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جسد دختر  ۲۵ساله تهرانی در گرمسار کشف شد

آفتاب یزد  -گروه حوادث :مدتی است که زمین
با مردم این دیار ســر ناســازگاری گذاشته و مدام
میلــرزد .گویی میخواهد با هــر تکانش آنهم در
شهرهای مختلف کشورمان ،قدرت نمایی کند  .اما
نمیداند که با هر بار لرزیدنش چه بر سر مردم این
ســرزمین میآورد .بعد از آن زلزله مهیب کرمانشاه
که هنوز هم مردمش سرپا نشدهاند و داغدار عزیزان
از دســت رفتهشان هســتند و در ویرانهها زندگی
میکنند ،زلزلهای کرمــان را لرزاند و آنجا را هم به
تلی از خاک تبدیل و عدهای را مصدوم کرد .اما این پایان کار نبود
چرا که در حالی که امدادرسانان همچنان مشغول امداد رسانی به
این دو شهر هستند این بار زمین با لرزیدنش در دو شهر گیالن
و بوشــهر اظهار وجود کرد .زلزلهای کــه اگرچه با آمدنش جانی
نگرفت ولی مصدومانی را برجای گذاشت.

بازهم زلزله آمد ،این بار در گیالن و بوشهر

ناسازگاریزمین

 16مصدوم در بوشهر

ســاعت  10:56دقیقه چهاردهم آذرماه زلزله  ۴.۹ریشتری بوشهر
را لرزاند .کانون این زلزله در عمق  ۱۸کیلومتری زمین شهر بتک و
بندر دیر در استان بوشهر بود .بنا به گفته مجتبی خالدی ،سخنگوی

اورژانس کشور خوشبختانه این حادثه مورد فوتی نداشته ولی 16
نفر بر اثر این زلزله مصدوم شــدند .در این راســتا رئیس سازمان
امــداد و نجات با اشــاره به اینکه  ۳۴نفــر در قالب  ۷تیم مناطق
زلزله زده را ارزیابی کردند ،خاطرنشان کرد :گزارش ارزیابی منطقه
حاکی از ترک دیوار برخی از منازل مســکونی در دیر و بنک بود.
همچنین محور روســتایی دوراهک -ریزب که به دلیل ریزش کوه
مسدود شده بود بازگشایی شد .سلیمی تصریح کرد :اردوگاه اسکان
اضطراری در شــهر دیر که شــامل  ٢٠چادر بود برپا شد .معاون
میراث فرهنگی بوشهر نیز با توجه به اینکه زلزله منجر به تخریب
بخشی از ساختمان تاریخی گمرک این شهر شده است ،گفت:بنای
تاریخی گمرک ثبت ملی نیست و در اختیار اداره گمرک قرار دارد.

گازگرفتگی در مراسم عروسی۱۵مصدوم برجای گذاشت
سخنگوی اورژانس از وقوع حادثه گازگرفتگی در یک مراسم عروسی
خبرداد و گفت۱۵ :نفر در این حادثه مصدوم شدند .به گزارش مهر،
مجتبی خالــدی در رابطه با حادثه گازگرفتی در یکی از تاالرهای
پردیس گفت :ســاعت  ۲۰:۱۳روز سه شنبه وقوع حادثه در تاالر
تشــریفات پردیس به اورژانس اعالم شد .با حضور عوامل اورژانس
مشخص شد نشت گاز منو اکسید کربن باعث مسمومیت تعدادی از
افراد حاضر در عروسی شده است .وی ادامه داد :بالفاصله  ۶دستگاه
آمبوالنس به محل حادثه اعزام و  ۱۴مسموم را به بیمارستان شفا

پردیس منتقل کردند .سخنگوی اورژانس کشور اسامی مصدومان را
به شــرح زیر اعالم کرد .رحیمه احمدی فر  ۵۲ســاله ،رویا فاضل
 ۴۵ســاله ،فاطمه عزیز آبادی  ۵۵ساله ،فاطمه جعفری  ۱۶ساله،
پروانه احمدی فر ۵۳ساله ،خاطره احمدی فر ۴۰ساله ،ملیکا جعفری
 ۲۰ســاله ،فاطمه احمدی فر  ۴۶ساله ،مهری کربندی  ۶۷ساله،
ضحارباطجزی ۱۰ساله،فریبااحمدی ۴۳ساله،سحرمیزبان ۲۵ساله
و ملکه مرادی  ۴۷ساله به بیمارستان منتقل شدند .مریم طاهری
 ۳۰ساله ومعصومه نوری مقدم  ۴۶ساله درمان سرپایی شدند.

ایــن بنا مربوط به دوره پهلوی اســت و پیش از این
نیز متروکه شــده بود .ابراهیمی درباره خسارتهای
احتمالی زلزله به بناها و محوطههای تاریخی استان
بوشــهر گفت :به نمایندگی دیر دســتور بررســی
خســارتهای احتمالی به بناهای تاریخی را دادهایم.
حجم تخریــب بنای تاریخی گمــرک دیر نیز هنوز
مشخص نیست.
30مصدوم در زلزله گیالن

فرمانده انتظامی گرمسار از کشف جسد دختر
 ۲۵ســاله تهرانی در حوالی روستای چنداب
این شهرســتان خبر داد و گفــت :تحقیقات
برای یافتن قاتل ادامــه دارد .به گزارش مهر ،
سرهنگ علی قربانی ضمن بیان اینکه پیدا شدن
جنــازه یک دختر جــوان در چنــداب مورد
تائید اســت ،تاکید کرد :با تمــاس مردمی با
فوریتهای پلیســی  ۱۱۰در روز پنجشــنبه
نهم آذر ماه مبنی بر وجود جســد یک دختر
جوان در مســیر لوله گاز در حوالی روســتای
چنداب ،اکیپی از ماموران و کارآگاهان پلیس
آگاهــی به محل اعزام و موضوع را در دســت
بررسی قرار دادند .وی افزود :کارآگاهان پلیس
آگاهی در بررســی صحنه ،لوازمی را کشــف
نمودند که بیانگر آدرس و مشــخصاتی از این
دختــر بود که با تماس با خانواده وی ،پدر این
دختر جوان به گرمسار فراخوانده شد .فرمانده
انتظامی گرمسار گفت :با حضور پدر مرحومه
و مشخص شدن وضعیت زندگی وی در تهران،
تیمی از کارآگاهان با گرفتن نیابت قضایی به
منزل مجردی ایــن دختر در تهران مراجعه و

اجرای حکم شالق در مالعام به اتهام تهدید با چاقو
حکم 74ضرب شالق در مالعام به اتهام تهدید با چاقو در بجستان خراسان رضوی اجرا شد/.عصر ایران

امــا در همــان روز زلزله دیگری به بزرگی 4/8ریشــتر ،ســاعت
 18و  57دقیقه شهر گیالن را لرزاند .کانون این زمین لرزه شهرستان
لنگرود در شــرق استان گیالن بوده است .این زلزله نیز جان کسی
را نگرفــت ولی بنا به گفتــه پیمان اســدی،مدیر اورژانس گیالن
 30نفر در این حادثه مجروح شدند که آنهم سقوط اشیا از ارتفاع علت
اصلی مصدومیت این افراد بوده است .با این وجود و از آنجا که مردم
گیالن به دلیل داشتن خاطره تلخ از زلزله رودبار ترسیده بودند ،سه
شنبه شب را در خیابانها صبح کردند .در این راستا شعبانپور معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار گیالن گفته است «:با دستور استاندار
تمامی دستگاههای خدمترسان در آمادهباش قرار گرفتهاند».

مرگدوکودکدرتصادفصبحگاهی
معاون عملیات اورژانس کشور گفت :دو کودک در حادثه تصادف
در استان زنجان جان خود را از دست دادند.حسن نوری در گفتگو
با میزان ،اظهار داشت :ساعت  7:10صبح دیروز وقوع تصادف در
جاده زنجان به ابهر به اورژانس اعالم شد که بی درنگ دو دستگاه
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شــدند .با حضور عوامل اورژانس
مشخص شد دو دستگاه پژو  405و پیکان وانت با یکدیگر برخورد
کرده اند .وی ادامه داد :در این تصادف دو کودک  6ماهه و  7ساله
به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند.
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در تحقیقات مشخص شد ،صاحبخانه وی که
یک مرد جوان اســت و سابقه خوبی در محل
ندارد با مقتول در ارتباط بوده و چند روز قبل
در محل دیده شده است .قربانی تصریح کرد :با
بررسی بیشتر موضوع و تحقیقات در خصوص
این مرد جوان مشــخص شد ،وی دو روز قبل
از کشــف این جسد به گرمســار سفر کرده و
سریعاً به تهران بازگشته و با تکمیل شدن این
اطالعات و ادله ،با حکم مرجع قضایی ،در یک
عملیات غافلگیرانه این مرد در مخفیگاه خود
دستگیر و در اولین بازجویی خود ارتباط با این
دختر را اعتراف کرد .وی افزود  :مرد جوان در
اعترافات خود گفت روز یکشنبه هفته گذشته
با ورود به منزل مستاجر خود متوجه میشود
وی فوت کرده و به دلیل ترس از این موضوع،
روز بعد جســد این دختر را در صندوق عقب
خودروی خود جاسازی و در روستای چنداب
رها کرده است اما تحقیقات پلیس درخصوص
علت اصلی مرگ این دختر جوان تهرانی ادامه
دارد و تا پایان تحقیقات این مرد در بازداشت
پلیس قرار دارد.
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