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قتل یک ساعت بعد از آزادی

گــروه حــوادث  /اعضای یــک باند که با در دســت داشــتن نامه جعلــی وزارت
بهداشــت و به بهانه انجام آزمایش کرونا ویروس بــه خانههای مردم مراجعه
و اقدام به ســرقت میکنند از ســوی پلیس خراســان جنوبی تحت تعقیب قرار
گرفتند.
ســرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا اســتان خراســان جنوبی ضمن هشدار به
مردم گفت :این کالهبرداران با انتشار آگهیهایی در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی تحت عنوان «تست کرونا در منزل» با نامه جعلی وزارت بهداشت به
ساختمانهای مسکونی مراجعه میکنند و به شکل غافلگیرانه با مواد بیهوشی
ساکنان را بیهوش و اموال باارزش خانه را به سرقت میبرند.
ایــن مقــام انتظامی تصریح کرد :از کاربران درخواســت میکنیــم به آگهیهای
اینچنینی ،اعتماد نکنند و مدنظر داشــته باشــند اگر قرار باشــد اکیپهایی برای
بررســی بیمــاری بــه خانهها مراجعــه کنند موضــوع از طریق وزارت بهداشــت
اطالعرسانی خواهد شد .وی افزود :همچنین کالهبرداران با انتشار آگهی فروش
ماســک یــا داروی درمان ویــروس کرونا لینکــی را در فضای مجازی یــا از طریق
پیامک برای افراد ارسال میکنند که این لینک افراد را به صفحات و درگاههای
جعلــی بانکــی هدایــت میکند و با ســرقت تمامی اطالعــات بانکی ایــن افراد
حسابشــان را خالی میکنند .ضمن اینکه برابر ابالغیه وزارت بهداشت خرید
و فروش ماسک در فضای مجازی و حقیقی ممنوع است و پلیس با افرادی که
اقدام به این کار بکنند برخورد قانونی خواهد کرد.

سرقت به خاطر ازدواج با پسر عمو

گــروه حــوادث  /شــاگرد مغــازه نقــره
فروشــی کــه دختــر عمویــش را وادار بــه
ســرقت از مغــازه کــرده بــود بــا تــاش
پلیس دستگیر شد.
بهگزارش خبرنــگار حوادث «ایران»،
رســیدگی به این پرونده از ششــم اسفند
ســالجاری بــا شــکایت صاحــب یــک
نقــره فروشــی در محــدوده بازار توســط
کالنتــری  113و ارجــاع پرونده بــه پایگاه
هفتم پلیس آگاهی آغاز شــد .شــاکی در
اظهاراتــش مدعی شــد :در بــازار تهران
مغــازه نقــره فروشــی دارم ،ســاعت 9
صبــح  5اســفندماه پــس از بــاز کــردن
مغــازه متوجــه بهــم ریختگــی داخــل
مغازه و سرقت  10کیلو زیورآالت نقره به ارزش  200میلیون تومان شدم.
ســرهنگ کارآگاه حمــداهلل علیــزاده رئیــس پایگاه هفتــم پلیس آگاهی
تهــران بــزرگ ،گفــت :کارآگاهــان پــس از اظهارات شــاکی بــرای بازبینی و
بررســی محل وقوع جرم راهی بازار تهران شــدند که با بررسی فیلم ضبط
شــده توسط دوربینهای مداربســته متوجه شدند سرقت توسط یک خانم
انجــام شــده که با پوشــاندن صورت خود و با اســتفاده از ریمــوت کنترل در
مغازه را باز کرده و پس از سرقت متواری شده است.
کارآگاهــان در گام نخســت فرضیه ســرقت از ســوی یک آشــنا را مطرح
کردنــد .با همین فرضیه بازجویی از فروشــندگان و همکاران مغازه شــاکی
آغاز شــد و در نهایت مأموران به وحید  30ســاله که یک سالی است در این
مغازه کار میکند مظنون شدند.
وحیــد پــس از حضور در پلیس آگاهی تالش کــرد تا با حرفهای ضد و
نقیض مســیر پیگیری پرونده را منحرف کند اما وقتی در مقابل مســتندات
مأمــوران قــرار گرفــت در نهایــت به جرم خــود با همــکاری دخترعمویش
اعتراف کرد .وحید به مأموران گفت :به علت مشکالت مالی نقشه سرقت
را کشــیدم و در فرصتی مناســب از روی ریموت مغازه نسخهای کپی کردم
و آن را به دخترعمویم دادم و او هم ســرقت را انجام داد و در حال حاضر
هم همه اموال مسروقه در اختیار او است.
س از اظهارات وحید ،دخترعموی او دســتگیر و در بازرســی از منزلش
پ 
س از انتقال متهم به پایگاه هفتم وی ضمن
اموال مســروقه کشــف شــد .پ 
اعتراف به سرقت علت همدستی خود را با وحید ازدواجشان عنوان کرد و
گفت :به خاطر عشقی که به او داشتم تن به این سرقت دادم.
بــا توجــه بــه اعتراف صریح هــر  2متهم ،با صــدور قرار قانونی از ســوی
مقام قضایی روانه زندان شدند.

شلیک سارق مسلح به مرد طالفروش

گروه حوادث  /سارق مسلح پس
از ورود بــه مغــازه طالفروشــی
در دزفــول پــساز قتــل صاحب
مغــازه میلیونها تومــان طال را
سرقت کرده و متواری شد.
بهگــزارش خبرنگار«ایــران»،
عصر دوشــنبه مردی مســلح با
در دســت داشــتن کلــت کمری
وارد طالفروشی در خیابان امام
خمینــی دزفــول شــد و پــس از
شــلیک به صاحب مغازه طالهای داخل ویترین را ســرقت کرد و از مغازه
خارج شد .در این حادثه صاحب طالفروشی جان باخت و با حضور پلیس
در محل تحقیقات برای شناسایی سارق جنایتکار آغاز شد.
محمدی خباز  -دادســتان دزفول  -با اعالم این خبر گفت :اســلحه سارق،
یــک قبضــه کلــت اســت کــه مجهز بــه صــدا خفه کــن بــوده و ســارق پس
از شــلیک بــه طالفــروش اقدام بــه جمــع آوری طالها کرده و پــس از آن با
شکســتن شیشــه در مغازه از آن خارج شده است و همراه با همدست خود
که با موتور منتظر سارق بود از صحنه متواری شد.

عاملقتلدرجگرکی
باالیچوبهدار

گروه حوادث /پســر مغــازه دار که
به خاطر  100میلیون تومان دوســتش
را کشــته و جســدش را در مغــازه
جگرکــی خود دفن کرده بود در زندان
رجایی شــهر بــه دار مجــازات آویخته
شــد .بهگــزارش خبرنــگار جنایــی
«ایــران» ،رســیدگی بــه ایــن پرونده از
اوایل آذر ســال  93و با گزارش ناپدید
شــدن پسر  22ســالهای به پلیس آغاز
شــد .پــدر یاشــار ایــن موضــوع را بــه
پلیــس اعــام کــرد و گفت :پســرم دو
روز قبل با  100میلیون تومان پولی که
داشــت و میخواســت با آن سکه طال
بخــرد خانه را ترک کرد امــا دیگر از او
خبــری نــدارم .بــرای یافتن پســرم به
بیمارستانها و کالنتریها سر زدم اما
پیدایــش نکردیم دوســت و آشــنا هم
از او خبــری نداشــتند.با شــکایت مرد
میانسال تحقیقات به دستور بازپرس
جنایــی پایتخــت بــرای یافتــن یاشــار
ادامــه یافت .اما هیچ رد و ســرنخی از
پسر جوان ب ه دست نیامد.
ëëفروش سیم کارت
در ادامه بررســیها مشــخص شــد
کــه یاشــار روز حادثه با مــردی تماس

«ایران»

دزدی به بهانه تست کرونا در خانه

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

مقتول و محل دفن

گروه حوادث /مرد جوان ساعتی پس از مرخصی از زندان
اخبـــار در حالی به قتل رســید که دقایقــی قبل از مرگ هویت دو
قاتلش را معرفی کرد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  2:30بامداد  20اسفند مأموران
کالنتــری  161ابــوذر در تماس با بازپرس جنایی پایتخــت از مرگ مرد 35
سالهای در یکی از بیمارستانهای پایتخت خبر دادند.
با اعالم این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور
جنایی تهران ادامه یافت .طبق اعالم نظر پزشــکان بیمارســتان مرد جوان
بهخاطر شــدت جراحات ناشــی از جســم برنده مانند چاقو جان خود را از
دســت داده بود .همچنین مقتول قبــل از مرگ نام دو نفر را به زبان آورده
بود که کادر درمانی این اسامی را یادداشت کرده بودند.
از آنجایی که با تماس مردمی مرد جوان به بیمارســتان منتقل شــده بود،
تحقیــق از شــاهدان صــورت گرفت و یکــی از آنها به پلیس گفــت :در حال
عبور از خیابان بودیم که دیدیم دو مرد جوان با مقتول درگیر شدهاند .آنها
پس از آنکه مقتول را با چاقو مورد حمله قرار دادند از محل متواری شدند.
در ادامه بررســیها هویت مقتول شناســایی و مشــخص شــد که مرد جوان
بــه خاطــر حمل مواد مخدر در زندان به ســر میبرد و یــک روز قبل از قتل
از زنــدان کرج مرخصی گرفته بود .بازپرس غالمی دســتور تحقیقات برای
شناسایی عامالن این جنایت را صادر کرد.

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

تلفنــی داشــته و بــرای دیــدن او خانه
را تــرک کــرده اســت .در بررســیهای
صــورت گرفته هویــت صاحب خطی
کــه یاشــار بــا آن تمــاس گرفتــه بــود
شناسایی شد .بررسیها نشان میداد
ســیمکارت متعلق به مرد میانســالی
در مشــهد اســت .زمانی کــه مأموران
به سراغ مرد میانسال رفتند مشخص
شــد کــه او ســیمکارتش را بــه مــرد
ناشناسی فروخته است.
کارآگاهــان در ادامــه تحقیقــات
دریافتنــد پــدر یاشــار یــک مغــازه
جگرکــی داشــته کــه آن را بــه پســر

جوانی بهنام امیر اجاره داده اســت با
مشخصاتی که از فروشنده سیمکارت
بهدســت آوردنــد تیم جنایــی به امیر
مســتأجر مغــازه جگرکــی مشــکوک
شــدند .این در حالی بود که بررسیها
نشــان مــیداد یاشــار روز حادثــه بــه
مغــازه جگرکی اش رفتــه بود اما امیر
این موضوع را مخفی کرده است.
بدین ترتیب پساز  8ماه از ناپدید
شــدن پســر  22ســاله ،ســرانجام امیر
بازداشــت شد.پســر جوان ابتــدا منکر
جنایــت شــد امــا در نهایــت بــه قتــل
یاشــار اعتــراف کــرد و گفــت :یاشــار،

بچــه محلمان بود و مغــازه پدرش را
نیز اجاره کرده بودم .اوایل آبان ســال
 ،93یاشار از پس اندازش برایم گفت
و اینکــه قصــد خریــد خانــهای دارد.
من هم گفتم بازار مســکن راکد است
و چــون وسوســه شــدم پولهایــش را
ســرقت کنم ،گفتم دوســتم طال را به
قیمــت ارزان میفروشــد ،میتوانی از
این راه سود خوبی بهدست بیاوری.
او ادامه داد :ســه روز قبل از حادثه
هم بــه مغازهام آمــد و از تصمیمش
بــرای خریــد طــا خبــر داد و از مــن
خواســت با دوســتم تمــاس بگیرم تا
برایــش طال بیاورد .همــان روز از یکی
از مشــتری هایم اسلحه شــاه کشی به
مبلــغ یک میلیــون و  800هزار تومان
خریــدم .بــا کمــک دو کارگــر هم یک

قصاص برای قاتل همخانه
گروه حوادث  /پســرجوانی که دوســتش را بهخاطر
انتشار عکسهای مستهجن در اینستاگرام به قتل
رسانده بود از سوی قضات دادگاه کیفری تهران به
قصاص محکوم شد.
بهگــزارش خبرنــگار «ایران» ،حدود یک ســال
قبل خبر قتل جوانی افغانســتانی در خانهاش به
پلیس اعالم شــد .با شــروع تحقیقــات کارآگاهان
دریافتنــد مقتــول بــا پســر جوانــی بهنــام عبــاس
همخانه بوده که از زمان قتل ،وی نیز ناپدید شــده
اســت.در ادامه تحقیقات عباس بازداشــت شد و
کارآگاهان در بازرســی از وی آثــار درگیری و ضرب
و جــرح روی بدنــش را مشــاهده کردند .همچنین
مأموران یک گوشــی گران قیمت تلفن همراه نیز
از او بهدست آوردند.
وی در بازجوییهــا بــه قتــل دوســتش اعتراف
کــرد و گفــت :من یک ســال قبل از افغانســتان به
تهران آمدم وبا دوســتم رحیم اتاقی اجاره کردیم
و همخانه شــدیم نیمی از کرایــه را من میدادم و
زندگــی راحتی داشــتیم .رحیم برای مــن کار پیدا
کــرد و کارگــری میکردیــم از آنجایی کــه رحیم در
پیــدا کــردن کار و خانــه به مــن کمــک کردهبود به
مــن گفــت کــه باید خرجــی بیشــتری بــرای خانه
بگــذارم و من هم قبول کــردم .او با پساندازی که
داشــت یک گوشــی تلفن همراه گرانقیمت خرید
وقتــی ایــن موضــوع را فهمیــدم ناراحــت شــدم.
دلم میخواســت من هم چنین گوشــی بخرم اما
نمیتوانســتم بــا این حــال به او گفتم چنــد روزی
گوشــی ات را بــه من امانــت بده امــا او قبول نکرد
و مــن هم با او درگیر شــدم و او را کشــتم .بعد هم
فرار کردم.
بــا تکمیــل تحقیقــات و بــا توجــه بــه اینکــه
اولیــایدم درخواســت قصــاص کردهبودنــد

رهایی جوان مراغه ای
از قصاص
با تالش نیکوکاران

پرونــده با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال
شــد .در جلســه رســیدگی به ایــن پرونــده بعد از
اینکــه نماینــده دادســتان در جایگاه قــرار گرفت
و کیفرخواســت علیــه متهم را خواند و خواســتار
مجــازات متهــم شــد وکیــل اولیــای دم بــا توجه
بــه نبودن آنها در دادگاه خواســتار قصاص شــد.
وقتــی نوبــت به متهم رســید او اتهــام قتل عمد
را رد کــرد و گفــت :مــن و رحیــم آشــنای قدیمی
بودیــم او پســر خوبــی بود امــا از وقتــی رحیم به
ایــران آمد ه بود خیلــی اخالق و رفتــارش تغییر
کــرده بــود طــوری رفتار میکــرد که دیگــران فکر
کننــد خیلی پولدار و با کالس اســت .بــا توجه به
اینکه بیشــتر خرجی خانــه را من میدادم رحیم
پولهایــش را جمــع کرد تا گوشــی بخــرد بعد از
خریــد این گوشــی رفتارهایش عجیبتر شــد .او
در صفحهای که در اینســتاگرام درســت کردهبود
عکسهای مســتهجنی از دختران میگذاشت و
با اینکار ســعی میکرد طرفداران بیشتری جذب
کنــد .او این دختران را دوســتان خودش معرفی
میکــرد در حالی که من میدانســتم این افراد را
اصــاً نمیشناســد.بارها به او تذکــر دادم که این
رفتارش مناسب نیست و برایش دردسر درست
میشــود اما توجهی نمیکــرد تا اینکه روز حادثه
عکس دختری بسیار زیبا را در صفحهاش منتشر
کرد و جمالت نامناسبی زیر عکس نوشته بود به
حدی که دوســتانم از افغانســتان بــا من تماس
گرفتنــد و گفتنــد با این کار رحیــم آبروی ما همه
جا رفته و باید با او برخورد شــود .شــب که رحیم
آمــد به او گفتم ایــن چه کاری اســت که کردهای
و همــه در قوم ما از دســتت ناراحت هســتند و از
مــن خواســتند با تــو برخــورد کنم .رحیــم خیلی
عصبانی شــد و گفت به هیچکسی مربوط نیست

گــروه حوادث  /زندانی محکوم به قصاص در مراغه
بــا حمایت نیکوکاران و فرهنگیان این شهرســتان از
قصاص رهایی یافت.
نادر نجد دادســتان عمومی و انقــاب مراغه دراین
باره گفت :این جوان که بهدلیل ارتکاب قتل از ســال
 ۹۴در زنــدان به ســر میبرد با کمــک نیکوکاران این
شهر و جمعآوری  ۲۰۰میلیون تومان دیه و پرداخت
بــه اولیای دم موفق شــد رضایت آنها را جلب کرده
و باقیمانده حبس وی نیز براســاس قانون مرخصی
داده شد تا به آغوش خانواده بازگردد.
وی بــا اشــاره به آزادی  ۳۸زندانی از ســوی خیران و
انجمــن حمایــت از زندانیــان مراغه در ســالجاری
گفــت :در ایــن مــدت ،چهــار زندانــی محکــوم بــه
قصــاص و قتــل بــا تــاش خیــران و ایــن انجمن از
زندان آزاد شدهاند.

چــاه شــش متــری داخل مغــازه حفر
کــردم .صبــح روز حادثــه بــا یاشــار
تمــاس گرفتــم و از او خواســتم بــه
مغــازه بیاید .وقتی او وارد مغازه شــد
کرکره را پایین کشــیدم و یک ســاعتی
باهــم حرف زدیم .ناگهان اســلحهای
را که زیر کاپشــنم مخفی کــرده بودم،
بیــرون آوردم و دو تیــر بــه او شــلیک
کــردم .بعــد هم جســد را داخــل چاه
انداختــم و او را دفــن کــردم .چهــار
میلیون تومان از پولها را بابت بدهی
بــه پــدرم دادم .بــرای فــرار از عــذاب
وجــدان چند معتــاد را بــرای ترک به
کمــپ فرســتادم و به چنــد پیرزن هم
کمــک مالــی کــردم .باقــی پولهــا را
هــم برای زنم طال خریــدم و مقداری
از آنهــا هم در حســابم اســت .بعد از

مدتــی مغازه را تخلیه کــردم و مغازه
دیگری در سه راه آذری اجاره کردم.
ëëدر دادگاه چه گذشت
بــا اعتــراف متهم جــوان بــه قتل،
بالفاصلــه تیــم جنایــی راهــی مغازه
جگرکــی شــده و جســد یاشــار در چاه
 6متری پیدا شــد .با بازســازی صحنه
جنایــت و تکمیــل تحقیقــات متهــم
جــوان در دادگاه پــای میــز محاکمــه
رفت.بــا توجه بــه درخواســت اولیای
دم برای قصاص و اعترافات متهم به
جنایــت و مدارک موجــود در پرونده،
دادگاه امیر را به قصاص محکوم کرد.
چنــدی قبل پســر جــوان در زندان
رجایی شــهر به دار مجازات آویخته و
پرونده این جنایت بسته شد.

افزایش قربانیان
مشروب تقلبی در کشور

هــرکاری دلــم بخواهــد میکنم.بــه او گفتم این
گوشــی را کنــار بگــذار اما بــه من حمله کــرد و به
شــدت من را زد بــرای رهایی از دســتش ناگهان
چاقویــی را کــه روی زمیــن افتــاده بود برداشــتم
و یــک ضربــه به کمــرش زدم .امــا او عصبانیتر
شــد و دوباره مرا کتــک زد که این بــار یک ضربه
به گردنش زدم .متهم در پاســخ به این سؤال که
چرا در ابتدا اعتراف کرده بودی به خاطر گوشــی
دوستت را کشــتهای گفت :وقتی بازداشت شدم
خیلــی ترســیدم فکــر میکــردم اگــر واقعیــت را
بگویم حرفم را قبــول نمیکنند به همین خاطر
دروغ گفتــم .با پایان جلســه دادگاه قضات برای
صدور رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهم را به
قصاص محکوم کردند.

گــروه حوادث  /قربانیان مصرف الکل متانــول در اهواز طی دو روز
به  36نفر رســید .این در حالی است که  112نفر از مسموم شدگان
هم ترخیص شدهاند.
به گزارش ایرنا ،علی احســانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
جنــدی شــاپور اهــواز در این بــاره گفت :کــم ســنترین قربانی این
مســمومیت نوجوانی  16ساله اســت و میانگین سنی جانباختگان
این حادثه  31ســال اســت که البته آمار همچنان در حال افزایش
اســت .برخی از مســمومان زمانی به بیمارستان مراجعه میکنند
که آســیب بدنی پایدار و برای اقدامات احیا دیر شــده اســت.گفته
میشود که این افراد با این باور غلط که مشروبات الکلی میتواند
مانــع ورود ویروس کرونا به بدنشــان شــود ،اقدام بــه مصرف این
مشروبات کردهاند.
ëëدستگیری  ۷عامل توزیع الکلهای مرگبار در اهواز
فرماندهــی انتظامی اســتان خوزســتان نیــز از دســتگیری  7عامل
توزیــع الکلهــای متانــول در شــهر اهــواز خبــر داده اســت .ســردار
حیدر عباسزاده فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان گفت :در پی
مســمومیت الکلی تعدادی از شــهروندان اهوازی طی  ۴۸ســاعت
گذشــته ،موضوع بهصورت ویژه در دســتور کار فرماندهی انتظامی
شهرســتان اهواز قــرار گرفت و مأمــوران انتظامی شهرســتان اهواز
بــا همــکاری پلیــس امنیــت عمومــی اســتان خوزســتان بــا انجام
اقدامــات اطالعاتی  7نفر از عامالن اصلی توزیع الکلهای متانول
را شناســایی و دســتگیر کردند .در بازرسی از منازل متهمان بیش از
 ۱۲هزار لیتر الکل صنعتی و دستساز کشف و ضبط شد.تحقیقات
برای دستگیری دیگر عامالن توزیعکننده الکل مسموم ادامه دارد.
ëëدستگیری عامل توزیع الکل مرگآور در ساوه
مرکــز فرمانــده انتظامــی ســاوه نیــز از دســتگیری عامــل توزیــع الکل
مــرگآور در ایــن شــهر خبر داد .ســرهنگ علی اکبر عیســی آبادی در
اینبــاره گفــت :عامل توزیع مشــروبات الکلی که باعث فــوت  2نفر از
شهروندان در ساوه شــده بود ،با تالش پلیس شهرستان دستگیر شد.
تحقیقــات تکمیلی از فرد دســتگیر شــده با هماهنگــی مرجع قضایی
در حال پیگیری اســت .بنابر آخرین گزارشهای دریافت شــده  3نفر
دیگر از شهروندان بهدلیل مصرف این الکلها در مراکز درمانی تحت
مداوا هستند.

تهیه محلول ضدعفونی کنار الشه موش و سگ

گــروه حــوادث /بیــش از  ۲۰هــزار لیتر
محلــول ضدعفونیکننــده غیرمجــاز در
مناطق فرحزاد و ســعادت آبــاد تهران در
حالی کشــف شــد کــه دهها الشــه موش و
سگ ولگرد در محل بستهبندی محلولها
دیــده میشــد .به گــزارش پلیــس  ،مدتی
پیــش از طریــق منابــع خبری ،گزارشــی از
فــروش محلولهــای ضدعفونیکننده در
مناطق فرحــزاد و ســعادتآباد به پلیس
اطــاع داده شــد کــه درپــی آن مأمــوران
کالنتــری ولنجک رســیدگی بــه موضوع را
در دســتور کار خــود قرار دادنــد و با حضور
در محــل مشــخص شــد در ایــن مناطــق
 2نفــر بهصــورت غیربهداشــتی در حــال
تهیــه بســتههای حــاوی الکل طبــی ،مواد
ضدعفونیکننــده و محلولهــای شــوینده
هستند.
در همین راســتا نیز مجوزهای قضایی
صــادر شــد و مأمــوران بــا حضــور در ایــن

محــل دو متهم را دســتگیر و  3هــزار لیتر
الــکل طبــی و محلــول ضدعفونیکننــده
غیربهداشــتی را کشــف و ضبــط کردنــد.
دو متهم دســتگیر شــده به مقــر انتظامی
منتقل شدند و در جریان بازجویی از آنان
مشخص شد که دو انبار دیگر در محدوده
جاده ســاوه نیــز در اختیار این افراد اســت
که مأموران با مجوز قضایی به این دو انبار
رفتند و  2تبعه کشــور افغانســتان را که در
حال بســتهبندی این اقالم بودند دستگیر
کردنــد .همچنین در بازرســی از این محل
نیــز حــدود  ۱۷هــزار لیتــر الــکل و مــواد
شــوینده و ضدعفونیکننده غیربهداشتی
نیز کشف و ضبط شد.
مأموران هنگام بازرســی محل با دهها
الشــه موش و چندین سگ ولگرد رو به رو
شــدند کــه این موضــوع نیز در مســتندات
پرونده ثبت شد .مرکز اطالعرسانی پلیس
پیشــگیری تهــران بزرگ با تأییــد این خبر

اعــام کرد کــه در مجموع حــدود  ۲۰هزار
لیتــر الــکل طبــی و موادضدعفونیکننــده
غیربهداشتی از این سه انبار کشف شد و 8

نفر دستگیر شدند که برای آنان پروندهای
تشــکیل و برای ادامه روند رســیدگی روانه
دادسرا شدند.

