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دپارتمان آتش نشانی یونان از افزایش تلفات حادثه آتش سوزی جنگلی در این کشور خبر داد .به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم نیروهای
آتشنشان شمار تلفات آتش سوزی جنگلی در مناطق شرق آتن به  ۹۱تن افزایش یافته و با گذشت شش روز از آغاز آتش سوزی  ۲۵نفر
ناپدید هستند.بررسیها حاکی از آن است که حادثه اخیر در یونان مرگبارترین آتش سوزی جنگلی در اروپا از سال  ۱۹۰۰بوده است.

...

پایان زوزه گرگ های تنها
توکلی -اعضای یك باند سه نفره معروف به "گرگ های
تنها"كه چندی پیش به جرم آدم ربایی دستگیر شده بودند
به سرقت بیش از سه  میلیارد ریال طال  ،وجه نقد و لوازم
و تجهیزات اعتراف كردند.به گزارش خبرنگارما ،حدود
یك ماه قبل و در پی وقوع یک مورد آدم ربایی در سیرجان،
عملیات مقتدرانه پلیس به آزادی فرد ربوده شده منجر
شد و سهعضو  این باند شرارت دستگیرشدند.
پس از انتقال  متهمان به پلیس آگاهی و در ادامه تحقیقات
و بررسی هــای پلیسی ،مشخص شد اعضای ایــن باند
سابقهدار و به جرم شرارت و اخاذی تحت تعقیب بوده اند.
فرمانده انتظامی سیرجان  روزگذشته گفت:در ادامه
تحقیقات پلیس مشخص شد این باند با سه عضو و انتخاب
نام "گرگهای تنها" برای خود اقدام به سرقت از منازل،
مغازه ها و اخاذی و سرقت می كردند .سرهنگ ایران نژاد
افزود :این سه متهم كه از اتباع بیگانه هستند تاكنون به
سرقت  350میلیون تومان  طال  ،وجه نقد ،گوشی  تلفن
همراه  و لوازم منزل و مغازه اعتراف کرده اند و تالش پلیس
برای كشف دیگر سرقت های احتمالی آن ها ادامه دارد.

نجات نوزاد یک ساله و  ۳زن گرفتار شده
میان دود
آتشنشانان نوزادی یک ساله و سه زن  ۲۷تا  ۵۲ساله را
که در دود ناشی از آتشسوزی گرفتار شده بودند به وسیله
دستگاههای تنفسی خود به محیط باز انتقال دادند.
بــه گ ــزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،ساعت 16:01
روز یک شنبه گذشته در پی تماس شهروندان با ستاد
فرماندهی آتشنشانی تهران مبنی بر آتشسوزی یک
منزلمسکونی،بالفاصلهآتشنشانان ایستگاه 58بهمحل
حادثه در فرحزاد ،خیابان ایثارگران اعزام شدند.
حمید کــشــاورز فرمانده ایستگاه  58درب ــاره جزئیات
ایــن حادثه اظهار کــرد :با رسیدن به محل حادثه یک
مجتمع مسکونی  6طبقه  11واحــدی مشاهده شد که
در طبقه سوم آن یک واحــد مسکونی ،طعمه شعلههای
آتش شده ،در واحد بسته بود و مالک نیز در محل ،حضور

نداشت .وی افزود :آتشنشانان بالفاصله پس از بازدید و
بررسی محل حادثه با رعایت کامل موارد ایمنی و با استفاده
از دستگاه تنفسی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه نخست در
پشتبام را باز و اقدام به ایجاد تهویه طبیعی و جست وجوی
محبوسان احتمالی در طبقات کردند.
فرمانده ایستگاه  58خاطرنشان کرد :آتشنشانان نوزادی
یک ساله و سه زن  27تا  52ساله را که در دود ناشی از
آتـشســوزی گرفتار شــده بودند به وسیله دستگا ههای
تنفسی خود به محیط باز انتقال دادند .وی تصریح کرد:
گروه دوم با استفاده از ابزار موجود ،در واحد مسکونی را
باز و با کشیدن لولههای آبدهی ،آتش را مهار و خاموش
کردند .بنابر اعالم پایگاه خبری 125؛ آتشنشانان با ارائه
نکات ایمنی به ساکنان ساختمان و تحویل محل حادثه به
عوامل انتظامی مأموریت خود را پایان دادند.

سارق سریالی خانه های جنت آباد به دنبال اجرای
طرح «رعــد» در شهر تهران شناسایی و توسط پلیس
دستگیر شد.
به گزارش رکنا ،سرهنگ سعید لشینی رئیس کالنتری
 138جنت آبــاد درخصوص شناسایی و دستگیری
این سارق گفت :در پی اجرای طرح رعد توسط پلیس
پایتخت به منظور شناسایی و دستگیری سارقان،
ماموران کالنتری  138جنت آباد در یکی از طرح های
اجرایی رعد موفق به شناسایی سارق سریالی محله
جنت آباد شدند.

وی افزود :این سارق با یک دستگاه خودروی سواری
سراتو اقدام به سرقت از منازل در این محله می کرد به
طوری که در فاصله حدود  3کیلومتری محل مد نظر
سرقت خود ،خودرواش را در خیابان های همجوار پارک
و اقدام به سرقت از منازل از قبل تعیین شده می کرد.
لشینی با اشاره به اعترافات این سارق در بازجویی های
به عمل آمده گفت :متهم به  5فقره سرقت از منازل
مسکونی اعتراف کرده است.
سارق دارای  27شاه کلید بوده و از سه طریق اقدام به
سرقت می کرده است .یا به وسیله شاه کلید در منازل

را باز و بدون دردسر اقدام به سرقت می کرد یا به وسیله
تخریب در منزل یا از راه پنجره و تراس وارد خانه مد نظر
می شده است.
رئیس کالنتری  138جنت آباد در ادامه گفت :متهم به
دلیل سرقت های متعدد در شهرهای اصفهان ،کاشان
و کرج سابقه زندان دارد و خودش ساکن اطراف کرج
است و چندین مرتبه توسط پلیس آگاهی دستگیر و
زندانی شده است .وی گفت :تیم عملیاتی کالنتری
 138جنت آباد موفق به شناسایی فرد مالخری شدند
که با متهم همکاری داشته است و توانستند وی را در

اطراف شهریار دستگیر و بازداشت کنند.
لشینی طبق اعترافات متهم علت پارک کردن خودروی
سارق را دو دلیل بیان کرد و گفت :متهم در اعترافات
خود پارک کردن خودرو در خیابان های اصلی و دورتر را
به دلیل راحتی گریز و فرار اعالم کرد .دلیل دیگر او این
بود که کسی نتواند به راحتی شماره پالک خودرواش
را به دست آورد.
رئیس کالنتری  138جنت آباد در پایان افزود :متهم
پس از بازجویی در زنــدان به سر می برد و پرونده وی
برایبررسیبیشتربهمقاماتقضاییتقدیمخواهدشد.

ماجرای۳قتلمسلحانهبایکنقشهشوم

چهار ماه بعد از این که یک پدر و پسر در خانه شان با شلیک
گلوله یک زن کشته شدند پسری که از این ماجرا جان
سالم به در برده بود عمویش را با گلوله کشت .عامل این
جنایت خانوادگی روز شنبه پای میزمحاکمه ایستاد.
به گــزارش رکنا ،نیمه شب بیست و چهارم مهر ۹۰
صدای شلیک چند گلوله در کوی ارشاد شهرک قائمیه
اسالمشهر پیچید .همسایه ها که هراسان از خانه های
شان بیرون دویده بودند با مردی نقابدار روبه رو شدند.
نقابدار سیاهپوش ،سراسیمه در تاریکی شب گریخت و
چند دقیقه بعد پلیس در جریان شلیک شبانه قرار گرفت.
ماموران وقتی داخل ساختمان سه طبقه قدیمی رفتند
با پیکرهای خونین حبیب ۶۰ساله و پسر  ۲۲ساله اش
حسین رو به رو شدند .در بررسی ها مشخص شد یکی
از پسران حبیب به نام علیرضا از تیراندازی شبانه  ،جان
سالم به در برده و به مکان نامعلومی رفته است .علیرضا از
قبل با زن عمویش به نام اعظم اختالف کهنه ای داشت .در
حالی که تحقیقات پلیسی ادامه داشت علیرضا به سراغ
پلیس اسالمشهر رفت و گفت :عمویم یاور و همسرش
اعظم با هم اختالف دارند و دامنه دعواهای آنان به خانه
ما هم کشیده شده بود .شک ندارم یاور و اعظم در قتل پدر
و برادرم دست دارند.
با مطرح شدن این ادعا  ،ردیابی زوج فراری در دستور کار
ماموران قرار گرفت و اعظم  ۳۹ساله در شهرک راه آهن
تهران بازداشت شد.این زن در بازجویی ها گفت :من و
شوهرم به دلیل اختالف شدید خانوادگی ،جدا از هم
زندگی می کنیم .من از نحوه قتل برادرشوهرم و پسر او
بی اطالعم.
این زن که قصد داشت با دروغگویی ،تحقیقات را به بیراهه
بکشاند وقتی در بن بست اطالعاتی گرفتار شد ،لب به
اعتراف گشود .وی گفت :برادرشوهرم و پسرش می
خواستند یاور را به قتل برسانند و اموالش را باال بکشند .به
همین دلیل به من یک هفت تیر دادند تا در اجرای نقشه،
کمکشان کنم .اما من نیمه شب بیست و چهارم مهر  ۹۰با
پوشیدن لباس مردانه به خانه برادرشوهرم رفتم و حبیب
و حسین را با همدستی یاور کشتم.
در ادامه بازجویی ها اعظم حرف های تازه ای به زبان آورد.
وی گفت  :مدتی بود که شوهرم به ارتباط من با علیرضا
مشکوک شده بود .به او گفته بودم اشتباه می کند اما قبول
نمی کرد .یاور تهدیدم کرده بود که علیرضا را بکشم وگرنه

خودش مرا می کشد .به خاطر تهدیدهای شوهرم مجبور
شدم لباس مردانه بپوشم و به خانه برادر شوهرم بروم.
علیرضا در طبقه سوم زندگی می کرد که با شلیک گلوله به
قفل،وارداتاقششدم.علیرضاکهمیدانستقصدکشتن
او را دارم به سرعت فرار کرد .همان زمان پدر و برادر او سر
رسیدند و سد راهم شدند .من هم که دستپاچه شده بودم
برای فرار از آن خانه ،به ناچار شلیک کردم.
به دنبال اعتراف هــای تکان دهنده ایــن زن ،یــاور نیز
بازداشت شد و معاونت در جنایت را پذیرفت.
در این میان یاور با سپردن وثیقه سنگین از زندان آزاد شد
اما چهار ماه بعد در بیست و دوم بهمن ماه همان سال به
دست علیرضا بــرادرزاده ۳۷ساله اش ،داخل خودروی
پـــرادواش کشته شــد .در بررسی کارشناسان اسلحه
شناسی روشــن شد یــاور با همان اسلحه ای که بــرادر و
برادرزاده اش کشته شده بودند به قتل رسیده است.
با کشته شدن یاور ،علیرضا تحت تعقیب قرار گرفت اما
ردی از وی به دست نیامد و پرونده قتل یاور در شعبه ۱۰۱
دادگاه فشافویه باز ماند.
اعظم نیز در شعبه ۷۴سابق دادگاه کیفری استان تهران
پای میز محاکمه ایستاد .
این زن در دادگــاه گفت  :شوهرم مرد شکاکی بود و به
همین دلیل به رابطه من و علیرضا مشکوک شده بود .او
مرا مجبور کرد تا دست به قتل علیرضا بزنم ولی علیرضا
از این ماجرا جان سالم به در برد.این زن با حکم قضایی به

آخرین خبر از مربی شیطان صفت در شیراز

مربی متجاوز به نوجوان شیرازی هیچ گونه کارت
مربیگری نداشته است .به گزارش رکنا ،حیدرعلی
کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به این

که مربی متجاوز به نوجوان شیرازی هیچ گونه کارت
مربیگری نداشته است ،تاکید کرد :طی بررسی های
انجام شده کارت مربیگری فرد متجاوز چندین سال
قبل باطل شده بود.
وی تصریح کرد :استفاده از این مربی در هرباشگاهی
ممنوع بوده و امروز مسئول باشگاه باید پاسخ گوی
استفاده از این فرد باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس یادآور شد :اگر ثابت
شود که این فرد به عنوان مربی در این باشگاه مشغول
به کار بوده ما از این مجموعه اعالم جرم خواهیم کرد.
کامیاب تاکید کرد :طبق قانون هرفردی که بخواهد
کارت مربیگری دریافت کند باید آزمون های مختلفی
را پشت سر بگذارد و مجوز کار بگیرد و این بخشنامه به
تمامی هیئت های ورزشی ابالغ شده است.

دوبار قصاص محکوم شد.
هنوز حکم قصاص وی اجرا نشده بود که پلیس رد علیرضا
را یافت و وی را دستگیر کرد .این مرد به قتل عمویش با
همدستی یکی از دوستانش به نام حسن اعتراف کرد و روز
شنبه در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای
میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای این جلسه که به ریاست قاضی اصغر عبداللهی
و با حضور یک مستشار تشکیل شد ،اولیای دم درخواست
قصاص را مطرح کردند و علیرضا به دفاع پرداخت.
وی که هم اکنون ۴۲ساله است گفت :وقتی پدر و برادرم
با توطئه عمویم یاور کشته شدند از عمویم شکایت کردم.
عمویم ۲۵روز در بازداشتگاه بود .او برایم پیام فرستاد
که اگر از شکایتم صرف نظر کنم دخترش را به عقد برادر
کوچکم در می آورد و به من پول می دهد .ولی من قبول
نکردم .وقتی عمویم آزاد شد نقشه قتل مرا کشید و یک نفر
را که از دوستان برادرم بود به نام حسن برای قتل من اجیر
کرد .حسن به دلیل رابطه دوستانه ای که با من داشت
حقیقت را به من گفت .من از او خواستم تا به خواسته های
عمویم عمل کند .قصدم این بود علیه عمویم مدرک جمع
آوری کنم تا بتوانم در فرصتی مناسب مدارک را به پلیس
ارائه دهم .وی ادامه داد :حسن به من گفته بود عمویم
برای قتل من اسلحه تهیه کرده و قبری را در منطقه واوان
کنده است تا بعد از اجرا شدن نقشه اش جنازه ام را آن جا
دفن کند .عمویم اسلحه ای را از یک قاچاقچی در شمال

کشور خریده و از حسن خواسته بود تا بعد از کشتن من
،قاچاقچی اسلحه را هم سر به نیست کند و سپس به ترکیه
برود .عمویم وعده داده بود تا آخر عمر زندگی حسن را
تامین کند.
وی در تشریح جزئیات قتل عمویش گفت :من یک بار
حسن و عمویم را تعقیب کردم و به منطقه واوان رفتم.
عمویم از حسن خواسته بود قبر را عمیق تر کند تا بعد از
دفن کردن جنازه ام هیچ کس نتواند بقایای جنازه ام را
پیدا کند .حسن مشغول عمیق تر کردن قبر بود که عمویم
متوجه حضورم در آن جا شد .من هم از ترسم به ناچار به
سمت او و خودرواش شلیک کردم ولی نمی دانم گلوله ها
به او برخورد کرد یا نه .من با قمه ای که همراه داشتم چند
ضربه هم از پشت به عمویم زدم و فرار کردم .تا این که دو
سال بعد بازداشت شدم .اگر آن روز عمویم را نکشته بودم
او حتما مرا می کشت.
سپس حسن ۲۸ساله که با قرار وثیقه آزاد بود به اتهام
معاونت در قتل یــاور رو به روی قضات ایستاد و منکر
اتهامش شد .وی گفت :من با خانواده علیرضا رفت و آمد
داشتم و عموی او را از قبل می شناختم .حتی عمویم
جشن عروسی برادرم را در خانه اش برگزار کرده بود .یک
روز یاور با من تماس گرفت و از من خواست تا برای تعمیر
لپ تاپ به خانه اش بروم .او در آن جا پیشنهاد قتل علیرضا
را مطرح کرد .ولی وقتی مخالفت کردم به رویم اسلحه
کشید و مرا تهدید به قتل کرد .من هم از ترسم پذیرفتم به
او کمک کنم .ولی ماجرا را به علیرضا گفتم .علیرضا از من
خواسته بود تا گزارش کارهای عمویش را به او بدهم.او
می خواست در فرصتی مناسب از عمویش شکایت کند.
وی ادامه داد :روزی که من و یاور برای کندن قبر به شهرک
واوان رفته بودیم علیرضا سر رسید.او ما را تعقیب کرده
بود و من از این ماجرا بی اطالع بودم .من مشغول کندن
قبر بودم که صدای گلوله شنیدم و متوجه شدم علیرضا
عمویش را کشته اســت .من در ایــن قتل هیچ نقشی
نداشتم.
سپس قضات دادگاه ،اعظم را که از زندان به عنوان گواه
اعزام شده بود احضار کردند تا از وی درباره قتل همسرش
سواالتی کنند .در این میان قضات جلسه را غیرعلنی
اعالم و ادامه آن را پشت درهای بسته برگزار کردند .با
پایان اظهارات این زن هیئت قضایی وارد شور شد تا رای
صادر کند.

مرد آدم خوار ،یک زن را خورد!
مردی گوشت همسر خود را به دالیل نامعلوم خورد.
به گزارش رکنا ،بنابر اعالم پلیس آمریکا ،ماموران مرد
 79ساله ای را در حالی که دستان ،دهان و صورتش
خونین بود و روی صندلی اتاقش نشسته بود ،پیدا
کردند.
پلیس ،جسد همسر 73ساله این مرد را در یکی دیگر از
اتاق خوابها در حالی که دستانش به شدت جراحت
دیده و غرق در خون بود ،پیدا کرد.
مــامــوران پس از وارد شــدن به خانه ،ایــن مــرد را که
وضعیت ظــاهــری مناسبی نــداشــت و تکههایی از
گوشت بدن همسرش نیز در کنار او افتاده بود ،پیدا
کردند.
این مرد پس از دستگیری تحت بررسیهای روان
پزشکی قرار گرفت .همچنین وکیل این مرد معتقد

است که او از آلزایمر رنج میبرد.
وی هم اکنون در زندان به سر می برد تا حکم نهاییاش
اعالم شود.

مراسم استقبال از عروس و داماد با آتشسوزی پیوند خورد
زمان استقبال از عروس و داماد یکی از حضار به منظور
ریختن بنزین روی منقل زغالی و دود کردن اسپند از یک
دستگاهموتورسیکلتبنزینبیرونکشیدکهاینکارمنجر
به بروز حریق شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،ساعت  23:25شب
یک شنبه گذشته به دنبال تماس شهروندان با سامانه
 125مبنی برآتش گرفتن یک دستگاه موتورسیکلت
داخل پارکینگ ساختمان پنج طبقه مسکونی بالفاصله
ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران آتشنشانان ایستگاه
 99به همراه تیم نجات  2را به محل حادثه در خیابان

خاوران غرب ،خیابان شیرازی اعزام کرد.
مسعود حکاکی فرمانده آتشنشانان اعزامی دربــاره
جزئیات این حادثه اظهار کرد :در پارکینگ یک ساختمان
پنج طبقه مسکونی و در زمان استقبال از عروس و داماد
یکی از حضار به منظور ریختن بنزین روی منقل زغالی
و دود کردن اسپند از یک دستگاه موتورسیکلت بنزین
بیرون کشید که این کار منجر به شعلهوری آن ،رسیدن
آتــش بــه موتورسیکلت و در نتیجه آتــش گرفتن آن
شد.
وی افزود :نیروهای آتشنشانی بالفاصله پس از رسیدن

ی مرگبار در کالیفرنیا
گسترش آتشسوز 

رسانههای آمریکایی اعــام کردند :با وجــود تالش
هزاران نیروی آتشنشان ،فاجعه بارترین آتشسوزی
جنگلی در کالیفرنیا رو به گسترش است.

به گزارش ایسنا ،وزش باد شدید و خشکی هوا موجب
شد روز یک شنبه شعلههای آتش به سرعت گسترش
پیدا کند .ایــن یکی از هشت آتــش ســوزی اســت که
تاکنون در ایالت کالیفرنیا گزارش شده است.
آتش سوزی جنگلی در شمال کالیفرنیا تاکنون به
کشته شدن شش تن از جمله دو کودک منجر شده
اســت .همچنین روز پنجشنبه دو آتــش نشان جان
خود را از دست دادند و روز گذشته نیز سومین مامور
آتشنشان جــان بــاخــت .بــه گـــزارش شبکه خبری
بیبیسی ،بنابر اعالم دپارتمان آتش نشانی کالیفرنیا
تا صبح روز یک شنبه تنها  5درصد شعلههای آتش
مهار شــد .همچنین منطقهای به مساحت بیش از
 ۱۹۴کیلومتر مربع در آتش سوخته و دستکم ۵۰۰
ساختمان تخریب شد ه است.

به محل با قطع برق و گاز ساختمان ،محل را ایمن کردند
و با استفاده از یک رشته لوله آبدهی به خاموش کردن
موتورسیکلت که در مجاورت چند دستگاه خودرو بود،
پرداختند.
حکاکی تصریح کــرد :تیم دوم آتشنشانان با توجه به
دودگرفتگی ساختمان وارد طبقات شدند و پس از
جستوجو توانستند هشت نفر از ساکنان را که هنگام
وقوع حادثه به داخل طبقات فرار کرده بودند ،بیرون
بیاورند.
این فرمانده آتشنشانی ادامــه داد :با تالش به موقع

...

درامتدادتاریکی

در جلسه دادگاه مطرح شد

اختصاص 1000میلیارد تومان
برای مبارزه با مواد مخدر
توکلی -مــعــاون اداری ،مــالــی و امـــور مجلس ستاد
مبارزه با مــواد مخدر کشور از اختصاص   هزار میلیارد
تومان در منابع دستگاه ها برای مبارزه با مواد مخدر و
پیشبینی 600  میلیارد تومان بــرای بحث های روان
پزشکی در این زمینه وبرای سال جاری  خبرداد.به گزارش
خبرنگارما  ،   حسینی شامگاه یک شنبه در نشست تکریم
و معارفه دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر
استان کرمان گفت :ظرفیت هایی در مسیر مبارزه با مواد
مخدر وجود دارد که ندانسته یا ناخواسته از آن ها استفاده
نکردهایم  .وی تصریح کرد:امروز با  این منابع مالی پیش
بینی شده هیچ بهانه ای برای کار نکردن در این حوزه وجود
ندارد.وی  با اشاره به این که موضوع مواد مخدر معضلی
جهانی و از مسائل مهم کشور است ،افزود :به دلیل تنوع
مواد مخدر روز به روز شاهد گسترش این پدیده هستیم و اگر
چه پیشرفت های خوبی در مبارزه با آن داشته ایم اما هنوز
با انتظارات به حق مردم فاصله داریم که باید همه برای رفع
این معضل همکاری کنند .وی با بیان این که  42درصد
از مددجویان زندان ها در کشور و  65درصد مددجویان
زندان های استان کرمان به دلیل جرایم مرتبط با مواد
مخدر وارد زندان شده اند ،اظهار کرد :موضوعی در کشور
مهم تر از مبارزه با قاچاق مواد مخدر نداریم .
معاون اداری ،مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر
کشور ضمن تاکید بر دغدغه رهبرمعظم انقالب اسالمی
بــرای مبارزه با مــواد مخدر ،گفت :معضل مــواد مخدر از
حساسیت های  معظم له است و به دستور ایشان مبارزه با
این مورد باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادام ــه داد :نخستین دغــدغــه خــانــواده هــا موضوع
مبارزه با این پدیده مخرب اجتماعی است و اشتغال نیز
در رتبه بعدی قرار دارد .وی با اشــاره به این که  اصالح
دستورالعمل حقالکشف یکی از درخواست های جدی
ماست ،خاطرنشان کرد :سال گذشته یک میلیارد و500
میلیون تومان برای تجهیز مرکز سگ های مواد یاب استان
کرمان هزینه کرده ایم زیرا یکی از نیازهای این استان بوده
است .معاون اداری ،مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با
مواد مخدر کشور همچنین بر جمع آوری تمامی معتادان
متجاهر تاکید   و اظهار کرد :در حوزه بانوان معتاد متجاهر
حساسیت ویژه ای وجود دارد و تعهد می کنیم منابع مالی
نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده  16را پرداخت
کنیم .شایان ذکراست ،در این نشست محمدرضا انارکی
محمدی به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی مواد مخدر
استان کرمان معرفی و از خدمات سردار حسین چناریان
دبیر پیشین تقدیر شد.

افزایش تعدادقربانیان آتشسوزیها
در یونان

«دزدتهران» با  27شاهکلیددستگیرشد

ازمیان خبرها
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عاشقی کنار مجسمه های شنی
تصاویر زشت داخل گوشی همسرم را در حالی می دیدم
که بغض گلویم را می فشرد و اشک در چشمانم حلقه زده
بود باورم نمی شد این تصاویر مربوط به مردی باشد که
روزی کنار مجسمه های شنی دلباخته ام شده بود .دلیل
خیانتش را نمی فهمیدم فقط می خواستم فریاد بزنم که ...
زن  25ساله درحالی که کودک زیبایی را در آغوش می
فشرد و با استناد به تصاویر همسرش با یک زن غریبه قصد
شکایت از او را داشت با بیان این که انگار در یک خواب
سنگین به سر می برم و آن چه می بینم رویایی بیش نیست
به کارشناس اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گفت:
چند سال قبل برای شرکت در مسابقه مجسمه های شنی
راهی شمال کشور شدم .شور و شوق عجیبی داشتم و همه
تالشم را برای کسب امتیاز در مسابقه به کار گرفته بودم
غافل از این که جوانی دلباخته ام شده و رفتارهایم را زیر
نظر گرفته است تا این که روزی «هوشنگ» با ابراز عالقه
به من پیشنهاد ازدواج داد هیچ شناختی از او نداشتم ولی
پسری خوب و آرام به نظر می رسید .وقتی مرا به خانوادهاش
معرفی کرد در همان برخورد سرد و بی روح فهمیدم که من
عروس رویاها و آرزوهایش نیستم .بعد از این ماجرا بود که
متوجه شدم مادر هوشنگ دختر یکی از اقوامش را برای
او در نظر گرفته است .از سوی دیگر خانواده من نیز به این
ازدواج راضی نبودند چرا که هوشنگ و خانواده اش ساکن
تهران بودند و پدر و مادر من نمی خواستند تنها دخترشان
در غربت زندگی کند با وجود این وقتی هوشنگ حاضر
شد به مشهد بیاید بساط عقد و عروسی چیده شد و من
و هوشنگ زندگی عاشقانه ای را شروع کردیم .او در کار
دکوراسیون ،ماهر بود به همین دلیل نیز همان شغل را در
مشهد ادامه داد .زندگی در کنار هوشنگ با به دنیا آمدن
پسرم رنگ و بوی شیرین تری به خود گرفت به طوری که
هیچ گاه احساس ناامیدی نداشتم اما انگار افــرادی در
اطراف ما بودند که نمی توانستند این خوشبختی را تحمل
کنند« .یاسین» دوست صمیمی هوشنگ در مشهد بود به
طوری که من هم خیلی زود با همسر «یاسین» انس گرفتم
و روابط خانوادگی ما مستحکم تر شد .احساس می کردم
آن ها همانند یک برادر و خواهر در کنارمان قرار گرفتند اما
اکنون یاسین را عامل همه بدبختی ها و مشکالت زندگیام
می دانم چرا که مدتی بود رفتارهای همسرم تغییر کرده و
دیگر مانند قبل پایبند به زندگی اش نبود ،شب ها دیر به
خانه می آمد و توجهی به من و فرزند کوچکم نداشت پدری
که حاضر بود همه دنیا را به پای پسرش بریزد اکنون حتی
از بوسیدن او هم خودداری می کرد آرام آرام مشاجره های
لفظی بین من و هوشنگ آغاز شد اما همیشه حق را به او می
دادم چون کارش زیاد بود و خسته می شد اما یک روز وقتی
اتفاقی زمانی که او خواب بود سراغ گوشی تلفن همراهش
رفتم از آن چه می دیدم خشکم زده بود تصاویر هوشنگ با
زنی غریبه آن هم در پارتی های شبانه روح و روانم را به هم
ریخت .یاسین نیز در این تصاویر حضور داشت .عکس ها
را یکی پس از دیگری نگاه می کردم که در رستوران ها و
کافی شاپ ها و در شرایط زننده ای گرفته شده بود .تازه
دلیل بی توجهی های همسرم را فهمیدم .از آن روز به بعد
دیگر رفتارهای هوشنگ به کلی تغییر کرد .اجازه خروج از
منزل را به من نمی داد و دیگر حتی هفته ای یک روز هم به
خانه نمی آمد تا این که مجبور شدم دست به دامان قانون
شوم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دزد پرندهها دستگیر شد
رئیس کالنتری  131شهرری از دستگیری سارق خبرهای
خبر داد که فقط به سرقت پرندههای زینتی و گرانقیمت
مبادرت میکرد .سرهنگ محمد کالوسی رئیس کالنتری
 131شهرری در گفتوگو با فارس با اعالم این خبر اظهار
کرد :سارق سابقهدارپرندهها در آخرین سرقت شناسایی
و دستگیر شد .رئیس کالنتری  131شهرری به نحوه
سرقت این سارق پرداخت و تصریح کرد:عادل که  37ساله
و معتاد به مواد مخدر است از ابتدا سارق منازل بود اما در
سرقتهای اخیر با توجه به تخصصی که در پرندهشناسی
داشــت فقط به سرقت پرند ههای زینتی و گرا نقیمت
مبادرت میکرد .این مقام ارشد کالنتری شهرری گفت:
بعد از وقــوع چندین فقره سرقت پرند ههای زینتی در
م دوربینهای مداربست ه اماکنی که از
شهرری و بازبینی فیل 
آن ها پرنده ها به سرقت رفته بود ،چهر ه وی شناسایی شد.
سرهنگ کالوسی خاطرنشان کــرد :این فرد در آخرین
سرقت خود درساعت  12ظهر روز اول مرداد شناسایی،
دستگیر و تحویل پلیس آگاهی شد؛ همچنین هفت قطعه
پرنده زینتی نیز از وی کشف و ضبط شد.

آتشنشانان ازسرایتآتشبهسایرقسمتهایپارکینگو
خودروهاجلوگیریبهعملآمدوهمچنینتمامیساکنان
گرفتار شده ،به بیرون از ساختمان منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد :نیروهای آتشنشانی پس از خاموش
کردن کامل آتش ،دود ناشی از آن را با استفاده از فن های
قوی از داخل ساختمان به بیرون تخلیه کردند.
بنابر اعالم پایگاه خبری 125؛ شهروندان در این گونه
مراسم بایددقتداشتهباشندکهباوجودازدحامجمعیت،
دســت بــه کــارهــای خطرناک نزنند تــا شاهد حــوادث
جبرانناپذیری در این شادی ها نباشیم.

توفان در ژاپن  ۲۴زخمی بهجا گذاشت
رسانههای داخلی ژاپن اعالم کردند :توفان دستکم
 ۲۴زخمی و مصدوم به جا گذاشته و باعث گرمای
شدید در منطقه "هوکوریکو" شده است.
به گزارش ایسنا ،این توفان پس از آن که مناطق غربی
ژاپن را در نوردید با شدت کمتری به منطقه کیوشو
وارد شد .همچنین طبق اعالم مقامات محلی گزارشی
از تلفات و خسارتهای احتمالی ناشی از توفان در
مناطقی که اوایل ماه جاری گرفتار سیل و رانش زمین
شده بودند ،منتشر نشده است.
این توفان اوایل روز یک شنبه گذشته وارد مناطقی از
ژاپن شد که با بارش باران شدید و افزایش دما همراه
بــود .همچنین گــزارشهــا حاکی از آن اســت که در
چندین استان خسارتهایی به ساختمانها وارد شده
است .به گزارش ژاپن تودی ،توفان همچنین برنامه

پرواز هواپیماها را تحت تاثیر قرار داده و موجب شده
پرواز هواپیماهای چندین خط هوایی از توکیو به غرب
این کشور لغو شود.
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