
نقاط حادثه خير كشور را برطرف كنيد
فرمانده نيروي انتظامي گفت: دستگاه ها بايد زيرساخت هاي الزم را ايجاد و 

نقاط حادثه خير كشور را برطرف كنند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين اشتري در همايش طاليه داران فرهنگ ترافيك 
گفت: همياران پليس سرمايه هاي اجتماعي نيروي انتظامي هستند و بيش از 10 ميليون 
هميار و همكار پليس با ما همكاري مي كنند. فرمانده ناجا با بيان اينكه هر چقدر فرهنگ 
ترافيك را ارتقا دهيم براي سالمت جامعه رانندگان و سرنش��ينان مؤثر خواهد بود، 
خاطرنشان كرد: با همياري و همكاري دانش آموزان، مربيان و كاركنان خدوم نيروي 
انتظامي ما  باكاهش تصادفات و تلفات جاده اي در شهرها و جاده ها هستيم. وي ادامه 
داد: دستگاه ها بايد زيرساخت هاي الزم را ايجاد و نقاط حادثه خير كشور را برطرف كنند 
همچنين خودروها بايد از استاندارد الزم برخوردار باشند و قطعاً توجه به مقررات و قوانين 
در كاهش تلفات جاده اي مؤثر خواهد بود. وي با بيان اينكه هر جا به قانون توجه كرديم 
نتيجه آن آباداني، پيشرفت و آسايش و امنيت بوده است، گفت: اميدواريم توجه به قانون 
بيشتر شود، رويكرد ناجا نيز آموزش همگاني و ارتقاي فرهنگ ترافيك است. جوانان ما از 
فرهنگ خوبي برخوردارند و بايد برنامه ريزي خوبي داشته باشيم و زيرساخت هاي الزم 
توسط دستگاه ها فراهم شوند. همچنين با حمايت معلمان وزارت آموزش و پرورش و 

مجاهدت همكاران ما در پليس مي توانيم فرهنگ ترافيك را ارتقا دهيم.

پرونده مفسدان دانه درشت در پليس پايتخت
رئيس پليس تهران بزرگ از بررسي 18 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي ويژه 

دانه درشت ها در پليس تهران خبر داد. 
سردار حسين رحيمي در مراسم صبحگاه مشترك با حضور سردار يزدي )فرماندهي 
سپاه محمد رسول اهلل(، محسن هاشمي )رئيس شوراي شهر تهران( و محمدحسين 
مقيمي )استاندار تهران( با بيان اينكه بي نظيرترين امنيت را در كش��ور داريم، گفت: 
روزانه 1۳ هزار تماس عملياتي مردم با پليس تهران بزرگ برقرار مي شود و نيروهاي 
پليس در كوتاهترين زمان ممكن خود را به محل عمليات مي رسانند. وي ادامه داد: 
با تالش نيروهاي پليس 70 درصد جرائم در سطح پايتخت كشف شده است. وي ادامه 
داد: در شش ماهه نخست سال ۹ تن مواد مخدر كشف و ضبط شده است و قاچاقچيان 
بزرگ و عمده اي دستگير شده اند. سردار رحيمي با اشاره به موضوع مفاسد اقتصادي در 
كشور گفت: موضوعاتي كه اخيراً مطرح مي شود مفاسد اقتصادي به موضوع ويژه دانه 
درشت ها است كه سال هاي سال به جان مردم افتاده بودند. تالش پليس باعث شد 17 
الي 1۸ پرونده بزرگ بررسي شده است و تحويل مراجع قضايي شود. وي ادامه داد: پليس 
با تمام توان براي برقراري نظم و امنيت تالش مي كند. پليس راهنمايي و رانندگي نيز 
تالش مي كند انضباط ترافيكي و اجتماعي را در سطح شهر برقرار كند و مردم مي دانند 
با تالش پليس راهنمايي و رانندگي به رغم افزايش ۳0 الي ۴0 درصدي ترافيك، مشكل 
خاصي در ابتداي مهرماه در خصوص ترافيك در تهران وجود نداشت و تغيير محسوسي 

مشاهده نشد. 

الزام خودروسازان به جانمايي صندلي كودك 
رئيس پليس راهور ناجا گفت: خودروسازها بايد در خصوص جانمايي صندلي 

كودك در خودرو برنامه ريزي الزم را داشته باشند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار تقي مهري در حاشيه همايش طاليه داران فرهنگ ترافيك 
به همكاري وزارت آموزش و پرورش با پليس راهنمايي و رانندگي اشاره كرد و گفت: با 
وزارت آموزش و پرورش در سطح كشور هماهنگي هاي الزم براي آموزش همگاني به 
دانش آموزان در همه مقاطع صورت گرفته است و ما در حال حاضر 10 ميليون پليس يار 
جوان و هميار پليس داريم همچنين 100هزار نفر فرهنگ يار ترافيك با پليس همكاري 
مي كنند كه از معلمان و فرهنگيان هستند و 15 هزار راهبر محله كه دهياران هستند 
نيز با پليس همكاري و هماهنگي الزم دارند. گام هاي مؤثري براي گسترش فرهنگ 
ترافيك در كشور برداشته شده است اما كافي نيست. سردار مهري در خصوص استفاده 
از صندلي كودك در خودرو نيز گفت: بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهاني همه 
كشورها بايد از صندلي كودك در خودرو استفاده كنند ما نيز در اين خصوص با دولت 
صحبت هاي الزم را داشتيم و طرحي در اين باره به مجلس ارائه شده است. خودروسازها 
نيز بايد در خصوص جانمايي صندلي كودك در خودرو برنامه ريزي الزم را داشته باشند. 
استفاده از صندلي كودك در خودرو هنوز اجباري نشده اما خوشبختانه مردم استفاده 
مي كنند. متأسفانه بيش از هشت درصد كساني كه در تصادفات جاده اي جان خود را از 

دست مي دهند كودكان زير 10 سال هستند. 

ضرورت مشاركت همه سازمان ها در تأمين امنيت 
جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت: رويكرد ناجا در تأمين امنيت همواره 
بر مبناي مشاركت همه سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و مردم قرار دارد و 

راه اندازي يگان حفاظت برمبناي همين رويكرد بوده است. 
سردار اسكندر مؤمني در گردهمايي بزرگ يگان هاي حفاظتي دستگاه هاي دولتي 
پليس پيشگيري ناجا، امنيت را محصول يك كار جمعي دانست و افزود: هيچ سازمان 
و نهادي نمي تواند به تنهايي امنيت را برقرار كند. وي ادامه داد: رويكرد ناجا در تأمين 
امنيت همواره بر مبناي مشاركت همه سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و مردم قرار دارد و 

راه اندازي يگان حفاظت برمبناي همين رويكرد بوده است. 
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دخت�ر نوجوان كه پس از ش�كنجه از س�وي پدر 
شيشه اي اش در يكي از مس�افرخانه هاي جنوب 
تهران حبس شده بود با حضور يكي از نمايندگان 
مجلس از كابوس�ي مرگب�ار نجات ياف�ت. پدر او 
روز گذش�ته مقابل هيئت قض�ات دادگاه كيفري 
يك اس�تان ته�ران پاي مي�ز محاكمه ايس�تاد. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال گذشته در جريان 
بازديد يكي از نمايندگان مجلس از مسافرخانه اي در 
جنوب تهران مش��خص شد كه دختري نوجوان در 
يكي از اتاق ها حبس شده اس��ت. دختر 12 ساله كه 
سارا نام داشت از نماينده مجلس درخواست كمك 
كرد و با ياري او، خودش را به پليس رساند و از پدرش 
به جرم كودك آزاري و شكنجه طرح شكايت كرد. او 
گفت: » ما دو خواهر و يك برادر بوديم كه پدرم گرفتار 
اعتياد شد. وقتي دايي هايم متوجه شدند ما را همراه 
مادرم به خانه خودشان بردن��د. آن زمان در يكي از 
روستاهاي خوزستان زندگي مي كرديم. از آنجائيكه 
به پدرم عالقه داشتم، نمي توانستم دوري او را تحمل 
كنم به همين خاطر هميشه با دايي هايم درگير بودم 
چون آنها به پدرم دشنام مي دادند. باالخره به خاطر 
حماي��ت  از پدرم، آنها م��را از خانه بي��رون كردند. « 
شاكي در ادامه گفت: »با پدرم به ته��ران آمدم و به 
مسافرخانه اي در جنوب شهر تهران رفتيم. روزها با 

پدرم در خيابان ها بوديم و او با ادعاي سرطاني بودن از 
رهگذران گدايي مي كرد و از اين راه هزينه مسافرخانه 
و خورد و خوراكمان را تأمين مي كرديم. « شاكي در 
حاليكه به شدت گريه مي كرد، گفت: »پدرم با وجود 
اين همه سختي از كشيدن مواد دست نمي كشيد و 
مرا مورد اذيت و آزار قرار مي داد. يك روز صبح پدرم 
بعد از اينكه حالش خوب شد شروع به گريه كرد و به 
خاطر كتك و آزارهايش از من عذرخواهي كرد، اما از 
آن روز به بعد اجازه نمي داد از مسافرخانه بيرون بروم. 
چند روزي گذشت تا اينكه متوجه شدم مرد خيري 
كه نماينده مجلس است به مسافرخانه آمده است. با 
اصرار از صاحب مسافرخانه خواستم او را ببينم. وقتي 
آن مرد را ديدم ماجرا را شرح دادم و خواهش كردم 

مرا به كالنتري برساند.«
با اظهارات هولن��اك دختر نوجوان، پ��در او مصيب 
دستگير ش��د. متهم ابتدا جرمش را انك��ار كرد و در 
مراحل بازجويي مدع��ي شد دخت��رم از سوي مرد 
غريبه ای هدف كودك آزاري قرار گرفته است تا اينكه 
بنا به گزارش پزشكي قانوني لب به اعتراف گش��ود و 
گفت بر اثر كشيدن مواد دخترش را آزار داده است. 

مته��م روانه زن��دان و دخت��ر وي نيز ب��ه بهزيستي 
فرستاده شد. پرونده بع��د از كامل شدن تحقيقات و 
صدور كيفرخواست به شعبه دوازدهم دادگاه كيفري 

يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز 
هيئت قضايي همان شعبه ب��ه رياست قاضي توليت 

قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، سارا كه همراه مددكاران 
اجتماع��ي بهزيستي ب��ه دادگاه اعزام ش��ده بود در 
جايگاه قرار گرف��ت و بار ديگ��ر در حاليكه به شدت 
اشك مي ريخ��ت شكايت خ��ود را مط��رح كرد. در 
ادامه متهم در جايگ��اه قرارگرفت و گفت: »با همسر 
و فرزندانم زندگي خوبي داشتيم ت��ا اينكه به خاطر 
دوستان ناباب ب��ه دام اعتياد افت��ادم. وقتي برادران 
همسرم خانواده ام را بردند ديگر انگيزه اي براي ترك 
مواد نداشت��م اين شد كه روز ب��ه روز ميزان مصرف 
مواد مخدر من بيشتر مي شد. « متهم در ادامه گفت: 
»با آم��دن دخترم احس��اس خوبي داشت��م و انگار 
زندگي ام تازه شد اما نتوانستم م��واد را كنار بگذارم 
به همين خاطر وقتي حال طبيعي نداشتم ناخواسته 
او را كتك مي زدم و آزار مي دادم. « متهم در آخرين 
دفاعش گفت: »باور كنيد خانواده ام را خيلي دوست 
داشتم و به آنها عالقه مند بودم. از اين اتفاق پشيمانم 
و از دخترم مي خواهم مرا ببخش��د. او برگش��ت كه 
مون��س تنهايي هايم باش��د، اما افسوس ك��ه قدر او 
ندانست��م و در حقش بدي ك��ردم. « در پايان هيئت 

قضايي وارد شور شد. 

كابوس هاي هولناك دختر نوجوان
در مسافرخانه وحشت

مردي كه چهار سارق را براي سرقت 150 ميليون توماني 
از ش�ركت دوس�ت صميمي اش اجير كرده ب�ود پس از 
سرقت عكس لوازم س�رقتي را براي فروش داخل كانال 
تلگرامي به اشتراك گذاشت اما خيلي زود دستش رو شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مأموران پليس پايتخت 
با تماس تلفني زن جواني در جريان زورگيري از مدير عامل 
شركتي قرار گرفتند و راهي محل شدند. مأموران در محل 
حادثه كه دفتر شركت پخش لوازم آرايش��ي و بهداشتي در 
حوال��ي دروازه دولت بود، دريافتند ساعت��ي قبل چهار مرد 
ناشناس به اين دفت��ر آمدند و دست و پاي م��رد جواني كه 
مديرعامل شركت است با طناب بسته اند و پس از سرقت دهها 

ميليوني از محل گريخته اند. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: كار م��ن خريد و پخش لوازم 
آرايشي و بهداشتي و معموالً هم تمامي خريد و فروش ها را 
در اين دفترم انجام مي دهم. ساعتي قبل چهار مرد به عنوان 
خريدار لوازم آرايشي وارد شركتم شدند. همان لحظه كه در 
را باز كردم متوجه شدم آنها خريدار نيستند و به همين سبب 
قصد داشتم از همسايه درخواس��ت كمك كنم كه دهانم را 
گرفتند و پس از بستن دست و پا و چشمانم مرا داخل اتاقي 
حبس كردند تا اينكه خواهرم كه به تلفنش جواب نداده بودم 
نگران من شده بود به شركتم آمد و با اين صحنه روبه رو شد و 
به مأموران موضوع را خبر داد. وقتي خواهرم دست و پايم را باز 
كرد، فهميدم زورگيران بيش از 150 ميليون تومان لوازم مرا 

سرقت كرده و فرار كرده اند. 
پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي بهش��تي، 
بازپرس دادسراي ويژه سرقت در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام پس از بررسي دوربين هاي مداربسته 
محل حادثه دريافتند چهار مرد جوان تمامي لوازم سرقتي را 

داخل چهار گوني بزرگ ريختند و از محل خارج شده اند. 
در حالي كه يك ماه��ي از حادثه گذشته بود و مأموران هيچ 
سرنخي از سارقان نيافته بودند شاك��ي به اداره پليس رفت 

و گفت مردي در كان��ال تلگرامي ل��وازم او را براي فروش به 
اشتراك گذاشت��ه است. وي گف��ت: امروز پ��س از بررسي 
كانال هاي تلگرامي مربوط به فروش لوازم آرايشي متوجه شدم 
كه مردي تعدادي از لوازم مرا كه سرقت شده بود براي فروش 

داخل كانال تلگرامي به اشتراك گذاشته است. 
پس از اين مأموران با هماهنگي م��رد فروشنده را بازداشت 
كردند. وي در بازجويي ها گفت كه لوازم آرايش��ي را از مرد 
ديگري خريده است. بدين ترتيب مأموران شش مرد ديگر 
را كه لوازم سرقتي را دست به دست خريده بودند بازداشت 
كردند تا اينكه آخرين خريدار، فروشنده اوليه را به نام حميد به 
مأموران پليس معرفي كرد كه مشخص شد حميد از دوستان 

صميمي شاكي است. 
سپس مأموران، حميد را به اتهام دست داشتن در سرقت 
لوازم آرايشي دستگير كردند. وي در بازجويي ها ابتدا منكر 
جرم خود شد، اما وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد اعتراف 

كرد براي سرقت لوازم دوست صميمي اش چهار مرد را اجير 
كرده است. وي گفت: شغل من آرايشگري است و شاكي هم 
از دوستان صميمي من است. او مدتي است در كار خريد و 
فروش لوازم آرايش فعاليت مي كند و هميشه هم به من لوازم 
مي فروشد و گاهي هم به عنوان واسطه براي آرايشگر هاي 
ديگر از او لوازم مي خرم و مي فروش��م. دوستم وضع مالي 
خوبي دارد و به همي��ن سبب مدتي است ب��ه او حسادت 
مي كنم تا اينكه نقش��ه سرقت از دفترش را طراحي كردم 
و چهار سارق را براي زورگيري اجير كردم. لوازم سرقتي را 
از طريق تلگرام به چند نفر فروختم و آنها هم براي فروش 
دوباره عكس هاي لوازم را داخل كانال تلگرامي به اشتراك 

گذاشتند كه شاكي متوجه شد و دست ما رو شد. 
پس از اين مأم��وران چهار مرد زورگي��ر را بازداشت كردند. 
متهمان در بازجويي ها به جرم خود اقرار كردند. تحقيقات از 

متهمان به دستور قاضي بهشتي ادامه دارد. 

حراج تلگرامي دست دزد آشنا را رو كرد

هفته ناجا

م�رد فريب�كار وقت�ي متوج�ه ش�د خان�واده دخت�ر م�ورد عالق�ه اش 
از متأه�ل بودن او با خبر ش�دند و به درخواس�ت خواس�تگاري اش پاس�خ 
منفي دادن�د ب�ا همدس�تي خواه�رزاده اش آنه�ا را تهديد به م�رگ كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 1۹:۳0شنبه 17 شهريور ماه امسال مرد جواني خودش را 
به كالنتري 1۳0 نازي آباد رساند و از دو موتورسوار نقابدار شكايت كرد. او گفت: لحظاتي 
قبل وقتي از استخر خارج شدم دو موتورسوار نقابدار راهم را بستند و با قمه و چاقو به من 
حمله كردند و من را از ناحيه دست و پا به شدت زخمي كردند. هنگام درگيري با فرياد 
از مردم درخواست كمك كردم و زماني كه رهگذران به سمت ما آمدند آنها فرار كردند. 
شاكي ادامه داد: در راه كالنتري بودم كه چند پيامك تهديد آميز دريافت كردم كه من 
و خانواده ام به مرگ تهديد شده بوديم. پيامك ها از شماره اي ناشناس ارسال شده بود. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور قاضي به اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران 
فرستاده شد. بررسي ها در اين باره در جريان بود كه شاكي دوباره خودش ر ابه پليس 
رساند و گفت بار ديگر از سوي همان دو موتورسوار نقابدار هدف حمله قرار گرفته است. 
او گفت: ساعت 11 شب كيسه زباله را برداشتم تا در سطل زباله اي كه سر كوچه مان 
است، بيندازم. وقتي وارد كوچه شدم ناگهان همان دو موتور سوار نقابدار به سمت من 
حمله كردند كه اين بار به سرعت خودم را به داخل خانه رساندم. لحظاتي نگذشته 
بود كه دوباره پيامك هاي تهديد آميز دريافت كردم. از ترس اينكه مبادا نقابداران به 
خانواده ام آسيب برسانند آنها را راهي شهرستان كردم و حاال هيچ امنيت جاني ندارم.
در شاخه ديگري از تحقيقات پليس مشخص شد خواهر شاكي از مدتي قبل با مردي 
۳5 ساله به نام سعيد آشنا شده است. همچنين مشخص شدكه سعيد از دختر جوان 
خواستگاري كرده است، اما تحقيقات شاكي نشان داده كه سعيد صاحب همسر و دو 

فرزند است براي همين به درخواست او جواب منفي داده است. 
خواهر شاكي در توضيح آشنايي اش با سعيد گفت: ۹ ماه قبل در تلگرام با سعيد آشنا 
شدم. براي مدتي ارتباط ما در تلگرام بود اما بعد از مبادله كردن شماره تلفن شروع به 
حرف زدن كرديم. سپس گفت وگوي تلفني ما به قرار مالقات تبديل شد و در يكي از 
همين مالقات ها سعيد از من خواستگاري كرد. او گفت كه مجرد است و از چند سال 
قبل از شهرستان براي كار به تهران آمده است كه حرفش را باور كردم، اما وقتي برادرم 
در اين باره تحقيق كرد متوجه شد كه سعيد دروغ گفته است براي همين رابطه ام را با 

او قطع كردم تا اينكه خبر رسيد برادرم به مرگ تهديد شده است. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات مأموران پليس، سعيد را به عنوان مظنون تحت 
تعقيب قرار دادند. آنها متوجه شدند كه او كارگر مغ��ازه اي ميوه فروشي در خيابان 

خاني آباد است كه هشتم مهرماه او را بازداشت كردند. 
سعيد اما مدعي شد كه در جريان حمله به شاك��ي و تهديد كردن خانواده اش نقش 
ندارد. در بررسي هاي بعدي اما خواهر زاده سعيد كه مردي 27 ساله به نام امير بود هم 
بازداشت شد. او مالك موتورسيكلتي بود كه مشخصات آن با مشخصات موتوري كه در 
جريان حمله به شاكي استفاده شده بود، مطابقت داشت. امير هم در اولين بازجويي ها 
منكر حمله به شاكي شد، اما در تحقيقات فني به جرمش اعتراف كرد. او گفت: مدتي 
قبل دايي ام به من خبر داد كه شاكي براي زني متأهل ايجاد مزاحمت مي كند و ازمن 
خواست به او كمك كنم تا او را ادب كند كه به حرفش اعتماد كردم اما بعداً متوجه شدم 
كه او به من دروغ گفته است. با اعتراف امير به مشاركت در ضرب و جرح و تهديد به قتل 
شاكي و معرفي دايي خود به عنوان متهم اصلي پرونده، سعيد هم در تحقيقات بيشتر 

اعتراف كرد كه قصد انتقام گيري از شاكي را داشته است. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: با تكميل پرونده، متهمان با صدور قرار قانوني از سوي مقام محترم 

قضايي روانه زندان شدند.

پزش�ك متخصصي كه پ�س از قتل پدرش ب�ا رضاي�ت اولي�اي دم از زندان 
آزاد ش�ده بود قبل از محاكمه از جنبه عمومي جرم به زندگ�ي اش پايان داد. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر خردادماه امس��ال بود بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 12۴ قلهك در جريان مرگ مشكوك 
مرد سالخورده اي قرار گرفت و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل شد. نخستين بررسي ها حكايت از اين داش��ت نوزدهم خردادماه امسال مرد 
سالخورده در حالي كه از ناحيه سر دچار آسيب شده بود براي درمان به بيمارستان 
منتقل مي شود تا اينكه چند روز بعد فوت مي كند. همچنين مشخص شد روز حادثه 
دختر مرد فوت شده از برادرش كه پزشك ارتوپدي است به جرم قتل پدرش شكايت 
كرده است. شاكي گفت: برادرم مدرك پزشكي ارتوپدي اش را از كشور اسكاتلند گرفت 
و به تهران بازگشت. پدرم عالوه بر اينكه هزينه تدريس برادرم را پرداخت كرد همه 
سرمايه اش را هم به نام برادرم زد، اما برادرم پس از بازگشت حتي آپارتمانش را نيز 
فروخت و با پدرم زندگي مي كرد تا اينكه از پدرم مي خواهد بقيه دارايي اش هم به نام او 
بزند، اما پدرم قبول نمي كند كه به خاطر همين موضوع پدرم را با بطري آب از ناحيه سر 
زخمي مي كند كه باعث مرگ او مي شود. همزمان با ادامه تحقيقات مأموران، پزشك 
متخصص را به اتهام قتل پدرش دستگير كردند. وي در بازجويي ها منكر قتل پدرش 
شد و در ادعايي گفت: چند روز قبل در شمال بوديم كه پدرم زمين خورد و سرش 
آسيب ديد. آن روز او را مداوا كردم تا اينكه روز حادثه با هم درگير شديم كه ناگهان 
حالش بد شد. متهم در ادامه به اتهام قتل پدرش راهي زندان شد تا اينكه مدتي بعد با 
رضايت اولياي دم از زندان آزاد شد. در حالي كه قرار بود متهم به زودي از جنبه عمومي 
جرم در دادگاه كيفري محاكمه شود زن صيغه اي او به دادسراي امور جنايي آمد و گفت 

كه چند روز قبل شوهرش در شهرستان نوشهر به زندگي اش پايان داده است. 

 مرگ خود خواسته 
پيش از جلسه محاكمه

تهديد به مرگ براي ازدواج دوم


