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 آگهى مفقودى 
سند كمپاني خودروى سوارى پژو 405 تيپ i/8 1مدل 1385 به رنگ نقره اي متاليك 
به شماره موتور قبلي12484226968 و شماره موتور فعلي 2002560 شماره 
شاسى 14286797 به شماره پالك  ايران 77 ـ 239 ه 41 متعلق به علي 
نوري فرزند منصور متولد 1370 تهران به شماره ملي 0014339226 و وحيد 
مختاري فرزند مجيد متولد 1370 تهران به شماره  ملى 0013971700 صادره 

از تهران مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى
رنگ  به  خودرو  پارس  بك  هاچ  سوارى  خودروى  سبز  برگ 
ايران 689-68  انتظامى  شماره  و  مدل 1395  روغنى  سفيد 
و به شماره شاسى   BMISL*F046057 ى 76 به شماره موتور
NAPH320ABG1003655 متعلق به آقاى رضا خانى مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط  است.

برگ سبز بنچاق و سند مالكيت خودروى سوارى وانت پيكان 
به رنگ سفيد روغنى مدل 1385 و شماره انتظامى ايران 38-
981  م 13 به شماره موتور 11285036440 به شماره شاسى 
22102536 متعلق به اكو گل محمدى كردستانى مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط  است.
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 آدم ربايي با نيت خير!
زن آرايش�گر كه با همدس�تي ش�وهرش 
سناريوي آدم ربايي را طراحي و اجرا كرده 
ب�ود، در جلس�ه محاكمه مدعي ش�د كه 
ب�راي كار خير مرتكب جرم ش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، رس��يدگي ب��ه پرونده از 
سال گذشته با شكايت مرد ۳۷ساله به نام علي 
در اداره پليس تهران آغاز شد. او در توضيح به 
مأموران گفت: »مدتي قبل با زن جواني به نام 
مريم آشنا شدم. او مطلقه و آرايشگر بود. بعد از 
مدتي به او عالقه مند شدم و با هم عقد موقت 
كرديم. مريم در خانه اي كه برايش اجاره كرده 
بودم زندگي مي كرد و با هم رابطه خوبي داشتيم 
تا اينكه هنگام خريد يك خودروي پرايد با هم 
اختالف پيدا كرديم. او مي خواست كه ماشين 
را به نام او سند بزنم، اما من راضي نمي شدم.« 
شاكي ادامه داد: » امروز در خانه بودم كه  زنگ 
در به صدا درآمد، بعد از اينكه در را باز كردم چند 
مأمور پليس وارد خانه شدند و مرا كتك زدند و 
به زور سوار ماشين كردند و به يك خانه متروكه 
بردند. آنها ب��راي آزادي ام درخواس��ت چند 
ميليون تومان پول كردند. از ترس قبول كردم و 
مبلغ درخواستي را به آنها دادم. بعد از آزادي در 
اين باره تحقيق كردم و متوجه شدم آنها پليس 
قالبي بودند كه از سوي مريم اجير شده بودند 
و به همين دليل از آنها شكايت دارم.«با طرح 
اين شكايت مريم بازداشت شد، اما جرمش را 
انكار كرد و گفت: »در يك آرايشگاه زنانه كار 
مي كردم و كمي پس انداز داشتم. بعد از آشنايي 
با علي از او خواستم برايم خودروي پرايد بخرد، 

اما او ماشين را به نام خودش سند زد و همين 
باعث شد با هم درگير شويم تا اينكه با صاحب 
آرايش��گاه درد دل   و ماج��را را برايش تعريف 
كردم. او ق��ول داد به من كمك كن��د و بعد از 
آن ماجراي آدم ربايي اتفاق افتاد. احتماالً اين 
نقشه از سوي او بوده، باور كنيد من از اين ماجرا 
بي اطالع هستم.« با ثبت اين اظهارات، صاحب 
آرايشگاه بازداشت شد. او با اقرار به جرمش مورد 
تحقيق قرار گرفت و گفت: »با حرف هاي مريم 
دلم برايش سوخت و تصميم گرفتم به او كمك 
كنم و همان شب ماجرا را براي شوهرم تعريف 
كردم. او نيز با چند نفر از دوس��تانش صحبت 
كرد تا اينكه آنها تصميم به آدم ربايي گرفتند. 
باور كنيد ما نيتی خير داشتيم و مي خواستيم 
پول ماشين مريم را به او برگردانيم.«با اقرارهاي 
زن آرايشگر شوهر او و دو همدستش بازداشت 
و بعد از اقرار به جرمش��ان روانه زندان شدند. 
پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه ششم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و 
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده، شاكي در 
جايگاه قرار گرفت و بعد از طرح شكايت گفت: 
»فكر كردم مريم طراح نقشه بوده است، اما با 
مشخص ش��دن واقعيت از او شكايتي ندارم و 
براي زن آرايش��گر و همدستانش درخواست 
اشد مجازات دارم. آنها مرا كتك زدند و شكنجه 
كردند.«در ادامه متهمان يك به يك در جايگاه 
قرار گرفتند و گفتند، ني��ت آنها كمك به زن 
جوان بوده اس��ت و  در پاي��ان هيئت قضايي 

وارد شور شد. 
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خواب شبانگاهي ساكنان بخشي از مناطق شمال 
غرب كش�ور با زمين لرزه 5/9 ريشتري آشفته 
شد. شش كشته و 1150 مصدوم، آخرين گزارش 
آم�ار قربانيان اين حادثه اس�ت ك�ه در مناطق 
روس�تايي رقم خورده است. براس�اس آخرين 
گزارش ها بيش�تر مصدومان كه به علت شوك 
دچار صدمه شده بودند به صورت سرپايي درمان 
شدند و 17 نفر در مراكز درماني بستري هستند. 
به گزارش »ج��وان« زلزله حدود س��اعت 2:1۷ 
بامداد روز گذشته مناطقي از 6  استان شمال غرب 
كشور را به لرزه درآورد و خسارت هاي زيادي در 
مركز وقوع حادثه به جا  گذاشت. بزرگي زمين لرزه 
5/9 ريشتر و مركز آن هم حوالي شهرستان ميانه 
و در عمق دو كيلومتري زمين اعالم شده اس��ت. 
براس��اس آخرين آمار ش��ش نفر در روستاهاي 
ورنكش بخ��ش تركمانچاي و روس��تاي ورزقان 
بخش ترك شهرس��تان ميانه كشته ش��ده اند و 
براس��اس آخرين آمار1150 نفر ه��م در همين 
مناطق مجروح و به مراكز درماني منتقل شده اند. 
همزمان با وقوع حادثه تيم هاي ارزياب و امداد و 

نجات در مناطق حادثه ديده حاضر شدند. 
  بسيج امكانات 

عبدالرض��ا رحماني فضلي،  وزير كش��ور اعالم كرد 
كه امدادرساني به س��انحه ديدگان بايد در اولويت 
قرار گيرد و تمامي واحدها، سازمان ها و ارگان هاي 
امداد رسان موظف به ارائه سريع و به موقع خدمات 

به زلزله زدگان هستند و در صورت نياز با هماهنگي 
استانداران مناطق زلزله زده، امكانات و توانمندي هاي 

الزم در اين خصوص به كار گرفته شود. 
   مسيرهاي باز

سرهنگ احمد خسروي رئيس مركز اطالع رساني 
ناجا هم از برقراري امني��ت در مناطق حادثه ديده 
خبر داد و گفت: عوامل پليس راهنمايي و رانندگي 
بالفاصل��ه در مس��يرها و معابر منته��ي به مناطق 
زلزله زده حاضر شده و نس��بت به تسهيل تردد در 
اين معابر اقدام كردند كه خوش��بختانه در نتيجه 
اين اقدامات تاكنون هيچ مشكل تردد در محورهاي 
منتهي به مناطق زلزله زده گزارش نشده است. وي 
با بيان اينكه آماده ب��اش پليس در مناطق زلزله زده 
به طور كامل ادامه دارد، درباره وضعيت امنيتي اين 
مناطق نيز گفت: امنيت كامل در اين مناطق برقرار 
است و تاكنون گزارش��ي از وقوع ناامني به دست ما 
نرسيده است، ضمن اينكه تيم هاي س��واره و پياده 
پليس نيز مشغول گش��ت زني در مناطق زلزله زده 

هستند. 
   گزارش هاي رسيده

 مرتضي سليمي، رئيس سازمان امداد و نجات هالل 
احمر اعالم كرد، در اين زمين لرزه، شش شهر، 1۴5 
روستا تحت تأثير بوده اند. وي ادامه داد: از زمان وقوع 
حادثه ۳0 تيم عملياتي در مناطق زلزله زده حاضر 
شده و مشغول امداد رساني شدند و دو بالگرد هم براي 
ارزيابي وضعيت ايجاد شده شروع به تجسس كردند. 

وي گفت به دليل شدت  خسارت  در روستاي ورنكش 
اسكان اضطراري خيلي زود در اين محل شروع شد. 
همچنين اقالم ضروري مثل چادر،  پتو، چراغ والور با 
توجه به سرماي منطقه، سبدهاي غذايي ۷2 ساعته 
به منطقه اع��زام و بين حادثه ديدگان توزيع ش��د. 
وي ادامه داد: شهرهاي ميانه، سراب و تركمانچاي 
تحت تأثير حادثه قرار گرفته و به هفت روس��تا هم 
خسارت هاي زيادي كه ميزان آن در دست بررسي 

است، وارد شده است. 
 »ايسنا« گزارش داده اس��ت كه بيشترين تخريب 
در روس��تاي ورنكش ب��ا تخريب ۳0 خان��ه همراه 
بوده است. فرماندار شهرستان سراب هم اعالم كرده 
كه 25 منزل مسكوني در اين شهرستان به صورت 
50 درصد تخريب ش��ده و 205 رأس دام هم تلف 
ش��ده اند. محمدباقر هنربر، رئيس مركز مديريت 
بحران استان آذربايجان شرقي هم اعالم كرد: دو مورد 
آتش سوزي لوله گاز در روستاي ورنكش و ورزقان 
بخش تركمنچاي گزارش شده بود كه مهار شد. وي 
همچنين گفت زلزله به اماكن مسكوني در بخش 

كندوان از توابع ميانه خساراتي وارد كرد. 
  پايان آوار برداري

فرزاد رحماني، رئيس اورژانس پيش بيمارستاني 
دانش��گاه علوم پزش��كي تبريز ظهر روز گذشته 
اعالم كرد كه ش��مار مصدومان ۳80 نفر گزارش 
شده اس��ت. وي ادامه داد: در روس��تاي ورنكش 
شهرستان ميانه كه بيش��ترين خسارت گزارش 

ش��ده بود، آواربرداري ها به پايان رسيده و بيشتر 
مصدوم��ان ب��ه دليل ت��رس دچ��ار مصدوميت 
شده بودند و شمار كساني هم كه زير آوار گرفتار 
شده بودند از 100 نفر كمتر بود، با اين حال احتمال 
افزايش مصدومان وجود دارد.  محمد باقر هنربر، 
مديركل مديريت بحران اس��تانداري آذربايجان 
شرقي از تخريب صد درصدي ۳0 واحد مسكوني 
در روستاي ورنكش خبر داد و گفت: ۳۷0 واحد 
مس��كوني در س��اير روس��تاهاي بخش مركزي، 
كندوان و كاغذ كنان ميانه، 5 تا ۷0 درصد تخريب 
شده اند. وي با اشاره به وضعيت شهرستان سراب 
گفت: اين زلزله در سراب نيز تخريب 20 الي ۷0 

درصدي 25 واحد مسكوني را در پي داشت. 
محمدرضا پورمحمدي استاندار آذربايجان شرقي 
هم اعالم كرد كه 60 روستا در كانون زمين لرزه بوده 
كه از تمامي آنها بازديد به عمل آمده و نگراني چنداني 
وجود ندارد؛ خوشبختانه از لحظات اوليه، مديريت 
بحران شهرستان ها و اس��تان تشكيل يافته است و 
از س��ويي نيروهاي امدادي به منطقه اعزام شده و 
امكانات اسكان موقت از س��وي هالل احمر استان 
فراهم شده اس��ت. وي متذكر ش��د: خوشبختانه   
منطقه اي كه زمين لرزه به وقوع پيوسته   روستايي 
بوده و تراكم جمعيت كم است و در ساير شهرستان ها 
اعم از س��راب، چاراويماق، هش��ترود و بستان آباد 
مشكالت خاصي وجود ندارد و مصدومان به صورت 

سرپايي مداوا شده اند. 

زلزله در 6  استا ن  ،  6 کشته  در ميانه
 آخرين آمار خسارت زمين لرزه: 6 کشته و 1150 مصدوم 

تبديل ش�دن ميدان امام حس�ين)ع( 
و خيابان ه�اي اط�راف آن ب�ه پاتوقي 
ب�راي مواد فروش�ان، س�ارقان و زنان 
آس�يب پذير اجتماع�ي مدت زم�ان 
زيادي اس�ت كه نگراني هاي بس�ياري 
را ايج�اد ك�رده اس�ت.نگراني هايي 
ك�ه ه�ر روز ب�ر آن اضافه مي ش�ود و 
آسيب هاي ايجاد ش�ده در اين مناطق   
به مناطق ديگر هم گس�ترش می يابد. 
به گ��زارش »جوان« به دنب��ال بروز جرم 
در بس��ياري از خانه هاي مجردي حوالي 
مي��دان امام حس��ين نيروه��اي پلي��س 
پيشگيري تهران صبح روز پنج شنبه 16 
آبان ماه با ي��ورش به پات��وق خالفكاران 

۷00 نفر را جمع آوري و بسياري از خانه ها 
را پلم��ب كردن��د. خانه هاي م��ورد نظر 
عمدتاً س��اختمان هاي قديمي را ش��امل 
مي ش��د كه اتاق هاي آن به صورت روزانه 
يا طوالني م��دت در اجاره م��ردان و زنان 
مجرد قرار داشت كه در هر اتاق 10 يا 20 
نفر زندگي مي كردند. به دليل تردد مدام 
مستأجران نابسامان اين خانه ها بسياري 
از ساكنان محل ترجيح داده اند با فروش 
خانه هاي خود به محلي ديگر كوچ كنند. 

س��ردار كيوان ظهي��ري، رئي��س پليس 
پيش��گيري پايتخت در توضيح عمليات 
پليس گفت: اين پاتوق ه��ا از مدتي قبل 
از س��وي مأموران پليس شناس��ايي و به 

مالكان واحد هاي مس��كوني براي تخليه 
آن تذكر داده شد كه آنها به هشدار پليس 
توج��ه نكردند، بنابراين مأم��وران پليس 
نسبت به تخليه اين واحد ها و جمع آوري 
معتادان، خرده فروش��ان و س��ارقان اقدام 
كردند. س��ردار ظهيري گف��ت: همزمان 
با ورود مأموران به اين محل ها مش��اهده 
ش��د هر واحد مسكوني ش��امل اتاق هاي 
فراواني اس��ت، در هر اتاق از 10 تا 20 نفر 
زندگ��ي مي كردند و مص��رف مواد مخدر 
نيز در ميان آنها رايج ب��ود. وي ادامه داد: 
در برخي از واحد هاي مس��كوني جوانان 
كم سن و س��ال هم ديده مي شدند كه در 
اين محل ها سكونت داشتند. وي افزود: با 

حكم قضايي حدود ۳۷ واحد مسكوني كه 
شناسايي شده بودند، تخليه و پلمب شدند 
و تا زماني كه مالكان آنها موارد بهداشتي 
و نظارتي را كه از سوي پليس اعالم شده   
رعايت نكنند، اين واحد هاي مسكوني باز 

نخواهند شد. 
ب��ا پلم��ب اي��ن خانه ه��ا و جم��ع آوري 
اجاره نشينان مجرد آن ش��ايد براي چند 
روزي س��اكنان اين محله ها روي آرامش 
ببينند، اما روشن است كه بستر توليد جرم 
از اين محل به محلي ديگر منتقل خواهد 
شد، بنابراين تا زماني كه امكان بروز اعمال 
مجرمانه وجود داشته باشد، در روي همان 

پاشنه خواهد چرخيد. 

يورش پليس پايتخت به پاتوق خالفكاران

تبرئه از قتل دختر جوان
پسر جواني كه در جريان مرگ دختر مورد عالقه اش 
بازداش�ت ش�ده بود، از اتهام قتل عمد تبرئه شد. 
به گزارش »جوان«، تابستان سال 95 مأموران پليس 
پايتخت از سقوط دختر ۳2 ساله به نام پروين از بالكن 
خانه اي در غرب تهران باخبر و راهي محل شدند. بعد از 
حضور مأموران در محل، جسد به پزشكي قانوني منتقل 
شد. در ادامه مأموران در تحقيقات ميداني از محل حادثه 
دريافتند پروين چند سال قبل با پسر جواني به نام امير 
رابطه داشته  و روز حادثه خودش را از بالكن خانه او به 

پايين پرتاب كرده است. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه   كارشناسان 
پزشكي قانوني علت فوت را خودكشي اعالم كردند. با 
اعالم اين گزارش، پدر پروين ب��ه اداره پليس رفت و با 
اعتراض به نظر پزشكي قانوني از امير به اتهام قتل عمد 
ش��كايت كرد و در توضيح گفت: »امير 10 سال قبل با 
دخترم رابطه داش��ت و ق��ول ازدواج داده بود، اما بعد از 
مدتي از تصميمش منصرف شد و همين باعث درگيري 
بين آنها شد. امير در جريان درگيري ها دخترم را كتك 
زده بود، اين شد كه پروين تصميم به قطع رابطه گرفت، اما 
او اصرار به رابطه داشت. « مرد ميانسال ادامه داد: »يك 
ماه قبل از حادثه، آنها بار ديگر به شدت با هم درگير شدند 

به همين دليل او در مرگ دخترم مقصر است. «
با اعالم اين شكايت، امير بازداشت شد. او در بازجويي ها با 
انكار جرمش گفت: »به پروين عالقه مند بودم، اما شرايط 
مالي و خانوادگي ام اجازه نمي داد با او ازدواج كنم. در اين 
سال ها رابطه خوبي داشتيم و هرگز او را كتك نزده بودم. « 
او در ادامه گفت: »پروين هرازگاهي در نبود من به خانه ام 
مي آمد و منتظر مي ماند تا از سر كار برگردم. روز حادثه 
نيز در محل كار بودم كه دوستانم تماس گرفتند و گفتند 
پروين خودكشي كرده است. باور كنيد آن زمان در خانه 

نبودم و نقشي در مرگ او نداشتم.«
با ثبت اين اظهارات و تحقيقات از محل كار و زندگي، پسر 
جوان بعد از اثبات ادعاهايش تبرئه شد و از آنجايي كه 
مدركي عليه وي به دست نيامد، برايش قرار منع تعقيب 
صادر ش��د، اما پرونده با اصرار پدر دخت��ر جوان براي 
رسيدگي به شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده 
پدر پروين در جايگاه ايستاد و با طرح شكايتش گفت: 
»امير با صحنه سازي قصد فريب دارد. او عامل سقوط 
دخترم اس��ت به همين دليل برايش درخواست اشد 

مجازات را  دارم.«
در ادامه پس��ر جوان نيز در دفاع از خود گفت: »باور 
كنيد من عاشق پروين بودم. پدرش مدعي است من 
بارها او را كتك زده ام، اما هرگز دستم را روي او بلند 
نكرده بودم. پروين افسردگي داشت و بارها به دكتر 
رفته بود . او تحت درمان ب��ود و گاهي آنقدر حالش 
بد مي ش��د كه نياز به مراقبت زيادي داشت و نبايد 
تنها مي بود. باور كنيد مرگ او خودكشي بود و من 
بي تقصيرم.« در پايان هيئت قضايي بار ديگر امير را از 
اتهام وارده تبرئه و حكم   آزادي وي را صادر كرد. اين 
رأي به ديوان عالي كشور فرستاده شد و بنا به شواهد 
و قرائن موجود اين حكم مورد تأييد يكي از شعبات 

آن قرار گرفت. 

پزش�ك عمومي پس از قتل دو عضو خانواده اش با خوردن ق�رص برنج به زندگي 
خود  پايان داد. 

به گزارش »جوان«، اين حادثه روز سه شنبه 1۴ آبان ماه در شهرستان گنبد اتفاق افتاد 
و لحظاتي بعد از حادثه مأموران پليس در خانه پزشك حاضر شدند و با پيكر نيمه جان 
زن صاحبخانه كه پزشك متخصص اطفال بود و پيكر بي جان خواهرشوهرش كه پزشك 
عمومي بود، مواجه شدند. در بررسي هاي اوليه مشخص شد كه هر دو زن با اصابت ضربات 
چاقو هدف قرار گرفته اند. همزمان با انتقال مجروح به بيمارستان مرد صاحبخانه كه شهرام 
نام داشت و پزشك عمومي   بود، به عنوان مظنون بازداشت شد. بررسي ها در اين باره ادامه 
داشت كه خبر رسيد همسر شهرام به علت شدت جراحات در راه انتقال به بيمارستان 
جانش را از دست داده است. در شاخه ديگري از تحقيقات پزشك عمومي به اتهام دو فقره 
قتل تحت بازجويي قرار داشت كه مشخص شد، او با خوردن قرص برنج اقدام به خودكشي 
كرده است. بنابراين پزشك جوان به سرعت به بيمارستان تأمين اجتماعي شهر منتقل 
شد و تحت درمان قرار گرفت، اما تالش پزشكان براي نجات وي ثمري نداشت و جانش را 
از دست داد.  يك منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: اين زوج پزشك از مدتي قبل با هم اختالف 
داشته و زندگي جداگانه اي داشتند كه روز حادثه شهرام با برنامه ريزي قبلي اقدام به وقوع 
حادثه خونين می كند. وي ادامه داد: شهرام از مشكالت رواني هم رنج مي برده و قبالً هم 
اقدام به خودكشي كرده بود. سرهنگ مسعود فروزان، جانشين فرمانده انتظامي استان 
گلستان علت وقوع اين حادثه خونين را اختالف خانوادگي اعالم كرد و گفت: تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد. 

خودکشي   پزشك
 پس   از قتل   اعضاي   خانواده اش 


