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نیسان آبی  13نفر را راهی بیمارستان کرد
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خودرو پژو با هشت
خودرو نیسان با پنج سرنشین در محور آزادشهر استان گلستان با یک
مهر -یک دستگاه
ِ
ِ
سرنشین تصادف کرد .در پی وقوع این سانحۀ رانندگی 13 ،سرنشین دو خودرو بهشدت زخمی و راهی بیمارستان
شدند.

شماره 2362

آخــر خـــط

روی خط حادثه

شیادیباوعدۀ
وامپوشالی

دستگیری متهم در بزنگاه

نظافتی ادامــه داد« :در ایــن میان،
یکی از افــرادی که به بهانۀ پرداخت
وام ۲ ۵میلیو نتومانی توسط این فرد
شیاد به کنار دستگاه عابربانک کشیده
شده بود ،با توجه به اطالعرسانیهای
انجا مشده در رسانهها ،متوجه این
کــاهــبــرداری مـیشــود و بالفاصله
مــوضــوع را بــه مــدیــرعــامــل شرکت
اعــام میکند.».فرمانده انتظامی
شهرستان بینالود عنوان کرد« :با اعالم
ایــن موضو ع به پلیس ،بررسیهای
تخصصی از ســوی مــأمــوران پلیس
فتا آغــاز شد و ،در پیگیر یهای تیم
رسیدگیکننده به این پرونده ،مشخص
گردید این فرد شیاد ،با به دست آوردن
اطالعات حساب طعمههایش ،بیش از
30میلیون تومان از آنان کالهبرداری
کرده است.».
وی اظهار کرد« :کارشناسان پلیس فتا،
با بهرهگیری از شیوههای نوین پلیس،
متهم را در شهر شیراز شناسایی کردند
و ،با هماهنگی پلیس فتای استان
فارس ،او را دستگیر کردند.».
نظافتی ،با اشاره به ادامۀ تحقیقات از
متهم ،خاطرنشان کرد« :شهروندان
توجه داشته باشند ،در صورت واریز پول
به حساب ،بههیچوجه نیازی نیست
پای دستگا ه عابربانک حضور یابند.
لذا از شهروندان در خواست میشود،
در صورت دریافت چنین تما سهای
مشکوکی به بهانۀ برنده شدن جایزه
یا سفر عتبات ،بالفاصله موضوع را به
پلیس اطالعرسانی کنند.».

مأمورتقلبی
صیدپلیسشد
سیرجانی -فــردی مأمو رنما ،که با
جعل عناوین دولتی از شهروندان
کــاهــبــرداری مـیکــرد ،شناسایی و
دستگیر شد.
به گزارش شهرآرا ،فرمانده انتظامی
شهرستان مـهوالت د راینباره گفت:
«در پی کسب خبری مبنیبر حضور
فردی مأمورنما در یکی از روستاهای
حوزۀ استحفاظی شهرستان مهوالت،
تیمی از پلیس اطــاعــات و امنیت
عمومی این فرماندهی برای بررسی
موضوع وارد عمل شدند.».
سرهنگ حمزه ذوالــفــقــاری افــزود:
«مـــأمـــوران ،بــا انــجــام تحقیقات
نامحسوس ،متهم کــه دارای شش
سابقۀ کیفری است را دستگیر کردند
و از مخفیگاهش ۱ ۷دستگاه بیسیم،
 ۴۷عدد انواع مهرهای جعلی و تعداد
زیـــادی اوراق دولــتــی جعلی کشف
کردند .».وی ادامه داد« :متهم ،پس از
تشکیل پرونده و برای ادامۀ تحقیقات،
راهی دادسرا شد.».

فردی که با جعل اسناد مالی به حساب یک واحد تولیدی در مشهد دستبرد زده بود دستگیر شد

قماربازی میلیاردیمدیرمالی

مهـدی قرآنی -ثبتنام در سایت غیرمجاز قماربازی
مرد جوان را بر آن داشت که ،با دستبرد به حسا 
ب
بانکی شرکتی که در آن مشغو لبهکار بود ،بیش از
13میلیارد ریال به جیب بزند.
به گزارش شهرآرا ،ماجرای این پرونده از آنجا شروع
شد که ،چندی پیش ،مردی میا نسال ،که خود را
مدیر یک شرکت تولیدی سقف کاذب معرفی کرد،
به دادســـرای مشهد مراجعه کــرد و ،پس از تنظیم
شکوائیه ،به شعبۀ ویژۀ جرائم رایانهای دادسرای مشهد
هدایت شد .او در مواجهه با قاضی حقدادی از یک
فقره کالهبرداری کالن توسط یکی از کارمندانش
خبر داد.
شاکی پرونده ،در بیان جزئیات شکوائیهاش ،به
قاضی حقدادی گفت« :طبق بررسیهای حسابدار
شرکتم ،مشخص شد ،از چند سال پیش تاکنون،
بیش از  13میلیارد ریال از یکی از حسابهای شرکت،
که به نام شریکم بود ،به صورت غیرمجاز برداشت
شــده اســت .همین موضوع موجب شد جلسهای
با مدیر مالیام ،که از قضا از اقوامم نیز میباشد،
بگذارم .او که مــردی جــوان اســت ،پس از اطــاع از
موضوع ،ضمن بیاطالع جلوه دادن خود از این
برداشتها ،ادعا کرد در کسر این مبلغ هیچ نقشی
نداشته است.».
این مرد سالخورده ادامه داد« :او (متهم) ،برای اینکه
حرفش را به من و شریکم به اثبات برساند ،سندهای
مالیای که طی چند سال فعالیتش جمعآوری کرده
بود را به ما نشان داد .اعداد و ارقام مندرج در سندهای
مالی همگی صحیح بود .حتی یک ریال هم از حساب
شرکت کسر نشده بود اما هنوز به او مشکوک بودم .برای
همین ،از حسابدار شرکتم خواستم به بانکی که مبلغ
موردنظر از آن کسر گریده بود برود و اسناد ارائهشده از
سوی مدیر مالیام را با اسناد بانک تطبیق دهد .کمکم
داشتم به شریکم مشکوک میشدم که اسناد بانکی
به دستم رسید .اعداد و ارقام سندهای چاپشده از
سوی بانک گویای حقیقت بود و با اسنادی که مدیر
مالیام در جلسه ارائه داده بود تفاوت زیادی داشت.
طبق سندهای مالی بانک ،مشخص بود که مبلغ 13

عکس :شهرآرا

سیرجانی -فــردی شیاد که به بهانۀ
پرداخت وام تعداد زیادی از سهامداران
یک شرکت سهامی خاص را سرکیسه
کرده بود در اقدامی اطالعاتی توسط
پلیس فــتــای شــهــرســتــان بینالود
شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش شهرآرا ،فرمانده انتظامی
شهرستان بینالود در تشریح این خبر
گفت« :فــردی ،طی تماس تلفنی با
مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص
که تعداد زیادی از سهامداران آن دچار
مشکالت مالی شــده بودند ،خــود را
نمایندۀ یکی از نهادهای دولتی معرفی
میکند و عنوان میکند میتواند
14فقره وام کمبهره به سهامداران این
شرکت که مشکل مالی دارند بدهد.».
سرهنگ عباس نظافتی افــزود« :این
فرد شیاد ،با شگردی خاص ،مدیرعامل
این شرکت را فریب میدهد و ،پس از
جذب اعتماد وی ،مشخصات و شمارۀ
حساب ۱۴نفر از افراد نیازمند به وام را
دریافت میکند .در این میان ،پنج نفر
دیگر از سهامداران از سوی مسئوالن
این شرکت به متهم معرفی میشوند
و این فرد اطالعات هویتی و حساب
آنــان را نیز دریــافــت مـیکــنــد.».وی
تصریح کرد« :از آنجایی که از سوی این
شرکت دربارۀ دریافت وام توضیحاتی به
سهامداران داده شده بود ،متهم ،برای
عملی کردن نقشۀ شوم خود ،این افراد
که اعتماد کامل به این ماجرا پیدا کرده
بودند را پای دستگا ههای خودپرداز
َ
میکشاند و ،با شگردهایی خاص از
جمله تغییر زبــان دستگاه ،حساب
طعمههای خود را خالی میکند.».

راهوبیراه 1443

میلیارد ریال کسرشده ،به صورت مستقیم یا انتقال
وجه به کارت بانکی ،از سوی مدیر مالیام ،بدون اینکه
من یا شریکم در جریان باشیم ،برداشت شده است.».
شاکی افــزود« :با روشن شدن ماجرا ،موضوع را به
شریکم اطالع دادم و متهم را به اتاقم فراخواندم.
میخواستم با همین دستهایم او را به سزای عملش
برسانم .او از اعتماد من سوءاستفاده کرده بود و در حق
امانتی که در اختیارش گذاشته بودم خیانت کرده بود.
هنگامی که علت این اقدام مجرمانهاش را از او جویا
شدم ،در جوابم گفت مبالغ را در یک سایت قماربازی
شرطبندی کرده و متأسفانه ،نهتنها سودی عایدش
نشده ،بلکه همۀ آن مبلغ را باخته است .او ثمرۀ یک
عمر تالش کارگرانم را در جوی آب ریخته بود و حاال در
مقابلم ایستاده بود و ،بدون اینکه حتی عذرخواهی
کند ،در چشمانم زل زده بود .ابتدا دلم برای فرزندش
سوخت اما چــارهای نبود .باید ،بابت این خیانت،
قانون را در جریان قرار میدادم تا او به سزای جرمش
برسد.».

دستکاری اسناد مالی برای فریب مدیران

با اعالم این اظهارات ،دستور بررسی موضوع از سوی

قاچاق  420کیلو تریاک در پوشش بار لبنیات

محمدحسن سیرجانی -فر ما ند ه ا نتظا می
خراسان رضوی از دستگیری قاچاقچی حرفهای
مــواد مخدر و کشف  ۴۲۰کیلوگرم تریاک در
شهرستان سبزوار خبر داد.
به گزارش شهرآرا ،سردار قادر کریمی در تشریح
جزئیات این خبر گفت« :مأموران عملیات ویژۀ
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سبزوار،
طی عملیاتی مشترک با مأموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر استان خراسان رضوی ،یک محمولۀ
خودرو کامیونت
سنگین تریاک که در یک دستگاه
ِ
ایسوزو در قالب بــار لبنیات بــود را شناسایی

77مردافیونی
دربندقانون

کردند .».وی افزود« :مأموران ،در این عملیات
ضربتی ،پــس از متوقف ساختن کامیونت
لبنیات ،آن را مورد بررسی قرار دادند که مقدار
420کیلوگرم تریاک ،که به طرز ماهرانهای در
خودرو سنگین جاسازی شده بود،
قسمت بار این
ِ
را کشف و ضبط کردند.».
کریمی تصریح کرد« :براساس تحقیقات میدانی
انجا مشده ،مشخص گردید راننده محمولۀ
موردنظر را از استانهای جنوبی بارگیری کرده
و قصده داشته است آن را در استانهای شمالی
کشور تحویل دهد.».
فرمانده انتظامی خراسان رضــوی ادامــه داد:
خودرو کامیونت ایسوزو
«در این عملیات ،رانندۀ
ِ
دستگیر شد و ،پس از تشکیل پرونده ،به مقام
قضایی معرفی گردید.».
وی عنوان کــرد« :در تحقیقات بعدی پرونده،
مشخص شد مالک محمولۀ مکشوفه فردی دیگر
است که ،در این رابطه ،بالفاصله ردیابیهای
اطالعاتی انجام گرفت و سرانجام این سوداگر
مرگ در سبزوار دستگیر شد.».

معدومسازی2600کیلو
آالیشدامی

قاضی حقدادی بر عهدۀ تیمی از کارشناسان پلیس
فتا قرار گرفت و تحقیقات اولیۀ پرونده برای صحت
و سقم ماجرا آغاز شد .در بررسیهای اولیۀ پرونده،
مشخص شد متهم ،طی پنج سال اخیر ،مبالغی را از
حساب شریک شاکی پرونده ،که به صورت دائم در
اختیارش بوده ،به صورت غیرمجاز برداشت میکرده
است و ،برای اینکه شاکی و شریکش بویی از این ماجرا
نبرند ،با دستکاری سندهای مالی شرکت ،آنان را
فریب میداده است.
با روشن شدن این ماجرا ،دستور جلب متهم صادر شد
و طولی نکشید که این مرد جوان توسط مأموران پلیس
فتا در یکی از مناطق هستۀ مرکزی مشهد دستگیر
شد .متهم ،که سوءسابقه ندارد ،پس از دستگیری،
به دادسرا منتقل گردید و در برابر قاضی حقدادی قرار
گرفت .او ،ضمن اعتراف به بزه ارتکابیاش ،عنوان
کرد ،به دلیل مشکالت مالی ،از پنج سال پیش ،دست
به این برداشتهای غیرمجاز زده است.

غفلت شاکیان از بیالن مالی شرکت

دادیــار شعبۀ  233ویــژۀ جرائم رایانهای دادســرای
عمومی و انــقــاب نــاحــیــۀ  2مشهد در تشریح

دیگر ابــعــاد ایــن پــرونــده اظــهــار کــرد« :متهم از
ســال  90در ایــن شــرکــت تــولــیــدی سقف کــاذب
مشغو لبهکار اســت و ،بــه دلیل خویشاوندی با
مدیرعامل ،در سمت مدیر مالی فعالیت داشته
است.».
قــاضــی مــهــدی حـــقـــدادی افـــــزود« :مــتــهــم در
اظهاراتش ،ضمن قبول بزه انتسابی ،همۀ مدارک
مالیای که نشا ندهندۀ برداشتهای غیرمجاز
او از حساب موردنظر است را به دادســرا ارائــه کرده
اســت کــه ،طبق بررسیهای بهعملآمده ،میزان
ایــن برداشتهای غیرمجاز بیش از  13میلیارد
ریــال بـــرآورد شــده اســت .البته تحقیقات ،بــرای
روشـــن شــدن مــیــزان مبلغ کــاهــبــرداریشــده،
ادامه دارد.».
وی بــه انگیزۀ متهم در ارتــکــاب ایــن جــرم اشــاره
کـــرد و گــفــت« :ایـــن مـــرد جـــوان در اظــهــارتــش
عــنــوان کــرده اســت کــه ،بــه دلیل مشکالت مالی
ً
و خــانــوادگ ـیای کــه اخــیــرا گریبانش را گرفته،
دســت بــه ایــن کــار زده اســت .البته ایــن موضوع
بـــرای دادســــرا منطقی نیست و جــرم ایــن فرد
محرز است.».
حقدادی ادامه داد« :نکتۀ مهمی که در این پرونده
مشهود است عدم بررسی حساب از سوی مدیران
شرکت است که ،طی این سالها ،با وجود اینکه مبالغ
زیادی از حساب کسر گردیده است ،این افراد حتی
یک مرتبه به متهم مشکوک نشدهاند و از او توضیح
نخواستهاند .البته د رصــدد پیگیری این موضوع
هستیم.».
دادیــار شعبۀ  233ویــژۀ جرائم رایانهای دادســرای
عمومی و انقالب ناحیۀ 2مشهد عنوان کرد« :اتهامات
این مرد جوان قماربازی ،خیانت در امانت ،و تحصیل
مال از طریق استفادۀ غیرمجاز از سیستم رایانهای
به عنوان کالهبرداری است که قانو نگذار  5سال
حبس و رد مال برای مرتکبان این جرائم در نظر گرفته
است .متهم راهی زندان شده است و ،با این حال،
تحقیقات قضایی تا روشــن شدن کامل این ماجرا
ادامه دارد.».

کشف محمولۀ  570میلیونی اسباب بازی
قرآنی -پلیس آگاهی ،در بازرسی از دو انبار بزرگ
در مشهد ۵ ،میلیارد و  ۷ ۴۴میلیون ریال انواع
اسبا ببازی و وسایل دوچرخۀ قاچاق کشف و
ضبط کرد.به گزارش شهرآرا ،فرمانده انتظامی
استان خراسان رضوی در تشریح جزئیات این
خبر گفت« :مأموران ادارۀ مبارزه با قاچاق کاال
و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی ،با یک سری
تحقیقات میدانی ،به اطالعاتی دربــارۀ تهیه و
توزیع گستردۀ وسایل اسباببازی قاچاق توسط
چند فرد سودجو در شهر مشهد دست یافتند.».
ســردار قادر کریمی افــزود« :با توجه به اهمیت
موضوع ،دو تیم از کارآگاهان ادارۀ مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیس آگاهی ،پس از چندین شبانهروز
تحقیقات گستردۀ میدانی ،دو انبار بزرگ دپوی
کاالهای قاچاق را در محدودۀ خیابان فدائیان
اسالم و بابانظر مشهد شناسایی کردند و تحت نظر
گرفتند.».
وی تصریح کرد« :کارآگاهان پلیس آگاهی ،پس از
هماهنگی با مقام قضایی ،در دو عملیات ضربتی،
همزمان وارد عمل شدند و ،در بازرسی از انبارهای

تصادفمرگبار
سمندباکامیونت

دخترعمویعاشق
متین نیشابوری -آد مهــا آرزوهــای
زیادی دارند ،آرزوهایی قشنگ که برای
رسیدن به آنها تالش میکنند ،مثل
من که بزرگترین آرزویم این است که
همیشه لبخند بر صورت شوهرم ببینم.
او هم آرزوهایی دارد .گاهی دلش تنگ
میشود و دوست دارد دست نوازشی
بر سر دختر و پسرم بکشد .گاهی آرزو
میکند ای کاش میتوانست خودش
از عهدۀ کارهایش بربیاید.
مــن و شــوهــرم دخترعموپسرعمو
هستیم .با عشق و عالقه ازدواج کردیم.
صاحب دو فرزند شدیم .شوهرم هرروز
سر کــار میرفت و بــرای لقمهای نان
حالل تالش میکرد اما ،یک روز ،در
حال کار ،حادثهای وحشتناک برایش
رخ داد و هــردو دست او از کتف جدا
شد .قطع امید کــرده و دست به دعا
برداشته بودیم .خدا رحم کرد و او ،با
تالش پزشکان ،به زندگی بازگشت.
۱۲سال از آن حادثه میگذرد .در این
مدت ،همسرم از داروهــای آرامبخش
استفاده میکند و گوشهنشینی را
انتخاب کرده است .در هر نفسی که
میکشم خدا را شکر میکنم که سایۀ
پسرعمویم روی سرماست .من عاشق
او هستم و از جان و دل دوستش دارم.
وقتی سر سفره غذا دهانش میگذارم
و لبخندش را میبینم ،وقتی میگوید
«دستپختت خیلی خوشمزه است.».
اگــر کــس دیــگــری بــه او غــذا بدهد،
میگوید« :دختر عمو ،غذا اصال به
من نچسبید!» .در تمام این سالها سر
کار میروم و ،برای گذران زندگیمان،
با عشق و عالقه تالش کــردهام .اصال
هم خسته نیستم و ذرهای تردید به دلم
راه نمیدهم که با مشکالت زندگی
چه میخواهم بکنم .همین که خدا
با ماست و سایۀ شوهرم روی سر من و
بچههایم است خدا را شاکرم.
گاهی که زن و شوهرهایی را میبینم که
ناشکری میکنند و سر مسئلۀ کوچکی
قهر و دعوا دارنــد و قدر قشنگیهای
زندگیشان را نمیدانند ،دلم میگیرد
و بــه حــالــشــان افــســوس م ـیخــورم.
یادمان باشد در هر لحظه و هر مرحله
از زندگیمان باید احساس خوشبختی
کنیم و این یعنی دل به رضای خدا دادن
و عاشقانه زندگی کردن.
کوتاهترازحادثه

12کشتهدرطوفانایرما
موردنظر ۵۰ ،هزار عدد انواع اسباببازی۱۱۵ ،
دستگاه کنسول بازی و  ۲۱۸کارتن انواع وسایل
دوچرخۀ قاچاق کشف کردند.».
کریمی با اشاره به ارزش کاالهای مکشوفه عنوان
کرد« :طبق بررسیهای بهعملآمده ،ارزش این
اقالم قاچاق  5میلیارد و  744میلیون ریال برآورد
شده است.».
فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد« :با
دستور مقام قضایی ،دو انبار موردنظر مهر و موم
شد و شش متهم دستگیر و ،پس از تشکیل پرونده،
برای ادامۀ تحقیقات ،روانۀ دادسرا شدند.».

کشفمحمولۀسیاه
ازپژو

تسنیم -طوفان سهمگین ایرما در
فلوریدا جان  12نفر را گرفت و میلیونها
نفر را نیز آواره کرد .این طوفان خانههای
جزایر جنوبی این ایالت را به طور کامل
ویــران کرد .گفتنی است سرعت این
طوفان به 2 90کیلومتر در ساعت
رسیده است.

برخورد2کشتی
درسنگاپور
ایرنا -دو کشتی نفتی و ال یروب
در آ بهـــای منطقهای سنگاپور با
یکدیگر بهشدت برخورد کردند .بر اثر
این حادثه ،هفت نفر ناپدید و هفت
نفر زخمی شدند .گفتنی اســت در
این حادثه بخش اعظمی از یکی از
کشتیهای حادثهدیده غرق شده و به
زیر آب رفته است.

دستگیری5 0غارتگر

پلیس  ۷ ۷خردهفروش مواد مخدر را در سطح
استان خراسان رضوی شناسایی و دستگیر
کرد.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،در پــی اجـــرای طرح
پا کسازی مناطق آلــوده به مــواد افیونی
در مشهد و دیگر شهرستا نهای خراسان
رضــوی 77 ،خردهفروش انــواع مواد مخدر
شناسایی و ،طــی هماهنگی قضایی،
دستگیر شدند.
در پــی اجـــرای ایــن عملیات ضربتی،
۲۴کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی
از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شد.
این سوداگران مرگ ،پس از تشکیل پرونده،
برای ادامۀ تحقیقات ،تحویل مقام قضایی
شدند.

 2674کیلوگرم آالیش دامی غیرقابلمصرف
در کشتارگاه دام کاشمر معدوم شد.
به گزارش شهرآرا ،رئیس شبکۀ دامپزشکی
کاشمر د راینباره گفت« :بازرسان نظارت
بهداشتی شهرستان ،از ابتدای سال جاری
تاکنون 2674 ،کیلوگرم آالیــش ناسالم و
غیرقابلمصرف شامل کبد ،قلب ،ریه و کلیۀ
دامی ضبط و معدوم کردهاند.».
دکتر عارفی افـــزود« :ایــن مقدار آالیش
در حــیــن بــازرســی بــهــداشــتــی در رونــد
کشتار الشــۀ دا مهــــای کــشــتــاری شامل
گــاو ،گوساله ،گوسفند ،بــز و شتر بــوده
کــه ،به علت بیماری یا عــوارض ناشی از
آن ،ضبط و از چرخۀ مصرف خــارج شده
است.».

سانحۀ رانندگی در مسیر مشهد به فریمان
جان یک نفر را گرفت.
به گزارش شهرآرا ،رئیس پلیس راه خراسان
رضوی ،در تشریح جزئیات این خبر گفت:
«یک دستگاه کامیونت ،که در مسیر مشهد به
خودرو
فریمان در حرکت بود ،با یک دستگاه
ِ
سمند بهشدت برخورد کرد.».
سرهنگ هادی امیدوار افــزود« :بر اثر این
سانحۀ رانندگی ،کامیونت واژگــون شد و
خودرو سواری سمند ،به دلیل شدت
رانندۀ
ِ
جراحات وارده ،در دم جان باخت.».
وی تصریح کـــرد« :طــبــق بــررسـیهــای
کارشناسان پلیس راه ،انحرا فبهچپ
ـودرو سمند علت وقــوع این حادثه بوده
خـ ِ
است.».

مــحــمــولــۀ 40کــیــلــویــی تــریــاک قــبــل از
رســیــدن بــه مقصد شــنــاســایــی و کشف
شد.
به گزارش شهرآرا ،مأموران ادارۀ عملیات ویژۀ
ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی ،در
پی کسب خبری مبنیبر حمل مواد افیونی
ـودرو ســواری پژو ،با
توسط یک دستگاه خـ ِ
هماهنگی قضایی ،بالفاصله وارد عمل
شدند.
خودرو مورد نظر
میدانی،
ردزنی
با
مأموران،
ِ
را در شهر نیشابور شناسایی و متوقف کردند.
در بازرسی از این خــودرو ،مقدار  ۴۰کیلو و
 ۳۰۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.
خودرو او
رانندۀ این سواری دستگیر شد و
ِ
توقیف گردید.

ایسنا -پلیس محلی میا می د ر
آمریکا  50نفر را به اتهام غارتگری
در زمــان وقــوع طوفان ایرما دستگیر
کرد .دستگیرشدگان از جملۀ افرادی
هستند که ،با سوءاستفاده از وقوع این
طوفان ،به فروشگاهها و مغازهها حمله
و اقدام به سرقت کرده بودند.

سقوطمرگبارهواپیما
تسنیم -یــک فــرونــد هواپیمای
توریستی ،که حامل چهار گردشگر
آلمانی بود ،به علتی نامعلوم ،در فرانسه
سقوط کــرد .بر اثر این حادثه ،چهار
سرنشین هواپیما جان باختند .علت
سقوط این هواپیمای کوچک هنوز
اعالم نشده است و تحقیقات دراینباره
ادامه دارد.

