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ازمیان خبرها
۱۱زخمی در تصادف اتوبوس با کامیون
توکلی -تصادف اتوبوس با کامیون در محور سیرجان
_شهربابک ۱۱زخمی برجا گذاشت.
رئیس اورژانــس پیش بیمارستانی ومدیر مرکز حوادث
دانشگاهعلومپزشکیکرمانگفت:درپیاعالمگزارشاین
حادثه،بالفاصله عوامل امدادی با سه دستگاه آمبوالنس
به محل حادثه اعزام شدند .به گزارش خبرنگار ما صابری
افزود:چهار نفر از مصدومان به وسیله تکنسین های
امدادی به صورت سرپایی درمان و هفت نفر از زخمی ها
به بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک برای درمان اعزام
شدند ،وی خاطر نشان کرد :حال مصدومان این حادثه
مطلوب گزارش شده است،فرمانده پلیس را ه شهربابک
هم بی احتیاطی راننده اتوبوس را علت این حادثه اعالم
کرد و گفت :این اتوبوس با  ۲۷مسافر از بندرعباس عازم
تهران بود.

شکستن سد آبی و مفقود شدن صدها نفر
در الئوس
رسانههای محلی الئوس از ناپدید شدن صدها نفر و کشته
شدن تعدادی نامشخص به دنبال تخریب یک سد آبی و
برق در حال ساخت در جنوب شرقی این کشور
نیروگاه ِ
خبر دادنــد .به گــزارش ایسنا ،سدهای بسیاری در حال
خشکی
طراحی و ساخت در کشو ِر فقیرنشین و محصور در
ِ
الئوس است که بیشتر انرژی تولیدی توسط این سدها به
کشورهای همسایه الئوس همچون تایلند صادر میشود.
این حادثه اواخر روز دوشنبه گذشته در یک سد آبی مولد
برق در استان «آتاپیو»ی الئوس رخ داده و باعث ریزش پنج
میلیارد متر مکعب آب (معادل بیش از دو میلیون استخر
شنای المپیک) شده است .در گزارش خبری منتشر شده
از خبرگزاری رسمی الئوس آمده است این حادثه که یک
روستا را به زیر آب برده به جان باختن عده زیــادی و گم
شدن صدها نفر منجر شده است .در این حادثه خانههای
زیادی در بخش جنوبی منطقه حادثه دیده گرفتار سیل
شده و مقامات این استان خواهان کمکهای امدادی برای
قربانیان شدهاند .این سد آبی مولد برق 1.2میلیارد دالری
حاصل از پروژه مشترک میان شرکتهایی از تایلند و کره
جنوبی و اداره دولتی الئوس بوده است.
به گزارش تلگراف ،این نیروگاه با ظرفیت  ۴۱۰مگاوات
قرار بوده از سال  ۲۰۱۹آغاز به کار و  ۹۰درصد از برق
تولیدی خود را به تایلند صادر کند و  ۱۰درصد باقی مانده
را به شبکه محلی ارائه دهد.

دستگیری سارق خودروی لوکس هنگام
تعویض پالک
سرکالنتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری
سارق خودرو در مرکز تعویض پالک خبر داد  .سرهنگ
ضرغام امیری در گفت وگو با ایسنا ،دراین باره گفت :درپی
تماس ماموران راهنمایی و رانندگی مرکز تعویض پالک
در محدوده شرق تهران با مرکز فوریت های پلیسی 110
مبنی بر حضور یک سارق در این مکان ،تیمی از ماموران
به محل اعزام شدند.
وی با اشــاره به حضور مــامــوران در محل گفت :پس از
حضور ماموران در محل مشخص شد فردی با یک دستگاه
خــودروی سواری مدل باال در مرکز تعویض پالک حاضر
شده و قصد داشته که پالکش را تعویض کند اما پس از ارائه
مشخصات و مدارک به ماموران تعویض پالک ،ماموران
متوجه مسروقه بودن آن شده و موضوع را به پلیس خبر
داده اند .سرکالنتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت ،با
بیان این که ماموران فرد مظنون و خودروی مسروقه را به
کالنتری  144جوادیه تهرانپارس منتقل کردند ،گفت:
این فرد تحت بازجویی قرار گرفت و گرچه سعی داشت
خود را بیاطالع از موضوع نشان دهد  ،اما سرانجام به جرم
خود مبنی بر سرقت خودرو و جعل اسناد و مدارک آن برای
دریافت پالک جدید ،اعتراف کرد.
امیری با بیان این که تحقیقات برای شناسایی مالک خودرو
آغاز شد ،اظهارکرد :پس از چند ساعت مالباخته شناسایی
شد و با حضور در کالنتری خودرویش را نیز شناسایی کرد.
به گفته وی بــرای متهم پرونده ای تشکیل شده و برای
تحقیقات بیشتر درباره سرقت های احتمالی قبلی به پایگاه
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

دستگیریخانمسرهنگقالبیبادمپایی

رئیس پلیس پایتخت خبر داد:

ممنوعیت فروش اسباببازیهای شبهسالح
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت فروش
اسباب بــاز یهــای شبه ســاح در فروشگا هها خبر
داد.
سردار حسین رحیمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
فروش اسباب بازیها و اقالم شبیه به هفت تیر و ...
در فروشگاهها اظهارکرد :خوشبختانه در این زمینه
هماهنگی خوبی میان پلیس و اصناف وجود دارد و
اصناف به این مسئله و شبه سالحهایی که استفاده از
آن ها خالف است واقف هستند.

فرمانده قرارگاه غرب گشت انتظامی یگان امداد
پلیس پایتخت از دستگیری خانم سرهنگ قالبی در
 ۳۰متری جی خبر داد.
سرگرد سعید دهقان در گفتوگو با ایسنا ،دراین باره
گفت :ماموران گشت انتظامی قرارگاه غرب پایتخت
درحین گشت زنی در محدوده خیابان  ۳۰متری جی
به زنی که لباس کارکنان پلیس زن با درجه سرهنگ
تمامی را برتن کرده بود شک کردند و او را زیر نظر
قرار دادند.
وی با بیان این که این زن با دمپایی در حال قدم زدن در

وی با بیان این که برخی از این وسایل ممکن است
سبب شود تا شهروندان در روبه رو شدن با افراد زورگیر
دچار اشتباه شوند و گمان کنند که سالح واقعی است،
گفت :اصناف آگاه هستند و این موارد به واحدهای
صنفی نیز اطالع داده شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افــزود :اگر این قبیل
سالحها در مغازهای باشد ،خالف قانون و جرم است
و طبیعتا اگر پلیس نیز از وجود آن ها با خبر شود ،برابر
قانون با این تخلف برخورد خواهد شد.

خیابان بود ،تصریح کرد :همین موضوع شک ماموران
را برانگیخت و آنان برای بررسی موضوع این زن را
متوقف کردند.
فرماندهقرارگاهغربگشتانتظامییگانامدادپلیس
پایتخت با بیان این که این زن در پاسخ به سواالت
ماموران با ضد و نقیض گویی سعی داشت راه فراری
برای خود پیدا کند ،گفت :در ادامه ماموران به علت
ارائه ندادن مدارک هویتی این زن را دستگیر کردند
و برای سیر مراحل قانونی به کالنتری  ۱۱۹مهر آباد
تحویل دادند.

آتن در محاصره آتش

درپی کشته شدن ده ها نفر یونان از کشور های جهان درخواست کمک کرد
پس از سوئد جنگلهای نواحی مختلف یونان نیز طعمه
حریق شد .هوای داغ و خشک همراه با بادهای شدید آتش
را به سرعت به نواحی دیگر سرایت داد .آتن در تهدیدی
مستقیم قرار دارد و کارشناسان از "وخیمترین سناریو”
سخن گفتهاند .دولت یونان اعالم کرده است که آتش
سوزی در نواحی جنگلی در نقاط مختلف این کشور باعث
مرگ دست کم ۶۰نفر شده و برای مهار این آتش سوزی به
کمک بینالمللی نیاز است.
به گــزارش بی بی سی و دویچه وله ،تنها در یک ویالی
واقــع در یک منطقه تفریحی شش نفر جــان خــود را از
دست دادهاند .با نزدیک شدن شعلههای آتش به مناطق
ساحلی ،برخی از ساکنان به دریا گریختهاند و اجساد از
آبهای دریا به دست آ مده است.
صدها مامور آتش نشانی برای خاموش کردن آتشسوزی
تالش میکنند و گسترش آتش باعث شده تا بعضی از
ساکنان مناطق نزدیک آتن ،مجبور به ترک خانه های
شان شوند.
مقامات دولتی میگویند یک عملیات جست وجــو و
نجات برای یافتن  10گردشگر که با قایق از یکی از آتش
سوزیها فرار کردند در جریان است.
الکسیس سیپراس نخست وزیــر یونان به خبرنگاران
گفت" :ما برای کنترل آتش هرچه در توان داریم انجام می
دهیم ".او برای هماهنگ کردن عملیات مقابله با آتش
سوزی که مقامات آن را "بسیار دشوار" میخوانند مجبور
شد سفر رسمی خود به بوسنی را ناتمام بگذارد و به یونان
بازگردد.به گفته سخنگوی دولت ،بسیاری از قربانیان در
مرکز سیاحتی-ساحلی ماتی در  ۴۰کیلومتری شمال
شرقی در خانهها یا اتومبیل خود در میان آتش گرفتار
شدند و تنها در یک ویال ،شش نفر جان خود را از دست

دادند.
تــــــصــــــاویــــــری ک ــه
در شـــبـــکـــههـــای
اجــتــمــاعــی منتشر
شــده ساختما نهای
آسیب دیـــده ،آسمان
دودگرفته نارنجی رنگ
و مــردم درحــال فــرار را
نشان میدهد.
بـــر اســـــاس گــــزارش
خبرگزاری آلمان ،شهر ماتی در مجاورت بندر رافینا نیز
تقریبا به طور کامل ویران شده است.
نخست وزی ــر یــونــان گفته اســت کــه کلیه "نــیــروهــای

ســازمــانهــای حــوادث
اضـــــطـــــراری بــســیــج
شــد هانــد" و در ناحیه
آتیکا در اطــــراف آتن
وضــعــیــت اض ــط ــراری
اعـــام کـــرد .دولـــت از
دیگرکشورهای اروپایی
درخواست هلی کوپتر
و مامور بــرای مقابله با
آتش سوزی کرده است.
آخرینخبرها از وسعت گرفتن آتشسوزی در جنگلهای
نزدیک آتن ،پایتخت یونان حکایت دارد .دو آتشسوزی
در غرب و شرق آتن روز دوشنبه  ۲۳ژوئیه (اول مرداد)

از کنترل خارج شد .مقامهای محلی وضعیت اضطراری
اعالم کرد هاند.
در مناطق حادثهدیده بسیاری خانههای خود را ترک
کرده و هزاران نفر پا به فرار گذاشتهاند .در بسیاری از این
مناطق برق ،تلفن و اینترنت قطع شده است.
ماهیگیران ،گارد ساحلی و گردشگران با استفاده از
قایقهای بادی تاکنون بیش از  ۷۰۰نفر را از سواحل و
مناطق صخرهای نجات دادهاند.
 بخش بزرگی از آتــش در طــول شب با وزش بادهای
شدید به دیگر نقاط سرایت کرد و از کنترل خارج شد.
دولت یونان میگوید ،هزاران نفر شب را در اتومبیلها یا
سالنهای ورزشی سر کردند.
پیشتر با گسترش آتش سوزی در روز دوشنبه به ساکنان
یک منطقه ساحلی در نزدیکی آتن گفته شد خانه های
شان را ترک کنند .همچنین اردوگا ههای تابستانی از
صدها کودک تخلیه شد.
اتوبان حد فاصل آتن و کورینت که به دلیل دود شدید به
طور موقت مسدود شده بود ،صبح سهشنبه مجدد باز شد.
هم اکنون دما در یونان حدود ۴۰درجه است .شدت وزش
باد در مناطق حادثهدیده هفت کیلومتر بر ساعت ارزیابی
شده اســت .رئیس مرکز حفاظت از شهروندان یونان
پیشبینی "بدترین سناریو" را کرده است.
عالوه بر یونان ،دیگر نقاط اروپا نیز با آتش سوزی مواجه
است و از جمله دهها مورد آتشسوزی با شدت در سوئد
ادامه دارد که باعث شده ایتالیا ،آلمان ،لهستان و فرانسه
جملگی به آن جا کمک بفرستند .این کمکها شامل
هواپیما ،وسایل نقلیه و آتش نشان است.
انتظار میرود دمای هوای دوباره افزایش یابد که به معنی
شسوزی است.
خطر ادامه آت 

خرید۱۸۰میلیونتومانطال باجعلعابربانکسرقتی
ســارقــی جــوان کــه بــا شــگــردی جدید بــه جعل کــارت
عابربانک دزدیده شده روی آورده بود با اقدام به موقع
ماموران تجسس کالنتری  ۱۱۳بازار ناکام ماند.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ امیرهوشنگ
امیری ،رئیس کالنتری  ۱۱۳بازار گفت :روز  ۱۵تیر
بود که ماموران تجسس کالنتری در جریان حضور
چهار مرد مشکوک در یک طالفروشی در محدوده بازار
قرار گرفتند.
وی افزود :فرد تماس گیرنده که مرد طالفروشی بود
مدعی شد در حال فــروش طال به چهار مرد که قصد

خرید  ۱۸۰میلیون تومان طال از او را داشتند مشکوک
می شود و وقتی از مرجع صادر کننده کارت عابربانک
استعالم می گیرد متوجه سرقتی بودن کارت می شود.
وی در ادامــه گفت :با دریافت ایــن اطالعات خیلی
سریع ماموران تجسس کالنتری  ۱۱۳بازار وارد عمل
میشوند و به طالفروشی اعالمی مراجعه می کنند که
در آن جا سه تن از متهمان دستگیر می شوند.
این مقام انتظامی افزود :یک نفر از افراد دستگیر شده
پس از بازداشت مدعی می شود رئیس باند ،متواری
شده است .این متهم در تشریح ماجرا نیز می گوید فرد

اصلی همان کسی است که کــارت جعلی را از نمونه
اصلی آن که از تبریز سرقت کــرده بود ساخته و طی
عملیاتی پیچیده این کارت جعلی را شارژ نگه می داشته
است تا بتواند با استفاده از آن به پول شویی های چند
 ۱۰۰میلیونی دست بزند.
وی ادامــه داد :متهم همچنین مدعی شد یک بــار با
استفاده از این کارت  ۳۶۰میلیون تومان خرید کرده
و در نوبت بعدی قرار بود  ۱۸۰میلیون تومان خرید
کنند که گیر می افتند .به گفته سرهنگ امیری ،در
بررسیها مشخص شد کارت عابربانک استفاده شده

در طالفروشی از ناحیه پلیس فتای تبریز مورد شکایت
قــرار گرفته و شاکی در آن پرونده مدعی بــود فردی
کارت عابربانکش را دزدیده است و با این که او کارت را
سوزانده با احتمال کالهبرداری از فرد سارق کارتش
شکایت دارد .گفتنی است متهمان مدعی شدند در
هر خرید از کارت عابربانک سردسته باند به آن ها بین
 ۱۰الی  ۱۵میلیون تومان پول می داده است .در انتها
متهمان با قرار وثیقه سنگین بازداشت و روانه زندان
شدند و پرونده برای بازداشت متهم اصلی همچنان
جریان دارد.

تعداد قربانیان گرمای بی سابقه در ژاپن به  80تن رسید
گرمای بیسابقه در ژاپن در طول سه هفته  ۸۰کشته
برجای گذاشت و نزدیک به  ۳۵هــزار نفر را راهی
بیمارستان کــرد .اغلب جا نباختگان افــراد مسن
هستند اما یک کودک  ۶ساله نیز به دلیل گرما جان
خود را از دست داده است.
به گزارش یورونیوز بر اساس گزارش دولت ژاپن هفته
گذشته گرما بیشترین قربانی را گرفت .در این هفته
متوسط دما در سایه در اغلب شهرهای ژاپن بین ۳۵
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تا  ۴۰درجه سانتیگراد و رطوبت هوا  ۸۰درصد ثبت
شد .در برخی مناطق توکیو نیز دما به باالی  ۴۰درجه
سانتیگراد رسید که در طول تاریخ سابقه نداشته
است.اگر چه دمای هوا چندان باال به نظر نمی رسد
اما رطوبت زیاد تحمل این گرما را بسیار سخت کرده
است .
رئیس سازمان هواشناسی ژاپن موج گرما در کشور را
بیسابقه خواند و از آن به عنوان «فاجعه طبیعی» نام

برد.دولت ژاپن اعالم کرد که اغلب مدارس این کشور
به دستگاههای خنک کننده مجهز شدهاند و مدارس
دیگر تا سال آینده تجهیز خواهند شد.
سخنگوی دولت نیز گفت که افزایش مدت مرخصی
کارمندان در طول تابستان در دست بررسی است.
افزایش دما در ژاپن به نگرانیها بر سر نحوه برگزاری
بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو که در تابستان برگزار
میشود دامن زده است.

...

درامتدادتاریکی

ماجرای ازدواج پنهانی
آن زن همچون مار خوش خط و خالی بود که بعد از به
دام انداختن طعمه هایش و اخــاذی از آن ها ،به سراغ
مرد دیگری می رفت .من هم با عقد موقت او در گرداب
کالهبرداری هایش گرفتار شدم و تازه فهمیدم که ...
مرد میان سالی که مدعی بود «ازدواج موقت پنهانی»
زندگی اش را در آستانه نابودی قرار داده ،وقتی فهمید که
او چهارمین شاکی پرونده است ،سرش را میان دو دستش
گرفت و درحالی که این ماجرا را سزای اعمال خودش می
دانست ،به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن
مشهد گفت 30 :سال قبل و در یک ازدواج سنتی دختر
عمه ام را به عقد خودم درآوردم .آن زمان وضعیت مالی
مناسبی نداشتم اما همسر مهربانم همانند کوهی تکیه
گاهم شد تا سرمایه ای برای کسب و کار فراهم کنم این
گونه بود که کارگاهی را راه اندازی کردم و زندگی توام با
آرامش را ادامه دادیم.
من با کار و تالش و حمایت های همسرم توانستم کارگاهم
را توسعه بدهم و پیشرفت زیادی داشته باشم .بعد از دو سال
خدا دختر زیبایی به ما هدیه داد که شیرینی زندگی مان را
دو چندان کرد.
دخترم بسیار زرنگ و درس خوان بود و توانست با قبولی در
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ،پله های ترقی را یکی پس
از دیگری طی کند.
درحالی که پسرم نیز دوره خدمت سربازی اش را می
گذراندمنهمتصمیمگرفتمدرکارگاهمنیروهایجدیدی
استخدام کنم و این آغاز ماجرای سیه روزی ام بود چرا که
تحت تاثیر ظاهر آراسته و زیبایی خانم  33ساله ای قرار
گرفتم که در کارگاهم مشغول به کار شد .او هم از مهارت
کار و هم از زیبایی و خوش بیانی قابل توجهی برخوردار
بود« .افروز» در مدت کوتاهی توانست اعتماد مرا به خودش
جلب کند.
به طوری که با چرب زبانی مرا خام حرف های پوچ و بی
اساسش کرد و با ابراز عشق و عالقه از من خواست که او
را به عقد موقت پنهانی خودم دربیاورم .این گونه بود که
به صورت مخفیانه و بدون ثبت رسمی و محضری افروز
را به خانه ای بردم و تمام وسایل مورد نیازش را نیز فراهم
کردم از همان ابتدا خانواده افروز برای من کیسه دوخته
بودند روزی برادر افروز برای گرفتن وام مرا به بانک برد
تا ضمانتش را بکنم از سویی خواهر و پدر افروز نیز به بهانه
هایی مبالغی از من به عنوان قرض گرفتند .با تمام این
سرکیسه کردن ها باز هم به او و خانواده اش مشکوک نشدم
تا این که 3ماه از ازدواج ما سپری شده بود که روزی به منزل
مشترکمان رفتم و حیرت زده خانه را خالی از لوازم زندگی
دیدم افروز به طور پنهانی تمام وسایل منزل را با خود برده
بود و پاسخ تماس هایم را نمی داد این بود که با پدرش تماس
گرفتم او هم از همسرم هیچ اطالعی نداشت .بعد از آن افروز
با من تماس گرفت و با تهدید تقاضای پول کرد و گفت اگر
پول درخواستی اش را نپردازم ماجرای ازدواجمان را به
همه خانواده ام لو می دهد .او مدام با گوشی من و همسرم
و حتی فرزندانم تماس می گرفت و من از ترس افشای این
موضوع بر خودم می لرزیدم تا این که باالخره همسرم به
ماجرا پی برد و  ...آن جا بود که با تحقیق از یکی از دوستان
همسر صیغه ای ام متوجه شدم «افروز» به همراه مردی از
منزلم فرار کرده است وقتی از او شکایت کردم تازه فهمیدم
که افروز به بهانه ازدواج موقت از  3مرد دیگر هم اخاذی
کرده و تحت تعقیب قرار دارد از سویی دیگر برادرش نیز
اقساط وام را پرداخت نکرده و بانک مبالغ اقساط عقب
مانده را از حسابم کسر می کند .با دیدن اوضاع و احوال
خراب این خواهر وبرادر به سراغ پدرشان رفتم اما با دیدن
وضعیت اسفبار وی که خانه اش را به پاتوق معتادان و
خالفکاران تبدیل کرده بود به حال خودم تاسف خوردم
چرا که متوجه شدم ا فروز و خواهرش مجبورند هزینه های
مصرف مواد مخدر او را نیز تامین کنند و ...
شایان ذکر است به دستور سروان ولیان (رئیس کالنتری
پنجتن) تحقیقات برای دستگیری زن  33ساله آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستگیری باند «قاچاق دختران
بالروسی به اسرائیل»
شیشه فروشی در فالفلی
رئیس کالنتری  121سلیمانیه از دستگیری مالک
یک مغازه فالفل فروشی که در این پوشش به توزیع
مخدر شیشه اقــدام کــرده بــود ،خبر داد .سرهنگ
محمودمالمیردرگفتوگوباایسنا،دراینبارهگفت:
درپی دریافت شکایتهای ارائه شده از سوی برخی
از شهروندان و ساکنان محدوده چهارراه میثم درباره
توزیعموادمخدردریکمغازهساندویچیرسیدگیبه
موضوعدردستورکارتیمیازمامورانکالنتری121
سلیمانیه قرار گرفت .وی با بیان این که در تحقیقات
اولیه صحت اظهارات شکات مورد تأیید قرار گرفت،
تصریحکرد:پسازچندشبانهروزتحقیقاتوتعقیبو
مراقبتنامحسوس،مشخصشدکهمالکاینمغازه
در پوشش فروش فالفل به توزیع مواد مخدر اقدام
کردهاستکهبادریافتمجوزازمقامقضاییتیمیاز
مأمورانبهمحلاعزامشدند.

وزارت کشور بالروس از انهدام باند قاچاق دختران این
کشور به اسرائیل خبر داد.
به گزارش ایسنا از بالپان ،شهروند  ۵۷ساله اسرائیلی با
راهاندازی باندی در مینسک ،اقدام به اغفال دختران در
بالروس و انتقال آنان به اسرائیل میکرد.
به گفته وزارت کشور بالروس تا کنون شش نفر در ارتباط
با این گــروه تبهکار دستگیر شد هاند و تحقیقات دراین
خصوص ادامه دارد.
پلیس بالروس نیز دراین باره گفت :قربانیان این پرونده
جنایی عمدتا دختران جوانی هستند که از شبکههای
اجتماعی و سایتهای دوست یابی شناسایی شدهاند ،به
آنان پیشنهاد ازدواج با شهروندان خارجی یا کار با درآمد باال
در خارج از کشور شده و واسطههای این باند ،با تهیه بلیت
هواپیما زمینه خروج آنان را فراهم کردهاند؛ اما قربانیان
سپس به باندهای مافیایی فحشا در اسرائیل تحویل داده
شدهاند.
پلیس بــاروس احتمال میدهد که قربانیان دیگری
از دختران جــوان روسیه و اوکراین به وسیله این گروه
قاچاقچیان انسان به اسرائیل فرستاده شده باشند.
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