت«.لئونید پتــروف» از آزمایشــگاه ناســا در این باره گفــت«:در حال
انجام تحقیقات بیشــتر بر ســیارکهای غول پیکر هستیم تا به اطالعات
بیشتری دست یابیم».

برای نجات برادر

کلیسایی
در اعماق دریاچه

دختر نوجوان امریکایی بــرای نجات برادر
کوچکش از چنگ یک شیر کوهی او را با تیر
و کمان کشت.
به گزارش دیلــی میل« ،آمیا سیمپســون»
و بــرادرش بــه همراه پدرشــان برای شــکار
شیر کوهی به منطقه جنگلی رفته بودند که
شــکارتبدیل به لحظهای هیجان انگیز و به
یادماندنیشد.ویمیگویدهنگامیکهشیر
کوهــی در فاصله  3متری برادر  6ســالهاش
بود ناگهان حمله کرد و او مجبور شــد تا این
حیوانرابکشد.
این دختر که اهل واشــنگتن است به خاطر
نجات جان یک انســان نشــان شــجاعت
گرفتهاست.

yahoo

باستان شناسان در اعماق دریاچهای در ترکیه کلیسایی
باستانی کشف کردند.
بهگزارش میرر ،این کلیســای باســتانی که زمانی جایگاه
مهمتریــن رویدادهای مســیحیان بوده اســت در شــهر
«نیکیا» کشــف شــده و امروزه فقــط خرابههایش در دل
دریاچه باقی مانده است.
«مصطفــی صحیح» باســتان شــناس دانشــگاه بورســا
در ایــن بــاره گفت«:ما هنگام بررســی تصاویــر هوایی از
دریاچه «ایسکین» موفق به کشف این کلیسای باستانی
شدیم».

هدیه عجیب عروسی

دیلی میل

اسکای

آتشسوزی بزرگ در سینمای هند

دیلی میل

زوج هندی شب عروسی  5لیتر بنزین بهعنوان هدیه گرفتند .به گزارش
دهلــی نیــوز ،یکــی از میهمانــان که به ایــن زوج بنزین هدیــه داده علت
تصمیــم خــود را افزایش قیمــت ناگهانی بنزین عنوان کــرد و گفت این
میتواند هدیهای ارزشمند برای شروع یک زندگی باشد.
آنهــا بنزین را درون ظرف  5لیتــری ریخته و عروس و داماد با این هدیه
عجیب عکس گرفتند .قیمت بنزین در شهر «تامیل نادو»  85.15روپیه
برای هر بشکه است.

کشتن شیر کوهی

شینهوا

انتشــار تصاویری از یک باغ وحش در کرهشمالی باعث
نگرانی دوستداران حیات وحش شده است.
بهگــزارش میــرر ،در این باغ وحش کــه در «پیونگ یانگ»
واقع شــده حیوانات در شــرایط بدی نگهداری میشوند و
بهدلیلبیتوجهیمسئوالنتنهاببرسفیدونادرباغوحش
تولهای مرده به دنیا آورده است.این ببر ماده در حالی که
بشدت غمگین است سعی میکند با لیسیدن و نوازش
فرزند مردهاش را احیا کند .بهگفته رهبر کرهشــمالی ببر
نماد شــجاعت اســت و همه این حیوان را دوست دارند
اما به نظر میرسد مسئوالن باغ وحش هیچ توجهی به
حیوانات نداشــته و آنها از وضعیت اسفباری در این باغ
وحش رنج میبرند.

طبــق اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در این
حادثــه هفــت نفــر زخمــی شــدند و یــک نفــر کشــته
شــد .ایــن بــار حادثــه در اعمــاق معــدن روی نداده
بلکــه کارگــران هنــگام اســتراحت در کانکــس محــل
اسکانشــان بر اثر ریــزش تخته ســنگهایی از کوه زیر
آوار ماندند.
دو نفــر از مصدومــان در محــل حادثــه درمــان شــدند
امــا پنــج نفر به بیمارســتان شــهید باهنر کرمــان اعزام
شدهاند که هماکنون تحت درمان هستند.

قتل دختر  12ساله در خانه

کلکسیونی از اموال مسروقه داشت

افزایش زندانیان مهریه در همدان

حوادث جهان

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

کشف اشیای عتیقه در کرمانشاه

سرقت  300میلیونی هکرها
از حساب مشتریان بانکی

مترجم

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

مقامــات هنــد از وقوع یک آتشســوزی بزرگ در ســینمایی در شــهر بنــدری جنوبی
«ویساکاپاتنام» در ایالت «آندرا پرادش» این کشور خبر دادند.
بــه گــزارش خبرگزاری شــینهوا ،یک مقام آتشنشــانی هند اعالم کــرد :این حریق از
صبح دوشنبه آغاز شد .با توجه به اینکه سالنهای سینما از ساعت  ۱۱صبح به وقت
محلی شــروع به کار میکنند ســالنها خالی بوده و کارکنان ســالن ســینما نیز همگی
توسط مأموران آتشنشانی تخلیه شدند.
تحقیقــات الزم برای بررســی علــت این حادثه در دســتور کار اســت و مقامات اعالم
کردهاند در صورت مشــخص شــدن هرگونه ســهلانگاری از ســوی مالک سینما ،این
سینما توقیف خواهد شد.

بیشترین تصادفهای رانندگی در  ۲۰کیلومتری
ورودی شــهرها رخ میدهد و ساالنه  16هزار نفر
در تصادفهای جادهای کشور کشته میشوند.
مجید کیانپور عضو کمیســیون عمران مجلس
بــا اعــام این آمــار به ایســنا گفت :تــاش کنیم
ســاالنه بیــن  ۱۰تــا  ۱۵درصد این آمــار را کاهش
دهیــم .بیــش از  ۸۰درصــد تصادفــات به علت
خطــای انســانی ۷ ،درصد ایمن نبــودن جاده و
 ۱۳درصد هم بهخاطر نقص فنی وســایل نقلیه
اتفاق میافتد .رعایت نکردن سرعت مطمئنه،
بیتوجهــی به جلــو ،رعایت حق تقــدم و خواب
آلودگــی از دالیــل اصلــی تصادفــات جــادهای
است.
براســاس این آمار بیشــترین تصادفات معموالً
در ســاعات اولیــه صبــح بیــن  ۵تــا  ۸صبــح و
پایــان روز بین  ۵تا  ۸شــب اتفاق میافتد .عضو
س گفــت :بیشــترین
کمیســیون عمــران مجلــ 
حــوادث رانندگــی در  ۲۰کیلومتــری ورودی
شــهرها رخ میدهــد که در هر حادثه ســه عامل
انســان ،محیط و وســیله نقلیه نقش دارد و باید
در فرهنــگ رانندگی و ســرعت حرکت خودروها
تجدید نظر کنیم.

آدمربایی برای دستیابی
به رمزهای صرافی
گروه حــوادث /مردان تبهکار که برای دســتیابی
به رمــز رایانه یک صرافی کارمنــد زن صرافی را
ربوده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
ســرهنگ جــواد صفایــی -رئیس پلیــس آگاهی
البــرز -در تشــریح ایــن خبــر گفــت :یکــی از
شــهروندان بــا مرکــز فوریتهــای پلیســی 110
تمــاس گرفــت و از وقــوع یــک آدم ربایــی در
ایســتگاه متــرو کرج خبــر داد .وی گفــت :همین
اآلن چند نفر با یک دســتگاه خودروی پراید یک
زن جــوان را ربودند .پس از این تماس ،پیگیری
موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیس
آگاهی این اســتان قرار گرفت.با بررســی بیشــتر
مشــخص شــد که این خانم گروگان گرفته شده
در یک صرافی در تهران مشغول به کار بوده که
گروگانگیران با انگیزه دســتیابی بــه رمز ورود به
سیســتم رایانه صرافی قصد برداشــت غیرمجاز
یک میلیارد تومان از حساب آن را داشتهاند.
در ادامه بررسیها کارآگاهان موفق به شناسایی
هر ســه آدم ربا شــدند و در اقدامــی غافلگیرانه
آنها را دستگیر کردند.
فــرد گــروگان گرفتــه شــده در تحقیقــات گفــت:
ســاعت هفــت شــب بــا متــرو بــه ایســتگاه کرج
رســیدم امــا هنگامــی کــه قصــد ســوار شــدن به
خــودروی خــودم را کــه در کوچــهای پــارک بــود
داشــتم ناگهان چند جوان به زور مرا به صندلی
عقب خودرو کشیده و راه افتادند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز گفت :متهمان
پــس از اعتــراف بــه جرم خود بــا قرار صــادره از
سوی بازپرس پرونده روانه زندان شدند.

