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گــروه حوادث /اعضــای بدن افســر پلیس کالنتــری بانه که از
سوی اغتشاشگران به شــهادت رسیده بود به بیماران نیازمند
اهدا شد.
بــه گــزارش مهــر ،در پــی بــروز ناامنیهــای اخیــر در ســطح
کشــور و تــاش مأموران پلیس برای حفاظــت از جان ،مال و
نوامیس مردم ،ســرهنگ
تــورج اردالن از کارکنــان
انتظامــی کالنتــری بانــه
کردســتان روز پنجم آبان
توســط اغتشاشــگران بــر
اثــر ســنگپرانی و پرتــاب
بمبهــای دســت ســاز از
ناحیــه ســر مجــروح و در
بیمارستان به علت شدت
جراحــات وارده دچــار
مرگ مغزی شد.
بــا وجود تالش تیم پزشــکی پــس از چند هفتــه ،اعضای بدن
وی با موافقت خانواده این شــهید به افراد نیازمند اهدا شــد و
شهید تورج اردالن ظهر چهارشنبه دوم آذر به یاران شهیدش
پیوست.
براســاس ایــن گــزارش این شــهید واالمقــام پس از  ۲۸ســال
خدمت صادقانه در ســازمان انتظامی کشــور ،دارای دو فرزند
 ۱۳و  ۱۸ســاله بود که یازده عضــو بدنش به افراد نیازمند اهدا
شده است.

گــروه حــوادث /مــرد جنایتــکار کــه پــس از قتــل
همســرش ،جسد او را در بیابانهای خارج شهر رها
کــرده و بــا داستانســرایی قصد گمراه کــردن پلیس
را داشــت در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان
تهران محاکمه شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به
این پرونده از اردیبهشــت ســال گذشــته بــا گزارش
مــرد جوانــی که مدعی بود همســرش ناپدید شــده
آغاز شد.
وی در توضیــح ماجــرا بــه مأمــوران گفــت :مثــل
همیشــه صبــح برای رفتــن بــه محــل کارم از خانه
خارج شدم اما وقتی چند ساعت بعد با تلفن خانه
و تلفن همراه همســرم تماس گرفتم و جواب نداد
نگران شدم.
هرجــا کــه احتمال مــیدادم رفته باشــد ســر زدم و
بــا همه آشــنایان و دوســتان مان تمــاس گرفتم اما
خبــری از همســرم نبود تــا اینکه تصمیــم گرفتم از
پلیس کمک بگیرم.

در ادامه مأمــوران تحقیقات خود را برای یافتن زن
جوان پی گرفتند و مشخص شد مردجوان واقعیتی
را پنهــان میکند .از ایــن رو وی تحت بازجوییهای
تخصصی قرار گرفت و در نهایت به قتل همسرش
اعتــراف کرد و در تشــریح ماجرا گفــت :چند ماهی
بــود کــه بــه همســرم مشــکوک شــده بــودم و فکــر
میکردم که با شخصی رابطه پنهانی دارد.
بارهــا تهدیدش کردم و گفتم که اگر شــکم به یقین
تبدیل شــود تو را خواهم کشت اما او در رفتارهایش
تغییــری ایجاد نکــرد تا اینکه روز حادثه بازهم ســر
همیــن موضــوع درگیــر شــدیم و بــا شــالی کــه دور
گردنــش بود او را خفه کردم .اما بعد نمیدانســتم
جســدش را چه کار کنــم .در نهایت تصمیم گرفتم
او را مثلــه کنــم و در کیســههایی بگــذارم .بعــد
جســدش را بــه حواشــی شــهر ســمنان بــردم و در
چالــهای انداختم .وقتی به خانه برگشــتم تصمیم
گرفتم با قصه پردازی خودم را بیخبر نشــان دهم
و موضوع ناپدید شدن او را مطرح کردم .با خانواده

گروه حوادث /مجرمان ســایبری با ارســال پیامک جعلی «پرونده اغتشاشات
شما در سایت زیر» از کاربران کالهبرداری میکنند.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در تشریح
این خبر گفت :به تازگی پیامکهای لینکدار با محتوای «پرونده اغتشاشــات
شــما در ســایت زیر» از ســوی مجرمان ســایبری برای شــهروندان ارسال شده
اســت کــه پلیس فتا اعــام میکند این پیامکهــا جعلی اســت .در این روش
کالهبــرداران بــا درســت کردن
آدرس اینترنتــی پیامکــی بــا
محتــوای «پرونده اغتشاشــات
شــما در سایت زیر» شهروندان
را هــدف کالهبــرداری قــرار
میدهنــد .لینک معرفیشــده
در ایــن پیامکهــا حــاوی یــک
بدافزار است و مجرمان اینترنتی با این شگرد مجرمانه ،اطالعات کارت بانکی
متقاضیان را بهســرقت میبرند و با نقض کردن حریم خصوصی شــهروندان
(دسترســی بــه اطالعات شــخصی) ،نســبت به برداشــت غیرمجاز از حســاب
بانکــی آنهــا اقدام میکننــد.وی با اشــاره به اینکه ارســال کننــدگان لینکهای
جعلی هدفی جز سرقت اطالعات بانکی شهروندان ندارند ،بیان کرد :پلیس
ن رسمی و حاکمیتی با شمارههای شخصی برای
فتا تأکید میکند هیچ سازما 
شهروندان پیامک ارسال نخواهد کرد .شهروندان قبل از اینکه لینکی را باز کنند
محتــوای پیــام را مطالعه کننــد و روی لینکهای جعلی تحت عنوان ســامانه
ثبت ثنا ،ســهام عدالت و هدفمندی یارانهها و ...وارد نشــوند؛ اگر شــهروندان
در این رابطه دقت داشته باشند حجم زیادی از پروندهها کاهش پیدا میکند.

اخبار

اعضایبدنسرهنگشهید
اهــداشد

درخواست قصاص
برای داماد

کالهبرداری با پیامک
«پرونده اغتشاشات شما در سایت زیر»

و چنــد نفری هم تماس گرفتم و پیگیرش شــدم تا
کسی شک نکند.
پــس از اعترافهــای صریــح متهــم ،مأمــوران بــه
محلی که او اعالم کرده بود رفتند و جسد مثله شده
همسرش را پیدا کردند.
بــا تکمیل تحقیقــات و گزارش پلیــس و همینطور
اعترافهــای صریــح متهم ،پرونده برای رســیدگی
بــه شــعبه دهــم دادگاه کیفری یــک اســتان تهران
فرستاده شد.
در ابتــدای این جلســه اولیــای دم برای دامادشــان
درخواســت قصــاص کردنــد و پــس از آن متهم به
جایگاه رفت و گفت :من نمیخواســتم همســرم را
به قتل برسانم .به رفتارهای او مشکوک شده بودم
و تصور میکردم همســرم کارهای اشــتباهی انجام
میدهد.
آخریــن بــار وقتــی با او ســر همیــن موضــوع بحث
کردیم متوجه شدم نمیخواهد زیر بار اشتباهاتش
بــرود به همیــن خاطر باهم درگیر شــدیم و در یک
لحظــه از شــدت عصبانیــت نتوانســتم خــودم را
کنترل کنم و او را خفه کردم .اما خیلی زود پشیمان
شــدم ،حــاال هــم از خانواده همســرم شــرمندهام و
درخواست دارم مرا ببخشند.
پــس از اظهــارات متهــم و وکیــل او ،قضــات بــرای
صدور حکم وارد شور شدند.

دستگیری  2عامل انتحاری قبل از عملیات تروریستی

گروه حوادث/فرمانده انتظامی ویژه غرب اســتان تهران از دستگیری دو عامل
انتحاری قبل از هرگونه اقدام تروریستی در شهرستان قدس خبرداد.
به گزارش ایســنا ،ســردار کیــوان ظهیری با اعــام این خبر گفــت« :در تاریخ
 ۲۵آبان ســالجاری خبری به پلیس آگاهی شهرســتان قدس رســید و در آن
اعالم شد که تیمی انتحاری قصد عملیات انفجاری در یکی از اماکن مذهبی
ایــن شهرســتان را دارد بنابراین تیمهای مشــترک از پلیــس آگاهی و امنیت
عمومی بررســی موضوع را به صورت ویژه در دســتورکار خود قرار دادند و با
بررسیهای میدانی و تحقیقات مقدماتی مخفیگاه این افراد را در شهرستان
قدس شناسایی کردند».
وی بــا بیان اینکه برای دســتگیری ایــن افراد با مراجع قضایــی هماهنگی الزم
انجام شــد ،گفت« :با هماهنگی مرجع قضایی حوالی ســاعت چهار صبح روز
 ۲۶آبان ماه ،مأموران در عملیاتی غافلگیرانه و با رعایت اصل غافلگیری عامل
اصلی این تیم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند .همچنین در بازرسی
از مخفیگاه متهم اصلی ،دو قبضه ســاح کلت کمری ۹۱ ،عدد فشنگ جنگی،
سه قبضه صدا خفه کن و هفت کیلوگرم مواد منفجره و ریموت کشف و ضبط
شد».براســاس اعالم ســایت پلیس ،فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران
اظهارکرد« :مأموران انتظامی ،در عملیاتی دیگر عصر همان روز ،عامل دوم را
نیز در مخفیگاهش در شهرستان قدس دستگیر کردند».

راز قتل «باران» در یک دست نوشته

گــروه حوادث /یک ماه پس از کشــف
جســد دختــر  6ســاله در یخچــال خانه
مرد معتــاد ،در حالی مــادر این کودک
به قتــل اعتراف کرده اســت که مدارک
و دستنوشــتههای زن جــوان واقعیــت
دیگری را نشان میدهد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
 30مهر امسال وقتی مأموران کالنتری
 172شــهرری بــرای بازداشــت یــک
قاچاقچی مــواد مخدر راهــی خانهاش
شــدند ،هرگــز تصــور نمیکردنــد بــا
پرونــدهای جنایــی مواجــه شــوند .بــه
محــض حضور آنهــا مقابــل خانه مرد
موادفروش که در طبقه اول ساختمانی
در آن محدوده بود ،مرد جوان از پنجره
فــرار کرد کــه مأموران وارد خانه شــدند
و در بازرســی از محــل ،مقــداری مــواد
مخدر کشف کردند.
ëëجسدی در یخچال
حیــن بازرســی از خانــه متهــم ناگهــان
مأمــوران متوجــه یخچال خانه شــدند
که با چســب بســته شــده بود ،از طرفی
ســگی که در خانه بود ،مدام در اطراف
یخچــال پــارس میکــرد .زمانــی کــه
مأمــوران در یخچــال را بــاز کردنــد ،بــا
جســد دختری کوچک مواجه شدند که

قتل همســر
با چکش

شهادت لکوموتیوران فوالد مبارکه

روز حادثــه قــرص خورده بــودم و حال
خوبی نداشتم .دستانم را روی گردنش
فشردم که از حال رفت .بعد از جنایت،
با همدستی مرد جوان جسد دخترم را
در یخچال قرار دادیم و منتطر فرصتی
بودیم تا جسد را به بیرون انتقال دهیم.

ëëپیداشدندستنوشته
در بازرســی از کیف زن جــوان ،مأموران
دفترچــه یادداشــتی را پیــدا کردنــد که
داخل آن نوشته شده بود :پوریا ،بچهام
را زده اســت.با توجه به دستنوشــته زن

گروه حوادث :لکوموتیــوران بروجنی که در قطار
راه آهن شــرکت فوالد مبارکه مشــغول خدمت
بــود با حمله اغتشاشــگران و آتش زدن قطار به
شهادت رسید.
شــهید «یزدان قجری» راننــده لکوموتیو باربری
فوالد مبارکه اصفهان  24آبان در حین مأموریت
با پرتاب کوکتل مولتوف از سوی چند اغتشاشگر
به ســمت کابیــن لکوموتیــوران قطــارش آتش
گرفــت و خــودش نیز بشــدت دچار ســوختگی شــد و باوجود تالش چنــد روزه
پزشــکان بیمارســتان محمدرســولاهلل(ص) شهرســتان مبارکه به درجه رفیع
شــهادت نائل آمد.شــایان ذکر اســت شــهید « قجری» اهل روستای سولیجان
بخش گندمان استان چهارمحال و بختیاری است که از وی یک دختر پنج ساله
به یادگار مانده است .مراسم تشییع پیکر وی روز پنجشنبه در شهرستان بروجن
برگزار و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

جوان و مدارکی که تیم جنایی به دست
آورد ،این احتمال مطرح است که مرد
موادفــروش دختربچه را کشــته اســت.
بنابرایــن متهمان در اختیــار کارآگاهان
اداره دهم قرار داده شــدند و تحقیقات
در این خصوص ادامه دارد.

سارق با جرثقیل خودرو ها را می دزدید

گروه حــوادث /راننده جرثقیل که  6خودروی ســواری گرانقیمت را در شــهرک
غرب سرقت کرده بود ،دستگیر شد.
ســرهنگ «عبدالرضا محمدی» سرپرســت ســرکالنتری دوم پلیس پیشگیری
گفت :در پی افزایش ســرقت خودروهای خاص در شــهرک قدس با یک شیوه
عجیب رســیدگی به موضوع و دســتگیری سارق یا ســارقان را تیمی از مأموران
کالنتری این محل بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.وی با بیان
اینکه مأموران در تحقیقات و پی جوییهای انتظامی به راز سرقتهای مشابه
پی بردند افزود :در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد ســارق با استفاده از
یک دســتگاه خودروی جرثقیل دار پس از انتخاب ســوژه ،خودروی مورد نظر را
سرقت میکند که مشخصات متهم شناسایی شد.
بررســیهای پلیــس ادامه داشــت تــا اینکه مأمــوران کالنتری روز سهشــنبه در
حــال گشــت زنــی متهــم را در حال تــردد مشــاهده و وارد عمل شــده و در یک
عملیــات ضربتی وی را دســتگیر کردند .متهم  32ســاله در تحقیقات اولیه به
 6فقــره ســرقت اعتراف و همچنین خریــدار خودروها را معرفی کــرد که او هم
با اخذ مجوز قضایی دســتگیر شد.ســرهنگ محمدی در پایان با اشاره به اینکه
تحقیقات بیشــتر برای کشــف جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد خاطرنشان
کرد :متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

بخشش عامالن قتل نگهبان خوابگاه دخترانه
گــروه حــوادث /دو مــرد جــوان کــه نگهبــان یــک خوابــگاه
دخترانه را به قتل رســانده بودند ،به شرط پرداخت دیه به
اولیای دم قصاص نمی شوند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به این پرونده
از ســاعت  12نیمــه شــب 29 ،تیر ســال  98بهدنبال کشــف
جسد خونین مردی جوان در خیابان پیروزی تهران ،پشت
کورهپزخانه آغاز شــد.بازپرس ساسان غالمی و تیم جنایی
راهی محل شــده و با جســد مــردی جــوان در حالی مواجه
شــدند که با  19ضربه چاقو به قتل رسیده بود .کارت بانکی
داخل جیب مقتول هویت او را برمال کرد و بررسیها نشان
مــیداد او در یــک پیــک موتــوری کار میکند و شــبها نیز
نگهبان خوابگاه دخترانه است.همسر مقتول در تحقیقات
گفت :از شــوهرم شــنیده بــودم که در آن محل بــا یک مرد
قرار دارد اما دیگر خبری از او نشــد تا اینکه از پلیس شنیدم
شوهرم به قتل رسیده است.
تجســسها در ایــن زمینــه ادامه داشــت تا مشــخص شــد
مقتول با پســر جوانی به نام اشــکان و دوست او قرار داشته
اســت .درنهایت اشــکان و دوســتش در اسالمشهر دستگیر
شده و برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شدند.
اشکان در تحقیقات اولیه به قتل نگهبان جوان با همدستی
دوستش اعتراف کرد و گفت :مدتی قبل در کانال تلگرامی
با زن جوانی آشــنا شدم ،ابتدا دوستی ما به صورت پیامکی
بود و بعد همدیگر را مالقات کردیم .رابطه ما ادامه داشت
تــا اینکه تصمیم گرفتم بــا او ازدواج کنم و حتی موضوع را
با خانوادهام مطرح کردم .در حالی که همه مقدمات برای
ازدواج را فراهــم کــرده بودم و کارها خوب پیش میرفت او
رازی را برایم برمال کرد که شوکه شدم.
متهــم ادامه داد :رازی که این زن برایم فاش کرد زندگیام

را نابود کرد .او گفت متأهل است ،اما به خاطر اختالفاتی که
با همسرش داشت ،درخواست طالق داده ولی شوهرش او
را طالق نمیدهد.
بعد هم پیشنهاد کشتن همســرش را مطرح کرد ،اما چون
کســی را بــرای این جنایت پیدا نکردیــم درنهایت تصمیم
گرفتم خودم این کار را انجام دهم .شــب جنایت با مقتول
تماس گرفتم و به بهانه انتقال یک بسته ،او را به محل قرار
کشــاندم .با دوســتم به محــل مورد نظر رفتیــم و زمانی که
مقتول آمد با او درگیر شده و او را با ضربات چاقو زدیم .بعد
از اینکــه مرد جوان روی زمین افتاد بــا پای پیاده از پلههای
پشــت کوره آجرپزی به اتوبان ســعیدی رفتیم و آنجا ســوار
یک خودرو عبوری شدیم و به سمت اسالمشهر راه افتادیم
که در مســیر چاقوهــا را از خــودرو بیرون انداختیــم .در این
مــدت هم عذاب وجدان لحظهای مــرا رها نکرد.با اعتراف
دو متهم به جنایت ،همسر مقتول نیز بازداشت شد و آنها
به بازســازی صحنه قتل پرداخته و با صدور کیفرخواســت،
پرونده آنها به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
در دادگاه ،متهمــان پــای میــز محاکمــه رفتــه و اشــکان و
دوســتش به اتهــام مشــارکت در قتــل عمدی محکــوم به
قصاص شدند .پرونده آنها برای اجرای حکم به دادسرای
امور جنایی تهران ارجاع و واحد صلح و ســازش دادســرای
جنایی وارد عمل شد.چندین جلسه برای گرفتن رضایت با
خانواده مقتول تشکیل شد و درنهایت اولیای دم به خاطر
رضای خدا و از آنجا که متهمان در این مدت در زندان رفتار
مناسبی داشــتند ،از قصاص هر دو متهم به شرط دریافت
دیه گذشت کردند .با گذشت اولیای دم ،پرونده این جنایت
بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع خواهد شد تا
این بار دو متهم جوان از جنبه عمومی جرم محاکمه شوند.

زلزله شدید غرب ترکیه را لرزاند

حوادث جهان

گروه حوادث /مرد میانســال که با چکش
همســرش را بــه قتــل رســانده بــود یک
ساعت پس از جنایت با پای خود به اداره
پلیس رفت و تسلیم شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
حــدود ســاعت  11صبــح چهارشــنبه 2
آذر مرد میانســالی بــه کانکس پلیس در
منطقــه یافــت آبــاد رفــت و مدعی شــد
همســرش را کشته اســت .مرد میانسال
زمانــی که در مقابل افســر کالنتــری قرار
گرفت ،گفت :سالهاســت که با همســرم
اختــاف دارم و صبــح روز حادثــه نیــز
باهم دعوایمان شــد .دعوا که باال گرفت
با چکشی که داخل خانه بود چند ضربه
بهسر همسرم زدم.
او ادامــه داد :وقتــی بــه خــودم آمــدم،
همســرم جان باخته بود یک ســاعتی در
خانه میچرخیدم و حال خوبی نداشتم
عــذاب وجــدان رهایم نمیکــرد تا اینکه
تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم.
بهدنبــال صحبتهــای مــرد میانســال،
موضوع به بازپرس ساسان غالمی اعالم
شــد و دقایقی بعد بازپرس جنایی و تیم
بررســی صحنه جرم راهی محل شــدند.
بــا حضور در محــل آنها با جســد زن 52
ســاله مواجه شــدند .به دســتور بازپرس
شعبه ســوم دادسرای امور جنایی تهران
جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و مرد
میانســال نیــز بــرای ادامه تحقیقــات در
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
پایتخت قرار داده شد.

داخل کیســههای نایلونی و پتو پیچیده
شده بود .با کشف جسد ،مأموران اداره
دهم پلیس آگاهــی پایتخت و بازپرس
جنایی شــهرری راهی محل شــدند .در
بررسیهای اولیه مشخص شد دخترک
بــه قتل رســیده اســت و زمان مــرگ او
کمتر از یک ماه است.
در تحقیقات از همسایهها مشخص شد
دخترک که باران نام داشــته با مادرش
که بــه خاطر اختالف از همســرش جدا
شده بود ،دو ماه قبل با مرد موادفروش
آشــنا شــده و به خانــه او آمده اســت .از
طرفــی همســایهها مدعی بودنــد مادر
بــاران را روز حادثه دیــده بودند و بدین
ترتیب زن جوان از ماجرای این جنایت
باخبر بــود .بچههای همســایه نیز چند
هفتهای میشد که باران را ندیده بودند
تا با او بازی کنند.
در بازرســی از خانــه مــرد معتــاد
دفترچهای پیدا شد که مادر باران در آن
مطالبی را نوشته بود .او در دفترچهاش
نوشــته بــود« :نمیتوانــم دوری تــو را
تحمــل کنــم بــاران» و تاریخــی کــه در
دفترچه نوشته شده بود با زمان تقریبی
مرگ دخترک مطابقت داشت.
تحقیقــات بــرای دســتگیری مــرد
موادفــروش و مادر باران ادامه داشــت

تــا اینکــه کارآگاهــان اداره دهــم پلیس
آگاهــی مطلــع شــدند زوج جــوان در
حوالــی خانــه محــل جنایــت دیــده
شدهاند .بالفاصله مأموران راهی محل
شــده و زن و مــرد جــوان را بازداشــت
کردند .در بررســیها مشخص شد آنها
پس از فرار ،خانهای را در همان حوالی
اجاره کرده بودند و روزی که بازداشــت
شــدند برای کســب اطالعات بــه خانه
قدیمیشــان ســر زدهاند که پلیس آنها
را دستگیر کرده بود.مرد موادفروش که
پوریا نام دارد ،در تحقیقات اولیه گفت:
از آنجایی که در کار خرید و فروش مواد
مخدر هســتم ،متوجه شــدم پلیس در
تعقیب ما است ،به همین دلیل با مادر
بــاران فرار کــردم و دخترک در خانه جا
ماند و نمیدانم چه سرنوشــتی برای او
رقم خورد ،اما تصور میکنم رقبای من
دســت به ایــن جنایت زدهاند تــا از من
انتقام بگیرند.
در حالــی کــه مــرد موادفــروش چنیــن
ادعایــی را مطــرح کــرد ،مــادر بــاران
جنایــت را به گــردن گرفــت و گفت :به
خاطر اختالفاتی که داشــتم از همسرم
جــدا شــدم .باران نــزد من مانــد و بچه
دومم نزد همسرم بود ،اما باران خیلی
اذیت میکرد و مــدام بهانه میگرفت.

زلزلــهای به بزرگــی  ۶.۱دهم در
مقیــاس امــواج درونــی زمیــن
غــرب ترکیــه در نزدیکی شــهر
دوزجه را لرزاند.
رســانهها در گزارشــی اعــام
کردنــد ایــن زمین لرزه ســاعت
 ۴و  ۸دقیقه بامداد چهارشــنبه
بــه وقــت محلــی در منطقــه
«گول یاقا» واقع در استان دوزجه در نزدیکی استانبول به وقوع پیوست و شمار
مصدومین به دستکم  ۵۰نفر رسیده است.به گزارش رویترز ،شدت این زمین
لرزه به حدی بود که در استانبول و آنکارا نیز احساس شد .بنابر اعالم مقامات،
تــا کنون دســتکم  ۵۰نفر مصدوم شــدهاند که  ۳۷مصدوم در شــهر دوزجه و
بقیه در مناطق مجاور گزارش شــده اســت.پیش از این مرکــز لرزهنگاری اروپا-
مدیترانــه ( )EMSCبزرگــی ایــن زمین لرزه را  ۶ریشــتر و در عمــق  ۲کیلومتری
اعــام کــرده بود.همچنیــن  ۲۰دقیقه پــس از اولین زمیــن لــرزه ،زلزله دیگری
بــه بزرگی  ۴.۷ریشــتر گزارش شد«.ســلیمان ســویلو» ،وزیر کشــور ترکیه گفت:
اطالعات دقیقی در مورد تلفات جانی این حادثه در دســت نیســت.به گزارش
شبکه خبری بیبیسی ،سال  ۱۹۹۹زلزلهای به بزرگی  ۷.۲ریشتر در شهر دوزجه
رخ داد که دستکم  ۸۴۵کشته بر جای گذاشت.

