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فال خیانت

گزارش روز

نشتی آب ،راز یک جنایت را برمال کرد

قتل همسر و خودکشی در جنون شبانه

ابوعطا -در پی نشتی آب شدید در یک واحد
مسکونی ،همسایهها موضوع را به آتشنشانی و
پلیس اطالع دادند و با حضور مأموران ،پرده از یک
جنایت خانوادگی برداشته شد.
به گزارش شهرآرا ،بامداد پنجشنبه با اعالم کشف
دو جسد در یک منزل مسکونی در شهرک رضویه
مشهد ،بالفاصله بازپرس قتل دادسرای عمومی
و انقالب مشهد برای بررسی موضوع راهی محل
شد.
با حضور قاضی کاظم میرزایی در محل مشخص
شد که خانمی  25ساله درون رختخواب دراز
کشیده و فوت کرده است .بررسیهای اولیه نشان
داد این فرد به علت خفگی جان باخته است .ادامه
بررسیهای بازپرس جنایی در این منزل که خون
زیادی روی در و دیوارش به چشم میخورد ،نشان
داد که مردی جوان نیز در آشپزخانه افتاده و طبق
معاینات اولیه این مرد متولد  1369نیز جان باخته
است.
در بررسی علت مــرگ ایــن فــرد از ســوی قاضی
میرزایی مشخص شد که او با تیغ ریشتراشی از
نقاط مختلف بدن دچار جراحات سطحی شده و
خونریزی زیاد ،مرگش را رقم زده است.
اولین فردی که در این پرونده مورد بازجویی قرار
گرفت ،یکی از همسایههای طبقه پایین این
ساختمان دوطبقه بود که در خصوص مشاهداتش
اظهار کرد« :از وقتی این زوج جوان به این خانه

آمده بودند ،لولههای آب آشپزخانه آنها نشتی
داشت و آب به طبقه پایین که ما در آن زندگی
میکنیم ،سرایت میکرد .چند بار این موضوع
را به آ نهــا گوشزد کردیم اما بامداد پنجشنبه
شدت این آب به حدی شد که به طبقه پاین ّ
شره
میکرد؛ برای همین به در منزل آنها رفتیم که
در را باز نکردند؛ ناچار موضع را به آتشنشانی و
پلیس اطالع دادیم و با حضور مأموران و گشودن
در آکاردئونی با اجساد این افراد مواجه شدیم و
بعد معلوم شد که شیر آب ظرفشویی آشپزخانه
باز مانده است».
دیگر همسایهها نیز از اختالفات شدید میان
این زوج خبر دادند؛ به نحوی که آنها هر شب
با یکدیگر درگیر میشدهاند .شب حادثه نیز این
دعوا آغاز میشود و با قطع شدن ناگهانی صدای
این خانم جوان ،دعوا به یکباره تمام میشود؛
بهطوری که یکی از همسایهها به شوخی اعالم
میکند« :خانمش را کشت».

قتل همسر و خودزنی

با به دست آمــدن این سرنخهای مهم ،قاضی
میرزایی با این فرضیه که احتماال مرد جوان ابتدا
همسرش را خفه کرده و سپس اقدام به خودزنی
کرده است ،بار دیگر صحنه را مورد بازبینی قرار
داد.
بسته بودن در خانه از درون ،سروصدای دعوای
شبانه این زوج جوان و قطع شدن ناگهانی صدای
خانم ،ریختن خون مرد در تمام نقاط این منزل که
حکایت از قدم زدن او پس از خودزنی با تیغ اصالح
داشت و در نهایت افتادنش درون آشپزخانه ،همه
حاکی از صحت این فرضیه بود و قاضی میرزایی
برای مشخص شدن علت اصلی مرگ و نحوه آن
دستور داد تا اجساد به پزشکی قانونی منتقل
شوند .بررسیهای دقیق قضایی برای مشخص
شــدن اصــل مــاجــرای ایــن جنایت خانوادگی
همچنان ادامه دارد.

آتشسوزی در یک آپارتمان  9واحدی در
خیابان سجاد مشهد ،موجب حبس شدن
هشت شهروند شد.
به گــزارش شــهــرآرا ،ایــن حادثه در حالی
روز پنجشنبه ،در مشهد رخ داد که
آتشنشانان بــه سرعت بــه محل اعــزام
شدند.
با حضور امدادگران مشخص شد ،کانون
 8متری در طبقه سوم
حریق یک واحد  0
این ساختمان بوده است .آتش از آشپزخانه
آغاز شده و در حال سرایت به سایر نقاط
بوده و کل این ساختمان دچار دودگرفتگی
شده است.
هنگام وقوع آتش یک زن جوان و یک زن
مسن در این واحد در میان دود محبوس
و دچار دودگرفتگی شده بودند که توسط
آتشنشانان به بیرون منتقل شدند و توسط
عوامل اورژانس مداوا شدند.
شش نفر دیگر از ساکنان سایر واحدها
نیز که در میان دود محبوس شده بودند،
به بیرون منتقل شدند و آتشسوزی به
سرعت مهار شد و از سرایت آن به سایر
واحــدهــا جلوگیری گــردیــد .علت وقوع
آتشسوزی در دست بررسی است.

زمینگیری  2شرور
عربدهکش در مشهد

ســرکــانــتــر شــشــم پــلــیــس مــشــهــد از
دستگیری دو عامل نزاع خیابانی و شرارت
و عربد هکشی در محدوده بلوار وحدت
خبر داد.
به گــزارش شهرآرا ،سرهنگ حاجیان در
تشریح این عملیات ضربتی گفت :در پی
گزارش چندفقره شرارت خیابانی و نزا ع
دستهجمعی توسط دو شرور ،دستورات
الزم برای پیگیری موضوع صادر شد.
وی افزود :تیمهای دایره تجسس کالنتری
 24مشهد در ایــن مأموریت ضربتی با
کنترل و مراقبتهای نامحسوس ،زمانی
که این دو شــرور در حال درگیری و نزاع
خیابانی با یکی از شهروندان در بلوار
وحدت بودند ،وارد عمل شدند.
حاجیان ادامه داد :مأموران با تعقیب و گریز
پلیسی و تیراندازی هوایی این دو متهم
را که دارای چهار فقره سابقه کیفری به
اتهام نزاعهای خیابانی و شرارت هستند،
زمینگیر کردند و پس از تشکیل پرونده،
متهمان به مقام قضایی معرفی شدند.

یک نوجوان گرداننده
کانال مستهجن

همزمان با اعالم کاهش تصادفات درون شهری رخ داد

سانحه مرگبار رانندگی در بلوار وکیلآباد
دیبا -در حالی آمارهای اعــام شده از سوی
پزشکی قانونی از کاهش حوادث رانندگی درون
شهری خبر میداد که همزمان با ارائه این آمار یک
حادثه مرگبار در بلوار وکیلآباد رخ داد و در این
سانحه متأسفانه دو جوان کشته شدند.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،افسر نگهبان سازما ن
آتشنشانی مشهد در این خصوص گفت :این
تصادف بامداد پنجشنبه در بلوار وکیلآبا د،
مقابل ورودی بلوار حافظ رخ داد و آتشنشانان
ایستگاههای شماره  5و  2 7به محل حادثه اعزام شدند.
آتشپاد دوم علیرضا معلم که خود در محل حادثه حاضر بود و از نزدیک عملیات آتشنشانان را سرپرستی
میکرد ،بیان کرد :یک دستگاه خودرو سواری سمند ،با چهار سرنشین از مسیر انتهای بلوار وکیلآباد،
به سمت میدان آزادی در حال حرکت بود که به علت نامعلومی با نردههای محافظ وسط و حاشیه بلوار
برخورد کرد و متوقف شد .شدت برخورد بهحدی بود که سه سرنشین ،داخل اتاق خودرو گرفتار شدند و
یک تن دیگر به بیرون پرتاب شد.
وی افزود :آتشنشانان بیدرنگ پس از قطع برق خودرو و ایمنسازی محل ،با استفاده از تجهیزات ویژه
نجات ،اتاق در هم کوبیده شده خودرو را بریدند و با رعایت اصول ایمنی آسیبدیدگان را از آن خارج
کردند.
معلم گفت :در این حادثه دو تن از سرنشینان عقب خودرو بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست
دادند و دو سرنشین دیگر نیز به شدت آسیب دیدند که برای اعزام به مراکز درمانی ،تحویل عوامل اورژانس
شدند .علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

فــردی که در یک گــروه فضا ی مجازی از
طریق شبکه اجتماعی تلگرام اقــدام به
انتشار تصاویر و فیلمهای مستهجن
میکرد ،شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی تایباد در گفتوگو با ایرنا
گفت :این کانال گروه اجتماعی تلگرام با
توجه به اینکه تازه راهانــدازی شده بود با
 45عضو ،در پی رصد فضای مجازی توسط
کارشناسان پلیس فتا شناسایی شد و
دستگیری گردانندگان آن در دستور کار
قرار گرفت .سرهنگ حسن ناگهانی افزود:
پلیس با اقدامات کارشناسی و مهندسی
اجتماعی متهم اصلی را که کمتر از 15سال
سن داشت ،شناسایی نمود و با هماهنگی
مراجع قضایی ،او را دستگیر کرد.
فرمانده انتظامی تایباد تصریح کــرد:
ایـــن نـــوجـــوان 15ســـالـــه بــا مــشــاهــده
مـــدارک مستدل و غیرقابل انــکــار به
بـــزه انــتــســابــی خـــود مبنی بــر انتشار
تـــصـــاویـــر و فــیــلــمهــای مستهجن
اعتراف کرد.

رمزگشاییازمعمای
متقلبانمسلح

عکس :شهرآرا

متین نیشابوری -کنار خیابان نشسته بود و لباسهای محلی به تن داشت .با لهجه عجیبی حرف میزد.
این زن گفت :ناراحت و درهم کشیدهای ،باخودت حرف میزنی ،دل شکستهای و خیری از زندگیات
ندید های .زن جوان در حالی که لبخندی مرموز داشت و شمرد هشمرده حرف میزد ،النگوهای
بدلش را تکان داد و گفت :زندگیات مثل صدای جیرینگجیرینگ این النگوها پرسروصداست.
از کسی ناراحتی که خیلی به او خوبی کردهای و توقع نداشتی نامردی و خیانت ببینی .مثل اسپند
روی آتش بیقرار شده بــودم .پرسیدم :یعنی خیانت هم در کار است؟ زن فالگیر با سرنخی که به
دستش دادم ،رشته کالم را به دست گرفت و گفت ۱۰۰ :هزار تومان بده تا عشق معشوقهات را طلسم
کنم و...
نمیفهمیدم چه میگوید .پولی به زن دورهگرد دادم و به خانه برگشتم .فکر میکردم همسرم که وابستگی
شدیدی به گوشی تلفن همراهش دارد و به همین خاطر هم مشکل داشتیم ،به خواستگار قبلیاش
عالقه دارد و...
از کوره در رفته بودم و بدجور کتکش زدم .به خانه همسایه فرار کرد و بعد هم پدر و مادرش آمدند و او را بردند.
کارمانبهمرزطالقکشیدهشدهبود.مارابهمرکزمشاورهآرامش پلیسمعرفیکردند.دراینجافهمیدمچه
حماقتی کردهام .همسرم با گوشی تلفنش پیگیر مشکل خواهرش
بوده که گویا مشکل نازایی دارد .متأسفانه مخفیکاری
همسرم باعث شد در ما ههای اول زندگیمان دچار
شک و بدبینی شوم .من اشتباه کردم و نمیدانم با
چه عقلی به یک زن بیسواد ولگرد که در خیابان
از کنار هرکس رد میشد ،میگفت :بده فالت را
بگیرم! اعتماد کردم .من آن روز بعد از دعوا با
همسرم از خانه بیرون زده بودم که آن زن فالگیر
سر راهم سبز شد .اگر آدم عقل خودش را بهکار
گیرد ،هیچوقت به یک مشت حرف چرتوپرت
که معلوم نیست چه عواقبی میتواند داشته باشد،
اعتماد نمیکند .من وقتی میدیدم سر همسرم
بیشتر وقتها توی گوشیاش است ،زجر میکشیدم به
همین خاطر دچار سوءتفاهم شدم.

حبس شدن  8نفر
درحریق یک آپارتمان

ضابطین قضایی در یک پاتک شبانه یک باند عجیب را متالشی کردند

مهدی قرآنی -ضابطین قضایی ،یک عمد هفروش
سابقهدار مواد مخدر را در شهرستان بینالود دستگیر
کردند و با شناسایی یکی از مخفیگاههای او در مشهد،
با صحنهای عجیب روبهرو شدند.
به گزارش شهرآرا ،ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که
تیمهای ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان بینالود،
طی رصدهای میدانی خود به اطالعاتی دست یافتند
که نشان میداد متهمی سابقهدار ،گاهی به شهرستان
طرقبه و شاندیز مراجعه میکند و محمولهای افیونی را
برای فروش در این دو شهرستان میان خردهفروشهای
مواد مخدر توزیع مینماید.
با به دست آمدن این اطالعات پیگیریهای مأموران
آغاز شد و پرونده این عمدهفروش موادمخدر در دستور
کار مأموران پلیس مبارزه با موا د مخدر شهرستان
بینالود قرار گرفت .بررسیهای ضابطین قضایی در
اینباره ادامه داشت تا اینکه عصر چهارشنبه گذشته
اکیپی از مأموران گشتی ستاد مبارزه با موا د مخدر
شهرستان بینالود ،یکی از خردهفروشان مواد افیونی
را در حالی که مشغول فروش تریاک بود در شاندیز
شناسایی و دستگیر کردند.
متهم که مردی  38ساله است ،در اظهاراتش به مأموران
عنوان کرد« :مدتی است که شخصی به هویت جواد،
برایم جنس میآورد و این مواد را نیز چند روز پیش از
همان فرد خریداری کردهام».
مأموران پس از شنیدن اظهارات این مرد جوان برای
اینکه بتوانند گرداننده اصلی ایــن چرخه توزیع
مواد مخدر را در شهرستان بینالود دستگیر کنند ،با
همکاری متهم جلب شده با جواد تماس گرفتند و از او
خواستند تا نیمکیلو تریاک برایشان تهیه کند.
جــواد غافل از اینکه زیر ذرهبین مــردان قانون قرار
گرفته ،با درخواست خردهفروشی موافقت کرد و وعده
گذاشت تا سه ساعت دیگر در محل همیشگیشان در
شاندیز حاضر شود .سرگرد حسین ساالری ،سرتیم
این اکیپ عملیاتی از بیم فرار متهم ،اکیپی دیگر از
مأموران خود را در محل مورد نظر مستقر کرد و خود به
همراه تیمی دیگر از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
و متهم دستگیر شده ،در محل حاضر شدند.
ساعت حــدود  18:10عصر روز چهارشنبه بیستم
دیمـــاه را نشان مـــیداد کــه جــواد بــه هــمــراه پسر
نوجوانش با یک دستگاه خودروی سواری در محل،
مشاهده شدند .مأموران نیز با شناسایی خودروی

این عمد هفروش موا دمخدر طی هماهنگی قضایی
بالفاصله وارد عمل شدند و وی را قبل از هرگونه اقدامی
دستگیر کردند.
با دستگیری جواد و بررسیهای انجام شده مشخص
شد این شخص همان متهمی است که مأموران پلیس
مبارزه با موادمخدر شهرستان بینالود از چندی پیش
در پی دستگیریاش بودهاند.

کشف محموله تریاک از خانه متهم

متهم اصلی این پرونده ابتدا حاضر به همکاری با مردان
قانون نبود و از اعتراف به جرمش طفره میرفت ،اما
پس از مواجه با مستندات و ادله موجود ،ناچار لب به
اعتراف گشود و پرده از اقدامات مجرمانه و سیاه خود
برداشت.
تیم عملیاتی پرونده که در پییافتن مخفیگاه متهم
بودند ،از او خواستند تا نشانی خانه و محل انبار مواد
مخدر را به آنان بدهد که این مرد  45ساله طبق دستور
عمل کرد و نشانی محل سکونتش را در اختیار مأموران
گذاشت.
ضابطین قضایی پس از دریافت نشانی محل که
در مشهد بــود ،طــی هماهنگی بــا قاضی مهدی
خدابخشی ،جانشین سرپرست دادســرای انقالب
مشهد راهی این محل شدند و حدود ساعت  19:30در
محل مورد نظر واقع در رسالت  64حضور یافتند.
مأموران پس از کسب دستور از قاضی خدابخشی و
رعایت موازین شرعی ،وارد مخفیگاه این متهم شدند
و طی بازرسی از آن ،مقدار  28کیلو مواد مخدر از نوع
تریاک را که در 10شیشه نوشابه خانواده جاسازی
شده بود و هر کدام را در محلی مخفی کرده بودند،
کشف کردند.

کشف بشکههای متعفن از خانه دوم

تحقیقات این پرونده از متهم اصلی ادامه داشت تا
اینکه نتیجه استعالم شماره پالک خــودروی متهم
پای مأموران را به ماجرای دیگری از این پرونده باز کرد.
نشانی ثبت شده برای پالک این خــودروی سواری،
خانهای مسکونی واقع در چند خیابان آن طرفتر از
خانه جواد بود که تیم بررسی کننده با احتمال کشف
محل انبار اصلی موادمخدر طی هماهنگی قضایی
راهی محل شدند.
محل مــورد نظر خــان ـهای دوطبقه بــود و ظاهری

مخروبهمانند داشت که در خیابان میرزایی واقع شده
بود .مأموران پس از بررسی اولیه ضمن رعایت موازین
شرعی وارد این محل مخوف شدند و در آنجا با صحنهای
عجیب برخورد کردند.
بوی تعفنی که از زیرزمین این خانه به مشام میرسید،
نظر تیم تحقیقاتی پلیس را به خود جلب کرد .با ورود
مأموران ،هشت بشکه  220لیتری حاوی مایعی سیاه
و قهوهای رنگ که بوی بسیار نامطلوبی از آن منتشر
میشد در این مکان مشاهده شد.
مأموران در پویش محل نیز بیش از  200قوطی که بر
روی آ نهــا برچسبی تحت عنوان شامپوی گیاهی
نصب شده بود ،کشف کردند .جستجوهای مأموران
ادامه داشت تا اینکه تعداد قابل توجهی قرص و داروی
جنسی ،به همراه مدارک سازمانی جعلی و یک قبضه
کلت کمری از طبقه دوم این خانه مسکونی کشف شد.
جواد که دستش برای مأموران رو شدهبود ،عنوان
کرد این خانه مسکونی را سال  90به فردی فروخته و از
ماهیت فعلی او نیز بی اطالع است.

پایان  6سال بازی با سالمت مردم

یکی از ساکنان محل که مردی حدودا  60ساله به نظر
میرسید ،در مواجهه با مأموران گفت« :چند مرتبه
رفتوآمد افراد مشکوک را به این خانه ،به پلیس گزارش
کردهام اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است .مالک
خانه مردی  50ساله است که چندسال پیش خانهاش
را به یک مرد جوان اجاره داده و طی این سالها نیز
خودش بهندرت در محل آفتابی شده است».
این مرد سالخورده نیز ادعای متهم اصلی مبنی بر
اینکه محل مــورد نظر را در سال  90به فــردی دیگر
فروخته است ،تأیید کرد.
تیم تحقیقاتی پرونده در بررسی اوراق جعلی موجود که
مربوط به دستگاه قضایی ،شهرداری ،اداره بهداشت
و درمان ،اداره مالیات ،اماکن و ...بود دریافتند که
متهمان در این محل مشغول به تولید مواد شوینده
از جمله شامپو و همچنین قرص و داروهــای جنسی
غیرمجاز و غیربهداشتی بودهاند.
ایـــن عــمــلــیــات در ســاعــت  21بــه پــایــان رسید
و متهم بـــرای ادامــــه تحقیقات بــه شهرستان
بینالود منتقل شــد .عــاوه بر ایــن تحقیقات برای
شناسایی و دستگیری دیگر متهمان این پرونده
ادامه دارد.

اعضای یک باند بزرگ جعل در مشهد دستگیر شدند

ماجرای کالهبرداری ناتمام از کشاورز شمالی
ابوعطا -کارشناسان پلیس فتا به دستور سردار
کریمی ،فرمانده انتظامی خراسان رضوی پیگیر یک
آگهی مشکوک در فضای سایبری شدند و توانستند،
اعضای یک باند جعل را شناسایی و دستگیر کنند.
به گزارش شهرآرا ،کارشناسان پلیس فتای استان در
پى رصد و پایش فضاى سایبرى ،متوجه درج تبلیغى
در فضاى مجازى تحت عنوان فــروش چک آزاد،
چک فورى و ضامن معتبر با چک بانکى جهت اخذ
وام ،شدند که موضوع با توجه به اهمیت آن ،ضمن
هماهنگى با مقام قضایى ،در دستور کار کارشناسان
تیم عملیات ویژه قرار گرفت.
بررسیها نشان داد که دامنه فعالیت گسترده
کالهبرداران به تبلیغ در فضاى سایبرى محدود نیست
و عالوه بر تبلیغات گسترده در این فضا ،برابر گزارشات
واصله تبلیغاتى مشکوک با محتواى عنوان شده در
صفحه نیازمندىهاى برخى جراید نیز طى چندین
نوبت با هویتهاى مختلف به چاپ رسیده بود.
طى تحقیقات و بررسىهاى اولیه از سوى افسران
مجرب دایره عملیات ویژه پلیس فتا و طى تالشهاى
مستمر براى حل کردن معمایى که نه شکایتى در
آن مطرح بود و نه سرنخى از مجرمین وجود داشت
و حتى طرح موضوع بهگونهاى بود که ممکن بود
جرمى صورت نگرفته باشد و فعل مجرمانهاى هم در
کار نباشد ،کارشناسان پلیس فتا ،موفق به دستیابى
ً
تعدادى از چکها شدند که بهصورت کامال حرفهاى
جعل شده بود.
کارشناسان به دنبال سرنخهاى به دســت آمــده،
متهمى به نام قاسم  35ساله را با تحصیالت لیسانس
حسابدارى و سوءسابقه در زمینه جعل و کالهبردارى،
شناسایى کردند و با رصد نامحسوس و طى عملیاتی
غافلگیرانه ،وی را درحین ارتــکــاب جــرم (فــروش

چکهاى سفید امضا) در یکى از خیابانهاى مشهد
دستگیر کردند .پس از آن با توجه به حساسیت
موضوع ،طى هماهنگى با مقام محترم قضایى ،به
ً
مخفیگاه نامبرده که قبال شناسایى شده بود ،مراجعه
کردند.
در محل سکونت متهم ،زنى  37ساله که همسر موقت
متهم بود ،دستگیر شد و با تفتیش و بازرسى منزل ،یک
عدد گاوصندوق کشف شد که پس از بررسى محتویات
آن بیش از  60فقره چک استفاده شده ،بیش از 210
عدد کارت عابر بانک به نام افراد مختلف ،بیش از 70
برگ چک سفید امضا به اسم افراد غیر ،دهها نمونه
مهر جعلى شامل امال ک ،بانکها و مؤسسات مالى و
اعتبارى ،قولنامههاى جعلى و سفید و مقادیر زیادى
کپى مدارک شناسایى و جواز کسب ،به همراه تعداد
قابل توجهى تجهیزات رایانهاى و مخابراتى کشف شد
که پس از بررسىهاى تکمیلى مقادیرى موادمخدر
به همراه تجهیزات بستهبندى و توزین کشف و ضبط
گردید.
با توجه به این کشفیات از مجرمین ،احتمال همدستى
افراد دیگرى در این باند کالهبردارى براى پلیس محرز

شد و در همین رابطه با تالش کارشناسان پلیس فتای
استان ،محل تهیه تجهیزات جعل که تحت عنوان
تایپ و تکثیرى در یکى از خیابانهاى مشهد اقدام به
جعل مهر براى متهمین میکرد ،شناسایى شد و طى
هماهنگىهای الزم ،صاحب مغازه به هویت حسن
 30ساله ،دستگیر شد .از مخفیگاه متهم مقادیرى
مهر ساخته شده ،یک عدد دستگاه ساخت آن و یک
سیستم رایانهاى حاوى اسناد و مدارک مجرمانه کشف
شد.
محل فعالیت تایپ و تکثیرى شناسایى شده پلمب شد
و پس از آن در تحقیقات انجام شده سایر همدستان
متهم اصلى شامل چهار فرد به هویتهاى سیدرضا
 3 0ساله ،ابراهیم  5 5ساله ،على اصغر  4 4ساله و
حسین  4 2ساله و یک خانم به هویت زهرا 18ساله
شناسایى شدند و طى عملیاتی تکمیلى هنگامى
که متهمین در حال خرید محموله برنج از کشاورزی
بودند که دسترنج یک سال خود را جهت کسب درآمد
به مشهد انتقال داده بود ،دستگیر شدند و تمامى
متهمین به پلیس فتا منتقل گردیدند و به مقام قضایی
معرفی شدند.

