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فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی اشخاصی که پس از دسترسی غیرمجاز به سامانه مربوط به سیستم مالیاتی خودرو ،اقدام به تغییر میزان
مالیات  ۲۴۵خودرو به ارزش  ۲۰میلیارد ریال کرده بودند ،خبر داد .به گزارش میزان ،سردار علی آزادی با اعالم این خبر گفت :متهم در اظهارات خود به
دستکاری اطالعات  ۲۴۵خودروی سنگین با همکاری دیگر بزهکاران و فرار مالیاتی جمعاً به ارزش  ۲۰میلیارد ریال اعتراف کرد.

...

ناگفتهها دراتاق اعدام

دختر نوجوان و کودک  4ساله
در شعله های آتش سوختند
سجادپور -پسر بچه چهار ساله به همراه دختر 16ساله ای
در شعله های آتش سوختند.
به گــزارش خراسان ،شب گذشته ،وقــوع یک فقره آتش
ســوزی منزل به نیروهای آتش نشانی اعــام شد .وقتی
امــدادگــران شعله های آتش را در منطقه سیدی مشهد
خاموش کردند با اجساد پسر بچه چهار ساله و دختر 16
ساله ای روبه رو شدند که بر اثر وقوع آتش سوزی جان خود
را از دست داده بودند .با توجه به اهمیت ماجرا ،قاضی
احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد) در محل وقوع آتش
سوزی حضور یافت و به تحقیق درباره این حادثه دلخراش
پرداخت .اجساد قربانیان این آتش ســوزی به پزشکی
قانونی انتقال یافت.

این بار ُگنده الت مخوف
چاقو چاقو شد!

قتل در حاشیه جاده روستایی
سجادپور -جسد مردی که با ضربه چاقو به قتل رسیده
بود ،شب گذشته در حاشیه جاده روستای گوجگی مشهد
کشف شد .بنابر گزارش خراسان ،با حضور قاضی ویژه قتل
عمد در محل کشف جسد ،تحقیقات در این باره ادامه یافت.
به دستور قاضی احمدی نژاد جسد این مرد برای تعیین
علت دقیق مرگ به پزشکی قانون انتقال یافت.

جنایت مستانه در زمین های
کشاورزی
سجادپور -جوان  20ساله ای که به همراه دوستانش به
زمین های کشاورزی اطراف مشهد رفته بود ،در پی وقوع
نزاع مستانه ،با ضربه چاقو به قتل رسید.
به گــزارش خــراســان ،ایــن حادثه غــروب جمعه گذشته
هنگامی رخ داد که چند جــوان بــرای مصرف مشروبات
الکلی به زمین های کشاورزی در انتهای منطقه پنجتن
مشهد رفتند اما ناگهان به دلیل اختالفات قبلی ،نزاعی
بین آن ها شروع شد که در این میان جوان  20ساله ای
با وارد آمدن ضربه چاقو به ناحیه باالی کتف مجروح شد
و پس از انتقال به بیمارستان شهید هاشمی نژاد ،جان
سپرد .گــزارش خراسان حاکی اســت ،در پی وقــوع این
جنایت ،قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل
عمد) با حضور در محل وقوع نزاع و مرکز درمانی ،تحقیقات
گسترده ای را آغاز کرد .با رصدهای اطالعاتی که به دستور
مقام قضایی توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضــوی انجام شد ،متهم به قتل به نام سامان
شناسایی شد که تحقیقات برای دستگیری وی و روشن
شدن چگونگی وقوع قتل ادامه دارد.

سیدخلیل سجادپور -ترس از اعدام ،سراسر وجودشان
را می لرزاند! از وحشت این که تا دقایقی دیگر به دار
مجازات آویخته می شوند ،عرق سردی بر پیشانی شان
نشسته بــود! گویی به همه گناه هایی می اندیشند که
تاکنون مرتکب شده اند! شاید هم صحنه ای را به خاطر
می آورند که چگونه عربده کشان ،شمشیر به دست گرفته
بودند و با ایجاد رعب و وحشت در دل رهگذران و در روز
روشن به مردان «طالفروش کیفی» حمله کردند!
آنهاششنفربودندکهچهاردهممهرسال 94وباطرحیک
نقشههولناک،بهسرنشینانیکتاکسیدربولوارفرودگاه
مشهد حمله کردند وشکم مردی را با شمشیر شکافتند که
بعدازظهرباپروازیازاصفهانواردمشهدشدهبودتاحدود
 10کیلوگرم طالی همراه خود را به فروش برساند اما این
ششجوانتبهکاربهعاقبتعملخطرناکخودفکرنکرده
بودند که با این کار «محارب» شناخته می شوند و طناب دار
انتظارشان را می کشد ولی امروز(دیروز) بعد از گذشت
حدود سه سال از آن ماجرا ،به آخر خط رسیده بودند و قرار
بود«طنابقانون»گلویآنهارابفشارد!

▪نمیتوانستم«نه»بگویم!

در اثنای این گفت وگو ،محکوم  38ساله دیگری که خود را
اهل یکی از شهرهای خراسان شمالی معرفی می کرد نیز
به خراسان گفت :در یک خانواده 9نفره زندگی می کردم و
باوجودآنکهوضعیتمالیبدینداشتمولیتاکالسسوم
راهنمایی بیشتر تحصیل نکردم! پدر و مادرم در سال  73و
درحالیکهسنوسالیازآنانگذشتهبود،ازیکدیگرطالق
گرفتندچراکهعالقهایبهیکدیگرنداشتندواینگونهمننزد
مادرمماندم!مدتیبعدبهحاشیهشهرمشهدمهاجرتکردیم
ومنبادختریکیازبستگانمازدواجکردمولیحکایتپدرو
مادرم تکرار شد و اختالفات بین من و همسرم هر روز شدت
می گرفت .دیگران می گفتند اگر فرزندی به دنیا بیاورید
زندگیشمارنگخوشبختیمیگیردولیباآنکهصاحب
پسری نیز شدیم این زندگی دوام نیاورد و بعد از 10سال به
طور توافقی از هم جدا شدیم .من حضانت پسرم را به عهده

هاچندبارزندانیشدموآخرینبارنیزپنجماهقبلازدستبرد
بهطالفروشان،اززندانبیرونآمدم.
شهرتدعواگریمنبهحدیبودکهدختریراکهعاشقش
بودم به همین خاطر به من ندادند! بعد از آزادی از زندان نیز
کسی جرئت نمی کرد به من کار بدهد چون می ترسیدند
دعوای خونینی راه بیندازم! در این شرایط بود که حدود
 10روز قبل از نقشه سرقت به دام میثم افتادم .او با یکی از
دوستانم آشنا شده بود که من هم نزد آن ها رفتم .وقتی از
روزگارنالیدم،میثمگفت:دوروبرماباشوضعمالیتورامی
سازیم! و اضافه کرد که قصد دارد با صحنه سازی مقداری
طال سرقت کند و آن فرد هم پول طالها را از بیمه می گیرد!
اگرچه ابتدا تردید داشتم اما مبلغ پیشنهادی او که 300
میلیونتومانبودبسیاروسوسهاممیکردتااینکهتصمیم
بههمکاریگرفتم.البتهپسازدستبردبهطالهامنحدود
 2.5کیلو از آن ها را دزدیدم و بقیه را به میثم دادم ولی قبل

گرفتم و دیگر نمی خواستم ازدواج کنم تا این که شش ماه
قبل از دستگیری بنا به اصرار مادرم با دختری ازدواج کردم
مشروطبراینکهازفرزندمنگهداریکند!درهمینشرایط
در اتوبوسرانی مشهد نیز مراحل استخدام را می گذراندم
که با «میثم» (سرکرده) آشنا شدم .وقتی پیشنهاد سرقت
طالهای مرد اصفهانی را داد دیگر نتوانستم «نه» بگویم
البتهازاولهمعرضه«نه»گفتننداشتم!اینبارهمدربرابر
وسوسهپولمیلیونیبازهمنتوانستم«نه»بگویم.بعدازانجام
سرقتمنبهنیشابورگریختمولیپشیمانشدموبهمشهد
بازگشتمحاالهمنمیدانماگرهمکالسیهایپسر10ساله
امبهاوبگویند«پدرتدزدبود!»چهحالیپیدامیکندو...
▪قراربود 300میلیونبگیریم!

گزارش خراسان حاکی است ،محکوم به اعدام  30ساله
دیگری که هنگام ارتکاب سرقت مسلحانه  27ساله بود
و شمشیری را به طرز وحشتناکی در هوا می چرخاند و
با آن خودروی حامل طال را تخریب کرده بود ،نیز گفت:
«میثم» قول داده بود وقتی طالهای سرقتی را به او دادیم
همان موقع  300میلیون تومان به ما بدهد اما نه تنها از
این سرقت بی رحمانه پولی گیرمان نیامد بلکه زندگی
خودمان را هم از دست دادیم.
اودرحالیکهبیانمیکردفریبچربزبانیهایسرکرده
باندراخوردهاست،ادامهداد:پدرمگچکاربودومنهموقتی
نتوانستم مدرک سیکلم را بگیرم مشغول گچ کاری شدم و
بعدهمبهسنگکاریساختمانرویآوردم!
این در حالی بود که من فردی خشن و دعواگر بودم! هیچ
کسنمیتوانستبهمنزوربگوید!بهخاطرهمیندرگیری

از آن که بتوانیم حتی تکه ای از طالها را بفروشیم دستگیر
شدیم!البتهمیثمازطریقروزنامهخراسانفهمیدهبودکهمن
مقداریازطالهاراسرقتکردهام!اگربهراحتیفریبحرف
هایوسوسهانگیزکسیرانمیخوردمکههنوزسهروزبودبا
اوآشناشدهبودم،امروزطنابدارانتظارمرانمیکشید!و...
▪ازتایلندتاچوبهدار

سرکرده  32ساله این باند خطرناک نیز درحالی که بیان
می کرد کاش به حرف ها و نصیحت های دیگران گوش می
کردم ،گفت :پدرم راننده کامیون است و ما زندگی خوب و
مرفهی داشتیم .از نوجوانی در طالسازی دایی ام مشغول
کار بودم تا این که بعد از گذراندن خدمت سربازی به تایلند
مهاجرت کردم و یک سال در آن جا بودم! تا این که یکی از
دوستانم تماس گرفت و از من خواست برای شراکت در کار
طالسازی به ایران بازگردم .من هم به خاطر تجربیاتم دوباره
به ایران آمدم و به همراه آن دوستم در یک نمایشگاه بین
المللی طال و جواهر شرکت کردم .آن جا با دختری که برای
استخدام آمده بود ،آشنا شدم و بعد از یک ماه ارتباط ،با او
ازدواجکردمولیازهمانروزهایاولبهمشکلخوردیمچرا
که من رفتارهای او با دیگران را نمی پسندیدم .این نامزدی
سه ماه بیشتر طول نکشید و او با برداشتن مقدار زیادی از
طالها به عنوان «مهریه» از من جدا شد .بقیه طالها را نیز
شریکم سر من کاله گذاشت! به همین خاطر نقشه سرقت از
طالفروشان کیفی را طراحی کردم! چرا که در این شرایط به
مواد مخدر نیز وابسته شده بودم و به نصیحت های هیچ کس
همگوشنمیدادم!البتهنقشهسرقتراطوریبرنامهریزی
کردم که با ایجاد رعب و وحشت ،بالفاصله طالها را بدهند!

تصاص

ی خر
اسان

▪مجرمانراهگریزندارند

▪سهم 50میلیونی

کوچک ترین عضو باند که در زمان دستگیری  21سال
داشت و زیر لب جمله غلط کردم! را بر زبان می راند ،وقتی
با چشمان بسته و از روی لهجه و صوت مرا شناخت ،گفت:
فقط «رفیق بــازی» تباهم کــرد! من کاسب بــودم! دیگر
همدستانم مرا وسوسه کردند تا در اجرای نقشه سرقت
مسلحانه با آن ها همکاری کنم! نمی دانستم آخر این کار
اعدام است وگرنه غلط می کردم با آن ها همراه شوم! همه
این بدبختی ها زیر سر «میثم» (سرکرده باند) بود! فقط
به جوانان هم سن و سال خودم می گویم شما را به خدا
این رفیق بازی ها و غرور کاذب را رها کنید! تا همانند ما
زندگی خود را به تباهی نکشانید! اگرچه عواملی مانند
کتک کاری های پدرم نیز نقش مهمی در سقوط من به
دره تباهی داشت ولی باز هم خودم مقصرم چرا که همواره
احساس غرور کاذبی داشتم و «رفیق باز» بودم! او که هنوز
بویآخرینپکهاییکهبرسیگارزدهبود،ازدهانشخارج
می شد ،ادامه داد :در کالس اول راهنمایی ترک تحصیل
کردمچراکهپدرممعتقدبوددرسخواندنفایدهایندارد!
او بنا بود و تالش می کرد من هم شغل بنایی را بیاموزم و
کمک خرج خانواده شوم!  9ساله بودم که برای اولین بار
طعم سیگار را چشیدم و مواد مخدر را تجربه کردم! هنوز
به سن نوجوانی نرسیده بودم که انواع خالف ها را مرتکب
می شدم .آن روزها با دوستان بزرگ تر از خودم در خیابان
ها پرسه می زدم و هرکجا جای خلوتی بود بالفاصله بساط
استعمال مواد مخدر را پهن می کردیم! دوستانم از من می
ترسیدند و هنگام دعوا نیز مرا به عنوان حامی خودشان
معرفی می کردند و من هم احساس غرور می کردم .هر
کجا بساط مواد پهن بود یا نزاعی شروع می شد من هم آن
جاحاضربودمبههمیندلیلچندباردستگیروروانهزندان
شدم .دقیق نمی دانم چند سال از عمرم را پشت میله های
زندان گذراندم اما فقط به جرم سرقت دستگیر نشده بودم
که خشن ترین زورگیری مسلحانه را مرتکب شدم .ولی
زمانی فهمیدم که راه خطا رفته ام که دیگر دیر شده و حکم
اعدام در دستم بود .یک سال قبل از دستگیری با دختری
آشنا شدم و با او ازدواج کردم .او هنوز هم منتظر بود تا من
از زندان آزاد شوم اما  ...این محکوم به اعدام که روزی با
ایجاد وحشت همه را می ترساند ،مدعی شد وقتی یکی از
دوستانم ماجرای نقشه سرقت طال و پول های میلیونی را
بازگو کرد با خودم گفتم  50میلیون تومان سهم من می
شود و این گونه وسوسه شدم...

اخ

بنابر گــزارش خــراســان ،در همین حــال دادســتــان مرکز
خراسانرضویبااشارهبهاینکه«امنیتکسبوکارمردم»
ازاولویتهایدستگاهقضاییاست،گفت:امنیتاقتصادی
و احساس امنیت برای کسب و کار در کشور و به ویژه مشهد
باید به گونه ای رقم بخورد که هر کاسبی در هر کجای این
سرزمین با آرامش و اطمینان کامل به کسب و کار بپردازد و
هیچ کس متعرض او نشود! قاضی غالمعلی صادقی افزود:
دستگاه قضایی در برابر جرایم خشن و به ویژه زورگیری
هایی که موجب احساس ناامنی یا ایجاد رعب و وحشت در
مردم شود با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می کند چرا
کهحفاظتازجانومالوناموسمردموظیفهاصلیمدعی
العموماست.مقامارشدقضاییمشهدخاطرنشانکرد:این
امنیتدرشهرمقدسمشهدبایدبهگونهایباشدکههرزائر
یا مجاوری به راحتی و بدون اضطراب به کسب و کار خود
بپردازدوبتوانداشیایقیمتیراجابهجاکند!قاضیصادقی
بهکسانیکهشایدهنوزسودایارتکابچنینجرایمیرادر
سر داشته باشند ،هشدار داد :یقین بدانید در صورت بروز
جرایمخشن،دستگاهقضاییبهوظیفهذاتیخودعملمی
کندومجرمانهیچراهگریزینخواهندداشت.
▪فضایایمنبرایکسبوکار

...

درامتدادتاریکی

ولی عاقبت هم نشد و خیلی زود دستگیر شدیم!...
گــزارش خــراســان حاکی اســت ،شش محکوم پرونده
سرقت مسلحانه طال که حکم «محارب» آن ها به دلیل
شرکت در سرقت مسلحانه به تایید شعبه  19دیــوان
عالی کشور رسیده بود ،سپیده دم روز گذشته با حضور
مسئوالن قضایی در محل زندان مرکزی مشهد و در حضور
خبرنگاران رسانه های گروهی به اجرا درآمد و بدین ترتیب
شش جوان که با ایجاد رعب و وحشت و ناامنی ،به حدود
 10کیلوگرم طال در بولوار فرودگاه مشهد دستبرد زده
بودند ،به دار مجازات آویخته شدند.

عکس از خراسان

نگاه چشم در چشم چند جوان در آبادان جنایت خونینی
را رقم زد .به گزارش گروه حوادث رکنا ،ساعت  30دقیقه
بامداد شنبه  27مردادماه امسال ماموران پلیس آبادان از
درگیری خونین چند جوان روبه روی پارک شهید منتظری
مطلع شدند .ماموران با حضور در محل با خون زیادی که
روی زمین ریخته شده بود ،مواجه شدند و مشخص شد که
دو پسر جوان به بیمارستان شرکت نفت منتقل شده اند.
ماموران خیلی زود به بیمارستان رفتند و تحقیقات پلیسی
را آغازکردند که مشخص شد نادر  31ساله یکی از اراذل
معروف آبادان هدف ضربه چاقو قرار گرفته است .کاوش
های پلیس نشان از آن داشت که نادر همراه دوستانش سوار
بر موتور بوده که در خیابان شهید منتظری با سه جوان قوی
هیکل چشم در چشم شده اند و همین باعث شروع درگیری
لفظی بین آن ها شده است .در ادامه این درگیری لفظی،
نادر و دوستانش با سه جوان قوی هیکل درگیر می شوند که
در این درگیری خیابانی ،نادر از ناحیه گردن هدف ضربه
چاقو قرار گرفته و یکی دیگر از دوستانش نیز از ناحیه کمر
زخمی شده است .بررسی های پلیسی ادامه داشت تا این
که ماموران ساعت  6صبح دیروز پی بردند نادر روی تخت
بیمارستان به کام مرگ فرو رفته است.
همین کافی بود تا با جنایی شدن این پرونده ،تحقیقات
به صورت فنی آغاز شود و پرونده در اختیار ماموران دایره
جنایی پلیس آگاهی آبادان قرار گیرد.
بنا بر این گزارش ،تجسس های پلیسی برای دستگیری
سه جوان قوی هیکل دردستورکار کارآگاهان آبادان قرار
گرفته است.

جزئیات دستگیری کالهبردار  ۲۰میلیاردی
در زنجان

گفت وگو با اعضای باند مخوف «دزدان طال» پای چوبه دار

ازمیان خبرها
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معاونسیاسیوامنیتیدادستانمرکزخراسانرضوینیز
در حاشیه اجرای حکم اعدام شش عضو باند مخوف سرقت
مسلحانهطالبهخراسانگفت:اینگونهپروندههادراولویت
رسیدگی قضایی قرار می گیرند و در صورت ارتکاب جرم،
همه دستگاه ها و امکانات برای دستگیری مجرمان بسیج
خواهند شد .قاضی حسن حیدری که رسیدگی به پرونده
دزدان مذکور در مراحل بازپرسی را به عهده داشت ،درباره
جزئیاتاینماجراخاطرنشانکرد:سرکردهباندازوضعیت
مالیخوبیبرخورداربوداماتالشمیکردتادیگرانراوارد
نقشههایسرقتمسلحانهکندوآنانراباوسوسهپولفریب
دهدکهدراینپروندهنیزچنینکردامابالفاصلهبعدازوقوع
جرم ،بررسی های قضایی نشان داد که حامل این سرقت
مسلحانههولناکدرساختوسازطالتبحرداردوبههمین
خاطرتنهادرفاصلهچندروزاعضایبانددستگیرشدند.
قاضی حیدری اضافه کرد :فضای کسب و کار مردم باید
فضای ایمن و آرامی باشد تا به راحتی مردم مشاغل خود را
دنبال کنند بنابراین در شهر مشهد اجازه نمی دهیم عده
ای افراد سودجو یا خالفکار در پی تهدید امنیت شغلی یا
فضای کسب و کار باشند و با ایجاد و رعب و وحشت اقدام
به ارتکاب جرم کنند .وی تصریح کرد :رای قاطع دستگاه
قضایی و اجــرای آن که با حمایت ها و راهنمایی های
رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز خراسان رضوی
همراه بود ،نشان داد که قوه قضاییه در برخورد با عوامل
ناامنی بسیار جدی است و آنانی که نمی دانند عاقبت این
گونه جرایم به چوبه دار می رسد ،از این گونه اجرای قاطع
احکام درس بگیرند.

چهره وحشتناک

بارها در رسانه ها خوانده بودم و از اطرافیانم می شنیدم که
نباید به فضاهای مجازی اعتماد کرد چرا که در این گونه
فضاها دروغ ،نیرنگ ،فریب و کالهبرداری موج می زند اما
من همواره خودم را زرنگ تر از این حرف ها می دانستم که
روزیدرچنگمتقلبانوکالهبردارانگرفتارشوماماوقتی
برایخریدکاالوارداینفضاشدمومشکالتجسمیوروحی
شدیدیبرایمبهوجودآمدتازهفهمیدمکه...
زن  30ساله ای که به همراه یکی از دوستانش برای اعالم
شکایت از محصوالت تقلبی یک شرکت آرایشی و بهداشتی
وارد کالنتری شده بود ،در حالی که عوارض شدید پوستی
ناشیازمصرفمحصوالتآرایشیتقلبیبرچهرهاشنمایان
بود ،به مشاور و مدد کار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت :حدود دو ماه قبل از طریق گروه دوستانم در یکی از
شبکه های اجتماعی ،با تبلیغات اغوا کننده یکی از شرکت
های فروش محصوالت بهداشتی و آرایشی برخورد کردم.
این درحالی بود که برخی از افراد ناشناس گروهم ،تعریف و
تمجیدهای خود را درباره این محصوالت آغاز کرده بودند و
با جمالتی زیبا از معجزه گری های لوازم آرایشی سخن می
گفتند.ازسویدیگرتصاویرزیباییازمصرفاینمحصوالت
برصفحاتاجتماعینقشمیبست.اینگونهبودکهمنهم
وسوسه شدم تا چند قلم از این محصوالت را خریداری کنم.
وقتی موضوع را با دوستم در میان گذاشتم ،او هم مشتاق
شد تا در خرید این محصوالت مرا همراهی کند .با آن که
همسرانمان کارگر بودند و این پول را با زحمت و سختی به
دستمیآوردندامامنودوستمباصرفهجوییبیشازاندازه
درهزینههایزندگی،موفقشدیممبالغسنگینخریدلوازم
آرایشیراپساندازکنیم.پسازآنازطریقتلگرامتعدادیاز
اقالم آرایشی شرکت مذکور را خریدیم اما وقتی از کرم های
زیبایی پوست و دیگر لوازم استفاده کردیم ،ناگهان دچار
عوارض شدید پوستی شدیم به طوری که چهره ما به شکل
وحشتناکی درآمده بود .در این شرایط چون نمی توانستیم
از منزل بیرون بیاییم ،دچار افسردگی های روحی و عارضه
های شدید جسمی شده بودیم .وقتی به ناچار نزد پزشک
رفتیممشخصشدکهمشکالتپوستیمابهخاطراستفاده
از لوازم آرایشی تقلبی است .وقتی موضوع را در گروه همان
دوستانمان مطرح کردیم ،ما را از گروه بیرون انداختند .با
وجود این ،با شماره تلفن های دیگری وارد گروه شدیم و به
آنهاگفتیمکهازشماشکایتمیکنیمولیآنهاباتهدیدما
واینکهکاریازدستشماساختهنیست،اظهارکردندمااز
وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی مجوز گرفته ایم! در حالی
کهدروغمیگفتندوهیچمجوزینداشتند.حاالهمبهدلیل
این ندانم کاری ،نه تنها مبالغ زیادی را صرف خرید کاالهای
تقلبیکردهایمومبالغیرابرایمعالجهازدستدادهایمبلکه
بازهممشخصنیستچهرهمابهحالتطبیعیبازگردد.فقط
بهزنانودخترانجوانتوصیهمیکنیمبهآنچهدرفضاهای
مجازیبهفروشمیرسداعتمادنکنندو...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

توقیف  3دستگاه تراک قاچاق میلیاردی
توکلی -فــرمــانــده انتظامی شهرستان شهربابک از
کشف وتوقیفسه دستگاهتراکقاچاقبهارزشسهمیلیارد
تومانخبرداد .بهگزارشخبرنگارما،سرهنگ"صیفوری”روز
گذشته گفت :در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطالعاتی
از وجــود چنددستگاه ماشین آالت تــراک قاچاق در این
شهرستان باخبرشدند.وی افزود :ماموران پس ازشناسایی
محل اختفای ماشین آالت،متوجه شدند چندفردسودجو
قصددارنداین خودروهایسنگین رابهمعادنمنتقلكنند.
ویخاطرنشانکرد:مامورانپسازدریافتمجوزقضایی،در
بازرسیازمکانمدنظر،دستگاه  هایتراک قاچاق راکشف
ودراین زمینه سهنفررادستگیر كردند.
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