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ازمیان خبرها

عامالن آدم ربایی جوان ۲۶ساله
در مشهد دستگیر شدند

ساجدی -سه متهم ربایش مرد جوان که گروگان خود را به
اطراف مشهد انتقال داده بودند دستگیر شدند .فرمانده
انتظامیاستانخراسانرضویگفت:ساعت 21:30شب
دوشنبه گذشته گزارش ربایش مرد ۲۶ساله با خودروی
پژواش به فوریت های پلیسی ۱۱۰اعالم شد.
ســردار قــادر کریمی افــزود :با توجه به اهمیت موضوع
دســتــورات الزم به فرماندهی انتظامی مشهد صــادر و
تحقیقات پلیسی در این باره آغاز شد .وی گفت :بررسی
های پلیسی دربــاره ربایش مرد متاهل ادامــه داشت که
فردی در تماس تلفنی با اطرافیان مرد جوان درخواست
یک قطعه چک به مبلغ ۷۰میلیون تومان در قبال آزادی
گروگان راداشت .فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود:
در پی این درخواست متهمان ،تیم تجسس کالنتری شفا
تحقیقات خود را ادامــه دادنــد و پس از چند ساعت ،آدم
ربایان در تماس تلفنی دوباره در خواست یک قطعه چک
به مبلغ ۱۵میلیون را در قبال حل اختالف مالی خود با
گروگان داشتند.
متهمان ادعا می کردند که الباقی طلب خود را بعد دریافت
خواهندکرد.سردارکریمیگفت:باتوجهبهاینکهمتهمان
نتیجه ای از تماس های تهدید آمیز خود نگرفته بودند
ساعت ۲بامداد روز بعد گروگان تماس گرفت و می گفت
اگر پول فراهم کنید این ها آزادم خواهند کرد .فرمانده
انتظامی خراسان رضوی گفت :پرونده وارد مرحله جدیدی
شد و با دستورات قضایی ،کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی بررسی های پرونده علمی خود را ادامه دادند.
سردار کریمی تصریح کرد:کارآگاهان پلیس آگاهی سه
متهم پرونده را دستگیر و گروگان را از چنگ آنان رها کردند.
تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مبهم این پرونده و ربایش
مرد جوان که برابر شواهد و ادله موجود به خاطر اختالف
مالی رخ داده است ،ادامه دارد.

 3کشته و 21زخمی در واژگونی
 ۲اتوبوس
واژگونی دو اتوبوس در بامداد روز جمعه  ۲۴کشته و زخمی
برجای گذاشت .به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به
نقل از ایلنا ،خالدی ،سخنگوی سازمان اورژانــس کشور
دربــاره این حادثه گفت :بامداد روز جمعه در دو استان
اصفهان و یزد دو حادثه دلخراش انحراف و واژگونی اتوبوس
اتفاق افتاد .در حادثه اول یازده نفر مصدوم شدند و دو نفر
جان خود را از دست دادنــد .وی افــزود :حادثه بعدی در
ساعت  06:08در محور انار -مهریز5-کیلومتری مهریز
رخ داد و اتوبوس واژگون شد 10 ،نفر مصدوم شدند و یک
نفر جان خود را از دست داد.

مامور مخفی قالبی دستگیر شد
ساجدی -جوان ۳۵ساله که خود را مامور مخفی معرفی
می کرد ،دستگیر شد .فرمانده انتظامی مشهد با اعالم
این خبر گفت :تیم گشتی کالنتری سپاد مشهد در اجرای
مرحله دیگری طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در حوزه
استحفاظی خود به اجرا گذاشتند .سرهنگ اکبر آقا بیگی
افزود :ماموران کالنتری ۳۰در اجرای این ماموریت ،در
اطراف میدان سپاد مشهد به راننده یک دستگاه خودروی
سواری نوک مدادی مشکوک شدند .وی گفت :پلیس این
خودروی سواری را متوقف کرد .مرد جوان که راننده خودرو
بود در تحقیقات اولیه ادعا می کرد مامور مخفی است .اما او
هیچ گونه مدرک شناسایی برای اثبات ادعای خود نداشت.
سرهنگ آقابیگی خاطر نشان کرد :پلیس دربازرسی از
خودروی متهم یک عدد چراغ گردان سیار پلیسی ،یک عدد
باتومویکعددبیسیمقالبیکشفکرد .فرماندهانتظامی
مشهد اظهار کرد :متهم دستگیر شد و تحقیقات از او برای
کشف اقدامات مجرمانه اش ادامه دارد.

فرود اضطراری هواپیمای کیش -کاشان
در پی شکستگی شیشه

ماجرایدستگیری«مردعنکبوتی

»

سیدخلیل سجادپور -دزد الغراندام معروف به «مرد
عنکبوتی» که با پوشیدن لباس های اندامی به سرعت از
روی دیوار ویالها باال می رفت و چند بار نیز از چنگ پلیس
گریخته بود ،با صدور دستورات ویژه قضایی در حالی
دستگیر شد که اموال مسروقه زیادی را در نقاط مختلف
مشهد به فروش رسانده است.
به گزارش اختصاصی خراسان ،از مدتی قبل ،خبرهای
فروش اموال سرقتی در جاده قدیم قوچان و منطقه خین
عرب مشهد ،پلیس را به تکاپو واداشت تا ریشه یابی این
ماجرا را به طور غیرمحسوس در دستور کار قرار دهد .از
سوی دیگر نیز گزارش سرقت اموال باغ ویالهای حاشیه
شهر و ساختمان های در دست احداث ،در حالی رو به
افزایش بود که بررسی های تخصصی پلیس ،سرنخ این
دو ماجرا را به یکدیگر گره می زد.
به گزارش خراسان ،ماجرای سرقت از باغ ویالها ،زمانی
شکل سریالی به خود گرفت که سارق یا سارقان وارد
حوزه طرقبه شده بودند و هر از چند گاهی خبر دستبرد به
یک باغ ویال به پلیس گزارش می شد .این گونه بود که به
دستور قاضی «سیدهادی سبحانی» (دادستان عمومی و
انقالب طرقبه و شاندیز) گروه ویژه ای از کارآگاهان زبده به
پیگیریموضوعدستبردبهباغویالهاپرداختند.تحقیقات
غیرمحسوس پلیس و همچنین اظهارات برخی شاکیان،
نشان می داد ردپایی از دزد معروف به «مرد عنکبوتی» در
این سرقت ها وجود دارد .این دزد الغراندام  33ساله که
لباس های تنگ و اندامی می پوشید چندین بار با خیزهای
بلند از روی دیوار موفق شده بود از چنگ پلیس بگریزد.
او که سه فقره سابقه سرقت و چند سابقه کیفری دیگر در
پرونده سیاه خود داشت ،بار دیگر به ارتکاب جرم روی
آورده بود چرا که شگرد دستبرد به باغ ویالها و ساختمان
های در حال احداث بیانگر آن بود که «مرد عنکبوتی» وارد
عمل شده است .به گزارش اختصاصی خراسان ،پیگیری
سرنخ ها برای یافتن «مرد عنکبوتی» به صورت نامحسوس
در مناطق مختلف شهر و با استفاده از منابع و مخبران

ادامه داشت ولی باز هم ردیابی اموال سرقتی به مناطق
حاشیه ای شهر مشهد می رسید .بدین ترتیب تحقیقات
با راهنمایی و نظارت دادستان عمومی و انقالب طرقبه
و شاندیز وارد مرحله جدیدی شد و شکل عملیات برای به
دام انداختن «مرد عنکبوتی» تغییر کرد .
کارآگاهان درحالی با رصدهای اطالعاتی به پیگیری
سرنخ های چگونگی فروش اموال سرقتی پرداختند،
که ادامه تحقیقات به راننده یک دستگاه خودروی پراید
رسید .بررسی های کارآگاهان که با تجزیه و تحلیل های
کارشناسی در حضور قاضی سبحانی همراه بود ،نشان
می داد که راننده جوان یک دستگاه پراید ،اموال سرقتی
را به مناطق خین عرب یا بولوار توس مشهد انتقال می
دهدبنابراینعملیاتپلیسرویپرایدسفیدرنگمتمرکز
شد و محورهای مواصالتی زیر چتر اطالعاتی کارآگاهان
قرار گرفت تا این که نیمه شب بیست و ششم ماه گذشته،
ماموران انتظامی در حالی به یک دستگاه پراید در ابتدای
جاده ورودی مشهد مشکوک شدند که چند شاخه میلگرد
از صندوق عقب و شیشه های آن بیرون زده بود .گزارش

خراسان حاکی است :ماموران انتظامی پس از هماهنگی
با مقام قضایی به بازرسی خودرو پرداختند و اموال دیگری
را که مربوط به لوازم ساختمانی بود از داخل خودروی
مذکور کشف کردند .مرد  37ساله که خود را لیسانس و
راننده تاکسی تلفنی معرفی می کرد در پاسخ به سواالت
حرفه ای ماموران ،دچار تناقض گویی شد و این موضوع
ظن ماموران را افزایش داد چرا که اطالعات مستند جمع
آوری شده آنان نشان می داد که ماجرای لوازم موجود در
پراید با سرقت های «مرد عنکبوتی» ارتباط دارد.
این گونه بود که به دستور قاضی سبحانی ،راننده جوان
پراید به دادسرای عمومی و انقالب انتقال یافت و مقام
قضایی تنها بعد از طرح چند سوال تخصصی ،او را با صدور
قرار قانونی در اختیار کارآگاهان نیروی انتظامی قرار داد
تا به ریشه یابی ماجرا بپردازند.
متهم  37ساله که ابتدا مدعی بود فقط به عنوان تاکسی
تلفنی در انتقال لــوازم به مشهد نقش دارد در ادامــه
بازجویی ها لب به اعتراف گشود و گفت :اموال ساختمانی
که داخل خودرو کشف شد مربوط به فردی به نام «و» است
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که به «مــرد عنکبوتی» شهرت دارد .گــزارش خراسان
حاکی اســت :با اطالعاتی که راننده مذکور دراختیار
پلیس گذاشت بالفاصله عملیات دستگیری وی با صدور
دستورات ویژه دادستان طرقبه و شاندیز آغاز شد تا این که
ماموران موفق شدند به مخفیگاه او دست یابند.
ماموران انتظامی سپس در یک عملیات هماهنگ« ،مرد
عنکبوتی» را قبل از آن که فرصت فرار پیدا کند ،به دام
انداختندوبهبازرسیمخفیگاهویپرداختنددربازرسیاز
این مکان مقادیر زیادی لوازم سرقتی مربوط به ساختمان
های درحال احداث و باغ ویالها از قبیل  ،لوازم بنایی ،
کپسول گاز ،سنگ فرز ،ابــزار ،میله های آهنی ،ترازو،
قرقره و  ...کشف و ضبط شد.
مردمعروفبهعنکبوتیکهبهدادسرایطرقبهمنتقلشده
بود در اعترافات خود گفت :راننده پراید از سرقتی بودن
لوازم اطالع داشت و من هم به خاطر این که به او اعتماد
کامل داشتم ،در هر سرویسی که لوازم را به مشهد انتقال
می داد ،بین  40تا  50هزار تومان به او می پرداختم.
این متهم در ادامه اعترافاتش افزود :لوازم سرقتی را به
افراد ناشناس و به عنوان ضایعات در مشهد به فروش می
رساندم .وی که سه سابقه کیفری سرقت ،دوسابقه مواد
مخدر و یک فقره سابقه ورود به عنف در پرونده سیاهش
دارد ،اضافه کرد :بعد از آن که به باغ ویالها یا ساختمان
هایی مانند مسکن مهر جوانان دستبرد می زدم ،اموال را
در یک جا جمع می کردم و سپس با راننده پراید تماس می
گرفتم که آن ها را به مشهد ببرد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است :در حالی برخی
از اموال سرقتی کشف شده تحویل شاکیان شده است که
تاکنون  9نفر از مال باختگان ،مرد معروف به عنکبوتی را
شناسایی کرده اند و تحقیقات برای شناسایی دیگر مال
باختگان این پرونده همچنان ادامه دارد .شایان ذکر است
متهم اصلی این پرونده با صدور قرار قانونی در زندان به
سر می برد تا بررسی های بیشتری دربــاره دیگر جرایم
احتمالی وی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون عمران :هواپیما  4دقیقه قبل از سقوط وضعیت عادی داشته است

▪هواپیمایی آسمان  :با اطالعات چوپان محدوده
سقوط مشخص شد

هواپیمایی آسمان توضیحات جدیدی را درباره سقوط

هواپیمای تهران-یاسوج که هفته گذشته رخ داد ارائه
کرده است که شامل نکات بسیار قابل توجهی است.به
گزارش رکنا ،هواپیمایی آسمان ادعا کرده خلبان قبل
از پرواز ،گزارش هواشناسی  Meteorologyرا مشاهده
کرده وآن را امضا کرده بوده است .موضوعی که پاسخ به
مسئلهای است که در چند روز اخیر بسیار مورد انتقاد قرار
گرفته بود که چرا آسمان باتوجه به شرایط آب و هوایی
پرواز را لغو نکرده بود.
نکته دیگر اینکه براساس این توضیحات ،ستادی که در
روز حادثه  Incidentدر سازمان هواپیمایی تشکیل شده
از مدیرعامل آسمان خواسته درباره سقوط  Fallاظهارنظر
نکند .در این توضیح همچنین آمده است  :مدیرعامل
آسمان پس از ناامیدی ازگشت زنی هلی کوپترهای سپاه
و هالل احمر ،ازاطالعات چوپانی که سقوط هواپیما
را مشاهده کرده بود و نیزکمک خلبانی که پروازهای
متعدد با مرحوم فوالدی به یاسوج داشت ،مسیردقیق
پرواز را برای خلبان هلی کوپتر سپاه مشخص کرد و او
نیز با تبحر ،به محل عزیمت کرد و الشه هواپیما را یافت.
در این اطالعیه با اشاره به این که مدیرعامل دست برخی
مدیران را از بیت المال کوتاه کرده و اشکاالت مدیریتی

بیشترجنبه سیاسی و شخصی دارد اعالم کرده که دالیل
احتمالی سقوط که البته گمانه زنی بیش نیست و در
روزهای آینده مشخص خواهد شد" ،وضعیت آب و هوایی
ناپایدار ارتفاعات دنا"" ،شرایط فرودگاه" و "عقب ماندن
صنعت هوایی کشور از امکانات روز هوانوردی دنیاست"
که دو مورد آخر یعنی شرایط فرودگاه و عقب ماندن صنعت
هوایی کشور از امکانات روز دنیا در تعارض با صحبتهای
مدیران شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشور
است.
▪توقف پرواز هواپیماهای  ATR72شرکت آسمان

در همین حال بنابر اعالم سازمان هواپیمایی کشوری ،با
توجه به بررسی همه جانبه علل وقوع سانحه هوایی اخیر
و به منظور اطمینان از ارتقای ایمنی پروازهای این نوع
هواپیما الزم است به طور موقت و تا اطالع ثانوی پرواز های
 ATRمدل 200و 500شرکت هواپیمایی آسمان متوقف
شود،تاسازمانهواپیماییدرفرصتمناسببررسیهای
الزم را انجام دهد و پس از حصول اطمینان از ابعاد ایمنی
از سرگیری پروازهای مذکور اعالم شود.
▪4دقیقه پیش از سقوط هواپیمای تهران-یاسوج
چه گذشت؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این که چهار
دقیقه پیش از سقوط هواپیما مکالمه تلفنی یکی از
مسافران وجود دارد ،افزود :این مکالمه بسیار عادی بوده
و نشان میدهد که شرایط هواپیما پیش از سقوط عادی
بوده و مشکلی وجود نداشته است اما این که چرا به کوه
برخورد میکند ،از ابهاماتی است که باید به آن پاسخ داده
محمدرضا رضایی
شود.به گزارش خبرگزاری خانه ملتّ ،
کوچی با اشاره به پیدا شدن کپسول آتش نشانی خالی از

...

درامتدادتاریکی

پاسخ«آسمان»بهانتقادهادربارهعللسانحهسقوط
در حالی که به دلیل بدی آب و هوا عملیات تجسس و
انتقال پیکر های جان باختگان هواپیمایی آسمان در
پنجمین روز آن بعد از انتقال حدود  15پیکر متوقف شده
است ،تسنیم گزارش داد  :در روزهای آینده شاهد بارش
بیشتر برف خواهیم بود و اگر شرایط هوایی مساعد شود
برای انتقال باقی مانده پیکرها ،چهار تا پنج روز دیگر نیاز
است البته به شرطی که هوای ارتفاعات مساعد شود.
براساس اعالم استاندار اصفهان ،تاکنون پیکر  32تن
از سرنشینان در ارتفاعات کشف شده که نیمی از آن ها به
پایین دست منتقل شده است .در همین حال هواپیمایی
آسمان در واکنش به انتقاد ها و برخی گمانه ها درباره
سانحه سقوط توضیحاتی منتشر کرد و همزمان رئیس
کمیسیون عمران هم جزئیات بیشتری در واپسین دقایق
پرواز هواپیمای ای تی آر ارائه کرد .محمدسعید شرفی
مدیرکل دفتر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی در
گفت وگو با ایلنا با بیان این که جعبه سیاه هنوز دیده نشده
است،گفت:باتحلیلتصاویرگرفتهشدهاطالعاتیازمحل
های احتمالی وجود جعبه سیاه ،در اختیار تکاوران قرار
گرفته اما نمیتوان زمان کشف جعبه سیاه و انتقال آن را
پیش بینی کرد .در همین حال یک نیروی واکنش سریع
هاللاحمر به تشریح سختی انتقال پیکرهای هواپیمای
ش جدید
حادثهدیده تهران-یاسوج پرداخت و گفت:با بار 
احتما ًال یک متر برف دیگر بر روی اجساد و الشه هواپیما
بنشیند،کما این که شبگذشته نیز بارش  ۵۰سانت برف
را داشتیم و اجساد پنهانتر شدند.
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هواپیمای سانحه دیده آسمان ،گفت :این موضوع که چرا
کپسول آتش نشانی خالی بوده ،از ابتدا به صورت خالی
در هواپیما قرار گرفته یا این که داخل هواپیما آتش سوزی
رخ داده ،از جمله مواردی است که در کمیسیون عمران
بررسی میشود؛ البته احتمال این موضوع که هواپیما
پس از برخورد با کوه دچار آتش سوزی شده باشد ،کام ً
ال
مردود است.وی افزود :بزرگ ترین قطعهای که تاکنون
از اجساد پیدا شده ،باالتنه بدن یک انسان است که این
نشان میدهد هواپیما با کوه برخورد کرده و اجساد تکه
تکه شده است.
▪خلبان پس از خروج از رادار  6دقیقه پرواز و با برج
مراقبت مکالمه داشته است

رضایی فر با تاکید بر این که خلبان پس از این که از رادار
محو شده با برج مراقبت مکالمه داشته اســت ،گفت:
ساعت  9و  30دقیقه آخرین مکالمه خلبان با برج مراقبت
بوده و هواپیما ساعت  9و  25دقیقه از رادار خارج شده و
بعد از این که از رادار خارج شده است توانسته شش دقیقه
پرواز و با برج مراقبت مکالمه داشته باشد.رضایی فر گفت:
هواپیما در ارتفاع بیش از  18هزار و 600پا از رادار خارج
شده و به کوهی با ارتفاع  13هزار پا برخورد کرده یعنی
پنج هزار و  600پا کاهش ارتفاع بدون پوشش راداری
داشته است.وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از این که
هواپیما از رادار خارج شده است ،در مکالمات خلبان با برج
مراقبت اشاره ای به علت خروج از رادار نشده است ،تاکید
کرد :اساسا آن منطقه فضای راداری ندارد و در اسناد هم
آمده است در ارتفاعات باالی  20هزار پا سرویس راداری
باید وجود داشته باشد و برای مرکز کنترل باالی  20هزار
پا سرویس راداری ارائه می شود.

آن روز که دل بستم !...
اگرچه اشتباهات پی در پی یا شکست های روحی و عاطفی
مسیر زندگی ام را طوری تغییر داد که به ناچار تن به ازدواج
اجباری دادم اما وقتی فهمیدم همسرم با زن های غریبه
روابط نامتعارف دارد دیگر نتوانستم این وضعیت را تحمل
کنم و ...
زن جوان درحالی که بیان می کرد فقط طالق می خواهم!
و دیگر حاضر نیستم لحظه ای با او زندگی کنم! ریشه
بدبختی هایش را ماجرای دوستی خیابانی در دوران
نوجوانی ذکــر کــرد و به کارشناس اجتماعی کالنتری
ناجای مشهد گفت :در یکی از شهرهای مــرزی استان
سیستان و بلوچستان به دنیا آمدم و تا کالس پنجم ابتدایی
درس خواندم اما بعد از آن پدرم به دلیل برخی تعصبات
اجتماعی دیگر نگذاشت ادامه تحصیل بدهم البته این
تعصب تنها شامل من نمی شد بلکه خیلی از دختران
دیگر در منطقه سکونت ما به همین دلیل نمی توانستند
ادامــه تحصیل بدهند و به ناچار به امــور خانه داری می
پرداختند .چند سال بعد از ماجرای ترک تحصیل ،زمانی
که وارد پانزدهمین بهار از زندگی ام شده بودم روزی در
یکی از بازارهای معروف شهر با پسری دبیرستانی آشنا
شدم .آن روزها دختر نوجوانی بودم و تنها بر اثر هیجانات
واحساسات عاطفی عاشق آن پسر شدم .آن زمان از عاقبت
این رابطه خیابانی هیچ اطالعی نداشتم و نمی دانستم
که سرانجام این گونه عشق ها در نهایت به بیراهه بدبختی
می رسد .طولی نکشید که خانواده و بستگانم در جریان
این ارتباط عاطفی و تلفنی من قرار گرفتند .از آن روز به
بعد زندگی ام رو به سیاهی رفت و همه به چشم دختری
خیابانی به من می نگریستند .اگرچه مدتی بعد ارتباطم
را با آن پسر دبیرستانی قطع کردم اما نتوانستم اعتماد از
دست رفته را به خانواده ام بازگردانم تا این که سه سال
بعد «قــادر» به خواستگاری ام آمد .او  40سال داشت و
همسرش را طالق داده بود .با وجود آن که هیچ تمایلی به
ازدواج با قادر نداشتم اما به خاطر اشتباه دوستی خیابانی
نتوانستم با خانواده ام مخالفت کنم و با او ازدواج کردم این
درحالی بود که به خاطر شدت ناراحتی های روحی و روانی
به بیماری افسردگی دچار شدم .هنوز چند ماه بیشتر از
زندگی مشترکمان در مشهد نمی گذشت که قادر متوجه
ماجرای دوستی خیابانی من با آن پسر دبیرستانی شد و
بدین ترتیب روزگــار تیره و بدبختی های من چون دملی
چرکین سرباز کرد و با سختگیری های بیش از اندازه به
بیماری روحی و روانی من شدت بخشید به طوری که دوبار
به خودکشی اقدام کردم .درگیری های ما با همین بهانه
شدت گرفته بود و هیچ گاه روز خوشی نداشتیم .کار به
جایی رسید که من همسرم را رها کردم و به منزل پدرم در
شهر مرزی بازگشتم .نزدیک به یک سال بعد همسرم از من
خواست تا با فراموش کردن گذشته ها به زندگی مشترک
با او برگردم .من هم که ریشه این ماجرا را در اشتباهات خود
می دانستم به امید یک زندگی بهتر به مشهد بازگشتم اما
همسرم همه اموالش را از دست داده و زندگی اش دچار
آشفتگی شده بود.او پس از تخلیه منزل مسکونی در یک
سوئیت اجاره ای زندگی می کرد ولی هنوز یک هفته از
بازگشتم نمی گذشت که فهمیدم قادر به دلیل ارتباط
های خیابانی با زنان غریبه دچار این وضعیت شده است.
آن قدر عصبانی شده بودم که در یک حالت روانی خاصی
قصد خودزنی داشتم که همسرم متوجه موضوع شد و مرا
ازاین کار احمقانه بازداشت با این وجود دیگر حاضر نیستم
لحظه ای با او زندگی کنم اما ای کاش ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

کنسرو ذرت با طعم تریاک
توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر ازکشف
50کیلوگرم تریاک از داخــل قوطی هــای کنسرو ذرت
خبرداد .به گــزارش خبرنگارما سرهنگ یوسف آبادی
افــزود :ماموران انتظامی این شهرستان حین کنترل
خودروهای عبوری درایست وبازرسی سه راهی ایرانشهر
به یک دستگاه اتوبوس مسافری که از سمت زاهدان عازم
شیراز بود مشکوک شدند ودر بازرسی از آن 50کیلوگرم
تریاک را در سی عــدد قوطی کنسرو ذرت که ماهرانه
جاسازی و پلمب شده بود ،کشف کردند .وی خاطرنشان
کرد :در این زمینه چهار قاچاقچی دستگیر و تحویل مقام
قضایی شدند.
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