مادري پس از پرتاب  2فرزندش از طبقه پنجم خودکشي کرد
زن رضوانشهري  2فرزند  11ساله و  10ماهه خود را از طبقه پنجم يک ساختمان به پايين پرتاب کرد و سپس خودکشي کرد.به گزارش ايلنا ،اين زن پس از پرت کردن فرزندانش اقدام به خودکشي
کرد و در دم جان باخت اما دختر  11ساله دچار شکستگي پا شده و به بيمارستان منتقل شده است.بنا به روايت شاهدان عيني اين زن در ابتدا دختر خود را از طبقه پنجم ساختمان به پايين پرتاب
ميکند و سپس خودش را به همراه نوزاد به پايين پرت ميکند.متاسفانه در اين حادثه مادر و نوزاد در دم فوت کرده ولي دختر  ۹ساله که روي سقف سمند افتاده بوده فعال زنده مانده است.همچنين
مردم صداي دختر بچه را که فرياد ميزد «منو نکش» را شنيده اند.گفتني است ماموران انتظاميدر محل حضور داشته و علت و انگيزه به محض وصول نتيجه اطالعرساني خواهد شد.پليس در
حال بررسي و انجام تحقيقات بيشتر است تا علت و اهداف اين حادثه را کشف کند.

کشف يک هزار و  ۲۱۸قطعه سکه تقلبي در «اليگودرز»

دستگيري دزد مراکز آموزشي «گرگان»

فرمانده انتظامياســتان لرستان گفت :با تالش ماموان پليس آگاهي اليگودرز يک کالهبردار
دستگير و يک هزار و  ۲۱۸سکه تقلبي کشف شد .به گزارش ميزان،سردار مهديان نسب گفت :در
پي ارجاع يک پرونده به پليس آگاهي شهرستان اليگودرز حاوي شکايت يکي از شهروندان مبني
بر اينکه فردي با فروش تعدادي سکه تقلبي مبالغي را از وي کالهبرداري کرده است ،موضوع به
صورت ويژه در دستور کار اين پليس قرار گرفت.وي با بيان اينکه ماموران با همکاري مالباخته و
کارهاي اطالعاتي کالهبردار را شناسايي و دستگير کردند گفت :متهم در بازجوييهاي بعمل آمده
به جرم خود اعتراف و تعداد يک هزار و  ۲۱۸قطعه سکه تقلبي از وي کشف شد.

اتوبوس مخصوص کریسمس
 ۲۰کشته داد

در سانحه تصادف یک دستگاه اتوبوس
مخصوص جشن کریسمس در فیلیپین
 ۲۰نفر جان باختند.به گزارش تسنیم ،در
این حادثه که ساعت  3:30صبح به وقت
محلی فیلیپیــن رخ داد  20نفر از جمله
چند کودک جان خود را از دســت دادند.
بر اساس گزارش  ،skynewsاتوبوس
مخصوص جشن مسیحیان در راه رسیدن
به کلیســای مشــهور  Manaoagبا
جمعیتی که برای برگزاری جشن تجمع
کرده بودند برخــورد کرد و فاجعه آفرید.
به گزارش رســانه محلــی گزارش یک
کودک پنج ماهه ،یک پسر هفت ساله و
یک دختر  10ساله از جمله کشته شدگان
هستند.خبرگزاری فرانسه گزارش داد که
جانباختگان بخشی از یک خانواده بزرگتر
هستند که با اتوبوس مخصوصی به نام
«جیپری» مســافرت میکردند.در این
حادثه تعداد دیگری نیز مجروح شــدهاند
که به بیمارســتانها و مراکــز اورژانس
محلی منتقل شدند.کشــور فیلیپین ،که
اکثریت آنها مسیحیان کاتولیک هستند،
چندین حادثــه ویرانگــر را در روزهای
کریسمس تجربه کرده است.
فروشنده ماریجوآنا به جای تاکسی
سوار خودروی پلیس شد

یک فروشنده مواد مخدر در شهر کپنهاگ،
پایتخت دانمارک در حالی که مقدار قابل
توجهی ماریجوآنا همراه خود داشت به
جای تاکسی سوار خودروی پلیس شد.به
گزارش ایسنا ،پلیس دانمارک میگوید این
فروشنده ماریجوآنا که در راه بازگشت به
خانه و در ناحیه «کریستیانیا»ی کپنهاگ
مرتکب این خطای بزرگ شد در بازداشت
به ســر میبرد و قطعا به جــرم توزیع
مواد مخدر محاکمه خواهد شــد.ناحیه
کریســتیانیا در حال حاضر مرکز خرید و
فروش غیرقانونی مواد مخدر در کپنهاگ
به شــمار میرود.پلیس دانمارک اعالم
کرد :این مرد شــب یکشــنبه در حالی
که میخواســت با عجله بــه خانه خود
برود ،سوار ماشین پلیس شد.به گزارش
یورونیــوز ،پلیس کپنهــاگ در ماههای
اخیر چندین عملیــات ضربتی در ناحیه
کریستیانیا انجام داده است.
 ۱۱کشته و زخمی در انفجار
رستورانی در «اکوادور»

بر اثر وقوع انفجار در رستورانی در پایتخت
اکوادور دســت کم یک نفر کشته و ۱۰
نفر زخمی شدند.به گزارش مهر به نقل
از خبرگزاری فرانسه ،رسانه های اکوادور
از کشته و زخمی شدن دست کم  ۱۱نفر
در حادثه انفجار در یک رستوران در شهر
کیتو پایتخت این کشور خبر دادند.به گفته
مقامات پلیس در این حادثه دســت کم
یک نفر کشته شده و  ۱۰نفر زخمی شده
اند.بر این اســاس قربانیان انفجار مذکور
که احتمال می رود علت انفجار نشت گاز
بوده باشد ،از مشتریان رستوران بوده اند.
پلیس همچنین از احتمال افزایش شمار
قربانیان این حادثه خبر داده است.

ماموران پليس آگاهي شهرستان گرمسار
با يک ســرنخ کوچک شيطان گرمسار را
دستگير کرد .به گزارش ميزان،سرهنگ
ابوذر قرباني فرمانده انتظاميشهرســتان
گرمسار گفت:هفته گذشته با تماس يک
خانواده گرمساري مبني بر ربايش و آزار و
اذيت کودک  ۸ساله خود توسط يک مرد،
با مرکز فوريتهاي پليسي  ،۱۱۰ماموران
پليس در صحنه حاضر و موضوع را تحت
بررسي قرار دادند.سرهنگ قرباني افزود:
کارآگاهان پليس آگاهي پس از گفتگوي
اوليه با اين کودک ،تنها به يک ســرنخ
که نوع خودرو بود رســيدند و تحقيقات
تخصصي خود را آغــاز کردند .اين مقام
انتظاميادامه داد :در تحقيقات شبانه روزي
کارآگاهــان پليس آگاهي ،اين خودرو که
صاحب آن فرد ديگري بود را کشــف و
با فراخوان راننــده متخلف آن که مردي
 ۳۰ســاله و اهل يکي از شهرستانهاي
اســتان همجوار بود را شناسايي کردند.
فرمانده انتظاميشهرســتان گرمســار از
تکميل پرونده و تحويل اين فرد متخلف
به زندان خبر داد و به شــهروندان توصيه
کرد :به فرزندان خــود بياموزيم ،خودرو
يا موتورســيکلت افراد ناشناس وغريبه را
هرگز سوار نشوند.

دستگيري  216نفر از اراذل و اوباش پایتخت
گروه حوادث :با تالش پليس پايتخت
 ۲۱۶نفــر از اراذل و اوباش پایتخت
به زانــو در آمدنــد و در این عملیات
 ۵۹قهوه خانه پلمب شــد .به گزارش
تسنیم ،سردار حسین رحیمی رئیس
پلیس پایتخــت در حاشــیه اجرای
پنجمیــن مرحله از طرح مبــارزه با
اراذل و اوباش و ارتقای امنیت مناطق
پایتخت اظهار داشت :در این طرح که
از روز يكشــنبه با پشتیبانی اقدامات
اطالعاتی در سراســر تهران به اجرا
درآمد با هماهنگــی مقامات قضایی
 137مخفیــگاه اوباش را مورد ضربه
قــرار دادیم .رئیس پلیــس پایتخت
اضافه کرد :در این عملیات  24ساعت
 216نفر از اراذل و اوباش و مزاحمین
محالت شناسایی و دستگیر شدند که
البته  50نفر از افراد دســتگیر شده به
دلیل ســن کمتر از  20سالشان شب
یکشنبه پس از توجیه ،آموزش و اخذ
تعهد تحویل خانوادههایشــان شدند.
وی اضافه کرد :همچنین در این طرح
 59قهوهخانه اعمــال قانون و پلمب
شد و بیش از  350قبضه انواع سالح
ســرد ،اعم از قمه ،چاقو ،دشنه ،باتوم
کشف شد و  63دستگاه موتورسیلکت
مزاحمان نیز توقیف گشت.
دستگیری عوامل آتشزدن درختان
سعادتآباد

ســردار رحیمی با بیان اینکــه در این
عملیات  24ســاعته تعداد قابل توجهی
گاز اشکآور ،دستبند ،تجهیزات پلیسی
و دو قبضه سالح گرم که در اوباشگری
و خفتگیری توسط این اراذل و اوباش

توقیف خودروی لوکس با آرم پلیس

شهادت مامور مرزباني در درگيري
با قاچاقچيان در سراوان

استفاده میشد ،کشــف شد ،گفت :در
این طرح  4نفــر از افرادی که تعدادی
از دخرتان منطقه سعادتآباد را به آتش
کشیده و از آن فیلم تهیه کرده بودند را
نیز دســتگیر شدند و عالوه بر آن یکی
از اوباشــی که در فضای مجازی برای
سایر اراذل و اوباش رجزخوانی شده بود،
شناسایی شد.
توقیف خودروی لوکس با آرم پلیس

رئیس پلیس پایتخت در ادامه با اشــاره
به توقیف یک دستگاه خودرو که اقدام
به شبیهســازی آن با خودروهای پلیس
کــرده بود ،گفت :در یکــی از موارد ،با

دســتور قضایی خودرویی که اقدام به
نصب آرم پلیس بر روی بدنه آن شــده
بود و در محالت شــمالی شــهر مانور
میداد و اقدام بــه عرض اندام میکرد
شناسایی و صاحب آن نیز پس از توقیف
خودرو دســتگیر و روانه زندان شد .وی
در پایان در پاســخ به این سوال که آیا
اطالعات و گزارشهای مردمی به پلیس
محرمانه خواهد بود یا خیر ،گفت :مردم
باید اطمینان داشــته باشند اطالعات و
گزارشهایی کــه در اختیار پلیس قرار
میدهند بررســی میشود و حتم ًا نام و
مشخصات آنها به صورت محرمانه نزد

متهمان در بازجوییها اعتراف کردند

دستگيري مادر و پسر موادفروش در تعقيب و گريز پليس

رييس پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
از دستگيري مادر و پسري که اقدام به قاچاق و
توزيع موادمخدر در تهران کرده بودند ،خبر داد.
سرهنگ محمد بخشنده در گفت وگو با ايسنا
در اين باره گفت :از مدتي قبل مأموران پليس
مبارزه با موادمخدر تهــران بزرگ از فعاليت
افــرادي در زمينه خريد و فروش موادمخدر با
خبر شده و رسيدگي به موضوع را در دستورکار
خود قرارداده و متوجه شده که زن و مردي اقدام
به توزيع موادمخدر در محدوده خيابان ايران و
بهارستان کرده اند.وي با بيان اينکه مأموران
به شکل نامحسوس تحقيقات خود روي اين
افــراد را آغاز کردند ،گفت :در ادامه تحقيقات،
مأموران مطلع شــدند که اين افراد قصد دارند
تا با خودروي سواري  405مقادير قابل توجهي
موادمخــدر را از محدوده بزرگراه آزادگان وارد
شــهر کنند که در همين راستا مأموران اقدام
به تعقيب اين افراد کرده و پس از اطمينان از
وجود موادمخدر در خودروي اين افراد اقدامات
خود براي دســتگيري دو متهم را آغاز کردند.
رييس پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
ادامه داد :مأموران براي دســتگيري اين افراد
وارد عمل شــده و به آنان دستور توقف دادند؛

اما دو متهم بدون توجه به دستور ايست پليس
پا به فرار گذاشتند که در ادامه تعقيب و گريز،
مأموران با رعايت قانون بکارگيري سالح اقدام
به شــليک چندين تير به سمت الستيک اين
خودرو کرده و ســرانجام دو سوداگر مرگ را
در بزرگراه آزادگان زمينگير و دستگير کردند.
بخشــنده با بيان اينکه اين دو قاچاقچي مادر
و پســر بودند ،گفت :در بازرســي از خودروي
متهمان  140کيلوگرم مخدر ترياک کشف و
ضبط شد.به گفته وي ،پس از تشکيل پرونده
براي دو متهم ،آنان براي ادامه روند رسيدگي
به جرم ،روانه دادسرا شدند.

پلیس خواهد ماند و این اطالعات و نام
آنها هیچگاه افشا نمیشود.

تجارت کثیــف با جمعآوری بطری
مشروبات خارجی از سطلهای زباله

همچنين پلیس پایتخت اعضای یک باند
تهیه و توزیع مشروبات الکلی در شمال
شهر را منهدم کرد .بر اساس این گزارش
ماموران کالنتری  163ولنجک اعضای
این باند را در حالی دستگیر کردند که این
افراد با جمعآوری بطریهای مشروبات
الکلی خارجی از ســطح زبالهها ،اقدام
به پر کردن آنها با مشــروبات دست
ســاز کرده و این مشــروبات را به اسم

مشروبات خارجی به فروش میرساندند.
به گفته مسئوالن این پرونده ،اعضای
ایــن باند پــس از جمــعآوری بطری
مشــروبات خارجی از سطل زبالههای
شمال شهر ،با هزینهای  10هزار تومانی
این بطریها را پر کرده و با اضافه کردن
اسانس مشروبات الکلی خارجی ،آنها را
به قیمتی بیــش از  200هزار تومان به
فروش میرساندند.عالوه بر مشروبات
الکلی دســت ســاز ،بطریهای خالی
مشروبات خارجی و اســانسها ،تعداد
قابل توجهی برچسب برندهای خارجی
مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد.

علت حادثه در دست بررسي است

 5کشته در تصادف در محور« بجنورد -اسفراين»

فرمانده انتظاميبجنورد گفت :در برخورد  2خودروي
ســواري در محور بجنورد -اسفراين پنج نفر کشته
و  2نفر مصدوم شــدند که سه نفر از کشته شدگان
کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي
هستند.ســرهنگ علي پاکدل روز دوشنبه در گفت و
گــو با ايرنا اظهار کرد :اين حادثه صبح دوشــنبه در
محور بجنورد -اســفراين رخ داده اســت.وي افزود:
در اين حادثه ســه نفر از خــودروي دولتي و  2نفر
از خودروي خطي به علت شــدت جراحات وارده در
صحنه فــوت کردند و  2نفر مصــدوم نيز به مراکز
درماني منتقل شدند.سرپرســت آتش نشاني بجنورد
نيز گفت :گروههاي امداد و نجات به محل حادثه در
حوالي روستاي کالته نقي اعزام شدند و بالفاصله کار
امدادرساني و خارج کردن افراد محبوس شده را آغاز
کردند.مجيد گريواني اظهار کرد :در اين حادثه آتش
نشــانان به همراه امدادگران هالل احمر و اورژانس
افراد فوتي و مصدومــان را از خودرو خارج کردند.بر
اســاس اين گزارش در اين حادثه خودروي آموزش
و پرورش شهرســتان شــيروان با خودروي سواري
عموميبين شهري برخورد کرد.پليس راه هنوز علت
حادثه را اعالم نکرده است.محور بجنورد -اسفراين
بــه علت دو طرفه بــودن و قرار گرفتن در مســير
کوهستاني يکي از مسيرهاي پر تردد خراسان شمالي

محســوب ميشود .همچنين رئيس پليس راه استان
زنجان گفت :برخورد يک دســتگاه کاميون خاور با
خودروي ســواري پرايد در آزادراه زنجان -تبريز 2
کشــته و چهار مصدوم برجا گذاشت .سرهنگ علي
اصغر شــيرمحمدي روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا
افزود :اين حادثه حوالي ساعت  21:50يکشنبه شب
در کيلومتر  43خط شــمالي اين آزادراه اتفاق افتاد.
وي ،علت اين حادثه را حرکت دنده عقب راننده پرايد
اعالم و اظهار کرد :شــدت برخورد اين خودروها به
حدي بود که يک مادر با پســر چهار ساله اش در دم
فوت و يک مادر با پسر بچه اش نيز که در وضعيت
وخيم بودند به بيمارستان منتقل شدند.

دست زورگيران مسلح براي ماموران قانون رو شد
و پايــش اطالعاتي صورت گرفته
مشخص شد که مخفيگاه سارقان
در ساختمانهاي متروکه در اطراف
ميدان آرژانتين ميباشد که متهمان
پس از ســرقت در مخفيگاهشان
پنهان ميشــوند و مدتي نيز پس
از ســرقت در همــان محل باقي
ميمانند .رئيس کالنتري تصريح
کرد :تيمــياز مامــوران عمليات
اين کالنتري به يکي از مخفيگاه
متهمان اعزام و پس از تاييد حضور
يکي از ســارقان در مخفيگاهش،
طي هماهنگي با مقام قضايي ،يکي
از سارقان در مخفيگاهش دستگير و
در بازرسي انجام شده از آن مکان،
تعدادي گوشــي همراه مســروقه
کشف شد.
اين مقام مســئول بيان داشت :با
انتقال متهم به کالنتري ،بازجويي
اوليه از وي آغاز و ضمن پذيرش بزه

انتسابي اقرار کرد که به همکاري
همدســتش با تهديد سالح سرد ،
گوشــي و اموال مالباخته را سرقت
کرده است و اکنون اموال مالباخته
در نزد همدســتم ميباشد.سرگرد
احمدي خاطر نشان کرد :با توجه به
حرفهاي بودن متهمان در سرقت به
عنف ،متهم به همراه اموال مکشوفه
براي تحقيقات تکميلي و شناسايي
ســاير مالباختگان و همدستش در
اختيار پايگاه يازدهم پليس آگاهي
تهران بزرگ قرار گرفت .همچنين
در راستاي اخبار اين حوزه  ،زورگيراني
که با تبر اقدام به زورگيري ميکردند
توسط پليس آگاهي دستگير شدند.
روز چهــارم آذرماه ،از طريق مرکز
فوريتهاي پليسي  ۱۱۰وقوع يک
فقره زورگيري همــراه با ضرب و
جرح شــديد يک خانــم جوان به
کالنتــري  ۱۶۳ولنجــک اعالم

شد.مالباخته پس از حضور در پايگاه
ســوم پليس آگاهي در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت :با خودرو ۲۰۶
شخصي وارد پارکينگ شده و قصد
رفتن به سمت آسانسور را داشتم که
ناگهان دو جوان به سمت من حمله
ور شده و با تهديد چاقو و تبر اقدام
به سرقت گوشي تلفن همراه و کيف
دستي ام کردند.با شناسايي خودرو
پژو پرشياي سارقين ،مالک آن به
نام بيژن متولد  ۱۳۶۸در شهرستان
قزوين شناســايي شد؛ با شناسايي
تصوير بيژن از سوي شاکي پرونده،
کارآگاهان با اخذ نيابت قضايي به
شهرســتان قزوين اعزام و در اول
آذرماه موفق به دستگيري وي شدند
 .بيژن در همان زمان دســتگيري
صراحتا به زورگيــري از مالباخته
اعتراف کرد و ضمن معرفي يکي
از دوستانش به نام ناصر به عنوان

فرماندار سراوان در جنوب شرق سيستان
وبلوچستان گفت که در درگيري نيروهاي
مرزبانــي با قاچاقچيان مســلح در حوزه
ماموريتي هنگ مرزي اين شهرســتان
يکي از نيروهاي مرزبان به شهادت رسيد.
درويش نارويي روز دوشنبه در گفت وگو با
ايرنا اظهار داشت :اين درگيري ساعت سه
بامداد دوشنبه در نقطه مرزي مک سوخته
ســراوان رخ داد.وي ادامه داد :نيروهاي
مرزباني در اين عمليات ضمن کشف حدود
 2تن مواد مخدر 2 ،نفر از قاچاقچيان مسلح
را به هالک رساندند.نارويي افزود :در اين
عمليات ضربتي جانشــين يگان تکاوري
 129ســرگرد «رســول طالبي» از ناحيه
گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت که
هنگام انتقال به بيمارستان به درجه رفيع
شهادت نائل آمد.اين شهيد اهل شيراز و
داراي يک فرزند دختر است.ســراوان در
 347کيلومتري جنوب شرق زاهدان مرکز
سيستان وبلوچستان و در همسايگي کشور
پاکستان واقع شده است.
کوهبنان کرمان  4/7ريشتر لرزيد

رئيس کالنتري  ۱۰۴عباس آباد خبر داد

رئيس کالنتــري  ۱۰۴عباس آباد
از دستگيري يکي از سارق زورگير
عباس آباد خبر داد و گفت :سارقان
که کمتر از  ۶ســاعت شناســايي
شدند ،يکي از آنان در مخفيگاهش
دستگيرشد.
به گــزارش مهر ،ســرگرد محمد
احمدي گفت :بامداد يكشنبه يکي از
شهروندان طي تماس تلفني اظهار
داشت که در خيابان شريعتي خيابان
زمرد به صورت پياده در حال تردد
بودم که دو نفر به من نزديک و با
تهديد ســاح سرد ،گوشي همراه،
دو انگشــتر و ساعت مچي ام را به
سرقت بردهاند و به پس از سرقت به
سرعت از محل متواري شدند .وي با
بيان اينگه ضمن تشکيل پروندهاي
بالفاصله تيم تخصصي کالنتري،
دستگيري سارقان را در دستور کار
قرار دادند عنوان داشت :در تحقيقات
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شيطان گرمسار دستگير شد

سردار رحيمي  59 :قهوه خانه پلمب شد

آمار تلفات سیل فیلیپین
به  ۲۳۰نفر رسید
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حوادث
حوادث در ايران

رئيس پليس آگاهي استان گلستان از دستگيري سارق سابقه دار با 36فقره سرقت ازمراکز آموزشي در
گرگان وعلي آباد خبر داد.به گزارش ميزان،سرهنگ مجتبي مروتي گفت :در پي چند فقره سرقت از
مراکزآموزشي،تيميازمامورانادارهمبارزهباسرقتآگاهياستان،تحقيقاتبرايشناساييودستگيري
سارق يا سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.سرهنگ مروتي افزود :در تحقيقات وپيگيريهاي انجام
شده ماموران موفق شدند ،با استفاده از سرنخهاي به دست آمده ،سارق را طي يک عمليات غافلگيرانه
دستگير کنند.وي ادامه داد :متهم در بازجويي پليس به ۳۶فقره سرقت در گرگان وعلي آباد اعتراف کرد
و ۲مالخر که اقدام به خريد وسايل مسروقه از متهم ميکردند شناسايي ودستگير شدند.

حوادث دور دنيا

جاری شدن سیل در فیلیپین طی روزهای
گذشــته جان تعداد بسیاری از مردم این
کشــور را گرفته است و هر روز به تعداد
کشتهشدگان افزوده میشود.به گزارش
تسنیم ،شــمار جانباختگان سیل ناشی
از تندبــاد دریایی در فیلیپین به  230تن
رسیده است و بیش از  160نفر دیگر نیز
مفقود شدهاند.بر اساس گزارش شینهوا،
عدم توجه شهروندان به هشدارها مبنی
بر رساندن خود به مکانهای امن علت
افزایش تلفات از ســوی مقامات اعالم
شده است.سیل و رانش زمین که از روز
جمعه بخش جنوبــی فیلیپین را تحت
تاثیر قرار داده هنوز ادامه دارد.بیشــترین
تلفات مربوط بــه الجزایر «میندانائو» در
جنوب این کشور است.این در حالی است
که تعداد مجروحان و مصدومان طوفان
دستکم  70هزار نفر گزارش شده است و
هزاران نفر نیز بیخانمان شدهاند.بر اساس
پیشبینیهای مرکز هواشناسی فیلیپین،
طوفان و تندباد دوشنبه به طور کامل از
این کشور عبور خواهد کرد.

خبر ويژه
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زلزلهاي بــه بزرگي  4.7درجه در مقياس
امواج دروني زمين (ريشتر) صبح دوشنبه
براي دومين بار پياپي شهرستان کوهبنان
در اســتان کرمان را تکان داد.به گزارش
مرکز لرزه نگاري کشــور ،زمين لرزه دوم
کوهبنان ساعت هشت و  55دقيقه و 35
ثانيه و در عمــق  6کيلومتري زمين رخ
داد.اين زمين لــرزه در عرض جغرافيايي
 31.39و طــول جغرافيايــي  27. 56به
وقوع پيوست.بزرگي زمين لرزه قبلي صبح
دوشــنبه کوهبنان  4.4ريشتر ثبت شد.تا
زمان درج اين خبر از خســارت احتمالي
اين زمين لرزه اطالعي در دست نيست.
زلزلهاي به قدرت  5.2ريشــتر شــبانگاه
 30آذر ماه روســتاي جور در کوهبنان را
لرزاند.اين زميــن لرزه موجب فروريختن
برخي ساختمانها و زخميشدن تعدادي
از ساکنان اين شهرستان شد.کوهبنان در
 180کيلومتري شهر کرمان قرار دارد.
اعضاي بدن دانشجوي دختر
دانشگاه يزد اهدا شد

همدســت ،در خصوص زورگيري
از مالباخته به کارآگاهان گفت :به
همراه ناصر به تهــران آمده و در
حال چرخيدن در خيابانها بوديم که
ناگهان ناصر با ديدن سرنشين خانم
يک  ۲۰۶عنوان کرد که قصد دارد
تا به اين خانم شــماره تلفن بدهد؛
دنبال اين ماشــين به راه افتاديم تا
نهايتا در داخل يک کوچه ،خودرو
 ۲۰۶وارد پارکينگ يک ساختمان
مسکوني شد؛ من ماشين را مقابل
ساختمان نگه داشتم و ناصر قبل
از بســته شــدن در پارکينگ وارد
ساختمان شــد.بيژن در اظهاراتش

مدعي شد که پس از ورود ناصر به
داخل ساختمان ،ناگهان صداي جيغ
يک خانم از داخل پارکينگ بلند شد؛
به سرعت به داخل پارکينگ رفتم تا
ببينم چه اتفاقي افتاده که ناگهان آن
خانم جوان را با صورتي بريده شده
مشاهده کردم .ناصر پس از سرقت
کيف و گوشي تلفن همراه اين خانم
از ســاختمان خارج شد و من نيز از
ترس ،به سرعت از ساختمان خارج
شدم.با شناسايي ناصر متولد ۱۳۶۲
به عنوان ديگر متهــم پرونده ،او
نيز بالفاصله در شهرستان قزوين
دستگيرشد.

اعضاي بدن دانشــجوي دانشگاه يزد که
به دليــل خونريزي مغزي فوت کرده بود
به بيماران نيازمند اهدا شــد .به گزارش
ميزان،نيلوفــر رواج دانشــجوي رشــته
جغرافياي دانشــگاه يزد ورودي  ۹۶روز
گذشــته براثر خونريزي مغزي دار فاني
را وداع گفت.بــا موافقت خانواده اعضاي
بدن اين دانشــجوي فقيــد به چند بيمار
نيازمند اهدا شد.روابط عموميدانشگاه يزد
درگذشــت مرحومه رواج را به بازماندگان
ايشــان و جامعه دانشــگاهي تســليت
ميگويد.

