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کوتاه از حوادث
خودکشی جوان  ۳۳ساله
با اسلحه

فرمانده انتظامی الهیجان در استان گیالن
گفت :جوانی  ۳۳ســاله در حاشیه استخر
الهیجان با ســاح گرم اقدام به خودکشی
کرد .به گزارش عصرایران ،ســرهنگ قاسم
جانعلیپور اظهار کرد :در پی تماس تلفنی
با مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر
تیراندازی و خودکشــی فردی در حاشــیه
استخر شهرستان الهیجان ،بالفاصله ماموران
انتظامی به محل اعالمی اعزام شدند .فرمانده
انتظامی شهرستان الهیجان افزود :با حضور
پلیس و تحقیقات اولیه مشخص شد ،مردی
 ۳۳ســاله اهل دزفول و ساکن الهیجان به
دالیــل نامعلوم با یک قبضه ســاح گرم با
شلیک به سر خود ،اقدام به خودکشی کرده
است .با هماهنگی مقام قضائی ،جسد متوفی
برای ســیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی
منتقل شد.
مرگ مرد زنجانی زیر کامیون

راکب موتورسیکلت بر اثر تصادف با کامیون
درجــاده زنجــان  -خرمدره بــه کام مرگ
فرو رفت .به گزارش رکنا ،سرهنگ عظیمی
رئیس پلیس راه زنجان گفت :کارشناســان
پلیس راه با حضــور در صحنه حادثه ،علت
تصــادف را انحراف به چــپ از جانب راکب
موتور سیکلت اعالم کردند.عظیمی با بیان
اینکــه تــردد در جادههای زنجــان عادی
و روان اســت بر لزوم رعایــت قوانین برای
پیشــگیری از بروز حوادث تلــخ رانندگی
تاکید کرد.
توقیف سوخت قاچاق

با تالش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان سیســتان و بلوچستان  31هزار لیتر
بنزین قاچاق خــارج از چرخه قانونی توزیع
کشف شد.سرهنگ حســین علیزاده مقدم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان
و بلوچســتان در گفت و گو با پايگاه خبري
پليس ،در تشــريح اين خبر اظهار داشــت:
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان
حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و
بازرسی "شهید صدوقی نصرت آباد" به یک
دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند .وی
افزود :مأموران پس از متوقف کردن خودرو
در بازرسی از آن  31هزار و  500لیتر بنزین
قاچاق و خــارج از چرخه قانونــی توزیع را
کشف کردند.
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کوتاه از حوادث

خوش بوترین دزد تهران بازداشت شد
ســارق مغازههای ادکلن و عطر فروشی در بازار تهران دستگیر
شد.ســارق حرفهای در بازار تهران مغازههای ادکلن فروشی را
هدف سرقت قرار داد.
به گزارش رکنا ،سرهنگ دوســتعلی جلیلیان سرکالنتر هفتم
پلیس پیشگیری تهران گفت :در پی وقوع سرقت از مغازه عطر
و ادکلن در بازار بررســی موضوع در دســتور کار تیم عملیات
کالنتــری  113بازار قرار گرفت.وی عنوان کرد :ماموران پلیس
تحقیقات گستردهای را در این زمینه آغاز کرده تا اینکه متوجه
شــدند فردی قصد فروش مقادیری اموال مســروقه را به یک
مالخر دارد.
ســرکالنتر هفتــم پلیــس پیشــگیری تهــران با اشــاره به
هماهنگیهای قضائــی ،ادامه داد :تیم عملیات پلیس با حضور

ل یا پوچ را کشیده
س آی تی که نقشه و طراحی بازی گ 
خانم مهند 
بــود تا از این طریق قمار کند و پول هنگفتی به جیب بزند به دام
افتاد و پلیس فتای خراســانرضوی از راز یک شبکه قماربازی در
مشــهد پرده برداشت.به گزارش رکنا ،با توجه به دستور دادستانی
کشــور مبنی بر مقابله با سایتهای شــرطبندی و قمار بازی در
بستر فضای مجازی ،طرحی با هدف شناسایی و مسدودسازی این
درگاههای اینترنتی از ســوی پلیس فتای استان خراسان رضوی
اجرا شد .کارشناسان فضای مجازی این استان در اقدامی تخصصی
در بســتر سایبری با رصد اطالعاتی به ســرنخهایی از یک سایت
قماربازی با ترفندی حیلهگرانه دست یافتند که نشان میداد افرادی
در خارج از کشــور این درگاههــای اینترنتی غیر مجاز را مدیریت
میکنند .مأموران پس از شناســایی سایت مورد نظر دریافتند که
گردانندگان این درگاه اینترنتی با ترفند بازی گل یا پوچ طعمههای
خــود را فریب داده و مبالغ زیادی را از آنها کالهبرداری کردهاند.
قربانیــان این بازی مجازی هم به خیال اینکه پولشــان را در قمار
باختهاند ،بازی را خاتمه داده و موضوع را نیز پیگیری نمیکردهاند.
از سوی دیگر گردانندگان سایت نیز برای اینکه طعمهها را به ادامه
بازی ترغیب کنند در مراحل اولیه بازی مبالغی را به عنوان جایزه
به آغازکننده بازی میداد ه و در مراحل باالتر که رقم قمار افزایش
مییافته نقشه شــوم خود را عملی میساختهاند .مأموران پلیس
فتا پس از مسدودسازی فعالیت این سایت قماربازی به شناسایی

ت فنی و پلیســی ،لب به
انتظامی اظهار کرد :متهم در تحقیقا 
اعتراف گشــوده و از راز  3ســرقت ادکلنهای گرانقیمت از
مغازههای بازار پرده برداشــت و با بازرســی از مخفیگاه متهم
 140عــدد ادکلــن گرانقیمت به ارزش تقریبــی یک میلیارد
و  200میلیون ریال کشــف شد.ســرهنگ جلیلیــان با بیان
اینکه مال باختگان این پرونده شناســایی و متهم با دســتور
مقــام قضائی روانه زندان شــد ،ابراز کرد :مغــازه داران حتما
پس از قفل شیشههای ســکوریت مغازه از دربهای فلزی نیز
اســتفاده کرده تا مجرمان در رسیدن به اهداف شومشان ناکام
بمانند.

خانم مهندس گرداننده شبکه قمار بود

فتای استان خراسان رضوی در تشریح دیگر ابعاد این پرونده گفت:
طبق بررسی کارشناسان ما تاکنون بیش از  100نفر از شهروندان
مشهدی در این سایت اقدام به قمار کرده که بیش از یک میلیارد
تومان از سرمایه خود را باختهاند .سرهنگ جواد جهانشیری ادامه
داد :بر اســاس گزارشهای مأموران ما و بررسیهای برنامهنویسی
سایت مسدود شده ،شگرد گردانندگان این سایت به اینگونه بوده
است که در مراحل باال هیچکدام از گویها حاوی گل نبوده و عمال
فرد بازیکننده هر کدام از آنها را انتخاب میکرده بازنده این بازی
میشده و مبلغ پیشــنهادیاش را از دست میداده است.این مقام
ارشد پلیس فتای استان بیان کرد :در یکی از پروندههای اخیر که
مربوط به سایت شــرطبندی با شگرد پیشبینی نتیجه مسابقات
فوتبال بود فردی مبلغ  700میلیون تومان خود را از دست داده بود
که تحقیقات در این پرونده برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه
دارد .سرهنگ جهانشیری به شهروندان هشدار داد :کاربران فضای
مجازی اطالع داشــته باشند که اغلب گردانندگان این سایتهای
شرطبندی و قمار در خارج از کشور هستند و دسترسی به این افراد
نیز دشوار است بنابراین شهروندان توجه داشته باشند بههیچوجه
به این درگاههای اینترنتی که تحت عناوین مختلف جذب مخاطب
میکنند ،اعتماد نکرده و وارد بازی آنها نشوند .عالوه بر این طبق
قانون فردی که در این سایتها اقدام به قمار میکند نیز مجرم است
و در صورت احراز جرم با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

چند تن از بازیکننــدگان پرداختند و در چند روز اخیر موفق به
شناســایی بیش از  100نفر در مشهد شدند .یکی از مالباختگان
که زن جوان و دارای مدرک مهندســی  itاز یکی از دانشگاههای
معتبر استان اســت پس از احضار به مرکز فرماندهی پلیس فتای
خراسان رضوی مدعی شــد که از نوع شگرد و شیوه سایت مورد
نظر آگاهی داشــته است در این میان اما ســعی داشته تا با آغاز
بــازی در مراحل اولیه مبالغی را دریافت کنــد اما با توجه به نوع
برنامهنویسی سایت نه تنها موفق نشده بلکه یک میلیون تومانش
را هم باخته اســت .این زن جوان به دلیل انجام قمار که خود در
مظان اتهام بود پس از تشــکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به
دادسرا معرفی شد .یکی دیگر از مالباختگان این پرونده که بیش از
 10میلیــون تومان از ســرمایه خود را در این بــازی باخته بود و
حاال در جایگاه متهم قرار داشت پس از احضار به مرکز فرماندهی
پلیس فتای اســتان خراسان رضوی به افسر تحقیق پرونده گفت:
بازی در این سایت شبیه به بازی قدیمی گلیا پوچ بود باید از بین
 4گوی گل را پیدا میکردید .قبل از آغاز بازی رقم پیشــنهادی را
اعالم میکردید و وارد بازی میشــدید .بازی در مراحل ابتدایی به
نفع بازیکننده بود اما در مراحل باالتر شــکل بازی تغییر میکرد
و همه آنچه برده بودید از دستتان میرفت .چراکه انتخاب اشتباه
مســاوی با باختن پول پیشــنهادی بود .این فرد که مردی جوان
است نیز پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد .رئیس پلیس

مرگ ساختگی مرد اراکی در چاله آسانسور

مرگ مشــکوک یــک مــرد در اراک راز یک قتــل را برمال کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان از کشف یک قتل در تحقیقات تخصصی
و علمی کارآگاهان پلیس اراک خبر داد .به گزارش رکنا ،سرهنگ
کارآگاه کامیار چهری رئیس پلیس آگاهی اســتان گفت :در چند
روز قبل ،گزارشی از فوت مشکوک فردی به علت سقوط از ارتفاع
در ساختمانی در حال ساخت در یکی از خیابانهای شهر اراک به
مرکز فوریتهای پلیس  ۱۱۰اعالم شــد.وی اضافه کرد :با حضور
تیم گشــت انتظامی و کارآگاهان اداره مبــارزه با جرایم جنائی و

اجیر کردن آتش افروز
برای انتقام از همسر سابق

در محــل موردنظر متهم را هنگامی که قصد فروش این اموال
را داشــت ،دســتگیر و به اداره پلیس منتقل کردند .این مقام

متهــم در تحقیقات فنی و پلیســی ،لب به اعتراف
گشــوده و راز  3ســرقت ادکلنهای گرانقیمت از
مغازههای بازار پرده برداشت و با بازرسی از مخفیگاه
متهم  140عــدد ادکلن گرانقیمت به ارزش تقریبی
یک میلیارد و  200میلیون ریال کشف شد

تشــخیص هویت این پلیس در محل ،بررســیهای تخصصی در
خصــوص علت وقوع این حادثه آغاز شــد.این مقام انتظامی ادامه
داد :در تحقیقات اولیه ،یکی از کارگران ساختمان مدعی بود که با
متوفی درگیر شده و او به علت سهل انگاری به سمت چاله آسانسور
رفته و سقوط کرده است .چهری اضافه کرد :از همان دقایق اعالم
این گزارش ،با بهرهگیری از روشهای علمی و تخصصی بررســی
موضوع آغاز شــد و ســرانجام کارآگاهان پلیس بعد از  ۴۸ساعت
به اســناد و مدارکی مبنی بر نقش یکــی از کارگران در وقوع این

مشاور قالبی قوه قضائیه
در یزد دستگیر شد

معــاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی از دســتگیری عامل حریق
عمــدی در محــدوده جنوب غرب تهــران خبر داد.به گزارش باشــگاه
خبرنــگاران ،ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبــارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهــی اظهار کرد :گزارش حریــق خودرویی در منطقه
جنــوب تهران به پلیس و ماموران آتش نشــانی اعالم شــد .وی عنوان
کرد :با اعالم این خبر ماموران راهی محل شــده و پس از اطفای حریق
بــا صاحب خودرو که زن جوانی بود
مواجه شدند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران ابراز داشت :زن جوان
در تحقیقات پلیســی اظهــار کرد،
نمیدانم چه کسی خودروام را آتش
زده است .داخل خانه خواب بودم که
با صدای همســایهها بیدار شدم و از
طرفی متوجه آتش سوزی در خیابان
شــدم .خودم را بالفاصله به خیابان رساندم و با خودرو تیبا سفید رنگم
مواجه شدم که در حال ســوختن بود .سرهنگ نثاری ادامه داد :بدنبال
این آتش سوزی ،کارآگاهان اداره  ۱۶پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود
را آغاز کرده و در نخســتین گام به ســراغ دوربینهای مداربسته اطراف
محل حادثه رفتند .بازبینی دوربینها نشــان میداد که خودروی لیفان
قرمــز رنگی لحظاتی قبل از آتش ســوزی در مقابل خودروی تیبا توقف
کرده و یکی از سرنشــینان خودرو از داخل آن پیاده شده و بنزین روی
خــودروی تیبا ریخته و پس از به آتش کشــیدن خودرو از آنجا متواری
میشــوند .وی افزود :بدین ترتیب شــماره پالک خودرو استعالم شده و
هویــت مالک خودرو که مرد جوانی به نام امیر بود بدســت میآید .این
مقــام انتظامی ادامه داد :در تحقیقات کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس
آگاهــی تهران از مالک خودرو ،مرد جوان ابتدا مدعی شــد که از هویت
مرد آتش افروز بیخبر است.
شــب حادثه در حال تــردد در خیابان بودم که مــردی را کنار خیابان
دیدم که به انتظار تاکســی بود .چون دیر وقت بود او را ســوار خودروام
کــرده و مرد جوان از من خواســت او را در همان حوالــی پیاده کنم و
بعــد هم من آنجا را ترک کردم و نمیدانم چــه اتفاقی افتاد .وی گفت:
امــا آنچه صاحب خودروی لیفان بیان کــرده بود با حقیقت متفاوت بود
چــرا که دوربینها ضبط کرده بودند که مرد آتش افروز مجدد ســوار
خودروی لیفان شــده است .با نشــان دادن فیلم دوربینهای مداربسته
بــه امیر او به ناچار لب به اعتراف گشــود و گفت :یکی از دوســتانم به
نام شــایان  ۲ســال قبل از همســرش جدا شده اســت .او کینه زیادی
از همســرش به دل داشــت و چند روز قبل به مــن گفت میخواهد از
همسرش انتقام بگیرد .درنهایت هم از من خواست در این انتقامگیری با
او همراه شــوم .برای این کار  ۵۰۰هزار تومان به من و یکی از دوستانم
داد و آدرس محل زندگی همسرش و مشخصات خودروی او را نیز به ما
داد تا خودرو را به آتش بکشیم .سرهنگ نثاری اضافه کرد :با اعتراف مرد
جوان ،شایان که دســتور این آتش سوزی را صادر کرده بود و همدست
دیگر امیر بازداشــت شدند .متهمان در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم
پلیــس آگاهــی پایتخت قرار داده شــده و تحقیقــات در این خصوص
ادامه دارد.

بــر مبنای یک گــزارش مردمی و با تالش کارشناســان حفاظت و
اطالعات دادگســتری اســتان یزد ،فردی که مدعی بود مشاور قوه
قضائیه است و مشکالت حقوقی و قضائی مردم را حل میکند در یزد
دستگیر شــد .رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری استان یزد در
این رابطه گفت :پس از دریافت یک گزارش مردمی مبنی بر فعالیت
یک فرد مشکوک که مدعی است مشکالت غیر قابل حل در دستگاه
قضائــی را میتواند در ازای دریافــت مبلغی پول حل کند ،مراتب با
اخذ دستور قضائی در دستور کار قرار گرفت.
مجید فرهمند زاده افزود :فرد دســتگیر شده در یک فرایند حساب
شــده از یک وکیل آشــنا به امور حقوقی نیز بهره گرفته و در عین
پیشبرد برخی از امور کاری و معامالتی خود ،برای موجه جلوه دادن
طرح کالهبرداری خود ،جلســهای با افــراد دارای پرونده و وکیلی
که از تهران به یزد دعوت کرده میگذاشــته تــا اعتماد این افراد را
بــرای پرداخت هزینه جلب نماید .وی اظهار داشــت :این فرد برای
اینکــه بتوانــد افــراد دارای مــال و مکنــت را به دام بینــدازد و
بهره کشی مالی خود را به ثمر بنشاند حین برخی از برنامههای مالی
و تجــاری ،عنوان میکرده که فقط پروندههای ســنگین و الینحل
را میپذیــرد و حتــی در موردی برای کاهش هــر ماه حبس مبلغ
100میلیون ریال را اعالم کرده بوده اســت .این مقام قضائی با اشاره
به اینکه همــه افراد دارای مراوده با این فــرد برای اخذ توضیحات
به حفاظت و اطالعات دادگســتری احضار شــدند ،بیان داشــت :با
هوشمندی یکی از شــهروندان و اطالع به ستاد خبری ،این پرونده
قبل از اینکه فرد دســتگیر شده بتواند پولی را اخذ و یا سوء استفاده
مالی انجام دهد جمع شــد و از ضرر و زیان به شهروندان پیشگیری
گردیــد .وی به برگزاری جلســات این شــخص بــا مراجعان خود
در دفتر یک شــرکت تجاری و همچنین یک دفتر بیتابلو و بینشان
در یــک پاســاژ خلــوت اشــاره کرد و گفــت :برای هر شــهروند
باید مســجل باشــد که کســی که داعیه ارتباط با مسئوالن ارشد
قــوه قضائیه را دارد وقتی که بدون خبر و حضور مســئوالن قضائی
اســتان در یک مکان غیر مرتبط دیــدار بر قرار میکند حتما دنبال
یک امر غیر قانونی است.
رئیس حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان یزد ،خاطرنشــان
کــرد :بهتریــن راه برای تحقــق عدالت و گرفتن حق ،تمســک به
قانون و تبعیت از مقررات اســت و توســل به افرادی که ادعای نفوذ
بــه غیر حــق و حل و فصــل پرونده به شــیوههای غیــر قانونی و
فــرا قانونــی دارنــد بدون شــک ضرر و زیــان دیگری اســت که
به فــرد وارد میگردد.وی افــزود :اکثر افرادی کــه ادعای نفوذ در
قوه قضائیه را دارند به طور معمول از کالهبرداران حرفهای هستند که
به محض اخذ پول ردی از خود به جای نمیگذارند و این شهروندان
هســتند که از اعتمــاد بیجا به این افراد ســود جو و منفعت طلب
متضرر میگردند.
فرهمنــد زاده تأکید کرد :حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان
همواره در صیانت از حق شــهروندان آماده بررســی موارد مشکوک
میباشــد و مردم نیز میتوانند در مواجهه با افراد دارای ادعای نفوذ
ابتــدا مراتب را با نهادهــای امنیتی ،نظارتــی و اطالعاتی در میان
بگذارند و از اعتماد بیجا خودداری نمایند.

مفقودی
ســند کمپانی اتومبیــل پژو  207مدل  99ســفید به شــماره انتظامی
 96ایران  597ط  25و شماره موتور  178B0037437و شماره شاسی
 NAAR03FE9LJ141104بــه نام فهیمه اخیانی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
کارت اتومبیــل دوو ماتیز مدل  81آبی روغنی متالیک به شــماره
انتظامی  33ایران  879ق  86و شــماره موتور  919172و شــماره
شاسی  IR80155038146به نام فاطمه سمندری مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

حادثه دست یافتند .رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی خاطرنشان
کرد :در تکمیل بازجوییهای کارآگاهان پلیس ،سرانجام مشخص
شــد که فرد متوفی در طبقه هفتم این ســاختمان نیمه کاره در
خصوص موضوعی با یکی دیگر از کارگران درگیر شــده و در حین
این درگیری ،توسط فرد دیگر به داخل چاله آسانسور هل داده شده
و جان خود را به علت شدت جراحات وارده از دست داده است.این
مقام انتظامی اضافه کرد :در این خصوص پروندهای تشــکیل و در
حال سیر مراحل قانونی است.
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افقی

  - 1اسلوبها  -اثری از فریدون مشیری
 - 2خوش صدا  -حمله  -مخزن بنزین
خودرو  - 3خداوند  -نام مردانه  -بخش
باالی موشک  - 4ابزار نجاری  -سنگ
آسمانی  -آخرین شب پاییز - 5ارتعاش
 زینت رو  -درخت جوان  -نصف نسیم - 6ارفاق  -شهری در گیالن  -گودتر
از چاله  - 7نوعی شیرینیتر  -دشمن
فرشــته  -ثانی  - 8موسیقی جوانان
 مادر ورزشها  -نیــز  - 9ذره باردار توانایی مالی  -لقبی در هندوستان - 10مساوی شطرنج  -دفعات  -نارسا و
کم ارتفاع  - 11دوستی  -نوعی حرکات
نرم و موزون که ضمن آن داســتانی
بیان میشــود  -الفبای موسیقی -
رشــوهدهنده  - 12نوعی آچار دستی
 نوشتههای عمودی روزنامه  -دوستانخاموش  - 13حزب سیاسی کوچک یا
بیاهمیت  -شهر سفال ایران  -آغوش
 - 14جایز  -واقع شدن  -مقنعه زنان
ترک  - 15هوا شناسی  -مشایعت

عمودی
 - 1ســرانجام کار  -پیرو مکتب هیچ
انگاری  - 2کاشــف نیترو گلیسیرین
 رشــتهای از ورزش مناسب هر سنو ســال  - 3غذای نذری  -اولین چهار
رقمی  -پوستین  -سقف فرو ریخته - 4
عصای حروف  -شنیدن  -نوزاد گوسفند
 - 5آهســته خودمانی  -تکنوازی در
موســیقی  -ترازوی بزرگ  - 6بار دیگر
 کشور اقیانوس آرام با مرکز " فونافوتی"  -پرنده شناگر  - 7مدد کار  -شادمانی
 سورتمه مســابقهای  - 8بازگشتن -امانت  -کوشا  - 9قدرت و نیرو  -بدون
دیدن و بررسی کردن  -گیرنده امواج 10
 باربر صبور  -نام قدیم تنکابن  -درستجلوه دادن عملی  - 11گریان  -پسوند
آلودگی  -غالف شمشیر  - 12تیم فوتبال
فرانسوی  -شب بسیار تاریک  -پراکنده
کردن ،انتشار دادن - 13دست شکسته....
گردن است  -شایعه  -پرده در  -من و تو
 - 14اثری از شــیخ فرید الدین عطار -
خطا  - 15مجموع  -سفره ماهی
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سبقتغیرمجاز
موجب مرگ  ۲سرنشین خودرو شد

رئیس پلیس راه استان همدان گفت :سبقت
غیرمجاز و برخورد رخ به رخ سواری پراید
با کامیون در مسیر فرعی گردنه «حیران»
شــهر قهاوند منجر به مرگ  ۲سرنشــین
خودور سواری شــد .سرهنگ رضا عزیزی
در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت :راننده یک
دستگاه سواری پراید در مسیر گردنه حیران
در نزدیکــی طاعون آباد قهاوند بیتوجه به
خودروی مقابل به یکباره اقدام به ســبقت
غیرمجــاز کرده که ایــن حرکت منجر به
برخورد با کامیون بنز  ۱۰تن حامل بار مواد
معدنی در مســیر مقابل میشود .به گفته
وی ،راننــده کامیون ،بــا هدایت خودرو به
سمت چپ جاده درصدد پیشگیری از بروز
این ســانحه بوده اما به رغم آن با ســواری
پراید برخورد و  ۲سرنشــین سواری جان
خود را از دست میدهند.
تریاک با طعم سیب زمینی

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از
کشــف  136کیلوگرم تریاک از داخل بار
سیب زمینی در ایستگاه شهید کالنتری این
شهرستان خبر داد .به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،سردار مسعود خرم نیا در تشریح این
خبر اظهار داشت :ماموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر شهرستان ارومیه در پی کسب
خبری مبنی بر فعالیــت اعضای باندی در
زمینه قاچــاق مواد مخدر با خودروی باری
در قالب بار ســیب زمینی از شرق کشور،
رسیدگی به موضوع را دستور کار خود قرار
دادند .فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان
غربی با بیان اینکه ماموران با شــگردهای
خاص پلیســی و تعقیــب و مراقبتهای
الزم ،پــس از ورود خــودرو بــه داخــل
شهرســتان "ارومیه" و حیــن تحویل بار،
طی یک عملیات منسجم پلیسی  5متهم
را دستگیر و خودروی باری و یک دستگاه
ســواری پژو  405را توقیف کردند ،تصریح
کــرد :در بازرســی از خودروهــای مذکور
 136کیلو گرم مواد مخــدر از نوع تریاک
کشف شد.

