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دستگیری  ۷۰۰نفر در برزیل
به اتهام قتل زنان

پلیس برزیل از دستگیری بیش از  ۷۰۰نفر در این کشور به اتهام قتل زنان خبر داد.به گزارش ایسنا ،در این عملیات که همزمان در سراسر
برزیل انجام گرفته بیش از  ۷۰۰نفر به اتهام ارتکاب قتل زنان یا مشارکت در آن دستگیر شدند.به گزارش پایگاه اینترنتی ،24 News
گزارش منتشر شده در برزیل حاکی از آن است که در سال  ۲۰۱۷میالدی موارد قتل زنان در این کشور افزایش  ۶درصدی داشته است.

حادثه در قاب

تبهکاران موبایل قاپ در چنگ قانون
تبهکاران موبایل قاپ تهران که با استفاده
از سالح سرد گوشی های اهالی محدوده
سعادت آباد را به سرقت می بردند دستگیر
شدند.
به گزارش رکنا،در پی گزارش های متعددی
از موبایل قاپی در محدوده کالنتری 134
شهرک قدس ،تیم عملیاتی از این کالنتری
ب ــرای رازگشایی از معمای ایــن سرقت ها

گرفتار شدن گرگ در مخزن قدیمی آب -کرمان

...

ازمیان خبرها
تیراندازی در عروسی ،جان جوانی را گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان آبـــاده گفت :رســم غلط
تیراندازی در مراسم عروسی منجر به مرگ یک جوان 35
ساله شد .به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری پلیس
فارس سرهنگ طهماسب سمائی گفت :تیراندازی در
مراسم عروسی از آداب غلطی است که همچنان در بعضی
نقاط انجام میشود و این رسم اشتباه شامگاه  ۳شهریور
در یک مراسم جشن عروسی در شهرستان آباده جوانی
را به کام مرگ فرستاد .وی افزود :ماموران کالنتری مرکز
شهرستان آباده پس از تحقیقات و گشت زنیهای هدفمند
قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند .این مقام انتظامی
گفت :متاسفانه تیراندازی در مراسم شادی گاه منجر به
وقوع حوادث تاسف باری میشود؛ برای مقابله با این رسم
غلط نیازمند فرهنگ سازی گستردهای هستیم.

واژگونی اتوبوس گردشگران در بلغارستان
 16کشته داد
پلیس بلغارستان از واژگونی یک دستگاه اتوبوس و کشته
شدن دستکم  ۱۶تن در این حادثه خبر داد .به گزارش
ایسنا ،بنابر اعالم پلیس بلغارستان این حادثه رانندگی
روز شنبه گذشته در بزرگراهی در نزدیکی شهر صوفیه،
پایتخت این کشور اتفاق افتاد که در پی آن یک دستگاه
اتوبوس حامل تعدادی گردشگر واژگون شد و از ارتفاع ۲۰
متری سقوط کرد .گزارشهای اولیه حاکی از آن است که
در این حادثه دستکم  ۱۶تن کشته و تعداد  ۲۶نفر دیگر
روانه بیمارستان شدند .منابع بیمارستانی در شهر صوفیه
اعالم کرد هاند که وضعیت جسمی برخی از مصدومان
مساعد نیست.
بنابر گزارش ژاپن تودی ،به دنبال وقوع این حادثه دولت
بلغارستان یک روز عزای عمومی اعالم کرد.
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وارد عمل شد .تحقیقات با توجه به سرنخ
های موجود ادامــه داشت تا این که یکی از
اعضای این باند هنگام گوشی قاپی توسط
مردم دستگیر شده اما با تهدید مردم موفق
به فرار می شود دراین میان پلیس در حداقل
زمــان ممکن در محل حاضر می شــود .این
موبایل قاپ پس از دستگیری پرده از سرقت
هــای خــود بــرمــی دارد .سرهنگ ضرغام

آذین ،رئیس کالنتری  134شهرک قدس با
اشاره به فروپاشی این باند گفت 55 :شاکی
وجود دارد که سارقان را شناسایی کرده اند
و اعترافات دیگری نیز داشته اند که برای
بررسی اعترافات آن ها تحقیقات گسترده
ای آغاز شده است .وی ادامه داد 80 :گوشی
موبایل از اعضای این باند کشف شده که به
دنبال مال باختگان آن ها هستیم.

خوش زبان!

کابوس زلزله برسرکرمانشاه
زمین لرزه  5.9ریشتری 3کشته و 243مصدوم داشت

زمین لرزه ای به قدرت  5.9ریشتر ساعت  2و  43دقیقه
و  25ثانیه بامداد دیروز (یک شنبه) حوالی تازه آباد در
استان کرمانشاه را لرزاند تا کابوس زلزله همچنان بر سر
این استان سنگینی کند  .پیش از این و در زمین لرزه 7.3
ریشتری  21آبان  96در  11کیلومتری بخش ازگله32 ،
کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه
 620نفر کشته و  12هزار و  386تن مصدوم شدند .این
زلزله به  10شهرستان و یک هزار و  930روستای استان
کرمانشاه خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی های
صورت گرفته حدود  100هزار واحد مسکونی شهری و
روستایی نیز آسیب کلی و جزئی دید.
به گزارش مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران ،زلزله بامداد
روز گذشته در عمق  8کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
کانون این زلزله در موقعیت  34.63عرض شمالی و
 46.22طول شرقی ثبت شده است.همچنین چند پس
لرزه به بزرگی  4.1ریشتر تازه آباد کرمانشاه را لرزاند.
سازمان زمینشناسی آمریکا اما شدت این زلزله را 6.1
ریشتر و مرکز آن را  31کیلومتری غرب جوانرود اعالم
کرد .تازهآباد یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب
ایران است .این شهر در بخش مرکزی شهرستان ثالث
باباجانی قرار دارد .زلزله بامداد دیروز در بیشتر شهرهای
استان کرمانشاه احساس شد و بیشتر مردم شهرهای
کرمانشاه و سلیمانیه عراق از خانههای خود خارج شدند
و در خیابان ها و بوستان ها به سر بردند.
بــراســاس ایــن گـــزارش ،زلــزلــه در شهرهای تــازهآبــاد،
جــــوانــــرود ،کــرمــانــشــاه،
سنندج ،مــریــوان ،بوکان،
سقز و مهاباد محسوس بوده
و مردم از خانههایشان بیرون
آمد هاند.
در پی زمین لرزه تازه آباد سه
نفر کشته و  ۲۴۳نفر مجروح
شدند.محمودیان مدیرکل
مــدیــریــت ب ــح ــران اســتــان
کرمانشاه درباره آخرین آمار

جا نباختگان زلزله بامداد دیــروز گفت :تعداد جان
باختگان به سه نفر افزایش یافت .وی افــزود ۲۴ :تیم
امدادی به منطقه اعزام شدهاند و در حال برآورد خسارت
های اولیه هستند .همچنین بر اساس گزارش ها این
زمین لرزه باعث قطع برق  70روستا در شهرستانهای
ثالث باباجانی ،سرپلذهاب و داالهو و قطع برق یک سوم
شهر تازهآباد و نیمی از شهر کرمانشاه شد که برق بسیاری
از روستاها مجدد وصل شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بر لزوم
رسیدگی فوری و امدادرسانی به زلزله زدگان تازه آباد
استان کرمانشاه تاکید کرد .هوشنگ بازوند استاندار
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درامتدادتاریکی

کرمانشاهدرجلسه ستادمدیریتبحرانگفت:مصدومان
اغلب به شکل سرپایی تحت درمان قرار گرفته اند.وی
افزود :با توجه به ضرورت ارائه خدمات به مردم در شرایط
بحران؛ دستگاه ها باید آماده باش و پای کار باشند ،نه این
که تعطیل شده یا تاخیر داشته باشند.
▪زلزله دیروز کرمانشاه ،احتماال رخداد ثانویه زلزله
 21آبان  96است

د ر ایــن میان به اعتقاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه
بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،با توجه به
تفاوتهای زمینلرزه بامداد دیروز با زلزله  21آبان سال

 1396استان کرمانشاه ،احتماال زلزله بامداد دیروز
4شهریور رخــدادی ثانویه در شمال پهنه گسلش ازگله
باشد .دکتر مهدی زارع ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه
بینالمللی زلزله و مهندسی زلزله در گفتوگو با ایسنا
توضیح داد :از زلزله  21آبان سال گذشته تاکنون 15
هزار زلزله با بزرگی بیش از  2ریشتر در این منطقه به ثبت
رسیده است .وی با بیان این که بیشتر این زلزلهها مربوط
به پس لرزههای زلزله  7.3ریشتری روز  21آبان است،
خاطر نشان کرد :از این تعداد پسلرزه تا دیروز صبح 130
زلزله با بزرگی بیش از  4ریشتر بوده است.
زارع با تاکید بر این که در این منطقه زلزله بیشتر از 6
ریشتر رخ نداده است ،ادامه داد :این منطقه دیروز صبح
زلزله ای به شدت بیش از  6ریشتر را تجربه کرده است.
این محقق حوزه مهندسی زلزله در پاسخ به این سوال
که آیا این زلزله پسلرزه زلزله  7.3ریشتر روز  21آبان
بوده است یا خیر ،اظهار کرد :این زلزله مورد تردید است؛
چراکه عمق این زلزله کمتر از عمق  24کیلومتری زلزله
 21آبان است .زارع عمق زلزله بامداد امروز کرمانشاه را
بر اساس برآوردهای تا امروز صبح  14کیلومتر دانست
و یــادآور شد :عالوه بر آن گسلش روز  21آبان  96یک
گسلش فشاری و از نوع راندگی بوده ،ولی گسلش بامداد
امروز یک گسلش قائم و به صورت امتداد لغز است.
وی خاطر نشان کــرد :ایــن تفاو تها ما را به ایــن نکته
میرساند که در منطقه با یکرخداد ثانویه مواجه هستیم
که این زلزله ثانویه در همان پهنه زلزله  21آبان سال
 1 396رخ داده اســت.
همین زلزلهای که در ساعت
 2و  43دقیقه بامداد امروز
ر خ داده ،پــس لرز ههایی
داشــتــه اســت و مــی تواند
ادامه داشته باشد.
زارع همچنین تاکید کرد:
در این منطقه احتمال این
که مجدد از این نوع زلزلهها
رخ دهد ،وجود دارد.

پایان سرقتهای سریالی «حسین دوقلو»
و «مجید دختر» در جنوب تهران
رئیس کالنتری  161فــاح از دستگیری عامالن
سرقت سریالی بیش از  100دوچرخه در جنوب تهران
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ اردشیر نادری دراین باره
گفت :از مدتی پیش سرقتهای سریالی دوچرخه در
جنوب غرب تهران افزایش یافته بود و ماموران عملیات
کالنتری  161در جست و جوی سرنخی از متهمان
بــــرای دســتــگــیــری آن ها
بودند تا این که در راستای
رسیدگی بــه ایــن پــرونــده
دوربینهای مداربسته یکی
از محل های سرقتی توسط
مـــامـــوران مــــورد بــررســی
قـــرار گــرفــت و در جــریــان
آن یکی از متهمان سابقه
دار با ن ــام مستعار حسین
دوقلو شناسایی شد .وی با
بیان این که در بررسی ها
مشخص شد که برادر این متهم سابقه دار نیز به اتهام
سرقت در زنــدان اســت ،افــزود :مأموران با اقدامات
عملیاتی مخفیگاه این فرد را که یک خانه مجردی بود
شناسایی کردند و پس از اخذ مجوز قضایی در عملیاتی
وارد محل شدند و اقــدام به دستگیری متهم و دو
همدست دیگرش به نام های احمدسیاه و خانمی به نام
مستعارمجیددخترکردند.رئیسکالنتری 161ابوذر

با بیان این که متهمان به کالنتری منتقل شدند ،افزود:
در محل نیز بیش از  ۳۰دستگاه دوچرخه سرقتی
کشف شد .وی ادامه داد :هر سه متهم تحت بازجویی
قرارگرفته و به بیش از  ۱۰۰فقره سرقت دوچرخه از
منازل مسکونی شهروندان در مناطقی چون فالح،
شهرک ولیعصر ،خانی آباد و  ...اعتراف کردند.
وی افــزود :متهمان شیوه و شگرد خود را نیز به این
صــورت بیان کردند که با
مــراجــعــه بــه مجتمع های
مسکونی در ابــتــدای امر
مجید دختر را بــرای جلب
اعتماد جلو می انداختند
تا او به بهانه این که همسایه
واحــد پایینی است و کلید
خــود را جــا گذاشته در را
بـــرای متهمان بــاز کند و
در ادامــه حسین دوقلو به
هــمــراه احــمــد ســیــاه وارد
مجتمع می شدند و دوچرخه ها را سرقت می کردند.
به گفته نادری ،انگیزه متهمان از سرقت  ،پول برای
تهیه مواد مخدر مصرفیشان بوده و هر دوچرخه را۱۵۰
هزارتومان به مالخر می فروختند و ۱۳۰هزار تومان آن
را برای خرید یک گرم شیشه هزینه می کردند.
وی اضافه کرد :برای متهمان پرونده تشکیل شده و آنان
برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

آن روزها وقتی خواستگارم ماجرای فعالیت خود در یکی از
مراکز استانی صدا و سیما به عنوان خواننده را مطرح کرد
دیگرورقبهکلیبرگشتوپدرمبهدیگرخواستگارانمپاسخ
منفی داد چرا که معتقد بود کسی که در رسانه ای فعالیت
دارد از هر نظر مورد تایید است و نیازی به تحقیق ندارد اما
همین اعتقاد در حالی زندگی مرا به تباهی کشاند که ...
زن  28ساله ای که برای احقاق حقوق خود به قانون پناه
آورده بود در حالی که بیان می کرد در این زندگی تاریک
هیچ روزنه ای از نور وجود ندارد به کارشناس اجتماعی
کالنتری نجفی مشهد گفت 18 :ساله بودم که چندین
خواستگار یکی پس از دیگری زنگ منزلمان را به صدا
درآوردن ــد اما در میان این خواستگاران ،جــوان خوش
زبانی بود که فن بیان قوی داشت او در همان لحظه اول با
هر کسی همکالم می شداو را مجذوب خودش می کرد به
طوری که طرف مقابل ساکت می شد و تنها به حرف های او
گوش می داد« .ایرج» طوری سخن می گفت که در نهایت
شنونده بدون هیچ تاملی حرف هایش را می پذیرفت به
همین دلیل وقتی با پدرم روبه رو شد و با ظاهری موجه از
من خواستگاری کرد گویی پدرم را با سخنانش هیپنوتیزم
کرده بود به گونه ای که پدرم شیفته او شد .ایرج مدعی بود
به عنوان خواننده در صدا و سیمای یکی از مراکز استان
ها فعالیت دارد این جمله او شیفتگی پدرم را دو چندان
کرد چرا که اعتقاد داشت او در جایی کار می کند که هر
کسی را به راحتی استخدام نمی کنند پس تحقیق درباره
این خواستگار درست نیست به همین دلیل پدرم به دیگر
خواستگارانم پاسخ منفی داد و از من خواست تا نظرم را
درباره ایرج بگویم من هم وقتی دیدم همه موافق این ازدواج
هستند با خوشحالی پای سفره عقد نشستم و مدتی بعد
زندگی مشترکم را با او شروع کردم اما در همان روزهای
آغازین زندگی با ایرج متوجه تلفن های مخفی و رفتارهای
مشکوک او شدم او مدام با زنان قرار و مدارهای پنهانی می
گذاشت و رفتارهایش را این گونه توجیه می کرد که به خاطر
هنرش با زنان متعددی ارتباط کاری دارد من هم اهمیتی
به این ماجرا ندادم تا این که حدود دو سال بعد از ازدواج من
زنی به در منزلمان آمد و ادعا کرد همسرم به بهانه ازدواج
با او صد میلیون تومان از وی کالهبرداری کرده است آن
جا بود که متوجه شدم همسرم از دوران جوانی هزینه
های زندگی اش را با اخاذی از زنان تامین می کرده است
و پس از آن که زن ها می فهمیدند فریب چرب زبانی های
او را خورده اند از او فاصله می گرفتند واز خیر پولشان می
گذشتند .همه این ها در حالی بود که بعد از انجام آزمایش
های تخصصی پزشکی متوجه شدم به بیماری «اچ پی
وی» مبتال شده ام که به گفته پزشکان این بیماری از طریق
ارتباطات جنسی منتقل می شود .حاال هم همسرم نه تنها
این رفتارهای زشت خود را قبول نمی کند بلکه تهمت های
ناروایی نیز به من می زند به همین دلیل دست به دامان
قانون شده ام تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

مرگرانندهتراکصدتنی
درمعدن سنگآهن
توکلی -درپی واژگونی یک دستگاه تراک در معدن  سنگ
آهـــن گــل گــهــر ســیــرجــان ران ــن ــده آن جـــان بــاخــت .به
گفته مدیرعامل شرکت آرمــان گهرسیرجان،اين تراک
صدتنی پس ازبارگیری درمعدن شماره یک گل گهراز
مسیر خود منحرف شد و سقوط کرد .سلطانی افزود :بر اثر
واژگونی اینغولپیکرصدتنی ،راننده آن ازکابینبهبیرون
پرت شد وجان خودرا ازدست داد.شایان ذکراست تراک،
ازجملهماشینهایغولپیکرباالی صدتن است کهدرمعادن
روباز،موادمعدنیراازاعماقبهسطحزمینمیرساند.

 5لنجصیادیدرآتشسوخت
اسکله صیادی کیش بامداد دیروز دچار حریق گسترده شد
و پنج لنج صیادی درآتش سوختند .به گزارش ایسنا،رئیس
ادارهآتشنشانیوخدماتایمنیجزیرهکیشگفت:ساعت
 ۲بامداد یکی از لنج های ماهیگیری کیش به علتی نامعلوم
دچار آتش سوزی شد و به علت وزش باد نسبتا شدید آتش به
دیگر شناورها هم سرایت کرد و پنج لنج درآتش سوختند.
اسدیزنوزافزود:بهعلتاینکهآتشدرکانونمحلاستقرار
لنج های اسکله قرار داشت ،احتمال این که آتش به ۲۵لنج
دیگر هم سرایت کند ،وجود داشت و با اقدامی سریع لنج
هایآتشگرفتهازبقیهلنجهاجداشدندوعملیاتمهارآتش
باشدتبیشتریادامهیافت.
ویبیانکرد:خطردیگریکهمحدودهیککیلومتریاسکله
صیادی را تهدید می کرد وجود مخازن گازوئیل و بنزین در
نزدیکی اسکله بود که با جداسازی این لنج ها خطر انفجار
مخازن هم از بین رفت .رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی
جزیره کیش با بیان این که در عملیات مهار آتش سوزی همه
ایستگاه های آتشنشانی درگیر کار بودند ،گفت :پنج نفر از
آتشنشانانهمدراینحادثهمصدومشدندکهحالعمومی
آنهامساعداست.اسدیزنوزباتاکیدبراینکهعلتاصلی
این حریق گسترده در دست بررسی است ،افزود :مهار آتش
نزدیک به  ۵ساعت طول کشید .رئیس اداره آتش نشانی و
خدماتایمنیجزیرهکیشگفت:براساسبررسیهایاولیه
نزدیکبه ۷۰میلیاردریالخسارتبهلنجهایماهیگیریو
اسکلهصیادیکیشواردشدهاست.
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