بین الملل
دستگیری دو مظنون سرقت از
بانک در آمریکا

هرالدتریبیون :دو نفری کــه در جریان
سرقت از بانکی در «فورتورت» آمریکا دست
داشــتند ،توســط ماموران پلیس دستگیر
شدند .با اعالم گزارشــی مبنی بر سرقت از
بانک «ورتیکس» ماموران بالفاصله به محل
حادثه اعزام شــدند .پلیس اندکی بعد از این
حادثه ،در حرکتی احتیاطی اقدام به تخلیه
خانههای واقع در نزدیکی بانک کرده بود .یک
مقام مسئول در این باره گفت :در حال حاضر
اطالعاتی در مورد در خطر بودن جان مردم در
دست نیست .به دلیل تیراندازی داخل بانک
ماموران اف بی آی تحقیق در این پرونده را بر
عهده خواهند گرفت و نیروهای پلیس در این
امر آنها را یاری میکنند .در جریان این سرقت
 3زن که از کارمندان بانک بودند مورد اصابت
گلوله قرار گرفتند و روانه بیمارستان شدند.
گفته میشــود مصدومیت این افراد جدی
نیست .این افراد در تالش خود برای سرقت از
بانک ،موفق به ربودن پول نشدند .بعد از این
اتفاق ،ماموران بعد از دنبال کردن یک خودرو
از درب بانک تا خانهای در فورتورت ،اقدام به
دستگیری  3نفر کردند .در جریان بازرسیها
مشخص شد یکی از این افراد در سرقت دست
داشته؛ اما  2تن دیگر آزاد شدند.

رود کنگو  16نفر را بلعید

شــینهوا :مقامات کنگو اعالم کردند :یک
حادثه قایقرانی در «رود کنگو»در نزدیکی شهر
«کیسانگانی» در شمال شرقی این کشور منجر
به کشته شدن دستکم  ۱۶تن و مفقود شدن
 ۳۴تن دیگر شده است .مقامات کنگو با بیان این
که ناوبری شبانه در این مسیر تا اطالع ثانوی به
حالت تعلیق درآمده ،تعداد نجاتیافتگان این
حادثه را بیش از  ۱۰۰تن اعالم کردند .در این
حادثه که در  ۲۰۰کیلومتری شهر کیسانگانی
رخ داده ،یک قایق حامــل تعداد قابل توجهی
مسافر و حجم زیادی کاال در شب و بدون نور از
سمت شهر «کولوتو» به سمت شهر کیسانگانی
در حرکت بوده که دچار ســانحه میشود .به
گــزارش خبرگــزاری شــینهوا ،جمهوری
دموکراتیک کنگو ( )DRCاخیرا ًشاهد حوادث
آبی بسیاری در رودخانهها ،سواحل و دریاچهها
بوده که اکثرا ًناشی از وضعیت نامناسب قایقها و
بارگیری بیش از حد است.

قاچاقچیان انسان گرفتار
شدند

بی بی ســی :کالنتری بخش لس آنجلس
( )LASDاعالم کرد :در این هفته  ۳۶قاچاقچی
که در یک عملیات قاچاق انســان در شــهر
«کامپتن» در جنوب کالیفرنیا شرکت داشتند،
دستگیر شده و دو دختر نوجوان قربانی این
عملیات ،نجات داده شــدند .گــروه ضربت
منطقهای مقابلــه با قاچاق انســان در لس
آنجلس با هدایت عملیاتــی ۳۶ ،قاچاقچی
قربانی
انســان را به دام انداخته و دو نوجوان
ِ
 ۱۶و  ۱۷ســاله را نجات دادند ۱۴.زن در این
عملیات بازداشت شدند که پس از تحقیقات
بیشــتر هفت تن از آنان به عنــوان قربانیان
قاچاق انسان شــناخته شده و تحت خدمات
مداوم مربوطــه قرار گرفتنــد ۱۲ .تن دیگر
از دستگیرشــدگان نیز مرد بودند .سازمان
بینالمللی کار تخمین میزند که صدها هزار
قربانی قاچاق انسان در ایاالت متحده آمریکا
وجود دارد کــه این قربانیان شــامل مردان
و زنان ،بزرگســاالن و کودکان ،شــهروندان
خارجی و شهروندان آمریکایی است.

دستگیری  10مرد در ارتباط با
تعرض به کودکان

هرالدتریبیون 10:مرد که به دنبال ایجاد
رابطه غیراخالقی با کودکان کمســن و سال
بودند ،در «دنتون کانتی» آمریکا دســتگیر
شــدند .بعد از حضور پلیسهای مخفی در
یک رســانه اجتماعی 10 ،مرد که به دنبال
ایجاد رابطه غیر اخالقی با کودکان کمسن و
سال بودند ،دستگیر شدند .ماموران با ایجاد
قرار صوری با این افــراد ،تمامی این مردان را
دســتگیر کردند .پلیس برای  3مرد دیگری
که در محل قرار حاضر نشدند نیز حکم جلب
صادر کرده است .یکی از افراد دستگیر شده به
همراه خود پاستیلهای آغشته به مواد مخدر
همراه داشــت .یکی دیگر از مظنونان نیز به
خاطر حضور غیرقانونی در کشور توسط اداره
مهاجرت تحت تعقیب بوده اســت .تالشها
برای دستگیری سایر افراد ادامه دارد.

 2کشته و  2مجروح به دنبال برخورد خودرو با گاردریل
نسل فردا :رئیس پلیس راه استان خراسان شــمالی از برخورد خودروی ال 90با گاردریل کنار جاده در
محور«بجنورد -شیروان» با 2کشته و 2مجروح خبر داد .سرهنگ علیرضا حسین زاده گفت :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی 110مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی ال 90با گارد ریل کنار جاده بالفاصله
کارشناسانبهمحلحادثهاعزامشدند.ویبااشارهبهاینکهباحضورکارشناساندرمحلحادثهمشخصشد
که در این حادثه متاسفانه 2تن از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کردند ،افزود:
این حادثه 2مجروح نیز داشت که بالفاصله برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند .کارشناسان علت این
حادثهراعدمتواناییدرکنترلوسیلهنقلیهناشیازسرعتباالاعالمکردند.

حـوادث

Accidents

نسل فردا :فرمانده انتظامی مرودشت استان فارس گفت :یک نفر به هویت معلوم براثر بی احتیاطی در سد
«درودزن»غرقشد.سرهنگاسماعیلزراعتیاندررابطهباوقوعاینحادثهبیانکرد  :درپیاعالمفوریتهای
پلیسی 110مبنی بر وقوع غرق شدگی در سد «درودزن» ،ماموران انتظامی بخش «کامفیروز» شهرستان
مرودشت سریعاً به محل حادثه اعزام شدند .وی افزود :ماموران با حضور در محل حادثه در بررسیهای اولیه
مشاهده کردند ،یک نفر به هویت معلوم برای شنا کردن به درون سد مذکور رفته و به علل نامعلوم غرق و فوت
کردهاست.سرهنگزراعتیانخاطرنشانکرد:شهروندانحتیاالمکانازشناکردندرسدهاورودخانههاجدا
بپرهیزندوبهتوصیههایپلیستوجهکنند.
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انهدام باند بین المللی قاچاق
مواد مخدر

با دستگیری متهم اصلی پرونده در پایتخت:

یلدا توکلی  /گروه حادثه

پایاننافرجامسناریویکودکربایی

tavakoli.yalda11@gmail.com

در زمان دستگیری ،پوریا تالش
میکند تا با موتورســیکلت از
محل متواری شود که تالش وی
برای فرار باعــث تصادف وی با
چندین عابر پیاده و مجروحیت
آنها میشــود؛ اما با این وجود
به فرار خود ادامــه میدهد که
نهایتا کارآگاهان با رعایت قانون
بهکارگیری سالح و شلیک چند
تیر هوایی ،پوریــا را از ناحیه پا
مورد هدف دو گلوله قرار داده و ...
اعــام وقــوع یــک
کودکربایی
از طریق مرکز فوریتهای پلیســی
 110وقــوع یــک کــودک ربایــی
در پایتخــت اعالم شــد .بــا حضور
کارآگاهان ،پدر نیمــا در اظهاراتش
بــه کارآگاهــان گفــت :شــخصی
ناشــناس طــی تمــاس تلفنــی با
گوشــی تلفن همراهم مدعی شد که
پسرم توســط آنها ربوده شــده و در
ازای آزادی پســرم بایــد مبلغ 100
میلیون تومان بــه آنها پرداخت کنم
و در غیر این صورت جنازه پســرم را
برایم میفرســتند .سرپرست پلیس
آگاهی تهــران بــزرگ در ادامه خبر
گفت :کارآگاهان اداره یازدهم پلیس
آگاهــی در ادامه تحقیقــات اطالع
پیدا کردند که در زمان ربوده شــدن
نیمای  5ســاله ،خواهر  11ســاله او

شاهد ربوده شــدن برادر کوچکتر
خود بوده اســت .بالفاصله تحقیقات
از خواهر نیما در دســتور کارآگاهان
قرار گرفت و کارآگاهــان اطالع پیدا
کردند که نیما سوار یک موتورسیکلت
هوندا  125شــده و در ادامه توســط
راکب موتورسیکلت ربوده شده است.
ســرهنگ حمیدرضا یاراحمدی در
خصوص شناســایی و دســتگیری
متهمین پرونده گفت :خواهر نیما که
شاهد صحنه ربوده شدن برادرش بود،
در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان کرد
که راننده موتورسیکلت را چندینبار
به همــراه یکــی از اهالــی مجتمع
مسکونی محل زندگیشان (همسایه
طبقه باال) مشاهده کرده است.
با توجه به اطالعات جدید بهدســت

سعید با اعتراف صریح به
مشارکت مستقیم خود در
انجام کودک ربایی ،همدست
خود به نام پوریا .س (35
ساله) را به عنوان فرد کودک
ربا معرفی کرد

آمــده از خواهــر نیمــا ،کارآگاهان
اداره یازدهــم پلیس آگاهــی اقدام
به دســتگیری همســایه طبق ه سوم

مورد شناسایی قرار گرفت.
اقدامات پلیسی جهت دستگیری پوریا
در شــرایطی آغاز شد که وی از محل
ســکونتش در یکی از میادین منطقه
نارمک متواری شــده بــود؛ در ادامه
کارآگاهان اداره یازدهم با شناســایی
دقیق محل تردد پوریــا ،در موفق به
دستگیری وی میشوند.

ساختمان به نام «ســعید .ک »(40
ساله) کرده؛ اما ســعید در اظهارات
اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با ربوده
شدن نیما  5ساله یا آشــنایی با فرد
کودکربا شد؛ همزمان با دستگیری
ســعید و آغــاز تحقیقــات از وی،
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی
اطالع پیدا کردند کــه کمتر از چند
ساعت از دستگیری سعید ،نیمای 5
ساله توسط کودک ربا در خیابان رها
شــده که بالفاصله کارآگاهان پلیس
آگاهی به همراه پدر و مــادر نیما به
محل رها شــدن درمحدوده میدان
نبوت در شرق تهران مراجعه و موفق
به پیدا کردن نیما میشوند.
ســعید یکی از متهمین
اصلی پرونده است

تالش برای فرار و تصادف با
چندین عابر
در زمــان دســتگیری ،پوریا تالش
میکند تا با موتورســیکلت از محل
متواری شود که تالش وی برای فرار
باعث تصادف وی با چندین عابر پیاده
و مجروحیــت آنها میشــود؛ اما با
این وجود به فرار خود ادامه میدهد
که نهایتا کارآگاهــان با رعایت قانون
بهکارگیری سالح و شلیک چند تیر
هوایی ،پوریا را از ناحیه پا مورد هدف
دو گلوله قــرار داده و او را دســتگیر
میکنند .پوریا در همــان تحقیقات
اولیه صراحتاً سعید را به عنوان طراح
و خودش را به عنوان مجری نقشــه
کودک ربایی معرفی و عنوان میکند
که در چند ساعتی که نیما را در اختیار
داشــته ،او را داخل خودرو ســواری
متعلق به یکی از بستگانش که به امانت
گرفته بود ،نگهداری میکرده و تصور
او و سعید آن بوده که پدر نیما بدون
هیچگونه مقاومتی پول درخواســتی
آنها را پرداخت خواهد کرد.

با توجه به دالیل و مستندات بهدست
آمده ،کارآگاهان اطمینان پیدا کردند
که «ســعید» یکی از متهمین اصلی
پرونده اســت که همدستش با اطالع
از دستگیری وی و با هدف عدم ادامه
رســیدگی به پرونده کودک ربایی از
سوی پلیس ،نیما را رها کرده تا شاید
پلیس از ادامه رســیدگی به پرونده
صرف نظر کند .لذا بار دیگر تحقیقات
پلیســی از ســعید در دســتور کار
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی
قرار گرفت و این بار ســعید با اعتراف
صریح به مشــارکت مستقیم خود در
انجام کودک ربایی ،همدست خود به
نام پوریا .س ( 35ساله) را به عنوان فرد
کودک ربا معرفی کرد؛ بالفاصله پوریا
به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار،
حرفهای و تحت تعقیب پلیس آگاهی

حوادث ویژه

تکذیب کشته شدن  5نفر در
تیراندازی به آمبوالنس

نسل فردا :فرمانده پلیس آگاهی استان کردستان
با اشاره به تیراندازی به آمبوالنس هاللاحمر گفت:
در فضای مجازی اخباری در خصوص مصدوم یا
کشته شدن پنج نفر در این حادثه پخش شد که
این خبر تکذیب میشــود و در جریان این حادثه
فقط یک نفر کشته شده است« .علیرضا مرادی»،
با اشاره به اینکه نیروی انتظامی وظیفه برقراری
امنیت در جامعــه را برعهــده دارد ،افزود :بدون
همکاری و کمک مردم هیچگاه نمیتوان امنیت
را به طور کامل برقرار کرد .فرمانده پلیس آگاهی
استان کردستان با اشاره به تیراندازی به آمبوالنس
هاللاحمر گفت :تیم تحقیقاتی آگاهی در محل
حادثه حاضر شــده و پرونده این حادثه در دست
تحقیق و بررسی قرار گرفته است .وی با اشاره به
شــایعات صورت گرفته در فضای مجازی در این
زمینه خاطرنشان کرد :در فضای مجازی اخباری در
خصوص مصدوم شدن پنج نفر در این حادثه پخش
شده که این خبر تکذیب میشود.

حمله تروریستی به مریوان با 11
کشته

نسل فردا :گروهک تروریســتی و معاند پژاک
مسئولیت حمله تروریستی در این منطقه مرزی
نزدیک روستای دری این شهرستان را بر عهده
گرفت .محمد شــفیعی فرماندار مریوان گفت:
این حمله تروریستی در نزدیکی روستای دری
از توابع بخش مرکــزی روی داد ،در این حمله
تروریستی  11نفر شهید و هشت نفر نیز مجروح
شــدند .وی با بیان اینکه  10نفر از شهدا پاسدار
پایوار و بسیجی و یک نفر نیز پاسدار وظیفه است
اضافه کرد :هفت نفر از این شــهدا اهل مریوان،
یک نفر اهل ســنندج و ســه نفر نیز اهل قروه
هستند .پایگاه مرزی روستای دری در منطقهای
صعب العبور واقع شده و توسط اعضای گروهک
تروریستی هدف حمله قرار گرفت و انبار مهمات
آن منفجر شد .وی با اشاره به اینکه بیشتر شهدا
در اثر برخورد ترکش مواد منفجره انبار مهمات به
شهادت رسیدهاند ،گفت :برخی از اعضای گروهک
تروریستی نیز در این حمله به هالکت رسیدند.

متالشی شدن  4باند سارقان داخل خودرو
در اصفهان

 10مجروح در جریان
چاقوکشی در آلمان

بی بی ســی :پلیس آلمان از مجروح شدن
 10نفر در جریان چاقوکشی داخل اتوبوسی
در شهر «لوب ِک» خبر داد .این حادثه در شهر
لوبک واقع در شــمال آلمان اتفاق افتاد و در
جریان آن مردی چاقو به دســت در اتوبوس
اقدام به زخمی کردن  10نفــر کرد .به گفته
پلیس به نظر نمیرسد این اتفاق جنبه سیاسی
یا تروریستی داشته باشد .پلیس در بیانیهای
اعالم کرد :هویت فرد مهاجم مشــخص شده
است .او فردی  34ســاله و آلمانی است که در
لوبک زندگی میکند.

سد درودزن باز هم قربانی گرفت

مریم یادگاری  /گروه حادثه

myadegari@gmail.com

بیــش از  90درصد ســرقتهای
صورت گرفتــه از داخل خودروها
نتیجه سهل انگاری مالباختگان در

نگهداری از اموال خود است؛ عدم
استفاده از تجهیزات ایمنی شامل
دزدگیر ،سوئیچ مخفی ،عدم پارک
خودرو در پارکینگهای مجهز به
نگهبان و قرار دادن کیف ،گوشی
تلفن همراه ،لپ تاب...

سیل ،جان یک

سیستانی را گرفت

نســل فردا :مدیر مرکز فوریتهای پزشکی
دانشــکده علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی
درمانی ایرانشهر گفت :براثر بارندگی و سیالب
در جنوب سیســتان و بلوچستان ،یک نفر فوت
کرد و یک نفر دیگر مصدوم شــد .محمودرضا
ناصح اظهار داشــت :یک نفر براثر عدم آشنایی
با فن شــنا در رودخانه زبرنگ بخش کتیج جان
خود را از دســت داد .وی ادامه داد :برای نجات
مرد غرق شده بالفاصله تکنسینهای اورژانس به
محل حادثه اعزام شدند؛ اما با پیکر بی جان وی
مواجه شــدند .همچنین در حادثهای دیگر مرد
میانسالی در سیالب مسیر سرباز  -راسک دچار
غرق شدگی شد که بالفاصله توسط مردم نجات
یافت .اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان
میــزان بارندگی در برخی مناطــق جنوب این
اســتان را  11میلی متر گزارش کــرد .فعالیت
سامانه مونسون در جنوب سیستان و بلوچستان
سبب این بارندگیها شده است.

■ کشف بیش از  10میلیارد ریال
لوازم داخل خودروی مسروقه
رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان
با اشاره به کشــف بیش از  10میلیارد
ریال لوازم داخل خودروی مسروقه ،از
مالباختگان خواست ،برای شناسایی و
تحویل گرفتن اموال خود به پایگاههای
شــرق و جنوب پلیس مراجعه کنند.
سرهنگ سعید سلیمیان در گفت و گو
با خبرنگار ما اظهار داشــت :با توجه به
تاکیدات مقام معظــم رهبری مبنی بر
استرداد اموال مسروقه به مالباختگان
و همچنیــن تدابیر فرمانــده انتظامی
اســتان در ایــن خصــوص از ابتدای
امســال طرحهای ویژهای در دســتور
کار کارآگاهــان پلیس آگاهی اســتان
قرار گرفته اســت .وی افزود :در نتیجه
این طرحهــا 4 ،باند  3نفره ســارقان
داخل خودرو طی عملیاتی منســجم و
هماهنگ شناسایی و منهدم شدند.
■ کشف بیش از  10میلیارد ریال
اموال مسروقه
ایــن مقام مســئول عنوان داشــت :با

واژگونی پژو با  2کشته و یک
مجروح در اصفهان

نسل فردا :رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس استان
اصفهان از واژگون شدن یک دستگاه سواری پژو
در محور «سمیرم-شهرضا» و فوت  2سرنشین و
مجروح شدن دیگر سرنشین این خودرو خبر داد.
سرهنگ جواد درســتکاراظهار داشت :مأموران
پلیــسراه «سمیرم-شــهرضا» از واژگونی یک
دستگاه ســواری پژو در این محور مطلع و برای
بررســی موضوع به محل اعزام شدند .وی افزود:
متأســفانه در اثر وقوع این حادثه رانندگی  2نفر
از سرنشینان خودرو در دم فوت و دیگر سرنشین
آن نیز مجروح  شــدو به بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ درستکار بیان داشــت :علت وقوع این
حادثه رانندگی توســط کارشناســان تصادفات
جادهای عدم توجه راننده به جلو اعالمشده است.
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان در پایان
به رانندگان توصیه کرد :بــا توجه کامل به جلو و
اطراف ،رعایت سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی
کنند ،از تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزید.

اعترافات متهمان ،بیش از  10میلیارد
ریال امــوال و لوازم داخــل خودروی
مسروقه در بازرســی از مخفیگاههای
آ نها کشف شد .ســرهنگ سلیمیان
اضافه کــرد :متهمان پس از تشــکیل
پرونده بــه منظور اقدامــات قانونی به
مراجع قضایی تحویل داده شدند.
■ شهروندان به پلیس مراجعه کنند
وی در خصوص نحوه بازگرداندن اموال
مسروقه به مالباختگان گفت :کسانی
که از ابتدای امسال اموال و لوازم داخل
خودروی آنها مورد دستبرد قرار گرفته
اســت ،میتوانند به پایگاه جنوب واقع
در بلوار کشاورز ،خیابان قائمیه جنب
پلیس آگاهــی مرکز و پایگاه شــرق
پلیس آگاهی واقــع در خیابان زینبیه
جنوبی ،روبهروی پــارک الله مراجعه
و نسبت به شناســایی اموال مسروقه
خود اقدام کنند .این مقام انتظامی بیان
داشت :پس از شناسایی اموال مسروقه
توســط مالباختگان در صورت تایید
افسران پرونده پلیس آگاهی نسبت به
بازگرداندن اموال به آنها اقدام خواهد

شد.
■ بیش از  90درصد ســرقتهای
صورت گرفته نتیجه سهل انگاری
مالباختگان
سرهنگ سلیمیان با بیان اینکه بیش
از  90درصد سرقتهای صورت گرفته
از داخل خودروها نتیجه سهل انگاری
مالباختــگان در نگهــداری از اموال
خود است اظهار داشت :عدم استفاده
از تجهیــزات ایمنی شــامل دزدگیر،
ســوئیچ مخفی ،عدم پارک خودرو در
پارکینگهای مجهــز به نگهبان و قرار
دادن کیف ،گوشــی تلفن همراه ،لپ
تاب و دیگر اقالم با ارزش روی صندلی
خودروها هنــگام تــرک آن از جمله
مواردی است که باعث وقوع این گونه
سرقتها میشود .رئیس پلیس آگاهی
استان خاطر نشان کرد :مسلماً هرچقدر
شــهروندان در نگهداری از اموال خود
مراقبت و هوشــیاری بیشتری داشته
باشــند ،به همان میــزان نیز فرصت
ارتکاب جرم از ســارقان گرفته خواهد
شد.

نسل فردا :فرمانده پلیس فرودگاههای کشور
از شناسایی و انهدام یک باند بین المللی قاچاق
مواد مخدر خبر داد .سردار حسن مهری از کشف
و متالشی شدن یک باند بینالمللی قاچاق مواد
مخدر خبر داد و افزود :این باند که شــهرهای
مشــهد و تهران را مرکز فعالیت خود قرار داده
بود ،سابقه انتقال مواد مخدر به کشورهای کانادا،
انگلستان ،استرالیا و غیره را داشت که پس از یک
کار اطالعاتی گســترده توسط کارکنان پلیس
فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در خارج
از فرودگاه کشــف و اعضای این باند دســتگیر
شدند .وی اظهار داشت :میزان مواد مخدر کشف
شــده در این عملیات نزدیک به  59کیلوگرم و
از نوع «تریاک» است که در بدنه یک سرویس
مبل صادراتی و دو دستگاه اجاق گاز صنعتی به
شیوهای بسیار ماهرانه جاســازی و برای ارسال
به مقصد شهر لندن آماده شــده بود .فرمانده
پلیس فرودگاههای کشور افزود :جاسازی این
مقدار مواد مخدر به گونهای بود که با دستگاهها و
تجهیزاتموجودقابلتشخیصنبودواینکشف
در پی تخصص ،هوشیاری و آمادگی همکارانم در
فرودگاه امام خمینی (ره) حاصل شد.
وی تصریح کرد :در پیگیری این پرونده همچنین
 21کیلوگرم مواد مخدر دیگر در فرودگاههای
مشهد و بندرعباس که توسط اعضای این باند در
حال قاچاق بود ،کشف شد .سردار مهری ادامه
داد :در جریان این عملیات چهار نفر بازداشت2،
دستگاه خودرو و یک دســتگاه موتورسیکلت
نیز ضبط شده اســت و تحقیقات در این رابطه
ادامه دارد.

توقیف محموله برنج میلیاردی
قاچاق در الیگودرز

نسل فردا :فرمانده انتظامی استان لرستان از
توقیف یک دستگاه تریلی کشنده و کشف 24
تن برنج خارجی قاچاق بــه ارزش یک میلیارد
و  500میلیــون ریال در شهرســتان الیگودرز
خبر داد .سردار «حاجی محمد مهدیان نسب»
گفت :ماموران ایست و بازرسی خمه الیگودرز
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه
تریلی کشــنده که از جنوب کشــور به مقصد
استانهایمرکزیطیطریقمیکردمشکوکو
با هماهنگی مقام قضایی آن را توقیف کردند .وی
افزود :ماموران در بازرسی از خودرو مذکور مقدار
 24تن برنج خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی
را کشف و یک نفر را دســتگیر کردند .فرمانده
انتظامی استان با اشــاره به این که کارشناسان
ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و 500
میلیون ریال اعالم کردنــد گفت :فرد خاطی با
تشکیل پرونده راهی مراجع ذیصالح شد.

توقیف فالش تانکهای قاچاق
در دلیجان

نسل فردا :جانشین فرماندهی انتظامی استان
مرکزی از کشــف  2میلیارد ریال فالش تانک
قاچاق در عملیات پلیس شهرســتان دلیجان
خبر داد .سرهنگ یوسف سپهوند  گفت :ماموران
پلیس آگاهی شهرســتان دلیجــان در تداوم
طرحهای عملیاتی پلیس در مبــازره با قاچاق
کاال ،در تحقیقاتی از تردد یک دستگاه خودروی
کامیون حامــل کاالی قاچــاق از محورهای
مواصالتی شهرستان مطلع شدند و برنامه ریزی
الزم برای شناسایی و توقیف خودرو آغاز شد .وی
افزود:درتمهیداتعملیاتیپلیس،خودرویمورد
نظر در یکی از محورهای مواصالتی شناسایی
و توقیف شــد .این مقام انتظامی تصریح کرد:
در بازجوییهای مقدماتی راننده خودرو اذعان
داشت که محموله خودرو لوازم بهداشتی است
و در بررسی انجام شده از سوی ماموران انتظامی
مشخص شد محموله خودرو فالش تانکهایی
فاقد هر گونه مدارک گمرکی اســت .سرهنگ
سپهوند خاطرنشــان کرد :ارزش این محموله
کشف شده در حدود دو میلیارد ریال برآورد شد.

تصادف زنجیرهای خودرو با 5
مصدوم

نسل فردا :معاون راهداری اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای البــرز اعالم کرد که براثر
تصادف زنجیرهای در آزاد راه کرج  -قزوین  5نفر
روانه بیمارستان شدند .عباس صفری گفت :این
حادثه در نخستین ساعات بامداد روز گذشته در
آزاد راه کرج  -قزوین و در محدوده شهرســتان
ساوجبالغ بین یک دستگاه کامیون و  4دستگاه
خودرو ســواری رخ داد .در این حادثه  2خودرو
سواری واژگون شدند و  5نفر از سرنشینان آنها
آسیبجسمیدیدند.

