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هشدار به شناگران دریای خزر

جریانهای شکافنده را جدی بگیرید
معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس
شناســی و علومجــوی ،عامــل عمــده غرقشــدن شــناگران
در دریایخــزر را،جریــان شــکافنده عنــوان کــرد و گفــت:
امواجــی کــه بــا چشــم در ســاحل دیــده میشــوند ناشــی از
بــاد اســت .وقتــی ایــن امــواج بــه ســاحل میآینــد شکســته
شــده و جریــان تولیــد میکننــد .عمــده تلفــات ناشــی از شــنا
مربــوط بــه ایــن جریانهــای ناشــی از امــواج اســت کــه بــه
جریــان شــکافنده معــروف اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،گرمــی هــوا و آغــاز تعطیــات تابســتانی،
مســافران بســیاری را راهــی ســواحل اســتانهای شــمال

میشــود کــه در مناطقــی کــه آب عمیــق یــا حتــی بیشــتر از
شــانه اســت ،وارد نشــوند.
بــه گفتــه وی ،جریــان شــکافنده شــبیه بادبــزن اســت کــه
دســته بادبــزن بــه ســوی ســاحل و دهنــه آن بــه طــرف
دریــا اســت .قســمت دســته بادبــزن بیشــترین قــدرت جریــان
را دارد .اگــر کســی در آن قــرار گرفــت نبایــد ســعی کنــد
برخــاف جریــان بــه طــرف ســاحل بیایــد .ایــن جریــان
صــرف نظــر از اینکــه شــناگر چقــدر تــوان جســمی دارد و
چقــدر شــنا بلــد اســت عمــا برگشــتن بــه طــرف ســاحل را
غیــر ممکــن میســازد.

کشــور کــرده اســت .در ایــن رابطــه اطالعرســانی در
خصــوص شــناکردن در مناطقــی کــه طــرح سالمســازی در
آن انجــام شــده اســت بــه منظــور کاهــشحــوادث غــرق
شــدن شــناگران ،بســیار حائــز اهمیــت خواهــد بــود.
دکتــر حمیــد علیــزاده الهیجانــی در خصــوص جریــان
شــکافنده گفــت :زمانــی کــه مــوج بــه ســاحل میرســد بعــد
از مدتــی در فاصلــه نزدیــک بــه ســاحل شکســته میشــود
و ایــن عمــل بــر اســاس موقعیــت و شــکل بســتر و زاویــه
برخــورد مــوج ،بــرای ورود بــه ناحیــه ســاحلی ،جریانهــای
مــوازی و عمــود بــر ســاحل را تشــکیل میدهــد.
وی افــزود :زمانــیکــه مــوج میشــکند و بــه دو مولفــه
عمــود بــر ســاحل و مــوازی بــا ســاحل تجزیــه میشــود.
مولفــه عمــود بــر ســاحل هنــگام بازگشــت ماننــدکانــال
خروشــان بــا ســرعت بــاال عمــل میکنــد و اگــر قهرمــان
شــنای المپیــک هــم بخواهــد برخــاف ایــن جریــان کــه
حــدود دو متــر بــر ثانیــهســرعت دارد ،حرکــت کنــد غــرق
خواهــد شــد.
بلد بودن شنا کافی نیست
علیــزاده در خصــوص نحــوه برخــورد شــناگران بــا جریــان
شــکافنده گفت:افــرادی کــه وارد دریــا میشــوند اگــر
میخواهنــد وارد آبهــای عمیــق بــا عمــق بیشــتر از یــک
و نیــم متــر شــوند نــه تنهــا بایــد شــنا را بــه خوبــی بداننــد
بلکــه بایــد بــه تــوان فیزیکــی خودشــان هــم ایمــان داشــته
باشــند .چــون فــن شــنا یــک بحــث اســت و شــنا کــردن
طوالنــی در دریــا هــم بحــث دیگــری دارد .بنابرایــن پیشــنهاد

علیــزاده بــا بیــان اینکــه عمــودی برگشــتن یــا بــه عبارتــی
برخــاف جریــان برگشــتن بســیار ســخت و عمــا غیــر
ممکــن اســت ،گفــت :شــناگر بایــد کاری کنــد کــه اگــر در
جریــان قــرار گرفــت ،در صورتــی کــه تــوان بدنــی باالیــی
دارد ،بــه شــکل مــورب برگــردد ،در غیــر ایــن صــورت ســعی
کنــد خــودش را شــناور و در عمــق آب بــا خونســردی شــنا
کنــد و ســپس بــه صــورت نیــم دایــره بــه طــرف ســاحل
برگــردد.
اطالعاتی درباره جریانهای شکافنده
ایــن عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه در خصــوص عالیــم
یــا نشــانههای جریانهــای شــکافنده گفــت :در بســیاری از
نقــاط در ســواحل اســتانهای گیــان و مازنــدران ،ســاحل
ماسـهای اســت .در ســاحل ماسـهای عالیمــی شــبیه اشــکال
هاللــی وجــود دارد .نــوک هــال جایــی اســت کــه جریــان
شــکافنده تشــکیل میشــود .همچنیــن میتــوان اشــکال
بادبزنــی جریــان را بــا کــف و رنــگ متفــاوت در آبهــای
پیرامــون تشــخیص داد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در مناطقــی کــه جریــان شــکافنده
تشــکیل میشــود بایســتی تابلــو نصــب کــرد،خاطرنشــان
کــرد :مــا در بررســیها اینگونــه مناطــق را بــه پــر خطــر
و کــم خطــر تقســیم کردهایــم ،بــا عنایــت بــر ایــن کــه در
نقــاط دارایریســک ،افــرادی کــه شــنا بلــد هســتند نیــز بــه
واســطه تــرس ممکــن اســت دچــار صدمــه شــوند.
علیــزاده از مــوج مــرده بــه عنــوان عامــل دیگــر غــرق شــدن
شــناگران در دریــای خــزر نــام بــرد و گفــت :فــرض کنیــد در

کشف  18کیلوگرم روانگردان از گاراژی
در شرق تهران
رئیـس پلیـس مبـارزه بـا مواد
مخـدر پایتخـت از دسـتگیری
قاچاقچی معروف و سـابقه دار
مـواد مخـدر روانگـردان با 18
کیلوگـرم روانگردان در شـرق
تهران خبـر داد.
سـرهنگ محمـد بخشـنده در
گفتوگـو بـا ایسـنا ،در ایـن
بـاره گفـت :چنـدی پیـش در
پـی دریافـت چندیـن فقـره
گـزارش و شـکایات مردمـی
مبنی بـر توزیع و فـروش مواد
مخـدر روانگـردان در شـرق
تهـران ،تیمـی از مأمـوران مجـرب پایـگاه یازدهـم پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر تهران
بـزرگ رسـیدگی بـه موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار داده و در پایشهـای اطالعاتـی
صـورت گرفتـه مخفیـگاه متهـم در محـدوده تهرانپـارس را شناسـایی کردنـد.
وی بـا بیـان اینکـه مأمـوران بـا هماهنگـی مقـام قضائی بـه مخفیـگاه متهم اعزام شـدند،
تصریـح کـرد :مأمـوران در یـک عملیـات هماهنگ و منسـجم موفق شـدند ضمـن ورود به
مخفیـگاه متهـم کـه در یک گاراژ در شـرق پایتخت بـود ،متهم را دسـتگیر و از مخفیگاه وی
مقـدار  18کیلـو گـرم مواد مخـدر روانگردان را کشـف و ضبـط کنند.
بخشـنده بـا اشـاره بـه انتقـال متهـم بـه پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر تهـران بـزرگ
اظهارکـرد :متهـم تحت بازجویـی قرار گرفتـه و در جریان آن بـه جرم خود مبنـی بر توزیع
و فـروش مـواد روانگـردان اعتـراف کرد.
رئیـس پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر پایتخـت با تاکیـد بر اینکـه تحقیقات برای شناسـایی
سـایر افـراد مرتبـط به پرونـده همچنـان ادامـه دارد ،گفـت :با اعتـراف صریـح متهم ،وی
بـرای سـیر مراحـل قانونـی در اختیار مقـام قضائی قـرار گرفت.

قدیمیترین پل اهواز چرا آتش گرفت؟
از
کارون
نیزارهـای
گرمـای زیـاد" ،پـل سـیاه"
(قدیمیتریـن پـل ایـن
شـهر) را آتـش زدنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بعـد از
ظهـر پنجشـنبه  ۱۴تیـر
مـاه؛ سـازمان آتـش نشـانی
و خدمـات ایمنـی شـهرداری
اهـواز بـا گرفتـن یـک خبـر
از آتشسـوزی در رودخانـه
کارون بـه سـمت ایـن منطقـه رفتنـد ،شـانس ایـن بـار بـا قدیمیترین پـل اهـواز همراه
نبـود و بـه دلیـل وجود نیـزار در محـدودهی زیـر پل ،آتش بـه زیـر آن و در نهایـت به خود
پُـل سـرایت کـرد.
بـه گفتـهی علیترابپـور ،رئیـس سـازمان آتشنشـانی اهـواز ،نخسـت آتش سـوزی در
قسـمت نیـزار و خـس و خاشـاک موجـود در بخـش خشـک کارون اتفـاق افتـاده و باتوجه
بـه وسـعت آتش و سـرایت آن بـه «پل سـیاه» ،هفت دسـتگاه خـودروری آتش نشـانی به
محل حادثـه اعزام شـدند.
در سـال  ۱۳۰۸خورشـیدی هنگامـی کـه راه آهـن جنوب و سراسـری سـاخته میشـد پلی
روی رودخانـه کارون احـداث شـد کـه به خاطر رنگ سـیاهش به «پل سـیاه» معروف شـد.
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آبهــای جمهــوری آذربایجــان ،توفــان اتفــاق میافتــد و در
حالــی کــه در انزلــیدریــا آفتابــی و بــدون مــوج و بــاد اســت؛
ناگهــان تــک مــوج مرتفعــی ایجــاد میشــود وافــرادی را کــه
در کنــار ســاحل شــنا میکننــد و آمادگــی ندارنــد بــا خــود
بــه دریــا بــرده و غــرق میکنــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس
شناســی و علومجــوی معتقــد اســت :هنــگام توفــان در
دریــا ،ماســههای زیــر آب جابجــا میشــوند .حاصــل ایــن
جابجایــی تپههــایکوچکــی اســت کــه حجــم زیــادی آب
و گاز جمــع میکننــد و وقتــی شــناگران روی ایــن تپههــا
پــا میگذارنــد بــه علــت ناپایــداری ،عمــق آبافزایــش
مییابــد و موجــب غــرق شــدن آنهــا میشــود.
علیــزاده تصریــح کــرد :پدیــده جریــان شــکافنده در منابــع
علمــی از حــدود  ۷۰ســال پیــش در کشــورهایی کــه در
مطالعــات دریایــی پیشــگام بودهانــد ،ذکــر شــده اســت.
در کشــورهای دیگــر بــه ایــن جریانهــا ،جریانهــای
مــرگ آور گفتــه میشــود .در برخــی کشــورها در خصــوص
جریانهــای شــکافنده مطالعــات زیــادی انجــام داده انــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس
شناســی و علومجــوی افــزود :ایــن کشــورها تابلوهــای
هشــدار دهنــده بــزرگ در کنــار ســاحل نصــب میکننــد،
بــه نحــو مطلــوب اطــاع رســانی کــرده و آگاهــی عمومــی
در ســطح مــدارس و مهــد کــودک هــا بــا انیمیشــن ،کارتــون
و کاریکاتــور و اشــکال مختلــف بــرای همــه اقشــار جامعــه
ارایــه میشــود .متخصصــان جریــان شــکافنده و مخاطــرات
دریایــی را بــه مــردم توضیــح میدهنــد و نحــوه برخــورد بــا
ایــن جریــان آمــوزش داده میشــود.
بــه گفتــه وی ،در ســایت هــای مراکــز تحقیقاتــی بــزرگ
دنیــا در مــورد ایــن جریانهــا مطالعــه مــی شــود و
اطالعــات آن در دســترس مــردم قــرار میگیــرد .غیــر از
آن چــون در بعضــی از مناطــق ســاحلی در دنیــا گردشــگری
یکــی از منابــع اصلــی درآمــد آنهاســت پیــش بینیهــای
روزانــه نســبت بــه وجــود و یــا عــدم وجــود جریــان شــکافنده
و میــزان مخاطــرات آن بــه مــردم ارائــه میشــود .بنابرایــن
بــه طــرق مختلــف بــه نســبت اهمیــت آن منطقــه ســاحلی
اطــاع رســانی میکننــد.
علیــزاده در ارتبــاط بــا نقــش اطــاع رســانی و آگاهــی
عمومــی بــه موقــع در کاهــش تلفــات جانــی ناشــی از شــنا
گفــت :اطــاع رســانی و آگاهــی عمومــی بــه شــیوههای
مختلــف میتوانــد بــرای کاهــش تلفــات انســانی بســیار مؤثــر
باشــد .رادیــو و تلویزیــون و مطبوعــات محلــی و سراســری
میتواننــد نقــش ویــژهای در اطــاع رســانی و کاهــش تلفــات
ناشــی از غــرق شــدن شــناگران در دریــای خــزر ،ایفــا کننــد.
وی دربــاره اقدامــات بــه عمــل آمــده بــرای پیشــگیری از
تلفــات انســانی در دریــا ،یــادآور شــد :امســال نیــز بــه طــور
محــدود در منطقــه چالــوس و نوشــهر بــا هماهنگــی مقامــات
محلــی بروشــور ،پوســتر و بنــر بــزرگ در قالــب اطــاع
رســانی و هشــدار در خصــوص جریان شــکافنده در ســواحل و
بیــن مــردم ،توزیــع شــد .بــا ایــن حــال پیشبینــی عملیاتــی
و بههنــگام ،مســتلزم هزینههــای ســنگین و بســیاری
اســت کــه بایــد مــورد توجــه دســتگاههای ذیربــط قــرار
گیرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس
شناســی و علومجــوی ،علیــزاده همچنیــن توصیــه کــرد:
گردشــگران در مناطقــی کــه ناجیــان غریــق حضــور دارنــد
شــنا کننــد کــه اگــر دچــار مشــکل شــدند بتــوان ســریع بــه
آنهــا کمــک کــرد.

ایـن پـل در واقع با سـازهی فلزی و فندانسـیون بتنیاش به جـای پل تاریخی «شـادروان»
از دورهی ساسـانیان و بـه طـول هزار و  ۵۰متر در دورهی پهلوی اول سـاخته شـده اسـت؛
پلـی بـا  ۵۲پایـه نگهدارنـده برای سـتونها که عرض آن شـش متر اسـت.
اتصـال و ارتبـاط خـط آهـن بندرامام خمینـی (ره) در جنوب اسـتان خوزسـتان بـه راه آهن
سراسـری خرمشـهر تهـران را اصلیتریـن کاربـرد این پـل مینامند.
»پـل سـیاه» در دوران مختلفـی تاریخـی تاثیـر داشـته اسـت تا جایی کـه حتی بـا توجه به
نقـشاش نـام آن نیـز تغییـر پیدا کـرده اسـت .جنـگ جهانـی دوم را میتوان نمونـهای از
نقـش ایـن پل در این شـهر دانسـت ،زمانی که این پل مسـیر حمـل آذوقه ،نیـرو و مهمات
ارتـش روسـیه بـود و بـه علت ایـن کـه یکـی از گلوگاههـای مهـم در موفقیـت متفقین به
شـمار میرفـت ،در آن دوران بـه «پـل پیروزی» شـهرت یافت.
براسـاس اسـناد و تصاویـر باقـی مانـده از پل تاریخـی ،بخش میانـی پل یک بـار دیگر در
سـال  ۱۳۴۴آتش گرفته اسـت.
البتـه شـهریور ۹۳؛ عاطفـه رشـنویی ،معـاون وقـت میـراث فرهنگـی خوزسـتان دربـاره
وضعیـت «پـل سـیاه» اهـواز بـه ایسـنا گفتـه بـود؛ قصـد داریـم بـا اداره کل راه آهـن
تفاهمنامـهای را بـرای حفـظ و نگـهداری آن منعقـد کنیـم ولـی هنـوز هیـچ برنامـه خاصی
بـرای ایـن کار نداریـم چـون «پـل سـیاه» پلـی زنده اسـت و بـه حیاتـش ادامـه میدهد و
جـزو آثـار و ِالمانهـای شـهر اهـواز اسـت .فقـط بایـد حفاظـت و نگـهداری شـود.
پـل سـیاه اهـواز  ۲۷بهمن  ۱۳۷۸با شـمارهٔ ثبـت  ۲۵۹۹بهعنـوان یکی از آثـار ملی ایران
به ثبت رسـیده اسـت.
خبرنـگار ایسـنا تلاش کـرد در تمـاس بـا علیرضـا ایـزدی ،مدیـر کل میـراث فرهنگـی
اسـتان خوزسـتان و ارسـطوزاده ،سرپرسـت معاونـت میـراث فرهنگـی اسـتان در مـورد
آخریـن وضعیـت ایـن پل تاریخـی پرسوجو کنـد ،اما تـا لحظه ارسـال این خبـر موفق به
صحبـت بـا این دو مسـئول نشـد.

روایت یک نماینده از کاسبی جدید با سکههای پول!
یـک نماینـده مجلـس و عضـو سـتاد مبـارزه با مفاسـد اقتصـادی خبرهـای تـازهای درباره
سـودجویی برخـی از باندهـا میدهـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،عـزتاهلل یوسـفیان در گفتوگـو بـا «ایـران» میگویـد :طـی ماههای
گذشـته خبرهایـی از ذوب سـکههای رایج کشـور بخصـوص  ۲۰۰و  ۵۰۰تومانـی دریافت
کردیم.
وی میافزایـد :پـس از کاهـش ارزش پـول ملی ،ارزش فلـز نیکل بهکار رفته در سـکه برای
برخـی بیشـتر شـده بود و بـر این اسـاس عـدهای با جمـعآوری و ذوب سـکهها اقـدام به
خـروج آن از کشـور میکردند.

دستگیری متهم اصلی «پرونده تجاوز در ایرانشهر»
فرمانـده انتظامی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان از دسـتگیری متهـم اصلی پرونـده تجاوز
بـه عنـف در ایرانشـهر خبر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،سـردار محمـد قنبری افـزود :پـس از طرح موضـوع تجاوز بـه عنف در
ایرانشـهر ،همـکاران ما تلاش زیادی جهـت دسـتگیری متهمان بـه کار گرفتند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان در ادامـه گفـت :خوشـبختانه بـا تلاش بـی وقفـه و اشـراف
اطالعاتـی همـکاران مـا در پلیـس آگاهی متهـم اصلی این پرونده دسـتگیر شـد و به زودی
جزئیـات ایـن موضـوع از طریـق رسـانهها اطلاع رسـانی می شـود.
وی تصریح کرد :پیش از این  2متهم دیگر دستگیر شده بودند.
سردار قنبری خاطرنشان کرد :تالش برای دستگیری متهم چهارم ادامه دارد.
چنـدی پیـش خبر ربایـش چند زن و تجاوز به آنها در ایرانشـهر خبرسـاز شـد  .مسـئوالن
مربوطـه بـا رد تعـداد قربانیـان کـه در گزارشـهای اولیـه 40 ،نفـر اعالم شـده بـود ،گفته
بودنـد دو متهـم را بازداشـت کردهانـد و چنـد زن نیـز بـرای شـکایت مراجعـه کردهاند.
مقامـات محلـی و دینـی محلـی از جملـه مولـوی عبدالحمید امـام جمعه اهل سـنت زاهدان
از قربانیـان احتمالـی دیگـر هـم خواسـته بودند حتمـا برای شـکایت مراجعه کننـد و جامعه
از آنهـا در ایـن مـورد حمایـت خواهد کرد.

فارس

افتتاح و كلنگ زني طرح و پروژه هاي
انتظامي در شهرستان داراب
بـا حضـور فرمانـده انتظامي اسـتان فـارس  ،مراسـم افتتـاح طرح
مكنـا در پاسـگاه "قلعـه بيابـان" و كلنـگ زنـي سـاختمان جديـد
پليـس راهـور شهرسـتان داراب برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار پايـگاه خبري پليـس ،افتتـاح طـرح مكنا در
پاسـگاه "قلعـه بيابـان" شهرسـتان داراب ،كلنـگ زني سـاختمان
جديـد پليـس راهور شهرسـتان بـا  300مترمربع مسـاحت ،بازديد
از پاسـگاه انتظامـي رسـتاق و كوهسـتان و تجليـل از خيرين امنيت
سـاز از اقدامـات سـردار گـودرزي و هيـات همـراه در سـفر بـه
شهرسـتان داراب بـود.

دستگيري سه اخاذ مأمورنما
در فیروزآباد
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان فیروزآبـاد از دسـتگيري سـه اخـاذ
مأمـور نمـا كـه از کارگـران كارگاههـای بلوک زنـی با جعـل عنوان
اخـاذي کـرده بودند ،خبـر داد.
سـرهنگ "مهـدی جـوکار" در گفت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :در پي وقـوع يك فقـره اخـاذی از کارگـران در
يـك کارگاه بلـوک زنی اين شهرسـتان ،موضوع به صـورت ويژه در
دسـتور كار ماموران انتظامي شهرسـتان قـرار گرفت.
وي افـزود :مامـوران بـا انجـام اقدامـات فنـي موفـق شـدند سـه
نفـر را کـه بـا جعـل عنـوان مأمـوران انتظامي اقـدام به اخـاذي از
كارگـران مـی کردند ،شناسـايي و طـي يـك عمليـات غافلگيرانه و
ضربتـي آنهـا را دسـتگير كنند.
ایـن مقـام انتظامـي تصريـح كـرد :در بازرسـي از مخفيـگاه ايـن
افـراد يـك قبضـه اسـلحه كلـت كمـري پالسـتیکی ،یـک عـدد

کشته شدن  ۱۱نفر در پی انفجار انبار
ترقه در هند
پلیس هند از کشـته شـدن
 ۱۱نفـر در پـی انفجـار یک
انبـار ترقـه در جنـوب ایـن
کشـور خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،یکی از
مقامـات پلیـس هنـد اعالم
کـرد ایـن آتـش کـه باعث
انفجـار در یـک انبـار ترقه
در ایالـت تالنگانـا شـده،
منجـر به کشـته شـدن ۱۱
نفـر و سـوختن اجسـاد آنهـا شـده تـا حـدی کـه شناساییشـان
غیرممکـن اسـت.
پنج زخمی این حادثه در بیمارسـتان بسـتری شـده و علت سـانحه
در دسـت بررسی است.
هنـد تقاضـای زیـادی بـرای مـواد محترقـه دارد که در جشـنهای
مذهبـی و عروسـی مورد اسـتفاده قـرار میگیرد .هر سـاله سـوانح
مرگبـار زیـادی در ارتبـاط بـا مـواد محترقـه رخ میدهـد چـرا کـه
کارخانههـای ترقـه سـازی اغلـب از ایمنـی مناسـبی برخـوردار
نیستند .
بـه گـزارش آسوشـیتد پرس ،مـاه ژانویه امسـال یک آتش سـوزی
بـزرگ در یـک کارخانـه ترقـه سـازی در دهلـی نـو  ۱۷کارگـر را
قربانـی کرد .سـال گذشـته نیز انفجـار در یک کارخانه ترقه سـازی
در حومـه ایالـت مادیا پـرادش جـان  ۲۳کارگـر را گرفت.

 ۱۴کشته و  ۱۹زخمی در پی
بارندگیهای سیل آسای پاکستان
مقامـات پاکسـتان از کشـته
شـدن دسـت کـم  ۱۴تـن و
زخمـی شـدن  ۱۹تـن دیگر
در اثـر بارانهـای سیلآسـا
در ایالتهـای پنجـاب و خیبر
پختونخـوا در شـمال غـرب
ایـن کشـور خبـر دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،اداره
مدیریـت فجایـای ملـی
پاکسـتان ( )NDMAطـی
بیانیـهای اعلام کـرد ایـن بارندگیهـا کـه از روز سـه شـنبه آغـاز
شـده و تـا روز چهارشـنبه شـدت یافـت بـا  ۱۲کشـته و  ۱۷زخمی
بیشـترین آسـیب را بـه ایالـت پنجـاب ایـن کشـور زده اسـت .در
ایالـت خیبـر پختونخـوا نیـز دو تـن کشـته و دو تـن دیگـر زخمـی
شـد هاند.
گزارشـات رسـمی حاکـی از آن اسـت کـه بیشـترین تلفـات ایـن
بارندگـی ناشـی از ریـزش سـقف خانههـا و بـرق گرفتگـی بـوده
ا ست .
در حالـی کـه مقامات تعداد کشـته های ایـن بارندگی هـا را  ۱۴تن
در کل کشـور اعلام کـرده اند ،رسـانه های محلی از کشـته شـدن
 ۱۹تـن تنهـا در ایالـت پنجاب خبـر داده اند.
بـه گـزارش خبرگـزاری شـینهوا ،اداره مدیریـت فجایـای ملـی
پاکسـتان بـا بیـان ایـن کـه انتظـار مـی رود ایـن بـاران هـای
سـیل آسـا از روز پنـج شـنبه بـه تدریـج فروکـش کنـد از سـیل
گرفتگـی بسـیاری از مناطـق کم ارتفـاع ایالت پنجـاب و تالش تیم
هـای امـداد و مدیریـت ایـن ایالت بـرای پاکسـازی آب گرفتگی ها
خبر داد.

افزایش شمار قربانیان گرمای کانادا
به  ۱۸تن
شـمار قربانیـان مـوج
گرمایـی کـه طی شـش
روز اخیـر جنـوب ایالـت
کبـک کانـادا را فـرا
گرفتـه به دسـت کم ۱۸
تـن افزایـش یافـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،این
مـوج گرمـا کـه از جمعه
هفتـه گذشـته آغاز شـد،
شـدیدترین گرمـای ثبـت شـده در ایالـت کبـک طـی دهـه هـای
گذشـته بـه حسـاب مـی آید.
مقامـات مونتـر روز چهارشـنبه از افزایـش شـمار قربانیـان گرما در
ایـن شـهر بـه  ۱۲تـن خبـر دادنـد .پنـج تـن دیگـر نیـز در دیگر
شـهرهای شـرقی کبـک و یک تـن دیگر در شـهر الوال ایـن ایالت
قربانـی ایـن مـوج ناگهانـی گرما شـدهاند.
بیشـتر قربانیـان را افـرادی تشـکیل می دادنـد که به بیمـاری های
مختلـف مبتلا بـوده و از تهویـه مطبـوع در منـازل خـود برخـوردار
نبودهانـد.
دولـت کانـادا ضمـن صـدور هشـدارهایی در ارتبـاط با مـوج گرما،
دمـای هـوای مونتـرآل را در روز چهارشـنبه  ۳۴درجـه سـانتی گراد
اعلام کـرده و از ادامـه ایـن رونـد در روز پنج شـنبه خبـر داد.
هشـدارهای گرمایـی بـرای بسـیاری از شـهرهای دیگـر کانـادا از
جملـه اونتاریـو ،نوا اسکوشـیا و نیوبرانزویک نیز صادر شـده اسـت.
مقامـات محلـی اقدامـات بسـیاری بـرای مقابلـه بـا گرمازدگـی
شـهروندان انجـام دادهانـد کـه از آن هـا میتـوان بـه گشـودن
اسـتخرها و مناطـق دارای تهویـه مطبـوع برای عموم مـردم ،توزیع
آب و سرکشـی بـه مناطـق آسـیب پذیـر اشـاره کـرد.
بـه گـزارش تایـم ،این موج گرمای شـدید هفته گذشـته بـه ایاالت

بـی سـیم دسـتی پالسـتیکی ،یـک دسـتگاه موتورسـیکلت و مبلـغ
 455هزارتومـان وجـه نقـد كـه از مالباختـگان اخاذي كـرده بودند،
كشـف شد.
سـرهنگ جـوکار در پايـان بـا بيـان اينكـه تحقيقـات پليـس براي
كشـف اخاذي هاي احتمالي ديگـر از اين متهمان ادامـه دارد،خطاب
بـه شـهروندان تأكيـد كـرد :در صـورت مراجعـه مأمـوران انتظامي
بـه آنـان ضمـن درخواسـت کارت شناسـایی از آنـان ،در صـورت
مشـكوك بـودن ،بالفاصلـه موضـوع را از طريـق مركـز فوريت هاي
پليسـي  110اعلام كنند تـا امكان ارتـكاب جرم از افراد ناشـناس
گرفته شـود.

سارقان منزل و احشام در دام پليس
كازرون
فرمانـده انتظامي كازرون از شناسـايي باند سـارقان منزل و احشـام
بـا  8فقره سـرقت خبر داد.
سـرهنگ " محمـد عبـادی نـژاد " در گفت و گـو با خيرنـگار پايگاه
خبـري پلبـس ،بيـان كـرد :در پـي وقـوع چند فقـره سـرقت منزل
و احشـام در شهرسـتان كازرون ،رسـيدگي بـه ايـن موضـوع بـه
صـورت ويـژه در دسـتور كار ماموران پليـس آگاهي ايـن فرماندهي
قرارگرفت.
وي افـزود :مامـوران با انجام گشـت زني هـاي هدفمنـد و اقدامات
فنـي و اطالعاتـي موفـق شـدند  4نفر از سـارقان حرفه اي احشـام
و  2نفـر از سـارقان منـزل را دريك اقـدام ضربتي دسـتگير كنند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان كازرون اظهـار كـرد :پـس از انتقـال
متهمـان بـه پليس آگاهـي در بازجويي فنـي و تخصصـي و مواجه با
ادلـه و مسـتندات پليس بـه  8فقره سـرقت منزل و  5فقره سـرقت
احشـام در سـطح شهرسـتان اعتراف كردند.
سـرهنگ عبـادي نـژاد با اشـاره بـه اينكه سـارقان پس از تشـكيل
پرونـده تحويـل مراجع قضائـي شدند،خاطرنشـان كرد :پيشـگيري
از جرائـم نيازمنـد عـزم همگاني اسـت و از شـهروندان درخواسـت
مـي شـود هرگونـه مـوارد مشـكوك را از طريـق مركـز فوريتهـاي
پليسـي  110اطلاع دهنـد.

بین الملل

متحـده آمریـکا نیز رسـیده و انتظـار می رود ایـن روند امـروز (پنج
شـنبه) هم ادامـه یابد.

افزایش شمار گمشدگان فوران
آتشفشان گواتماال به  ۳۳۲نفر
یـک ماه پـس از فـوران
شـدید آتشفشـان فوگئو
واقـع در گواتمـاال کـه
منجـر بـه کشـته شـدن
بیـش از  ۱۰۰نفـر شـده
بـود ،آژانـس بالیـای
طبیعـی ایـن کشـور
از افزایـش تعـداد
گمشـدگان ایـن حادثـه
بـه  ۳۳۲نفـر خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،پیـش از ایـن تعـداد گمشـدگان ایـن فـوران
شـدید آتشفشـانی کـه قویتریـن فعالیـت فوئگـو طـی چهـار دهه
اخیـر بـه حسـاب مـی آیـد ۱۹۷ ،نفـر اعلام شـده بود.
فـوران اخیـر ایـن آتشفشـان  ۳۷۶۳متـری کـه تنهـا یکـی از ۳۴
آتشفشـان فعـال واقـع در گواتمـاال بـه شـمار مـیرود ،دسـت کم
جـان  ۱۱۳نفـر را گرفتـه اسـت.
بـه گـزارش رویتـرز ،ایـن آتشفشـان کـه در حـدود  ۴۰کیلومتری
جنـوب غربـی پایتخـت گواتمـاال واقـع شـده ،بـه عنـوان میـراث
جهانـی در یونسـکو بـه ثبـت رسـیده اسـت.

هر دو روز یک زن در ایتالیا به قتل
می رسد
ایرنـا  -موسسـه ملـی
آمـار ایتالیا (ایسـتات) با
بـه صـدا درآوردن پدیده
موسـوم به 'زن کشـی'،
اعلام کـرد کـه هـر دو
روز یـک زن در ایـن
کشـور به قتل می رسـد.
بـه گـزارش ایرنـا،
انجمـن ' ' Sos Stalkingاعلام کـرد کـه  44زن از آغـاز سـال
جـاری میلادی تـا پایـان مـاه ژوئـن (9تیر) بـه قتـل رسـیده اند.
ایـن انجمـن افـزود :در سـال  2017میلادی مجموعـا  113زن به
قتـل رسـیدند کـه  2تـن از آنهـا بـاردار بودنـد .در اکثر مـوارد قتل
زنان به دسـت همسـر و یا همسـر سـابق که نمـی توانـد جدایی را
تحمـل کند بوقوع پیوسـته اسـت.
آمـار نشـان می دهد کـه در سـال  2013میلادی  138زن،2014 ،
117تـن 120 ، 2015 ،تـن و در سـال  2016میلادی  115زن در
ایتالیـا بـه قتل رسـیده اند.
یـک کمیسـیون پارلمانـی ایتالیا در مـاه نوامبر 2017اعلام کرد که
هفـت میلیـون زن در ایـن کشـور متحمل نوعـی خشـونت فیزیکی
هسـتند و یـک پنجـم آنها نیـز دچار آسـیب هـای دائمی شـده اند.
قتـل زنان در محیـط خانوادگی از  63درصد در سـال  2010میالدی
بـه  77درصد در سـال  2014افزایش و سـپس بـه  73.2در صد در
سـال  2016کاهش یافت.
بیـش از یک سـوم زنانـی که مورد خشـونت همسـر خود قـرار می
گیرنـد ،مجروح شـده و حـدود  20درصد نیـز روانه بیمارسـتان می
شو ند .
عبـارت «زن کشـی» از مدت هـا پیش وارد زبـان عامیانـه در ایتالیا
شـده کـه بیانگر نگرانی گسـترده در این کشـور اسـت.
قطـع رابطـه ،جدایـی و طلاق از جمله زمینـه های اصلی زن کشـی
در ایتالیا محسـوب می شـود .سـه ماه نخسـت جدایی خطرناکترین
زمـان بـرای ایـن نوع جـرم به شـمار مـی رود ،زیـرا نیمـی از قتل
هـا در ایـن بـازه زمانی بـه وقوع مـی پیوندد .زنـان در ایتالیـا اغلب
در محیـط خانـواده کشـته می شـوند و حـدود  71درصد قتـل ها در
داخـل خانـواده و به دسـت نزدیـکان صورت مـی گیرد.

قتل های مکرر در اردوگاهها بر
وحشت پناهجویان روهینگیا افزود
ایرنـا  -افزایـش وقـوع قتـل پناهجویـان توسـط گروههای مسـلح
در ارودگاههـای مهاجـران در منطقـه «کاگـس بازار» بنـگالدش بر
وحشـت مسـلمانان روهینگیـا که در حـال حاضر با باران های سـیل
آسـا و عدم دسترسـی به بهداشـت و امکانـات اولیه زندگی دسـت
و پنجـه نـرم مـی کنند افزوده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا ،تارنمای خبـری 'وایر' بنـگالدش روز پنجشـنبه
نوشـت ،مقامـات ایـن کشـور اعلام کـرده انـد بـه دنبـال وقـوع
قتـل ،تعـداد نیروهـای پلیـس در ایـن اردوگاههـا افزایـش یافتـه
است.
«پیتـر مـورر» رئیس کمیته صلیب سـرخ گفـت :افزایش تعـداد قتل
در ارودگاه های شـلوغ مهاجـران در بنگالدش نگران کننده اسـت.
از مـاه اوت (مـرداد /شـهریور) سـال گذشـته پـس از آغـاز
خشـونت هـا در میانمـار و حملـه گـروه هـای افراطـی بودایـی
و ارتـش میانمـار بـه اقلیـت مسـلمان روهینگیـا ،صدهـا هـزار
نفـر بـه بنـگالدش پنـاه آوردنـد .اخیـرا  19نفـر از جملـه چنـد
رهبـر محلـی روهینگیـا در اردوگاه هـای مهاجـران بـه قتـل
رسیده اند.
پلیـس چندیـن نفـر را در ارتبـاط بـا ایـن قتل هـا بازداشـت کرده
اسـت امـا اعلام کـرده انگیـزه ایـن قتل هـا اغلب مشـخص
نمی شود.

