سال بیست و پنجم شماره 6985
یکشنبه  7بهمن 1397

 2کشته در برخورد پیکان با کشنده ولوو

غــروب روز جمعه یک تخته ســنگ عظیم در جــاده هراز روی یک
خودروی ســانتافه ســقوط کرد و پس از کشته شدن راننده در اتاقک
له شــده خودرو این تخته ســنگ غلتان در جاده به یک سواری 206
اصابــت کــرد و  5سرنشــین آن که ســه زن و دو مــرد بودند مصدوم
شدند.
بهگــزارش فــارس ،بــر اثر ایــن حادثه جاده هــراز در منطقه الســم
که محل ســقوط تخته ســنگ بود برای چند ســاعت مســدود شــد و
زخمیها با اقدامات اورژانسی به بیمارستان دماوند انتقال یافتند.

محمدحسین قلعه دار

سرهنگ بازنشسته

افزایش آمار جان باختگان سوانح رانندگی

گروهحوادث/آمار جان باختگان سوانح رانندگی در  9ماه امسال هفت دهم درصد نسبت به سال
گذشــته افزایش داشته اســت .بهگزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشــور ،در حوادث
رانندگی که تا آذر امسال در کشور رخ داده است  13هزار و  529نفر جان خود را از دست دادند که از
این تعداد 10هزار و 579نفر مرد و 2هزار و 950نفر زن بودهاند 8.هزار و 685کشته از تلفات حوادث
رانندگی  9ماهه امســال در جادههای برون شــهری 3 ،هزار و  257نفر در جادههای درون شــهری،
 908نفر در جادههای روستایی 158،نفر در جادههای اختصاصی گزارش شده است .بر اساس این
گزارش ،اســتانهای فارس ،تهران و اصفهان بیشــترین و استانهای ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد و
اردبیلاستانهایدارایکمترینتعدادتلفاتحوادثرانندگیدر 9ماههامسالبودند.

در تصــادف یک ســواری پیــکان با کامیون کشــنده کــه ظهر روز
جمعه در کیلومتر  35جاده آذرشــهر آذربایجان شــرقی اتفاق
افتاد  2نفر کشــته و سه نفر مجروح شدند .بهگزارش پلیس راه،
ایــن حادثه بــه علت بیتوجهــی راننده پیکان به جلــو رخ داده
است .روز جمعه در شهر بندرعباس نیز در پی برخورد یک پژو
 ۴۰۵با پراید یک نفر کشــته و  3نفر مجروح شدند که علت این
حادثه نیز تخطی از سرعت مجاز توسط راننده سواری پژو ۴۰۵
بوده است.

مهاجمان ناشناس
مأموران کالنتری را به رگبار بستند

سرقتسریالی

پایههایگاردریل

مارپیتون
داخل توالت فرنگی

آرزو کیهان
مترجم

سان

کشفجسدنوعروستایلندی
پلیــس یورکشــایر انگلســتان بقایــای جســد زن جــوان
تایلندی را پیدا کرده که  15سال پیش به شکل مرموزی
ناپدید شده بود.
بــه گــزارش ســان ،قربانــی کــه هویتش از
ســوی پلیــس فــاش نشــده احتمــال
میرود یک تازه عروس از خانوادهای
بریتانیایی بوده است.
بنــا بــر گزارشهــای پلیــس ،ایــن
زن لقــب «بانــوی تپــه» را بــه خــود
اختصاص داده اســت زیــرا اکنون پس
از  15سال بقایای جسد نیمه برهنهاش در
نزدیکی تپه یورکشایر پیدا شده است.
پلیــس اســکاتلندیارد اعــام کــرد کــه در حــال انجــام
تحقیقات برای یافتن سرنخهایی ازعلت مرگ قربانی
است که گمان میرود به قتل رسیده باشد.

شکسته شدن یک سد در برزیل  200ناپدید برجا گذاشت.
بــ ه گزارش اســپوتنیک ب ه نقل از نشــریه گلوبو ،این ســد در نزدیکی یک
معدن آهن وجود داشــت که در پی تخریب بخشــی از این ســد و جاری
شــدن گل و الی صدها نفر ناپدید شــدهاند .در حادثه تخریب بخشــی از
این ســد که متعلق به شــرکت حفاری معدنی وال ســا است ،سیالبی از
گل و الی به سمت جنگل و دهکده نزدیک معدن جاری شد و خسارات
زیادی بجا گذاشت.

دوربین در محل نصب کنید تا دزد
را در صحنه غافلگیر کنید.
وی ادامــه داد :پیــش از ایــن نیــز
پایــه دکلهای فشــار قوی روســتا را
بــه ســرقت بردند امــا آن دفعه نیز
گفتنــد خودتــان دوربیــن بگذارید و
دزد را شناسایی کنید.
خانوادههــای ایــن روســتا دامــدار و
کشــاورز هســتند ،مگر چقدر درآمد
دارنــد کــه بتوانند هر روز بــرای این
کار هزینه کنند.
سارقان هر که هستند شرایط روستا
و منطقه را بخوبی میدانند و چون
اطمینان دارند پلیس حضور ندارد

براحتی دســت به ســرقت میزنند.
پلیــس حداقل کاری که برای مردم
روســتا میتوانــد انجــام دهــد ایــن
است که امنیتشان را تأمین کند».
در همیــن رابطه خبرنــگار «ایران»
برای پیگیری ایــن پرونده با پلیس
مــرزن آبــاد تمــاس گرفــت  .یــک
مقام انتظامی که نخواســت نامش
فاش شــود با بیان اینکــه پلیس در
حــال بررســی ایــن پرونده ســرقت
اســت گفــت :مأمــوران انتظامــی
بــا انجــام اقــدام های پلیســی الزم
شناسایی و دستگیری سارقان را در
دستور کار دارند.

دستگیری قاچاقچیان ببر

پلیس تایلند اعضای باند شــکارچیان غیرقانونی ببر را در عملیاتی گسترده
به دام انداخت.
بــه گــزارش دیلی میــل ،انــدام ببرهای شکارشــده بــرای تهیه لوســیونها و
داروهــای خــوش شانســی و درمانــی بــا قیمت گزاف بــه فروش میرســید.
پلیــس بیــان کرد کــه قاچاقچیــان از لحظات شــکار و بــه دام انداختن ببرها
عکــس و فیلــم گرفته و در فضای مجازی منتشــر کردهاند و همین عکسها
باعث دستگیری شان شده است.
پلیــس تایلنــد اعالم کــرد کــه همکاری
فعــاالن محیــط زیســت و ســازمان
حیــات وحــش بانــد شــکارچیان
غیرقانونــی را متوقــف کــرده
است.
بــه عقیــده مــردم تایلنــد
اســتخوانهای ببــر دارویــی
مؤثر برای متوقــف کردن پیری
اســت و پنجــه ببــر نیــز عامــل
خوش شانسی و شهرت میشود.

توقیفتابلوهایهیتلر
پلیس آلمان ،سه تابلوی نقاشی منسوب به آدولف هیتلر،
رهبــرنازیهــایآلمانراتوقیــفکرد.پلیسگفتــهکهاین
ســهتابلوقراربودهدرحراجی«کالوس»فروختهشــوداما
مأمورانبهگماناینکهتابلوهاقالبیهستند،آنهاراتوقیف
کرده اســت .خبرگزاری بیبیســی ،گزارش کرده که بهای
پایههرتابلوچهارهزاروپانصددالربود.هرسهتابلوبااسناد
مربوطبهاصالتشانقراربودهفروختهشوند.اینسهنقاشی،
منظرههاییکوهســتانیهســتندکهدراوایلقرنبیستمبا
آبرنگکشیدهشدهاند.زمانیکههیتلردروینومونیخبود
وازراهنقاشــیامرارمعاشمیکرد.بعــدازایندورههیتلر
بهسیاستروآوردومرتکبجنایاتوحشتناکیدرتاریخ
بشــریتشــد.پلیسبرلیندرتوئیتینوشــتهکــهدرحال
تحقیقدربارهاحتمالتقلبدراسنادهستند.پلیسهنوز
کسیرادراینپروندهبازداشتنکردهاست.صاحباناین
تابلوهاکهسالمندهستندنمیخواهندشناختهشوند.

کشتارجمعیکودکان
برای خدایان
کارشناســان بــا انجــام تحقیقــات گســترده روی
گورستان کودکان در پرو دریافتند این کودکان برای
خدایــان قربانی میشــدند تــا مانع از بــروز بالیای
طبیعیمانندسیالبشوند.
به گزارش سان ،باستانشناســان پس از کشف گور
دســته جمعــی کــودکان ،اســتخوانهای زیــادی از
انسانوحیوانرایافتهکهمتعلقبهتمدن«چیمو»
بودنــد .اکثر آنها بین  5تا  14ســال ســن داشــته که
قربانی یک کشتار دسته جمعی شده بودند.
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دیلی میل

ناپدید شدن  200برزیلی در شکستن سد

مأموران حیات وحش
استرالیا یک مار پیتون
راازســرویسبهداشتی
یــک خانــه بیــرون
کشــیدند .بهگــزارش
میــرر« ،هلــن ریچارد»
 59سالهدرحالاستفادهازسرویسبهداشتیخانهاش
بودکه ناگهانازســویاینمار نیش زدهشــد.ســاکنان
خانهباشنیدنصدایفریادهایویبهکمکشرفتهواو
را به بیمارستان رساندند .با اعالم موضوع به مأموران
حیات وحش مــار پیتون از درون ســرویس بهداشــتی
بیرون کشیده شــد .ب ه گفته کارشناســان ،گرمای شدید
استرالیاسببشدهتامارهایپیتونتالشکنندسیستم
بدن خود را خنک نگه دارند .به همین دلیل وارد مسیر
فاضالبمیشوند.

عکس :محمد حسن آبی

گــروه حــوادث /دزدان ناشــناس،
شــبانه پایههای گاردریل کنار جاده
روســتایی مــرزن آبــاد چالــوس را
سرقت کردند.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،شــامگاه چهارشــنبه
 3بهمن ،گزارش ســرقت پایههای
گاردریــل حاشــیه جــاده روســتای
گرمابــک بخش مرزن آباد چالوس
به پاسگاه منطقه اعالم شد .شواهد
نشــان مــیداد ســارقان با اطــاع از
اینکــه گاردریلهــا دولتــی بــوده و
امــکان فــروش آنها وجود نــدارد با
دســتگاه هوابــرش فقــط پایههــا را
بریده و با خود برده بودند.
امیــر حســن آبــی ،رئیــس شــورای
روســتای گرمابــک در ایــن بــاره بــه
خبرنــگار «ایــران» گفــت« :وجــود
پرتگاهــی  500متــری و خطرنــاک
در کنــار جــاده روســتا باعــث شــد
کــه حــوادث جــادهای زیــادی در
ایــن منطقــه رخ دهــد حتــی ســال
گذشــته نیــز یک نفــر بر اثر ســقوط

بــه ایــن دره جــان باخــت .پــس از
ایــن واقعــه تصمیــم گرفتیــم بــا
نصب گاردریل چارهای بیندیشــیم
امــا راهــداری اعــام کــرد فقــط
میتوانــد گاردریلهــای گالوانیزه و
چند نصــاب در اختیارمــان بگذارد
و بقیــه هزینههــا کــه شــامل خریــد
پایــه گاردریل ،پیــچ و مهره و حمل
و نقــل و کارگــر میشــود ،برعهــده
ســاکنان اســت .مــا هــم بــا کمــک
 21خانــوار روســتا ایــن هزینــه را
تأمیــن کردیــم و بــا هــر ســختی که
بــود ایــن گاردریلهــا نصــب شــد.
اما چهارشــنبه شــب متوجه شدیم
کــه پایههــا بریــده و ســرقت شــده
اســت .وقتی گزارش این ســرقت را
به پاســگاه منطقــه که فقــط حدود
 5کیلومتــر بــا روســتا فاصلــه دارد
اعــام کردیم به مــا گفتند خودتان
موضوع را صورتجلسه کنید .از آنها
خواستیم مأمور بفرستند تا منطقه
را تحــت نظــارت قــرار دهنــد امــا
گفتنــد خودتــان نگهبانــی بدهید یا

گروهحوادث/مهاجمانمسلحنیمهشببابهرگباربستنخودرویکالنتری
در بندر امام خمینی ماهشــهر یک افسر پلیس و سرباز وظیفه همراهش را به
شهادترساندند.
ســاعت  35دقیقــه
بامداد شــنبه ،ســتوان
یکــماهلل نظــر صفری
و ســرباز وظیفــه
محمدرضــا رفیعــی
نسب سوار بر خودروی
ســمند ســفید رنــگ
کالنتــری  13بندر امام
خمینی در حال گشت
در خیابان بودند که در
بلوارآیتاهللخامنهای
و در نزدیکی اداره برق
ناگهان یک خــودروی
پــژوی خاکســتری
بــا اســلحه کالش
سرنشــینان را بــه رگبار
بســتند .از آنجــا کــه در
این حمله غافلگیرانه،
خــودروی پلیس از پشــت و ســمت چپ بشــدت آســیب دیده بود ،ســرباز
وظیفهای که پشت فرمان بود به شهادت رسید و ستوان صفری با جراحات
شــدید به بیمارســتان حــاج معرفی بندر ماهشــهر انتقال یافــت اما تالش
پزشــکان برای نجات او نیز بینتیجه بود .ســرهنگ علی قاسمپور ،معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان در این باره گفت :بالفاصله
پس از این اتفاق ،تیمهای ویژه برای شناسایی و دستگیری ضاربان تشکیل
شده است و تحقیقات برای یافتن انگیزه این حمله مرگبار ادامه دارد.
پلیس

سالهای قبل از انقالب در ایران هر سال برنامهای با عنوان دختر شایسته
در کشور برگزار میشد که طرفداران زیادی هم داشت و هر ساله دختران
شرکت در این مراسم شانس خود را برای برگزیده شدن میآزمودند تا
شاید بهعنوان شایستهترین دختر این سرزمین معرفی شوند.
پرونــدهای که برایتان نقــل قول خواهم کرد مربوط به اتفاقی اســت که
برای یکی از این دختران شایسته رخ داد.
پس از آنکه خبر و عکسهای این دختر در رسانهها منتشر شد مورد
توجــه بســیاری قــرار گرفت و از وی در مراســم و مکانهــای مختلف
دعوت میشــد .اما دختر قصه ما یک مشــکل و کمبود بزرگ داشت
او بــه علــت متارکه پدر و مــادرش و اینکــه مجبور بود با پــدر زندگی
کنــد از محبت مادری محروم بود و از آنجا که اغلب چنین دخترانی
زودتــر تحــت تأثیــر توجــه و محبت دیگــران قــرار میگیرنــد ،برخی
افراد شــیاد نیز با آگاهی از این موضوع آنها را بیشــتر طعمه و هدف
سوءاستفاده قرار میدهند.
ایــن دختــر جوان نیز کــه از این قاعده مســتثنی نبــود یک روز کــه برای
خرید لباس به یکی از بوتیکهای معروف شــهر رفته بود فروشــنده که
مــردی چرب زبــان و عیاش بود با دیدن دختر جوان او را شــناخت و به
طمع سوءاســتفاده از شهرت و جذابیت وی با وعده ازدواج او را به خود
عالقهمند کرد .اما فقط چند هفته بعد نسرین که از سوی این مرد مورد
تعرض قرار گرفته بود برای شکایت راهی کالنتری و دادسرا شد.
وقتــی این دختر فریب خــورده به کالنتری آمد ســرخورده و مأیوس به
فکر خودکشی بود .میگفت تنها سرمایه زندگیاش را به خاطر غفلت و
اعتماد بیجا بر باد داده و نمیداند با این بیآبرویی چه کند.
در حالی که با صحبت و مشاوره تخصصی به دختر جوان وی را نسبت
بــه پذیرش حادثهای که برایــش رخ داده بود آماده میکردیم از ســوی
دیگر نیز رسیدگی به پرونده را در دستور کار قرار داده و بالفاصله متهم
دستگیر شد .سپس پرونده همراه متهم و شاکی به دادسرا ارسال شد و
قاضی نیز دستور بازداشت وی را صادر کرد.
متهم که خود را در چنگ قانون گرفتار میدید و راهی برای فرار نداشت
به قاضی و خانواده دختر گفت که حاضر است برای جبران خطایی که
مرتکب شده با وی ازدواج کند.
دختر جوان که به این مرد عالقه داشت رضایت خود را با این امر اعالم
کرد .قاضی نیز با گرفتن تعهد از متهم پرونده را مختومه کرد .اما دختر
جوان پس از این ماجرا یکی از سوژههای برنامه رادیویی در گوشه و کنار
شهر شد که در زمان خودش بسیار پر مخاطب بود.
بیان سرگذشت این دختر و حادثهای که برایش رخ داده بود بسیار مورد
توجه مخاطبان برنامه قرار گرفت و همین موضوع باعث شد دخترانی
که به سرنوشــتی مشــابه دچار شــده و چنین اتفاق شــومی برایشان رخ
داده بود اما جرأت بیانش را نداشــتند جســارت پیدا کننــد و ماجرا را به
خانواده هایشان و پلیس اطالع دهند.

حوادث جهان

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

سقوط مرگبار تخته سنگ در جاده هراز

دختر شایسته ای که فریب خورد
خاطـــــره

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

فروش گران ترین
آپارتمان امریکا

اسپوتنیک

میلیــاردر امریکایــی بــا خرید یــک آپارتمان
 ۲۳۸میلیــون دالری در مرکز شــهر نیویورک
رکورد جدیدی به ثبت رساند.
تهــاوس
ب هگــزارش بیبیســی ،ایــن پن 
گرانترین خانهای است که تاکنون در امریکا
معامله شده است .این برج  ۶۶طبقه ساخته
رابرتای.ام اســترن ،معمار معروف است و
در محلهای قرار دارد که به راسته میلیاردرها
شــهرت یافته اســت .کن گریفن ۵۰ ،ســاله ،مؤســس یک صندوق ســرمایهگذاری
معروف اســت و به خرید خانههای گران قیمت در نقاط مختلف جهان شــهرت
دارد .رکــورد گرانتریــن خانه به فــروش رفته در امریکا تا قبــل از این  ۱۳۷میلیون
دالر بود که در ســال  ۲۰۱۴برای خرید یک خانه در شــهر همپتون شــرقی نیویورک
پرداخت شده بود.

کارشناســان معتقدنــد کــه آب و هوای نامناســب
النینیو ،باران شدید و سیل باعث ویرانی شدید شده
و حتــی ثبات سیاســی و اقتصادی پادشــاهی را نیز
در آن زمــان دگرگون کرده بود و آنها نیز بر اســاس
آیین خرافی خود تصمیم به کشتار دسته جمعی
کودکانگرفتهاند.

کشته در برخورد بالگرد و هواپیما

ل غرب ایتالیا 5 ،نفر کشــته و  2نفر زخمی
بر اثر برخورد یک فروند بالگرد با هواپیمای ســبک در شــما 
شدند.
بهگزارش اسکای نیوز ،این سانحه عصر جمعه در منطقه «وال دا اوستا» ایتالیا رخ داد.
ایــن هواپیمــا و بالگــرد در ارتفاع  3000متــری و بر فراز یخچــال طبیعی «روتور» بــا یکدیگر برخورد
کردند .علت و جزئیات بیشتر این حادثه در دست بررسی است.

