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دختر  17ساله قربانی اعتماد خود شد
گروه حوادث :ســرهنگ کارآگاه مرتضی
نثاری از دستگیری یک متهم بهمراه خواهرزاده
اش در یک پرونــده آدم ربایی منجر به آزار و
اذیت دختری  17ســاله خبر داد .ســرهنگ
مرتضی نثــاری در توضیح این خبر گفت  :در
روز چهاردهم شــهریور ماه سال جاری پرونده
اي تحــت عنوان فقدان دختری  17ســاله از
کالنتري  127نارمــک به پايگاه چهارم پليس
آگاهــي ارجاع شــد .پدر و مــادر فقدانی در
اظهارات خود عنوان کردند که دخترشــان در
روز دوازدهم شــهریور 97منــزل را به مقصد
منزل مادربزرگش ترک کرده و تاکنون مراجعه
نداشــته اســت .با آغاز رســیدگی به پرونده،
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی به تحقیق
از يکي از دوستان فقدانی پرداختند .مریم پس
از حضــور در پایگاه چهــارم پلیس آگاهی در
اظهاراتش بيان داشت« :از چندی پیش فقدانی
با جوانی بنام مسعود آشــنا شده بود تا اینکه
در روز سیزدهم شــهریور .... 97با لباسهای
پــاره و خوني به منزل ما آمد و البســه اش را
در خانــه ی ما تعويض کرد؛ زمانیکــه از ...در

خصوص این وضعیت سؤال کردم فقدانی بيان
داشت که دایی مســعود بنام سعید او را مورد
ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار داده و به همین
علت دیگر نمیتواند نزد خانواده اش بازگردد!!».
بــا توجه به اظهارات مریــم ،کارآگاهان پایگاه
چهارم پلیس آگاهی شناسائي متهمین پرونده
و به ویژه پيدايش فقداني را در دستور کار خود
قرار داده و با انجام اقدامات پلیســی موفق به
شناسایی محل سکونت مسعود در شهرستان
پاکدشت شدند .با شناسایی مخفیگاه مسعود
در شهرستان پاکدشت ،کارآگاهان پایگاه چهارم
پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با شــعبه هفتم
دادسرای ناحیه  27تهران و اخذ نیابت قضایی به
این شهرستان اعزام و طی یک عمليات ضربتي
موفق به دستگیری مســعود و در ادامه سعید
(دایی مسعود) شدند .مسعود در تحقیقات اولیه
منکر هرگونه اقدام به آدم ربایی و آزار و اذیت
فقدانی شد و مدعی شد که در ساعت  17روز
دوازدهم شهریور 97فقدانی را مالقات کرده و
در ساعت  21از هم جدا شدند و ديگر اطالعي
از سرنوشت وي ندارد؛ همچنين سعید نیز در

واژگونی مینیبوس با بیش از  25سرنشین
در بلوار آوینی
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از واژگونی یک
دســتگاه مینیبوس و مصدومیت شــدید تعداد زیادی از سرنشینان آن در بلوار
آوینــی خبر داد.جالل ملکی در گفتوگو با ایســنا ،درمورد جزئیات این حادثه
اظهار کرد :ســاعت  13:11دیروز واژگونی یک دســتگاه خودرو در بلوار آوینی
مقابل پمپ بنزین ســلمان فارسی به سامانه  125سازمان آتشنشانی اعالم شد
و بالفاصله ســه ایستگاه شــامل دو گروه حریق و یک گروه نجات به محل اعزام
شدند.سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اضافه کرد:
در محل مشاهده شــد که یک دستگاه مینیبوس که بیش از  25نفر سرنشین
داشت به دلیل نامشخصی با یک دستگاه پراید برخورد کرده و پس از انحراف از
مســیر اصلی و برخورد با تیر چراغ برق حاشــیه راه به پمپ برق ورودی جایگاه
پمپ گاز برخورد کرد و واژگون شد.ملکی درمورد وضعیت حادثه دیدگان گفت:
افراد زیادی در وضعیت بدی محبوس شده بودند و آتشنشانان به رهاسازی آنها
پرداختند و نزدیک  15نفری که توســط آتشنشانان خارج شدند همگی دچار
مصدومیتهای شدیدی شدند که در میان آنها چهار پنج کودک هم وجود داشت
که به دلیل واژگونی خودرو به اطراف پرت شــده بودند.وی با اشــاره به اینکه در
محل حادثه هیچ کدام از سرنشینان فوت نکردند گفت :با این حال اما چند نفر
دچار مصدومیتهای شدیدی شدند و عوامل اورژانس نیز برخی از مصدومها را در
محل درمان کردند و تعدادی از آنها را نیز به مراکز درمانی منتقل کردند.

تحقیقات اولیه مدعی شد که تاکنون با فقداني
مالقاتی نداشته و او را نديده است .همزمان با
ادامه تحقیقات از دو متهم دستگیر شده و پس
از انجام اقدامات پليسي ،سرانجام فقدانی در روز
چهارم مهر 97بــه صورت بالمکان در یکی از
پارکهای منطقه شرق تهران شناسائي و جهت
کشــف زواياي پنهان پرونده به پايگاه چهارم
منتقل شد .فقدانی در اظهار خود عنوان داشت:
در روز دوازدهم شهریور 97به همراه مسعود و
دايي اش سعید با خودروي شخصي به جاجرود
رفته بودیم که در آنجا ســعید به من حمله ور
شد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد؛ پس از آن
در ساعت  21مرا در سه راه تهرانپارس رها کرد
اما بخاطر مشکالت پيش آمده توانايي بازگشتن
به منزل را نداشــتم و طی این مدت در پارک
زندگــی میکردم .ســرهنگ کارآگاه مرتضی
نثاری ،رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،با اعالم این خبر گفت  :با تکمیل پرونده،
متهمین با صدور قرار قانونی روانه زندان شده و
پرونده آنها نیز جهت ادامه رسيدگي به دادگاه
کيفري استان تهران ارسال گرديد.

تصادف موتور سوار با  2تریلی جانش را گرفت

سرقت بیش از  3کیلوگرم طالجات توسط شاگرد مغازه طالفروشی
گروه حوادث :ســرهنگ کارآگاه حمداهلل علیزاده ،از
دستگیری کلیه متهمین پرونده سرقت بیش از  3کیلوگرم
طال از مغازه طالفروشی در منطقه بازار تهران و دستگیری
متهم اصلی پرونده پس از ورود غیرقانونی به کشــور خبر
داد .ســرهنگ حمداهلل علیزاده در توضیح این خبر گفت
 :در پــی وصول پرونده ای از کالنتری  113بازار با موضوع
«سرقت مغازه طالفروشی» ،شاکی پرونده در پایگاه هفتم
پلیس آگاهی تهران بزرگ حاضر شد و عنوان کرد که بیش
از  3کیلوگرم طالجات از مغازه وی سرقت شده است.
با بررسی تصاویر بدست آمده از دوربینهای مداربسته
مغازه طالفروشــی مشخص شد که یکی از شاگردان مغازه
طالفروشی بنام محسن ( 26ساله) در چندین مرحله اقدام
به ســرقت طالجات از داخل کرده و در حال حاضر نیز از

ایران خارج و به کشور یونان متواری شده است.
با وجود متواری شــدن متهم اصلی پرونده ،کارآگاهان
پایگاه هفتم با انجام تحقیقات پلیســی اطالع پیدا کردند
که محسن پس از انجام ســرقت ،زمان کافی برای فروش
تمامی طالجات مسروقه را نداشته و به همین علت دو تن
از دوستان خود را در ازای شراکت در پول حاصل از فروش
طالجات مســروقه ،مسئول فروش طالجات مسروقه کرده
و در ادامــه این دو نفر بنامهای اکبر و نعمت شناســایی،
دســتگیر و در تحقیقات پلیسی عنوان کردند که طالجات
مســروقه را به دو خریدار اموال مسروقه فروختند که این
دو نفــر نیز طی دو عملیــات جداگانه در محــدوده بازار
شناسایی ،دســتگیر و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران
بزرگ منتقل شــدند .سرهنگ کارآگاه حمداهلل علیزاده با

اعالم خبر دســتگیری متهم اصلی پرونده گفت :در ادامه
رســیدگی به پرونده و با کشــف قســمت قابل توجهی از
طالجات مســروقه ،کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی
تهران بزرگ اطالع پیــدا کردند که متهم اصلی پرونده به
تازگــی و به صورت غیرقانونی به ایران مراجعت کرده و در
حال حاضر در شهرســتان خوی از توابع شهرستان ارومیه
حضور دارد ؛ بالفاصله نیابت قضایی اخذ از دستگاه محترم
قضایی اخذ ،کارآگاهان پایگاه هفتم به شهرســتان ارومیه
اعزام و در روز یازدهم مهر 97موفق به دســتگیری متهم
اصلی پرونده شدند .در حال حاضر نیز متهم اصلی پرونده
در اختیار پایــگاه هفتم پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار
داشــته و تحقیقات از وی جهت تکمیل پرونده در دستور
کار قرار دارد.

انهدام باند جعل اسناد و مدارک هویتی و دستگیری  ۱۴نفر از اعضای باند قاچاق انسان
فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان از انهدام باند جعل
اســناد و مدارک هویتی و دســتگیری  ۱۴نفر از اعضاء باند
قاچاق انسان در این استان خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســردار «عزیزاهلل ملکــی» در جمع
خبرنگاران ،گفت :در پی دریافــت اخباری مبنی بر اینکه
افرادی با همکاری شــماری از کارکنان ادارات دولتی یکی
از شهرستانهای استان در امر جعل اسناد و مدارک هویتی
فعالیت دارنــد ،مراتب بهصورت ویژه در دســتور کار اداره
مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.
وی افــزود :مأموران با انجام اقدامــات فنی و اطالعاتی

دریافتند این افراد در ابعاد گســترده و بهصورت شبکهای و
سازمانیافته پس از رصد افراد متوفی فاقد ثبتاسناد فوتی،
با تبانی خانوادههای متوفی و همدستی ادارات دخیل ،نسبت
به تهیه اســناد سجلی هویتی با سیر مراحل اداری واقعی با
الصاق عکس اتباع خارجی و ایرانی در خصوص جعل اسناد
اقدام میکردند.
ملکی تصریح کرد :این کالهبرداران ضمن شناسایی اتباع
خارجی و یا افراد ایرانی بیهویت که قصد خروج از کشــور
و یا اقامت در داخل کشــور داشتند نسبت به سندسازی بر
اســاس سن  -جنس و چهره افراد با اخذ مبالغ زیادی بعضاً

تا  ۶۰۰میلیون ریال نســبت به تهیه و ارائه اســناد هویتی
اقدام میکردند .این مقام انتظامی اظهار کرد :با کار اطالعاتی
و تعقیــب و مراقبت شــبانهروزی محلهای حضور ،تردد و
ســکونت اعضاء باند ،نحوه فعالیت آنهــا و چگونگی ارتباط
اعضاء باند با همدیگر و با مشــتریان ،شناســایی و پس از
جمعآوری ادله و مستندات اولیه جرم ،سه نفر از اعضاء باند
در مسیر «شیراز  -بندرعباس» طی یک عملیات هماهنگ
شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد :مأموران امنیت عمومی اســتان همچنین
طی  ۴عملیات هماهنگ و بازرســی از  ۱۰واحد مسکونی و
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یکی از ادارات در شرق استان تعداد  ۱۰نفر دیگر از اعضاء را
دستگیر کردند .فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد:
در این پرونده درمجموع  ۱۴نفر شناسایی و دستگیر شدهاند
و از مخفیگاه متهمان بیش از  ۳۵۰فقره اوراق هویتی اعم از
(شناسنامه ،کارت هوشمند ملی ،کارت تردد اتباع خارجی،
اوراق تأییدیه اشتغال به تحصیل محصلین جعلی) ،تعداد۲۱
دستگاه تلفن همراه حاوی تصاویر و پیامکهای واتساپی و
اوراق هویتی جعل اسناد و مدارک اتباع ایرانی و خارجی ،دو
دستگاه کیس و یک دستگاه لپتاپ حاوی برنامهها و اسناد
مربوط به جعل مدارک مکشوفه کشف و ضبط شد.

دوئل خونین  ۲معلم در زنجان

افقی:

رئیس پلیس آگاهی اســتان زنجان از اختالف بین دو معلم که باعث قتل و
مرگ یکی از آنها شد خبر داد.به گزارش ساعت24؛ سرهنگ جعفر رحمتی رئیس
پلیس آگاهی اســتان زنجان اظهار کرد :طی چند روز گذشته اختالفات بین دو
همکار که با آموزش و پرورش به عنوان معلم همکاری داشتند منجر به قتل یک
نفر شــد.رئیس پلیس آگاهی استان زنجان با بیان اینکه اختالف این دو همکار
به چند ســال قبل برمیگشته است و همین امر موجب انگیزه قتل شده است،
گفت :بر همین اساس یک معلم حقالتدریسی که البته در حال حاضر همکاری با
آموزش و پرورش ندارد؛ شخصی که رابطه پیمانی داشته را به قتل رسانده است.
وی با اشاره به اینکه طبق بررسی کاراگاهان پلیس آگاهی مشخص شد که قاتل؛
مقتول را با ضربات چاقو به قتل رسانده است ،گفت :این قتل با تالش کاراگاهان
آگاهی خدابنده و با کشــف آلت قتاله کشف شد.سرهنگ رحمتی با بیان اینکه
قاتل و مقتول در بازه سنی  ۳۰تا  ۴۰سال بودهاند ،تصریح کرد :در این قتل نیز
عدم کنترل و خشم موجب قتل شــده است.رئیس پلیس آگاهی استان زنجان
در پایان با تاکید بر کنترل خشم حین عصبانیت افزود :عدم کنترل موجب بروز
عواقب جبرانناپذیری شده و آسیبهای اجتماعی را به دنبال دارد.

کالهبرداری که با نام مسابقات قرآنی
شهروندان را تیغ میزد به دام افتاد

 -11آزاد گشتن -از انواع جمله -پیشگویی
 -12تخته سفید که روی آن با ماژیک مینویسند -شجاع و دلیر چون شیر
 -13از مارکهای خارجی لوازم برقی -سلسلهای که قبل از پهلوی بر ایران
حکومت داشتند -کلمه تحسین و تعجب
 -14سلســلهای که پیش از اســام در یمن دارای تمدن باشکوهی بودند-
خانه و اسباب خانه
 -15از شــاهان دیالمه که بعد از برادر خود عضد الدوله به حکومت رسید-
قسمت حافظه دائمی رایانه است.
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رئیس پلیس فتا استان خراسانشمالی از شناسایی و دستگیری فردی که با
انجام تماس تلفنی نســبت به کالهبرداری از شهروندان اقدام میکرد ،خبر داد.
به گزارش ساعت24؛ ســرهنگ علی اعتمادی رئیس پلیس فتا خراسانشمالی
گفت :در پی مراجعه شــماری از شــهروندان به این پلیــس مبنی بر اینکه به
طرز مشکوکی از حساب بانکی آنان مبالغ هنگفتی برداشت شده است بالفاصله
موضوع با جدیت در دســتور کار مأموران این پلیس قــرار گرفت.وی افزود :در
بررسی و تحقیقات اولیه همچنین اظهارات شکات مشخص شد کالهبردار با فرد
موردنظر خود تماس تلفنی برقرار کرده و عنوان میکند که فرد در قرعهکشــی
مســابقات قرآنی برنده جایزه نقدی کمکهزینه ســفر به عتبات عالیات شده و
س از آن با فریب دادن شــخص وی را پای دســتگاه عابر بانک کشــانده و با
پ 
راهنماییهای غلط و پیچیده نسبت به انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب
وی اقدام میکند.سرهنگ اعتمادی افزود :کارآگاهان این پلیس با انجام تحقیقات
گســترده اطالعاتی و تالش شبانهروزی به هویت کالهبردار پی برده و سپس با
انجام عملیاتی پلیسی وی را دســتگیر و به این پلیس انتقال دادند.وی با اشاره
به اینکه متهم در ابتدا منکر انجام هرگونه عمل خالف قانون شــده اســت ،در
ادامه اظهار کرد :این فرد در مواجهه با اسناد و ادله موجود لب به اعتراف گشود
و عنوان کرد بهعلت مشکالت مالی دســت به این اقدام زده است.رئیس پلیس
فتا خراسانشــمالی با اشــاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام
مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شــد ،خاطرنشان کرد :پلیس فتا بهصورت
شبانهروزی آماده پاسخگویی به شهروندان است.

 ٣باند مدارک آموزشی در خراسان رضوی منهدم شد
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت :با پیگیری شبانه روزی پلیس
فتا موفق به انهدام  ٣باند تهیه و توزیع مدارک آموزشــی از دیپلم ،کارشناســی،
کارشناســی ارشد و دکترا شدیم .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛
ابراهیم قربانزاده سرپرست پلیس خراسان رضوی گفت :تعداد مدارک ضبط شده
حدود هزار و  ٧٠مدرک بوده است.سرپرســت پلیس خراســان رضوی ادامه داد:
موسســات افق خوارزمی ،جلوههای آفرینش تفکر و شرکت خصوصی پانا اقدام
به جعل این مدارک میکردند.قربانزاده گفت :افزایش کشــفیات جرایم ٤٠درصد
بوده و افزایش  ٢٢درصدی دســتگیری را در استان داشته ایم .ابراهیم قربانزاده
در ارتباط با کالهبرداری ســکه ثامن در استان گفت :تعداد زیادی از شهروندان
مشــهد ثبت نام کردند که توانستیم در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی دونفر از
اعضای اصلی را دســتگیر کنیم  .سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی
در ارتباط موارد اعتیاد آور فضا مجازی گفت :گســترش رواج دوستیها و ازدواج
اینترنتی ،افزایش آمار خودکشی و جداییها ،ایجاد شبهه و سردرگمى جوانان از
موارد اعتیاد فضای مجازی است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک و راهور ناجا از تصادف  2تریلی و یک موتورسیکلت
خبر داد.سرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با ایسنا ،در این باره اظهار کرد :بامداد
دیروز ساعت  1:45در کیلومتر یک محور سلفچگان در مسیر ساوه-همدان یک
دستگاه تریلی هوو و یک دستگاه تریلی رنو با یک موتورسیکلت تصادف کردند.
وی ادامــه داد :بر اثر این حادثه راکب موتــور در همان محل فوت کرده و طبق
بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان نیز علت وقوع این حادثه بیتوجهی
راننده تریلی هوو به جلو بوده است.

یک کشته و ۱۵مصدوم در تصادف اتوبوس با کامیون
ســخنگوی اورژانس از تصادف یک کامیون و اتوبوس با یک کشته و  ۱۵مصدوم
خبر داد.مجتبی خالدی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :ساعت  ۲بامداد دیروز
 ۱۸مهرماه یک اتوبوس با کامیونی در اتوبان زنجان-قزوین کیلومتر  ۶۵تصادف
کردند که در پی آن ۶دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.وی با بیان
اینکه زمان رسیدن اولین آمبوالنس ۷دقیقه بعد از وقوع حادثه بود گفت :در این
تصادف ۱۵نفر مصدوم شــدند که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال
یافتند ،همچنین یک نفر نیز جان خود را از دست داد.به گفته سخنگوی اورژانس،
علت این حادثه توسط عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

کشف بیش از  ۱۱تن انواع مواد مخدر و روانگردان
در یک هفته
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف  ۱۱تن
انواع مواد مخدر و روانگردان در هفته اخیر در کشور خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان؛ اســدالههادینژاد معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد
مبارزه با مواد مخدر گفت :مجموع کشفیات هفته اخیر  ۱۱هزار و  ۲۱۱کیلوگرم
اســت که نسبت به هفته گذشــته که  14هزار و  248کیلوگرم بوده ،حدود ۲۷
درصد کاهش را نشان میدهد.وی افزود :کشف محموله  ۱۰۷۵کیلوگرمی هروئین
در آذربایجان غربی از مهمترین کشــفیات هفته جاری است.هادینژاد در ادامه
گفت :بیشــترین حجم مواد مکشوفه مربوط به تریاک به میزان  ۷۸۲۹کیلوگرم
بوده است که  ۷۰درصد مجموع کشفیات را شامل میشود.وی افزود :همچنین از
مرفین،

این میزان ۶۶۵ ،کیلوگرم حشیش ۱۳۶۹ ،کیلوگرم هروئین ۷ ،کیلوگرم
 ۱۸کیلوگرم شیشــه ۱۳۹ ،کیلوگرم مواد پیشساز ۱۴۴۱ ،عدد قرص روانگردان
و  ۱۳۲۱کیلوگرم ســایر مواد کشف و ضبط شده است.معاون مقابله با عرضه و
امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این میزان از کشفیات طی
 ۱۳۰۰فقره عملیات صورت گرفته اســت ،گفت :سرانه کشفیات مواد مخدر در
این دوره  ۸.۶کیلوگرم به ازای هر عملیات بوده اســت.وی افزود :از مجموع ۱۳۹
لیتر مواد پیشســاز مکشوفه در این مقطع مقدار  ۸۴لیتر مواد مکشوفه مربوط
به اســتان تهران و  ۴۰لیتر مربوطه به اســتان آذربایجان غربی و مابقی مربوط
به البرز است.هادینژاد تصریح کرد :از مجموع  ۱۴۴۱عدد قرصهای روانگردان
مکشــوفه در این مقطع ،بیشترین تعداد به ترتیب با  ۸۱۰عدد مربوط به استان
آذربایجان غربی ۴۲۰ ،عدد استان البرز ۱۱۱ ،عدد استان همدان و مابقی مربوط
به گیالن ،تهران  ،هرمزگان ،گلســتان ،سیستان و بلوچستان و سمنان میباشد.
وی با بیان اینکه بالغ بر  ۷۴.۷درصد کشــفیات این دوره زمانی مربوط به شش
استان کشور میباشــد ،اظهار کرد :بیشترین حجم کشفیات با  ۲۴۳۰کیلوگرم
مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که معادل  ۲۵درصد کشفیات کشور
میباشد و کرمان با  ۲۱۲۷کیلوگرم ،هرمزگان با  ۱۴۰۰کیلوگرم ،آذربایجان غربی
با  ۱۱۰۰کیلوگرم و خراسان جنوبی با  ۶۶۰کیلوگرم و فارس با  ۶۵۸کیلوگرم به
ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد
مخدر ،معاون دبیرکل ســتاد بیان کرد :سهم کشفیات  ۳استان اولویتدار حوزه
مقابله در شرق کشور یعنی سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان از کشفیات
کل کشــور در هفته مذکور  ۵۳.۲درصد است.هادی نژاد در تشریح خبر کشف
بیــش از هزار کیلوگرم هروئین در آذربایجان غربی گفت :ســربازان گمنام امام
زمان (عج) با همکاری گمرک مرز بازرگان یک محموله قاچاق مواد مخدر را که
قرار بود از مرزهای جمهوری اسالمی ایران به سمت ترکیه حرکت کند ،متوقف
و مقدار  ۱۰۷۵کیلوگرم هروئین را که به طرز ماهرانهای در کف تریلی جاســاز
شــده بود ،کشف و راننده آن را دستگیر کنند.وی در پایان گفت :طی این مدت،
 ۱۴۷دســتگاه خودرو ۲۷ ،دستگاه موتور سیکلت ۹ ،قبضه سالح و  ۱۹دستگاه
موبایل توقیف شد.

تصادف اتوبوس حامل دانشآموزان تبریزی
اتوبوس حامل دانشآموزان تبریزی در یک کیلومتری تبریز تصادف کرد.به گزارش
ایلنا ،اتوبوس حامل دانش آموزان تبریزی در یک کیلومتری تبریزی نرســیده به
ائــل گلی ،به دلیل لغزندگی جاده واژگون شــد.تاکنون یک نفر از دانش آموزان
و یک بزرگسال کشــته و  40نفر از دانش آموزان مجروح شدهاند.سعید کنعانی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی در این باره به خبرنگار ایلنا گفت:
فعال دلیل تصادف به طور دقیق فعال مشــخص نشــده است اما از آنجا که درآن
مناطق بارندگی آغاز شــده است علت تصادف بارندگی و لغزندگی جاده گزارش
شده است .از وضعیت جسمانی راننده هم در حال حاضر خبری نداریم.به گزارش
ایلنا دانشآموزان در مقطع دبیرستان بودند و از اردوی راهیان نور باز میگشتند.

باند قاچاق انسان در هرمزگان متالشی شد
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :اعضای باند  14نفره جعل اســناد و مدارک
هویتی و قاچاق انسان از سوی پلیس امنیت عمومی این استان دستگیر شدند .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سردار عزیزاهلل ملکی فرمانده انتظامی هرمزگان
در جمع خبرنگاران گفت :این افراد که شــماری از آنان از کارکنان ادارات دولتی
یکی از شهرســتانهای استان هســتند ،پس از یک ماه کار پلیسی و اطالعاتی
دستگیر و گروه آنان متالشی شد.رییس پلیس هرمزگان ادامه داد :دستگیرشدگان
که ســه نفر آنان زن است ،به صورت ســازمان یافته و با استفاده از مدارک فوت
شدگانی که مرگ آنها به ثبت نرسیده با تبانی برخی کارکنان ادارات متولی ،نسبت
به تهیه اســناد هویتی جعلی به صورت کامل حرفه ای اقدام میکردند.وی افزود:
اعضای این باند برای کسانی که قصد خروج غیرقانونی از کشور و یا اتباع بیگانهای
که قصد اقامت در ایران داشتند ،اسناد و مدارک مورد نیاز تهیه میکردند.سردار
ملکی اضافه کرد :روش کار این باند بسیار حرفهای بود و شناسنامه و کارت ملی
هوشمند را بر اساس سن ،جنس و چهره افراد تهیه کرده و از متقاضیان پولهای
هنگفت حتی تا  600میلیون ریال دریافت میکردند.فرمانده انتظامی هرمزگان
یادآور شد :بیش از  350فقره اوراق هویتی از مخفیگاه  14متهم این پرونده کشف
شــد.وی ادامه داد :این اوراق شامل شناسنامه ،کارت هوشمند ملی ،کارت تردد
اتباع بیگانه و اوراق تایید اشــتغال به تحصیــل و مدارک تحصیلی ،مدارک اتباع
ایرانی و خارجی 21 ،دستگاه تلفن همراه ،دو دستگاه کیس رایانه و یک دستگاه
رایانه دســتی (لب تاپ) با برنامهها و نرم افزارهای جعل اسناد است.سردار ملکی
گفت :تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و احتمال دستگیری افراد
دیگری در هرمزگان و استانها دیگر وجود دارد.

