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حادثه در جهان مادر خالفكار، فرزندش را از دست دادپزشك قالبي سقط جنين مي كرد 

زن خالفكار انگليسي كه به اتهام سرقت، 2 شب بازداشت 
شده و در اين مدت فرزند 2 ساله اش را تنها در خانه رها كرده بود، 

با راي دادگاه حضانت كودكش را براي هميشه از دست داد.
ــي پس از آن كه با يكي از  ــاله دقايق نيكال لينگتون 24 س
ــرقت كرد، دستگير  ــتانش از جواهرفروشي در لندن س دوس
ــرقت و تبهكاري داشت به دستور قاضي  ــد.او كه سابقه س ش
كشيك 2 روز در بازداشتگاه پليس حبس شد تا پس از تامين 
ــاره اي به  ــود، اما نيكالدر اين مدت، هرگز اش ــه آزاد ش وثيق

فرزندي كه در خانه تنها گذاشته بود، نكرد.
ــاعت قبل از آزادي خانم نيكال، باالخره همسايگان  3 س
ــت  ــاس با ماموران عنوان كردند ساعت هاس ــن زن در تم اي
ــنوند كه  صداي گريه كودكي را از منزل مادري مجرد مي ش
ــد در خانه تنها باشد.با نجات كودك گرسنه از  به نظر مي رس
ــه، ماموران مادرش را كه در انتظار آزادي به قيد وثيقه به  خان
سر مي برد، شناسايي كردند و دادگاه قبل از تصميم گيري در 
ــرقت اين زن، حضانت كودك را از او گرفته و  مورد پرونده س

به پرورشگاه سپرد./ جام جم آنالين

نجات معجزه آساي زن انگليسي
ــگر به منطقه  ــي كه همراه گروهي گردش يك زن انگليس
آفريقاي جنوبي سفر كرده بود، به طور معجزه آسايي از چنگال 

2 يوزپلنگ  نجات يافت.
حادثه زماني رخ داد كه كاركنان پارك حيات وحش در اين 
ــگران اجازه دادند تا اين دو  ــور با دريافت مبلغي به گردش كش
ــده را نوازش كنند، اما هنگامي كه اين زن به  يوزپلنگ رام ش
ــد، مورد حمله آنها قرار گرفت.اين زن پس از  آن دو  نزديك ش
ــتان، گفت: تصور نمي كردم اين دو حيوان به  انتقال به بيمارس
من حمله كنند به همين دليل ابتدا در حالي كه جيغ مي كشيدم 
سعي كردم از گردنم محافظت كنم، اما از آنجا كه راه فراري پيدا 
ــردم، به خودم گفتم حركت نكن، حركت نكن و تنها نقش  نك

يك مرده را بازي كن./ ايسنا

مرگ 4 نفر در تيراندازي مرد آمريكايي
ــاكن فونيكس در ايالت  ــون تاد ردي، يك نظامي س جيس
آريزونا در آمريكا پس از تيراندازي به سوي 4 نفر با شليك گلوله 
به زندگي خود پايان داد.گفته مي شود تاد ردي روابط نزديكي با 
گروه هاي نئونازي داشته است.به گزارش شين هوا، وي ابتدا 3 
نفر از اعضاي يك خانواده را همراه كودك 16 ماهه آنان هدف 

گلوله قرار داد و در نهايت با گلوله خودكشي كرد.
ــاس تحقيقات  براس
مقامات پليس آمريكا، به 
نظر مي رسد مشاجرات 
ــزه اين  ــي انگي خانوادگ
ــت  قتل جمعي بوده اس
ــي ديگر از  ــر چه برخ اگ
بازرسان هنوز در اين باره 
ــتند.  / واحد  مطمئن نيس

مركزي خبر

زن شياد از 4 سال پيش، خانه اش را به مكاني براي اعمال مجرمانه تبديل كرده بود

قاتل عضو تيم حفاظتي 
رئيس جمهور دستگير شد

فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان از دستگيري 
ــرقت  ــراري با چندين فقره راهزني و س ــرور ف يك قاتل و ش

مسلحانه در شهرستان سرباز خبر داد.
سردار حميد فهيمي راد در گفت وگو با پايگاه اطالع رساني 
پليس گفت: ماموران انتظامي شهرستان سرباز در پي اقدامات 
ــي موفق شدند شرور و قاتل فراري معروف  اطالعاتي و پليس
ــتگير كنند.وي افزود: به دنبال دستگيري اين  به هيپتان را دس
ــرور فراري در پي نزاع و درگيري مسلحانه، راز چندين فقره  ش
سرقت مسلحانه و راهبندي در سطح شهرستان سرباز كشف 
شد.سردار فهيمي راد گفت: اين شرور مسلح در اعترافات خود 
اظهار كرده سال 84 13 در منطقه عمومي سرباز به سمت تيم 
ــت جمهوري كه به اين استان سفر  كرده بودند،  حفاظت رياس
تيراندازي كرده كه در اين اقدام يكي از محافظان رئيس  جمهور 

به شهادت رسيد.تحقيقات از متهم ادامه دارد.

 قتل زن بدهكار
 در قرار شيطاني

مرد جوان كه در قراري مرگبار، زن بدهكار را با ضربه هاي 
جسم سخت به سرش، كشته و طالهايش را سرقت كرده بود، 

در تحقيقات كارآگاهان پليس شناسايي و دستگير شد.
به گزارش مهر، چند ساعتي از تحويل سال 91 نگذشته بود 
ــتان فارس از كشف جسد زني  كه كارآگاهان پليس آگاهي اس
ــيراز باخبر شدند.ماموران همراه  ــناس در محله سعدي ش ناش
ــيك قتل با حضور در محل جنايت متوجه شدند،  بازپرس كش
ــم سخت به سرش به قتل رسيده  زن جوان با ضربه هاي جس
است. پزشك جنايي نيز اعالم كرد حدود 72 ساعت از قتل اين 
زن مي گذرد.پس از تحقيقات مقدماتي، جسد براي تعيين علت 
اصلي مرگ و شناسايي هويت مقتول به پزشكي قانوني منتقل 
شد.با شروع تحقيقات از سوي ماموران پليس آگاهي، بررسي 
ــان قرار گرفت و  ــتور كار كارآگاه ــده افراد فقداني در دس پرون
معلوم شد 3 روز قبل خانواده زن جواني به نام مونا با مراجعه به 

پليس آگاهي، گم شدن او را گزارش كرده اند. 
ــدند و  ــكي قانوني احضار ش ــه خانواده مونا به پزش در ادام
ــايي كردند. آنها در تحقيقات عنوان  ــد دخترشان را شناس جس
ــت.  ــد و ديگر بازنگش ــد: مونا 3 روز قبل از خانه خارج ش كردن
ــن او بي نتيجه ماند.با  ــدت تالش هاي ما براي يافت ــن م در اي
ــايي هويت مقتول، روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله  شناس
تازه اي شد و كارآگاهان با تجسس هاي گسترده متوجه شدند 
ــته  ــامان قرار مالقات داش مقتول آخرين بار با مردي به نام س
ــتگير و به اداره آگاهي  ــف اين سرنخ، سامان دس است.با كش
ــد.او در مراحل اوليه بازجويي  منكر هرگونه آشنايي  منتقل ش
ــود و گفت: مدتي  ــد، اما در ادامه لب به اعتراف گش با مقتول ش
ــنايي با مقتول مقداري پول به او قرض دادم،  قبل به دليل آش
ــودداري مي كرد. روز حادثه با طرح  ــا مونا از پس دادن آن خ ام
ــه اي شيطاني با او در محله سعدي قرار گذاشتم  و او را كه  نقش
حاضر به پرداخت بدهكاري اش نبود به قتل رسانده و با سرقت 

طالهايش فرار كردم.

ــك مركز غيرقانوني  ــهد خانه اش را به ي ــي كه در مش زن
سقط جنين تبديل كرده بود، از سوي پليس دستگير شد.

ــت امسال مردي   به گزارش «جام جم»، اوايل ارديبهش
ــك زن به اتهام  ــهد عليه ي ــور در پليس آگاهي مش ــا حض ب

سقط جنين غيرقانوني شكايت كرد.
ــاكي گفت: چند روز پيش همسرم بدحال شد و او را به  ش
ــتان بردم. پزشك معالج همسرم علت بدحالي شديد  بيمارس

او را سقط جنين اعالم كرد.
ــدم او باردار  ــرم متوجه ش وي افزود: در گفت و گو با همس
ــراي به دنيا آوردن بچه  ــردگي، تمايلي ب بوده و به دليل افس
نداشته است؛ از اين رو ماجرا را از من پنهان كرده و به پيشنهاد 
ــتانش براي سقط جنين به خانه زني رفته كه در  يكي از دوس

اين زمينه به صورت غيرقانوني فعاليت داشته است.
 دستگيري زن شياد 

ــكيل پرونده قضايي، تحقيقات  ــكايت و تش در پي اين ش
ــد تا اين كه 2 روز پيش ماموران  ــي در اين رابطه آغاز ش پليس
خانه او را در يكي از محله هاي جنوبي مشهد شناسايي و وي 
ــي از خانه زن متهم نيز مقادير  ــتگير كردند. در بازرس را دس

زيادي داروي سقط جنين كشف و ضبط شد.
متهم با انتقال به پليس آگاهي مشهد در بازجويي اعتراف 

كرد در زمينه سقط جنين غيرقانوني فعاليت دارد. 
 اعتراف به سقط جنين غيرقانوني 

ــي پيش خانه ام  ــش گفت: از مدت ــم در اظهارات زن مته
ــل كرده ام.  ــقط جنين تبدي ــز غيرقانوني س ــه يك مرك را ب
داروهاي مورد نياز در اين زمينه را نيز از مردي كه در يكي از 

داروخانه هاي مشهد كار مي كرد، تهيه مي كنم.
ــك،  ــي خودم به عنوان يك پزش ــزود: با معرف ــم اف مته
ــن كار را انجام مي دهم.  ــردم به طور قانوني اي ــود مي ك وانم
ــتم  قبل از هرگونه اقدامي نيز از زنان مراجعه كننده مي خواس
ــكلي  ــر رضايت، امضا كنند تا اگر مش ــي را مبني ب برگه هاي

برايشان پيش آمد، از من شكايت نكنند. 
 فعاليت غيرقانوني متهم

ــاره به اين كه 4 سال به صورت غيرقانوني  زن متهم با اش
ــته است، گفت: در اين مدت زنان و  در اين زمينه فعاليت داش

دختران متعددي براي سقط جنين به خانه ام آمده اند. 

 وي افزود: بابت هر سقط جنين 700 هزار تا يك ميليون 
تومان از زنان مراجعه كننده مي گرفتم.

 بنابراين گزارش، زن متهم با قرار قانوني روانه زندان شد. 
تحقيقات تكميلي براي دستگيري مردي كه داروهاي سقط 

جنين را به او مي فروخت، آغاز شده است.
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ــوران اداره دوم پليس آگاهي تهران، اعضاي يك باند  مام
ــتگير و 22 دستگاه انواع خودرو از  ــرقت خودرو را دس بزرگ س

متهمان كشف و توقيف كردند.
ــابقه دار در  ــزارش جام جم، در پي كنترل مجرمان س به گ
ــروقه، كارآگاهان اداره  ــه خريد و فروش خودروهاي مس زمين
ــابقه دار در  ــي از فعاليت 2 برادر كه مجرم س ــس آگاه دوم پلي
زمينه خريد و فروش خودروهاي مسروقه به شيوه سندـ  نمره 
ــيدگي تخصصي در  بودند، اطالع يافتند كه موضوع براي رس
دستور كار اداره دوم مبارزه با سرقت وسايل نقليه پليس آگاهي 
تهران بزرگ قرار گرفت.اطالعات به دست آمده نشان مي داد 
2 مجرم سابقه دار به نام هاي محمدمهدي (29 ساله)  و مرتضي 
ــاله)  يك دستگاه خودروي پژو 405 مسروقه را به شيوه  (38 س

سندـ  نمره در يكي از شهرهاي استان همدان فروخته اند.
ــي هاي فني از  ــايي هويت مالك و خريدار و بررس با شناس
ــرقت در استان  ــد خودرو داراي سابقه س ــخص ش خودرو مش
ــتان همدان و  ــوده و متهمان پس از انتقال آن به اس ــران ب ته
ــندـ  نمره به فروش  ــيوه س ــخصات فني، آن را به ش جعل مش

رسانده اند.
ــان اداره دوم پليس  ــت آمده، كارآگاه ــا اطالعات به دس ب
ــعبه اول  ــي تهران بزرگ پس از هماهنگي قضايي با ش آگاه
ــراي امور جنايي و اخذ نيابت قضايي، مخفيگاه  دادياري دادس
ــايي و  ــتان همدان شناس ــهرهاي اس متهمان را در يكي از ش
ــتگير كردند. در بازرسي از مخفيگاه متهمان  هردومتهم را دس

نيز 2 دستگاه خودروي 405 مسروقه كشف شد.

 شناسايي يكي از مجرمان سابقه دار
ــه اداره دوم پليس آگاهي  ــتگيري و انتقال متهمان ب با دس
ــروقه در  ــف خودروهاي مس ــزرگ و با توجه به كش ــران ب ته
ــتگاه  مخفيگاه متهمان، آنها در تحقيقات اوليه به خريد 8 دس
ــژو 405 و پرايد از يكي  ــروقه از نوع پژو 206، پ ــودروي مس خ
ــودرو به هويت تقي  ــرقت خ ــارقان حرفه اي در زمينه س از س
ــايي تقي به عنوان سارق  ــاله) ، اعتراف كردند.با شناس (32 س
ــارقان حرفه اي در زمينه سرقت  اصلي خودروها كه يكي از س
ــور و داراي سوابق متعددي در اين زمينه  ــطح كش خودرو در س
ــان مبارزه با  ــط كارآگاه ــت، به طوري كه چندين بار توس اس
ــايل نقليه پليس آگاهي تهران بزرگ دستگير و  ــرقت وس س
زنداني شده است؛ كارآگاهان اداره دوم پليس آگاهي مخفيگاه 
ــايي كردند و اين محل را به  وي را در منطقه رباط  كريم شناس

طور نامحسوس زيرنظر گرفتند.
 دستگيري سارق حرفه اي

ــرانجام پس از چند روز كنترل نامحسوس، كارآگاهان  س
اداره دوم با ورود به مخفيگاه متهم، او را دستگير و از مخفيگاه 
ــرقت  ــتفاده در س ــف ابزارآالت مورد اس وي نيز عالوه بر كش
خودرو، اسناد و مدارك و همچنين سوئيچ متعلق به 3 دستگاه 
خودرو را كشف كردند. متهم در همان لحظه دستگيري، بناچار 
لب به اعتراف گشود و به سرقت 3 دستگاه خودروي پژو 405، 

پرايد و روآ  اعتراف كرد.
ــارق حرفه اي به اداره دوم پليس آگاهي و آغاز  با انتقال س
ــراف به فروش  ــارات خود ضمن اعت ــات، وي در اظه تحقيق

ــروقه به محمدمهدي و مرتضي عنوان كرد،  خودروهاي مس
ــنـ  پرايد را  ــيار پايي ــرقت، با قيمتي بس خودروها را پس از س
ــون و 500 هزار تومانـ   ــا قيمت يك ميليون و پژو يك ميلي ب
ــناد و مدارك  به اين دو برادر فروخته و آنها نيز پس از تهيه اس
شناسايي جعلي و به شيوه سندـ  نمره، خودروهاي مسروقه را 

به قيمت بازار فروخته اند.
ــان اداره دوم پليس آگاهي تهران بزرگ، در ادامه  كارآگاه
ــايي خريداران خودروهاي  ــيدگي به اين پرونده و با شناس رس
ــروقه در همدان، كرج، رباط كريم، پرند و شهرك انديشه،  مس
ــتان ها و شهرها رفته و موفق به  با اخذ نيابت قضايي به اين اس
ــروقه ديگر و انتقال آنها به  ــتگاه خودروي مس ــف 14 دس كش
ــدند كه در ادامه هويت مالكان  ــس آگاهي تهران بزرگ ش پلي

اصلي خودروهاي مسروقه نيز شناسايي شد.
ــرهنگ كارآگاه حميد نيكان فر، معاون مبارزه با سرقت  س
ــايط نقليه پليس آگاهي تهران بزرگ روز گذشته با اعالم  وس
كشف 22دستگاه خودروي مسروقه از متهمان، گفت: با اعتراف 
متهمان معلوم شد آنها پس از تهيه اسناد جعلي، خودروها را در 
ــانده اند و خريداران  مراكز خريد و فروش خودرو به فروش رس

خودروها به هيچ عنوان از مسروقه بودن آنها اطالعي ندارند.
ــرقت  ــوابق متهمان در زمينه س ــزود: با توجه به س وي اف
ــتور  ــال افزايش ديگر جرايم ارتكابي آنها، دس خودرو و احتم
ــت قانوني براي هر دوي آنها صادر شد. متهمان براي  بازداش
ــار اداره دوم پليس آگاهي تهران  ــي در اختي تحقيقات تكميل

بزرگ قرار گرفتند.

انهدام باند بزرگ سرقت خودرو
با دستگيري 3 عضو اصلي اين باند 22 دستگاه انواع خودرو كه توسط متهمان فروخته شده بود، كشف و توقيف شد

ــواده در جنوب تهران موجب  ــهل انگاري پدر يك خان س
ــوختگي 5 عضو خانواده اش شد و مجروحان حادثه كه در  س

ميان آنها 3 كودك وجود دارد، به بيمارستان انتقال يافتند.
ــي، مدير روابط عمومي اورژانس تهران با  ــن عباس حس
ــت: بعدازظهر روز جمعه  ــاره به اين خبر به «جام جم» گف اش
ماموران اورژانس با دريافت پيام از مركز فوريت هاي 115 در 
ــي از سوختگي با اسيد در خيابان  جريان يك فقره حادثه ناش

مولوي قرار گرفتند.
ــتگاه  ــزود: به دنبال اين تماس بالفاصله چند دس وي اف
آمبوالنس براي انتقال مجروحان حادثه به بيمارستان، عازم 
ــين هاي  ــرد: پس از حضور تكنيس ــد.وي عنوان ك محل ش
ــد 5 عضو يك خانواده  ــه حادثه معلوم ش ــس در صحن اورژان
ــده اند كه بالفاصله اين افراد به  ــوختگي ش ــيد دچار س با اس

بيمارستان شهيد مطهري منتقل شدند.
مدير روابط عمومي اورژانس تهران يادآور شد: تحقيقات 
اوليه از اعضاي اين خانواده نشان داد آنها يك گالن اسيد روي 

ــد كه پدر خانواده  ــان نگهداري مي كردن ديوار حياط منزلش
ــيد از  ــال عبور از كنار اين ظرف بوده كه گالن حاوي اس درح

روي ديوار به زمين افتاده است.
ــاله اين خانواده همان  وي افزود: كودكان 10، 5 و 2/5 س
لحظه در حياط مشغول بازي بوده اند كه ظرف اسيد روي آنان 
ــوختگي شده اند كه در اين هنگام پدر  افتاده و همگي دچار س
35ساله و مادر 27 ساله اين كودكان نيز كه درصدد كمك به 

آنها بودند، آسيب مي بينند.
ــال حاضر اعضاي اين خانواده  ــي اضافه كرد: در ح  عباس

5 نفره در بيمارستان شهيد مطهري بستري هستند.
ــه خانواده ها  ــدار ب ــر روابط عمومي اورژانس با هش مدي
ــيميايي  ــت از نگهداري مواد آتش زا و مواد ش از آنها خواس
ــدا خودداري كنند؛ زيرا  ــكونت خود ج خطرناك در محل س
ــترس قرار گرفتن اين مواد مي تواند حوادث تلخي را  در دس
ــوختن 5 عضو يك خانواده با  رقم بزند كه نمونه آن را در س

اسيد مشاهده كرد.

پسر 7 ساله پس از اين كه دوستش اجازه نداد سوار دوچرخه 
او شود، در تماس دروغين با سامانه 125 آتش نشاني ادعا كرد 
ــتش هنگام دوچرخه سواري به كانال فاضالب افتاده و با  دوس

اين تماس 7 ساعت امدادگران را معطل كرد.
ــر  ــاعت 45  /  12 روز جمعه پس ــه گزارش «جام جم»، س ب
ــاني تهران تماس گرفت  ــامانه 125 آتش نش خردسالي با س
ــتانش  ــي كه صدايش مي لرزيد، خبر داد يكي از دوس و در حال
ــال فاضالب در  ــي كان ــواري در نزديك ــگام دوچرخه س هن
ــت.به دنبال اين  ــاره به درون كانال افتاده اس ــهر، يكب خاورش
ــب چند گروه  ــتگاه 63 در قال ــان هاي ايس ــاس، آتش نش تم
عملياتي براي نجات جان پسر خردسال به محل مذكور اعزام 
ــدند. آتش نشان ها در كانال فاضالب به جستجو پرداختند،  ش
ــري از كودك پيدا نكردند.آنها وقتي موفق به پيدا كردن  اما اث
كودك نشدند با احتمال اين كه ممكن است او به مكان ديگري 
ــقوط كرده و دوستش نشاني دقيق را به آتش نشان ها نداده  س
ــهر را ادامه دادند. اين  ــد، جستجو در نقاط مختلف خاورش باش

ــيد، اما خبري از كودك  ــتجوي ويژه 7 ساعت طول كش جس
گمشده نبود. وقتي تالش آتش نشان ها به نتيجه اي نرسيد، به 
ــايه ها پرداختند كه معلوم شد فرزند هيچ كدام  تحقيق از همس
ــده است و هيچ اطالعي از سقوط يك كودك به  از آنها گم نش
ــتعالم  درون كانال فاضالب ندارند. آنها در مرحله بعدي به اس
ــخص شد تاكنون پرونده اي  از كالنتري محل پرداختند و مش
ــال به پليس گزارش نشده  ــري خردس ــدن پس مبني بر گم ش
است. آتش نشان ها كه احتمال مي دادند پسرك تماس گيرنده 
با سامانه آتش نشاني گزارش دروغ داده و آنها را سر كار گذاشته 
است، براي پيدا كردن او دوباره به تحقيق از ساكنان خاورشهر 
پرداختند. در حالي كه تحقيقات در اين باره ادامه داشت، مردي 
ــاله اش به  ــر 7 س ــاني بيان كرد پس با مراجعه به گروه آتش نش
ــتش به درون كانال  ــاهد سقوط دوس او و مادرش گفته كه ش
فاضالب بوده است. با اطالعات به دست آمده از اين مرد، آنها 
ــر 7 ساله با سامانه 125  ــدند تماس تلفني پس ديگر مطمئن ش

آتش نشاني دروغ بوده است. 

گالن اسيد 5 عضو يك خانواده را سوزاند كودك 7 ساله، 7 ساعت آتش نشان ها را معطل كرد 
3 كودك، 5،10 و 2/5 ساله در اين حادثه به شدت زخمي شدند كودك خردسال ادعا مي كرد دوستش با دوچرخه در كانال آب سقوط كرده است

ــر خريد و فروش  ــه كارمند زن يكي از دفات ــرد مزاحم ك م
سيمكارت در تهران را به دليل خريد يك سيمكارت شماره رند 

تهديد به قتل كرده بود، تحت تعقيب پليس قرار گرفت.
ــته زن جواني با حضور  ــزارش «جام جم»، روز گذش ــه گ ب
ــراي ناحيه 2 تهران  عليه يك مرد  ــعبه 4 بازپرسي دادس در ش

مزاحم شكايت كرد.
ــاكي خود را كارمند يك دفتر خريد و فروش سيمكارت  ش
ــيمكارت شماره  معرفي كرد و گفت:مدتي پيش مردي يك س
ــي  ــر كارم آورد. پس از بررس ــروش به دفت ــراي ف ــدي را ب رن
ــتركين  ــنده، همراه وي به مركز امور مش ــخصات فروش مش
ــيمكارت تلفن همراه را به نام  ــند س در تهران رفتيم و وي س
ــرد: چند روز پيش مردي  ــركتمان انتقال داد. وي اضافه ك ش
به محل كارمان آمد و ادعا كرد مالك اصلي همان سيمكارت 

شماره رند است  و از ما خواست هرچه زودتر سيمكارت يا پول 
ــم و تهديد كرد در غير اين صورت به كاركنان  ــه او بدهي آن را ب
ــركت و بخصوص من كه اين معامله را انجام داده ام، آسيب  ش
مي رساند.وي يادآور شد: از مرد غريبه خواستيم تا مدارك خود 
را مبني بر اين كه مالك سيمكارت تلفن همراه است، ارائه كند 
ــنده با  اما او بدون ارائه هيچ مدركي، فقط مي گفت مرد فروش
ــته و با سرقت سيمكارتش، آن را به نام  وي اختالف مالي داش

خود سند زده و فروخته است.
 مرد مزاحم مدام تهديد مي كرد 

ــاره به تهديد هاي مرد مزاحم گفت:در پي  زن شاكي با اش
ــنده تماس گرفته و علت را جويا  اظهارات مرد غريبه،با فروش
شدم كه گفت او را نمي شناسد و مرد مزاحم قصد كالهبرداري 
دارد.  وي افزود: پس از آن مرد مزاحم چند بار ديگر نيز به محل 

كارم آمد و با تهديد از من خواست پول فروش سيمكارت را به 
او بدهم؛ در غير اين صورت افرادي را براي كشتن من و اعضاي 

خانواده ام اجير مي كند.
 تهديد به اخاذي ميليوني و اجاره آدمكش

ــت تا اين كه  ــرد: مزاحمت هاي او ادامه داش ــه ك وي اضاف
ــت و تهديد كرد اگر  اين بار از من 70 ميليون تومان  پول خواس
پول درخواستي را همراه پول فروش سيمكارت به او ندهم، من 

و اعضاي خانواده ام را با اجير كردن آدمكش خواهد كشت.
شاكي گفت: در پي تهديد هاي اين مرد، مي ترسم او باليي 

سر من و خانواده ام بياورد.
با تشكيل پرونده قضايي در اين رابطه و ارسال آن به پليس 
ــتگيري اين مزاحم شرور  ــي براي دس آگاهي، تحقيقات پليس

آغاز شده است.

مزاحم تلفني، زن كارمند را  تهديد به قتل كرد 


