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کشف کتیبۀ ایلخانی از یک قاچاقچی
w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
یک شنبه  22مرداد 1396

ایرنا -مأموران انتظامی شهرستان تویسرکان از مدتها پیش فعالیت فردی در زمینۀ نگهداری و فروش اشیای
باستانی و عتیقه در تویسرکان را رصد میکردند .در بازرسی از محل اختفای متهم ،یک کتیبۀ باستانی کشف شد.
طبق نظر کارشناسان ادارۀ میراث فرهنگی ،کتیبۀ کشفشده متعلق به دورۀ ایلخانیان است.

شماره 2335

روی خط حادثه

باندخطرمتالشیشد
حرکت حرفهای عوامل انتظامی سارقان خیابانی انواع خودروهای سواری در مشهد را به دام انداخت

قتلبهخاطر
طلب1/5میلیونتومانی
عامل قتل در بیابا نهای حسنآباد
تــهــران ،پــس از یــک ســال ،دستگیر
شــد و مــدعــی شــد بــه خــاطــر طلبی
1/5میلیو نتومانی دست به جنایت
زده است.
به گــزارش خبرنگار مهر۲۲ ،شهریور
ســال گذشته ،رانــنــدۀ یک دستگاه
خــودرو تریلر ،در جــادۀ قدیم قم در
ِ
منطقۀ حسنآباد ،در حین کنترل
الستیکهای خــودرو ،با جسد فردی
ً
حدودا  ۵۰ساله در کنارۀ جاده روبهرو
میشود و بالفاصله موضوع را به پلیس
اطالع میدهد.
با حضور مأموران ،مشخص شد متوفی
بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به
ناحیۀ قفسه سینه به قتل رسیده است.
پس از گذشت چند روز از زمان کشف
جسد و با مراجعۀ اعضای یک خانواده،
هویت جسد ناشناس ،که اسماعیل نام
داشت و 45ساله و تبعۀ افغانستان بود،
شناسایی شد.
بررسیها نشان داد مقتول آخرینبار
با یکی از طلبکارانش به نام عبدا...
۳ ۶ساله ،تبعۀ افغانستان ،مشاهده
شده و این فرد به افغانستان متواری
شده است.
اوایـــل مـــرداد امــســال ،متهم ،کــه به
صورت غیرقانونی وارد ایران شده بود،
دستگیر شد .متهم به ارتکاب جنایت
اعتراف کرد و گفت انگیزهاش از این
جنایت وصــول طلب یک میلیون و
 ۵۰۰هزار تومانیاش از مقتول بوده
است.

متالشیشدنباند
کالهبرداران۸میلیاردی
درمشهد

با تالش پلیس آگاهی باند کالهبرداری
 8میلیارد ریالی با جعل اسناد ملکی در
مشهد متالشی شد.
به گزارش شهرآرا ،با دریافت مرجوعۀ
قضایی از سوی یک شهروند دربــارۀ
کالهبرداری  8میلیارد ریالی با جعل
سند ،موضوع در دستور کار تیمی از
پلیس آگاهی قرار گرفت.
در بــررســی اظــهــارات ما لباخته،
مشخص شــد ایـــن فـــرد یــک منزل
مسکونی را در مشهد به مبلغ  8میلیارد
ریال معامله کرده و مبلغ قابلتوجهی
از آن را پــرداخــت کــرده اســت .او در
انجام مراحل قانونی متوجه شده
اســت وکالتنامه و اسناد ارائهشده
جعلی است و ملک متعلق به شخصی
دیگر است .کارآگاهان ،پس از بررسی
دقیق اظــهــارات ما لباخته ،چهرۀ
فرضی متهم را ترسیم کردند و ،پس از
اقدامات اطالعاتی ،بعد از گذشت
چند هفته ،در اقدامی ضربتی ،او
و یکی از همدستانش را دستگیر
کردند .متهمان ،در بازجوییهای
بهعملآمده ،در مواجهه با مالباخته،
به جعل سند با همکاری دو نفر دیگر
اعتراف کردند و مأموران ،با هماهنگی
مقام قضایی ،دو کالهبردار دیگر را نیز
در یکی از مخفیگا ههایشان دستگیر
کردند.».

اخاذیباتهدیدبهانتشار
تصاویرخصوصی
عامل اخاذی یک میلیون تومانی که به
انتشار تصاویر خصوصی تهدید کرده
بود توسط پلیس نیشابور شناسایی و
دستگیر شد.
به گزارش شهرآرا ،با دریافت مرجوعۀ
قضایی از سوی مردی جوان مبنیبر
اخاذی و تهدید به انتشار عکسهای
خصوصی ،تیمی از کارشناسان پلیس
فتا شناسایی متهم را در در دستور کار
خود قرار دادند.
در بررسی اظهارات شاکی پرونده،
مشخص شــد فـــردی نــاشــنــاس ،با
ارســال تعدادی از تصاویر خصوصی
خواهر او ،ضمن مزاحمت و تهدید
بــه انتشار عکسها در شبکههای
اجتماعی ،درخــواســت کــرده است
مبلغ ۱۰میلیون ریال به حسابش واریز
شود .کارشناسان پلیس فتا ،با استفاده
از محصوالت دیجیتالی بهجامانده
و با هماهنگی قضایی ،متهم را در
یکی از شهرهای همجوار دستگیر
کردند.
این متهم ۲۳ساله ،پس از دستگیری،
به دادسرا اعزام شد.

آخــر خـــط

مهدیقرآنی -متهمی سابقهدار معروف به «خطر» ،که
به دلیل ارتکاب دهها فقره سرقت خودرو چندین مرتبه
حبس را تجربه کرده بود ،هنگامی که با اعضای گروه
سابقهدارش با یک دستگاه سواری مسروقه در یکی از
خیابانهای حاشیۀ شهر مشهد مشغول دوردور بود،
دستگیر شد و در بازجوییها از دهها فقره سرقت خود
پرده برداشت.
به گزارش شهرآرا ،در حالی سرنخهای بهدستآمده
از چندین فقره سرقت خودرو دست مأموران کالنتری
طبرسی شمالی مشهد را به گردانندگان این باند
حرفهای سرقت رساند که از ما هها پیش تیمهای
تجسس این کالنتری ،در رصدهای میدانی خود،
خودرو مسروقه که از سوی سارقان در مناطق
چندین
ِ
مختلف حوزۀ استحفاظیشان رها شده بود را کشف
کرده بودند.
خودروهای سواری رهاشده در بیابا نهای اطراف
مشهد اغلب تندر90و پراید بودند که قطعاتشان توسط
سارقان باز شده بود .عالو هبر این ،شواهد و قراین
موجود حکایت از آن داشت که سرقت این خودروها
توسط چند نفر انجام شده و ،برای متالشی شدن
قطعات ،به این مناطق انتقال یافتهاند .لذا تحقیقات
اولیه در این زمینه آغاز شد.

دستگیری سارقان در ساعت  4بامداد

تحقیقات این پرونده ادامــه داشت تا اینکه یکی از
تیمهای گشتی کالنتری طبرسی شمالی ساعت
 4:30بامداد روز جمعه ،بیستم مــرداد ،حین رصد
میدانی ،به سه سرنشین یک سواری پراید مشکوک و،
برای بررسی موضوع ،وارد عمل شد.
رانندۀ خودرو ،هنگام مواجهه با افسران گشتی پلیس،
خودرو خود را نشان داد اما نکتۀ مبهمی در
مدارک
ِ
خودرو او مورد
همین،
برای
داشت.
وجود
فرد
این
رفتار
ِ
بازرسی قرار گرفت .همهچیز عادی به نظر میرسید
تا اینکه کارت ملی فردی ناشناس که کارت خودرو با
مشخصات او مطابقت داشت از داخل داشبورد این
سواری کشف شد .رانندۀ خودرو در اظهارات اولیۀ
خود عنوان کرد که پراید به یکی از دوستانش تعلق دارد
و او آن را به امانت گرفته است.

صبح ،متوجه شدم خودروم نیست و سرقت شده است.
این در حالی بود که تمام مدارک هویتی ،لوازم موردنیاز
سفر ،کارتهای بانکی و وجوه نقدم در آن بود.».

 15فقره سرقت در پروندۀ «خطر»

در حالی که سرتیم اکیپ گشتی کالنتری طبرسی
شمالی مشغول تحقیقات از رانندۀ این پراید بود یکی
از مأموران ،با استعالم شمارۀ پالک انتظامی خودرو،
شمارۀ تماس مالک را کشف کرد و با وی تماس گرفت.
مالک خودرو ،که از همهجا بیخبر بود ،هنگامی که
خودرو پرایدش را از او میگیرد،
مأمور کالنتری سراغ
ِ
با لحنی اعتراضی اظهار میکند که خودروش مقابل
منزلشان پارک شده است اما این مأمور وظیفهشناس
پلیس به این امر بسنده نمیکند و از مالک خودرو
میخواهد به خیابان برود و خــودروش را رؤیت کند
که ،وقتی این مرد جوان پا به داخل خیابان میگذارد،
متوجه سرقت وسیلۀ نقلیهاش میشود اما ،از جایی
که سارقان این خودرو در چنگ پلیس بودند ،موضوع
به مالک سواری پراید اطالع داده میشود و مأموران
از او میخواهند خود را به کالنتری طبرسی شمالی
برساند.
با روشن شدن ماجرا ،دست این سارقان حرفهای،
که رل شهروندان عادی را بهخوبی بازی کرده بودند،
رو میشود و این افــراد ،برای اینکه از چنگ قانون
بگریزند ،به پلیس پیشنهاد رشوه میدهند اما مأموران
وظیفهشناس کالنتری طبرسی شمالی ،ضمن رد
رشوۀ متهمان ،آنان را دستگیر میکنند و به کالنتری
انتقال میدهند.

خودرو مسروقه ،معروف به «خطر» و سردستۀ
رانندۀ
ِ
ایــن باند حــرفـهای سرقت ،ضمن اعــتــراف به بزه
خودرو پراید را شب قبل با
انتسابیاش ،عنوان کرد که
ِ
همدستی دو دوستش از مقابل خانهای در بولوار اقبال
الهوری سرقت کرده است.

کشف ال 90سرقتی زائر زاهدانی

تیم رسیدگیکننده به پرونده ،با این احتمال که
ـودرو دیگر را سرقت
امکان دارد متهمان چندین خـ ِ
کرده و در خیابا نهای اطراف مخفیگاه خود پارک
کرده باشند ،در همان دقایق اولیۀ روز جمعه ،شمارۀ
ـودرو ســواری موجود در خیابانهای
پالک دهها خـ ِ
اطــراف را استعالم گرفتند و یک دستگاه سواری
ال 90مسروقه با شمارۀ پالک انتظامی زاهدان کشف
شد.
خودرو مسروقه ،مشخص شد مالک
دومین
کشف
با
ِ
آن چند روز پیش گزارش سرقت خودروش را به پلیس
اعالم کرده است و بالفاصله موضوع به او اطالع داده
شد .مالک ال 90مسروقه ،که یکی از زائران حرم مطهر
رضوی بود ،در حالی که زیرپیراهنی و شلوارک به تن
داشت در کالنتری اظهار کرد« :به اتفاق خانواده به
مشهد آمدیم و دو شب پیش ،برای استراحت ،به یکی
از پارکهای هستۀ مرکزی مشهد رفتیم .موقع اذان

فرمانده انتظامی مشهد در تشریح دیگر ابعاد این
پرونده به خبرنگار ما گفت« :سردستۀ این باند حرفهای
سرقت ،معروف به «خطر» ،که بهتازگی از زندان آزاد
شده است ،جوانی 28ساله است و 15سابقۀ کیفری
سرقت خودرو دارد.».
سرهنگ محمد بوستانی افزود« :یکی از همدستان
متهم اصلی این پرونده نیز از زندانیان بند باز مشهد
است که ،در زمــان مرخصی ،با سردستۀ این باند
همکاری میکرده است.».
وی تصریح کرد« :مأموران ،در بازرسی از مخفیگاه
متهمان این پرونده ،یک دستگاه موتورسیکلت
مسروقۀ طرح هندا ،دهها چادر مسافرتی15 ،تخته
پتو ،موتور پمپ رنگرزی و پنج عدد اسکوتر کشف
کردند که ،طبق اظهارات متهمان ،همگی از مسافران
و زائران سرقت شده بود.».
بوستانی با بیان اینکه متهمان این پرونده از سارقان
در
بسیارحرفهای هستند و ظــرف مــدت دو ثانیه ِ
خودروهای پراید و ال 90را باز میکردند بیان کرد:
خودرو مکشوفه ،با بیتوجهی
«متأسفانه مالک دو
ِ
به رعایت نکات ایمنی ،عالوهبر جا گذاشتن مدارک
ـودرو خود را نیز داخل
هویتی خود ،سوئیچ یدک خـ ِ
آن گذاشته بودند و این امر موجب شده بود سارقان،
خودرو آنان را به سرقت
پس از ورود به داخل کابین،
ِ
ببرند.».
فرمانده انتظامی مشهد ،در پایان ،با اشاره به ادامۀ
تحقیقات ایــن پــرونــده عنوان کــرد« :شهروندان
ً
ـودرو
توجه داشته باشند حتما در زمــان پــارک خـ ِ
خود از تجهیزات امنیتی از قبیل قفل فرمان و قفل
پدال استفاده کنند و دزدگیر خودرو را فعال کنند.
عالوهبر این ،از قرار دادن مدارک هویتی یا سوئیچ
یدک خــودرو در داخــل آن خــودداری کنند چراکه
این امر احتمال سرقت وسیلۀ نقلیهشان را افزایش
خواهد داد.».
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عکسهایخیانت

متین نیشابوری -سه سال قبل ،بعد از
آنکه مادرم برای جشن تولدم یک گوشی
تلفن همراه خرید ،در فضای مجازی
با سعید آشنا شدم .این آشنایی به یک
رابطۀ عاطفی و مراسم خواستگاری
ختم شد .پدرم میگفت« :دخترم باید
درس بخواند و هنوز دهانش بوی شیر
میدهد ».اما نمیدانست من دلباختۀ
سعید شدهام و برای رسیدن به او کارمان
به تهدید و دعوا کشیده میشود .پدرم،
از ترس آبرویش ،کوتاه آمد و ما ازدواج
کردیم .ما دوران عقد را سپری میکنیم و
هنوزس رخانهوزندگیخودماننرفتهایم.
هنوز شش ماه از ازدواجــم نمیگذرد
که دچار مشکل روحی و روانی شدهام.
سعیددربارۀمنحساسیتبیشازحدبه
خرجمیدهد.سرکوچکترینبهانهای
نیز مرا به باد تهمتهای ناروا میگیرد
و مدام به من مشکوک است .خواهرم
معتقد بود این مشکالت مال دوران عقد
است و ،سر زندگی خودمان که برویم،
اوضاع درست میشود اما سعید مدام
مرا کنترل میکند ،اجازه ندارم بدون
حضوراوحتیباپدرومادرمازخانهبیرون
بروم و هرشب یک ساعت گوشی تلفن
همراهم را بررسی میکند .حالم از این
رفتارهایش به هم میخورد .چند روز
قبل ،به طور اتفاقی ،وقتی خواب بود
گوشی تلفنش را برداشتم .پیامهایی
عاشقانه از یک شمارۀ ناشناس برایش
ارسال شده بود .در فایل عکسهایش
نیز تصاویری از یک زن دیدم .سرم درد
گرفت .شماره را برداشتم و با آن زن
تماس گرفتم .خیلی عادی میگفت
مدتی است با شوهرم در فضای مجازی
آشنا شده است و همدیگر را دوست
دارنــد .از شوهرم به خاطر این کارش
توضیح خواستم .یک ماه است که قهر
کرده است و میگوید قصد دارد از من
انتقام بگیرد .دستبهدامان کارشناس
کالنتری شـــد هام .سعید احساس
عاشقانهامرابهتنفرتبدیلکردهاست.
کوتاهترازحادثه

ن رضوی اعالم کرد
فرمانده مرزبانی خراسا 

کشف  11500لیتر سوخت قاچاق در مرز تایباد

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف بیش
از  1 1500لیتر سوخت قاچاق و دستگیری
متجاوزان مــرزی طی چهار روز گذشته توسط
مرزبانان هنگ تایباد خبر داد.
به گــزارش شهرآرا ،ســردار مــاشــاءا ...جاننثار
درایــنبــاره گفت« :طــی چهار روز گذشته،
نیروهای توانمند مرزبانی در ایست و بازرسی
1 7شهریور هنگ مــرزی تایباد موفق به کشف
و ضبط مقدار  11594لیتر سوخت قاچاق
شدند.».

وی افزود« :مرزبانان هنگ مرزی تایباد همچنین،
با هوشیاری و دقت باال در انجام مأموریتهای
خود ،توانستند 44متجاوز مرزی که قصد داشتند
به صورت غیرقانونی به خاک کشورمان وارد شوند
را دستگیر کنند.».
جا ننثار تصریح کرد« :ورود بدو ناجازۀ افراد
بیگانه ،که از هویت نامشخصی برخوردار هستند،
به داخــل خاک کشورمان باعث بــروز خطرات
عدیدۀ اجتماعی بــرای هموطنا ن میگردد.
اقتدار مرزداران خراسان رضوی مانعی بزرگ برای
ورود اینگونه افراد است.».
وی در ادامه از کشف بیش از 1 0کیلوگرم موا د
مخدر در روز گذشته خبر داد و تصریح کرد:
«نیروهای هنگ مرزی تایباد ،با انجام شگرد و
فنون خاص بازرسی ،در پست و کنترل دوغارون
توانستند از یک دستگاه خــودرو که قصد ورود
به ایــران را داشــت 10کیلو و 500گـــرم مواد
افیونی از نــوع هروئین فشرده کشف و ضبط
نمایند.».

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد

تیراندازی هوایی برای دستگیری  5متهم در مشهد

ابوعطا -در عملیات گستردۀ تشدید مبارزه با
سرقتهای خیابانی ،پنج ســارق حرفهای ،با
شلیک تیر هوایی ،طی چند عملیات دستگیر
شدند.
فرمانده انتظامی مشهد درایــنبــاره گفت:
«مأموران کالنتری شهید هاشمینژاد مشهد ،در
عملیاتی ضربتی ،ساعت  ۶بامداد روز گذشته ،دو
جوان موتورسوار که از سارقان خیابانی بودند را در
چهارراه گاز مشهد تحت تعقیب قرار دادند اما این
افراد ،بدون توجه به دستور ایست پلیس ،متواری
شدند .مأموران کالنتری ،۱۳با شلیک تیر هوایی
با استفاده از قانون بهکارگیری سالح ،دو متهم
20و46ساله را دستگیر کردند.».
سرهنگ بوستانی افزود« :مأموران کالنتریطرق
نیز ،با مشاهدۀ جوانی ۲۶ساله در حال ارتکاب
سرقت از یک پیکا نوانت ،وارد عمل شدند.
متهم از صحنه متواری شد و پلیس ،با شلیک تیر
هوایی ،این سارق خیابانی را به دام انداخت.».
وی گفت« :مأموران کالنتری طرق همچنین در

افزایشقربانیان
سانحۀریلی
ایرنا -عصر جمعه دو قطار در مصر با
یکدیگر برخورد کردند و ،بر اثر این
سانحه ،با افزایش شمار قربانیان،
تاکنون  42نفر جان باخته و  133تن
دیگر زخمی شدهاند.

مرگ60کودک
دربیمارستان
منطقۀ خواجهاباصلت زنی ۳ ۰ساله را در حال
ارتکاب سرقت دستگیر کردند .این زن معتاد
تاکنون به پنج فقره سرقت اعتراف کرده است.».
بوستانی ادامه داد« :تیمهای گشت نامحسوس
کالنتری بانوان نیز زنی ۳۲سال ه که یکی از عامالن
اصلی سرقت از مسافران اتوبوسهای بیآرتی
شرکت واحد بود را در حال ارتکاب سرقت دستگیر
کردند .در بازرسی وسایل متهم ،سه گوشی تلفن
همراه ،دو عدد کیف پول زنانه و ۳۰۰هزار تومان
وجه نقد کشف شد.».
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یک رام قطار در شهرک شیرین مشهد با مردی
45ساله برخورد کرد و ،بر اثر این حادثه ،این
عابر پیاده جان خود را از دست داد.
به گــزارش شهرآرا ،این حادثۀ د لخــراش
صبح دیروز ساعت  7:03به پلیس و اورژانس
گزارش شد.
با حضور امدادگران و مأموران کالنتری شهید
رجایی در محل حادثه در حوالی شهرک
شیرین مشهد ،مشخص شــد ،در پی این
حادثه ،این عابر پیاده جان خود را از دست
داده است.
بررسیهای اولیه نشان داد متوفی مردی
4 5ساله است ،و با دستور مقام قضایی به
سردخانه منتقل شد.
تحقیقات دربارۀ علت این حادثه ادامه دارد.

 ۱۸مهمان عروسی در
در درگیری میان 
روستای گوانجوک مشهد  6نفر مصدوم و به
مراکز درمانی منتقل شدند.
ب ـهگــزارش شــهــرآرا ،جانشین فرماندهی
انتظامی مشهد گفت« :وقـــو ع درگیری
دستهجمعی در روستای گوانجوک مشهد و
اعالمموضوعپلیسمأمورانپاسگاهانتظامی
اسال مقلعه را به محل حادثه کشاند.».
سرهنگ حسینپور افزود« :بررسیها نشان
داد که 8نفر از اهالی یک روستا برای شرکت در
مراسم عروسی به روستای گوانجوک مشهد
رفته بودند که آنجا ،بهعلت اختالفهایی،
با جمعی دیگر از مهمانان این مراسم درگیر
شدهاند که درنتیجۀ آن  ۶نفر مصدوم و روانۀ
بیمارستانشدند.».

فرمانده پلیس راه تایباد گفت« :بــر اثر
ـودرو پژو پارس در
واژگونی یک دستگاه خـ ِ
مسیر دوغارون به تایباد ،یک نفر جان خود را
از دست داد و سه نفر مصدوم شدند.».
محمد صباغی به ایرنا گفت« :در این حادثه،
دو نفر از سرنشینان خودرو ،به علت شدت
جراحات ،به بیمارستان خاتماالنبیای تایباد
منتقل شدند .».وی ادامــه داد« :یکی از
مصدومان بدون عالئم حیاتی در بیمارستان
جان باخت و دیگری به بیمارستان سجادیۀ
تربتجام منتقل شد .دو مصدوم دیگر نیز
به صورت سرپایی مــداوا شدند.».صباغی
تصریح کرد« :کارشناسان پلیس راهنمایی
خودرو پژو پارس را
و رانندگی علت واژگونی
ِ
خوابآلودگی راننده اعالم کردهاند.».

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه
علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامۀ
زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.
به گــزارش شــهــرآرا ،عمل اهــدای عضو از
اهداکنندۀ مرگ مغزی ،که از بیمارستان
۲۲بهمن به مرکز مدیریت پیوند اعضای
دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده
بود ،پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و
رضایت خانوادهاش ،در بیمارستان منتصریه
انجام گرفت.
کبد این مرحوم به آقایی  ۶ ۵ساله ساکن
مشهد پیوند شد و به بیمار زندگی دوبــاره
بخشید .قسمتی از پوست مرحوم نیز،
جهت پیوند ،به بخش سوختگی بیمارستان
امامرضا ارسال شد.

ایرنا -منابع بیمارستانی هند اعالم
کــردنــد ،بــر اثـــر قــطــع اکــســیــژن در
بیمارستان دولتی بابا رغوا هندوستان
در چند روز گذشته 60 ،کودک جان
 30نفر از ایــن کودکان
باختهاند .
بــه دنــبــال اخــتــال در دستگاههای
اکسیژن و افزایش عفونتهای تنفسی
جان خود را از دست دادهاند.

طوفانمرگبارچین
ایسنا -بنابر اعــام مقامات داخلی
چین ،وقــوع طوفان در مناطقی از
شمال این کشور موجب شد پنج نفر
جان خود را از دست بدهند و  ۵۰نفر
مجروح شوند.

شلیکبهیکمحیطبان
میزان -در جریان درگیری شکارچیان
غیرمجاز با نیروهای محیط زیست
شهرستان امیدیۀ خوزستان ،یکی از
محیطبانان هدف گلوله قرار گرفت و
از ناحیۀ شانه ،کتف و پا مصدوم شد .او
بالفاصله به بیمارستان گلستان اهواز
منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار
گرفت.

هالکتقاچاقچیمسلح
میزان -بــا هال کت یــک قاچاقچی
مسلح در ایــرانــشــهــر۳ ۰۵ ،کــیــلــو و
۴۰۰گرم انواع مواد مخدر کشف شد و
سه دستگاه خودرو نیز توقیف گردید.
در این درگیری ،دیگر قاچاقچیان،
با استفاده از تاریکی هوا ،به آن سوی
مرزها گریختند.

