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کوتاه از حوادث

حوادث

گمشدن 5عضو یک خانواده به همراه طالی آنها

دستگیری زن کالهبردار

فرمان��ده انتظام��ی "داراب" از دس��تگیری
ف��ردی ک��ه در پوش��ش پرداخ��ت وام کم
بهره ،مبل��غ  5میلیارد ریال از ش��هروندان
کالهبرداری کرده بود خب��ر داد.به گزارش
رکنا ،س��رهنگ علیرضا نوش��اد بیان کرد:
در پی ش��کایت تعدادی از شهروندان مبنی
بر اینکه فردی س��ودجو در س��ایت دیوار با
ترفند فروش وامهای کالن با بهره کم ،اقدام
به کالهبرداری  5میلیارد ریالی از آنان کرده
است که پیگیری موضوع به صورت ویژه در
دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پس از انجام اقدامات فنی
و اطالعاتی ،این کالهب��ردار که خانمی 23
ساله بود را شناسایی و وی را در مخفیگاهش
در یک��ی از محالت داراب دس��تگیر کردند.
فرمانده انتظامی "داراب" با بیان اینکه متهم
در بازجوی��ی اولیه به  9فقره کالهبرداری به
مبلغ  5میلیارد ریال از ش��اکیان اقرار کرد،
گفت :وی پس از س��یر مراحل قانونی روانه
زندان شد.

پنج نفر از اعضای خانواده مرد مشهدی به طرز مرموزی ناپدید شدند.
مرد جوان مش��هدی دنبال ردی از پنج عضو خانواده خود است که
به طرز مرموزی گم شدهاند و خبری از گمشدهها در دست نیست.
به گزارش رکنا،مرداد ماه امسال همسر و فرزندان به همراه خواهر و
فرزند خواهر مرد جوان مشهدی گم شدند .ردیابیها برای پیدا کردن
ردی از اعضای این خانواده آغاز ش��د اما با گذشت پنج ماه از وقوع
حادثه هنوز هیچ نشانی از آنها پیدا نشده است .بهرامی پدر خانواده
در مورد گم شدن اعضای خانواده خود گفت«:اواسط تابستان امسال
یک شب به همراه همسر و فرزندانم و مادرم در منزل پدریام بودیم.
آخر ش��ب زمانی که میخواس��تیم به خانه مان برگردیم من برای
اینکه روز بعد راحتتر سرکار بروم همراه زن و بچه هایم نرفتم.آن
شب خانه پدرم ماندم و همسرم و خواهرم با بچهها به خانه ما رفتند
اما صبح روز بعد خبری از آنها نش��د ».بهرامی در ادامه گفت«:اول
موضوع گم شدن خانوادهام را زیاد جدی نگرفتم.با خودم فکر کردم
ش��اید با هم جایی رفتهاند و برمی گردند.اما ظهر همسایهها با من
تماس گرفتند و گفتند مقابل خانه تان شلوغ است.شوهر خواهرم که
برادر همسرم هم هست،به خانه مان آمده بود تا دنبال زن و بچهاش
بگردد.م��ن هم به آنجا رفتم و او تا چش��مش ب��ه من افتاد با من
درگیر شد چون از قبل بر سر موضوعی با هم اختالف داشتیم.من
جنگل بان بودم و اختالفی در جنگل پیش آمده بود که شوهرخواهرم
را مقصر دانسته بودند.من هم این موضوع را به پدرم گفتم و دامادمان

سرقت مسلحانه از یک طال فروشی

فرمانده انتظامی اس��تان یزد با تایید سرقت
مس��لحانه از یک واحد صنفی طالفروش��ی
در ش��هر یزد از انجام اقدامات پلیسی برای
دس��تگیری عوامل این س��رقت خبرداد .به
گزارش عصرایران ،س��ردار عباسعلی بهدانی
فرد گفت :در ساعت  ۱۹و  ۱۰دقیقه یکشنبه
وقوع سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در
یکی از خیابانهای فرعی بلوار  ۱۷ش��هریور
شهر یزد به پلیس اعالم شد.وی تصریح کرد:
پ��س از اطالع از وقوع این س��رقت ،ماموران
پلیس بالفاصله به محل اعزام و بررسیهای
الزم را در ای��ن زمینه انجام دادند که در این
رابطه با تشکیل تیمهایی از کارآگاهان مجرب
پلیس تحقیقات برای شناسایی و دستگیری
سارقان آغاز شد.بهدانی فرد با بیان اینکه این
واح��د صنفی در یک محل خل��وت و بدون
مجوز و تجهیزات ایمنی ضدسرقت مشغول
به کار بوده ،ادامه داد :بررسی ماموران نشانگر
آن است که چند سارق که یکی از آنها مسلح
بوده مقادیری طال را از این مغازه به س��رقت
بردهاند .حدود س��ه س��ال قبل نیز  ۲سارق
مس��لح پس از قتل یک طالفروش جوان در
یکی از پارکینگهای ش��هر یزد با اس��تفاده
از کلیدهای مغازه ،مقادیری طال به س��رقت
بردند که با شناسایی و دستگیری آنان ،عامل
مرگ این طال فروش حدود یک س��ال قبل
قصاص شد.
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پدرخوان��ده مفقود ش��ده :اول موضوع گم ش��دن
خانوادهام را زیاد جدی نگرفتم.با خودم فکر کردم شاید
با هم جایی رفتهاند و برمی گردند.اما ظهر همسایهها با
من تماس گرفتند و گفتند مقابل خانه تان شلوغ است.
شوهر خواهرم که برادر همسرم هم هست،به خانه مان
آم��ده بود تا دنبال زن و بچهاش بگردد.من هم به آنجا
رفتم و او تا چش��مش ب��ه من افتاد با من درگیر ش��د
چون از قبل بر سر موضوعی با هم اختالف داشتیم و...
ناراحت شد ».بهرامی در ادامه گفت«:بعد از آن درگیری چند روزی
گذش��ت و هیچ خبری از گمش��دههانشد تا اینکه دامادمان به من

سرقت اطالعات بانکی  ۲۰۰۰شهروند با چند کیلو میوه!

فرمانده انتظامی البرز از دس��تگیری اعضای باندی که به صورت
گسترده در سطح کش��ور و در پوشش میوه فروشی اقدام به ۲۰
میلی��ارد کالهب��رداری از  ۲۰۰۰نف��ر کرده بودند ،خب��ر داد .به
گزارش ایسنا،س��ردار عباس��علی محمدیان گفت :در پی مراجعه
تعدادی از ش��هروندان به پلیس فتا شهرس��تان فردیس مبنی بر
برداش��ت از حس��اب بانکی آنها در حالی که کارت عابر بانکشان
نزد خودش��ان بوده ،بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار
این پلیس قرار گرفت.
وی اظهار کرد :در بررس��یهای اولیه مشخص شد که برداشتها
ب��ه ص��ورت اینترنتی نب��وده و از طریق دس��تگاه پ��وز به روش
اس��کیمر و کپی کارت بانکی از حساب مال باختگان انجام شده
اس��ت .فرمانده انتظامی استان البرز گفت :در استعالم از حساب
مال باختگان مشخص شد که وجوه به یک حساب مشخص واریز
و ح��دود دو میلیارد ریال از وجوه برداش��ت ش��ده ،صرف خرید
طال از یک طالفروش��ی در یکی از استانهای جنوبی کشور شده
است .سردار محمدیان خاطرنش��ان کرد :بالفاصله نیابت قضائی
دریافت و کارشناس��ان پلیس فتا شهرس��تان فردیس با همکاری
کارشناسان پلیس فتا اس��تان موفق به دستگیری دو نفر در این
ارتباط شده و حدود شش میلیارد ریال از وجوهی که در حساب
آنها بود مس��دود شد .این مقام ارشد انتظامی بیان کرد :متهمان
پس از انتقال به پلیس فتا شهرس��تان فردیس و در بازجوییهای
ص��ورت گرفت��ه ضمن اعتراف ب��ه کپ��ی  ۲۰۰۰کارت بانکی در

سطح کشور به عضویت در باند کالهبرداری اسکیمری با هدایت
سردس��ته باند اش��اره کردند که از متهمان سابقه دار و حرفهای
در کپی کارتهای بانکی اس��ت و سابقه کالهبرداری اسکیمری
در اس��تانهای مختلف را دارد و تحت تعقی��ب مراجع قضائی و
انتظامی بوده و در حال حاضر متواری اس��ت .س��ردار محمدیان
گفت :ب��ا توجه به اظهارات متهمان دس��تگیر ش��ده و تحلیل و
بررس��ی کارشناس��ان این پلیس مش��خص ش��د که متهم اصلی
بعد از دس��تگیری همدس��تان خود به اس��تانهای دیگر متواری
ش��ده و بعد از گذش��ت زمان ،مج��ددا ً در ش��هرهای دیگر اقدام
به تش��کیل بان��د جدید کالهبرداری به روش اس��کیمری و کپی
کارته��ای ش��هروندان میکند.فرمان��ده انتظامی اس��تان البرز
خاطرنش��ان کرد :در ادامه ،با اقدامات گسترده پلیسی ،مخفیگاه
مته��م اصل��ی پرونده که س��رکرده یک باند پیچیده اس��کیمری
در س��طح کش��ور اس��ت در تهران شناس��ایی و با دریافت نیابت
قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم دس��تگیر و در بازرس��ی
از مخفیگاه وی کلیه تجهیزات اس��کیمر و کارتهای کپی ش��ده
که آماده تخلیه بود کش��ف ش��د .وی اظهار کرد :متهم دستگیر
ش��ده در اعترافاتش ضمن اش��اره به تش��کیل یک باند جدید در
یکی از ش��هرهای حاشیه تهران در پوشش فروش میوه با خودرو
وانت پیکان اذعان داش��ت که قبال نیز با اجاره یک میوه فروشی
در شهرس��تان فردیس اقدام به کپی کارتهای بانکی شهروندان
و برداش��ت وجه از حس��اب آنها کرده اس��ت .س��ردار محمدیان

تنبیه دانشآموز در قزوین

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت :یک معلم که دست به
تنبیه بدنی دانشآموز پایه س��وم ابتدایی در یکی از روستاهای طارم
س��فلی دهس��تان چوقور زده بود به هیئت بدوی تخلفات آموزش و
پرورش قزوین معرفی شد.به گزارش ایرنا ،حسنعلی اصغری ،رفتار این
را معلم دور از انسانیت و حوزه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش دانست
و گف��ت :این رفتار هیچ توجیهی ن��دارد و فرد خاطی باید در کمیته
تخلفات آموزش و پرورش پاسخگوی رفتار خود باشد .وی افزود :رفتار
دور از اخالق این معلم به دلیل سرپیچی دانشآموز در حوزه تحصیل
بوده که موجب حساس��یت پوس��تی دانشآموز و ایجاد کبودی روی
دست او شده است .این مسئول تصریح کرد :معلمی کار بسیار حرفهای
اس��ت و کسانی میتوانند در این ش��غل موفق باشند که آموزشهای
الزم را برای آن دیده باشند.اصغری گفت :جذب نیروهای استخدامی
خارج از حوزه دانش��گاه فرهنگیان ،محیط ام��ن آموزش و پرورش را
دچار مشکالتی از این قبیل میکند و ضربهای به نظام تعلیم و تربیت
کشور وارد میسازد .وی افزود :در سال تحصیلی جاری و در سالهای
آینده ،از ادامه همکاری با این معلم معذور هستیم .اصغری با اشاره به
اقدامات صورت گرفته برای دلجویی از دانشآموز آسیب دیده ،تصریح
کرد :شخصا در یک تماس تلفنی از اولیا و خود دانشآموز عذرخواهی
و تیمی را مامور کردم تا با حضور در این روستا از دانشآموز و اولیای
او عذر خواهی کنند .مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان قزوین درباره
نظارت بر مدارس مناطق روستایی ،افزود :نظارت آموزش و پرورش در
مدارس مناطق روستایی حداکثری است و با تشکیل یک تیم نظارت
پیگیر این اتفاق خواهیم بود.

افقی

آگهیدعوتسهامدارانشرکتحملونقل همایتفت(سهامیخاص)
ثبت شده به شماره  281جهت تشکیل مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده که در س��اعت  6عصر روز یکش��نبه
مورخ  99/11/19در محل قانونی ش��رکت به آدرس :تفت – بخش
مرکزی شهر تفت – شهرک صنعتی بلوار آیتاله حسنعلی کوچه پایانه
باربری حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
انتخاب مدیران
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
مفقودی پاسپورت (گذرنامه) افغانستان
پاسپورت (گذرنامه) افغانستان مربوط به آقای سید احمد نورزهی فرزند
نظر محمد متولد  1332/1/1کش��ور افغانس��تان اس��تان فراه به ش��ماره
پاس��پورت28 APR2012ش��ماره خصوصی 6544مفق��ود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.

کارت خ��ودرو هیون��دا توس��ان  lx35رن��گ خودرو:س��فید روغن��ی
م��دل خودرو 2014:به ش��ماره موت��ور G4KEDU207175:و ش��ماره
شاسی KMHJU81CDEU830547:و به شماره پالک  187 -10م
 74بنام الهام تقوی با کد ملی4431786627 :مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اس��تان ف��ارس از فوت یک کارگر
س��اختمانی  ۳۵س��اله و مجروحیت همکار  ۲۶ساله وی حین کار در
ارتفاع در کارخانه س��یمان شهرستان داراب خبر داد .به گزارش ایلنا،
س��رهنگ کاووس محمدی بیان ک��رد :در پی اعالم مرکز فوریتهای
پلیس��ی  ۱۱۰مبنی بر س��قوط از ارتفاع در "کارخانه سیمان" داراب،
بالفاصله ماموران انتظامی به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام
شدند .وی تصریح کرد :ماموران در بررسیهای اولیه مطلع شدند که
مردی  ۳۵ساله به همراه همکار  ۲۶ساله خود ،در سبد فلزی جرثقیل
حی��ن کار در ارتفاع بودهاند که به دلیل نقص فنی به پایین س��قوط
کردهاند .در این حادثه مرد  ۳۵ساله در دم فوت و همکار  ۲۶ساله وی
مجروح و راهی بیمارستان شد.
مفقودی
س��ند و فاکتور ف��روش خودرو پژو  TU5 206رنگ س��فید روغنی
مدل  1398به ش��ماره پالک ایران  441 - 99د  34و ش��ماره موتور
 167B0071730و شماره شاس��ی NAAP13FE3KJ353581
ب��ه نام س��عید چایچ��ی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط
می باشد.

گفت :در ادامه کارشناس��ان پلیس فتا ب��ا دریافت نیابت قضائی
ب��ه محل مورد نظر در اطراف ته��ران اعزام و در چندین عملیات
غافلگیرانه هفت نفر از اعضای این باند را دس��تگیر و از مخفیگاه
نامبردگان یک دس��تگاه پیکان وانت و یک دس��تگاه پوز کش��ف
کردند .فرمانده انتظامی استان البرز افزود :متهمان به صراحت به
جرم خود مبنی بر کالهبرداری به روش اسکیمری از  ۲۰۰۰نفر
از ش��هروندان به مبلغ  ۲۰میلیارد ریال در سراسر کشور اعتراف
کرده و در تش��ریح جزئیات این کالهبرداریها اذعان داشتند که
با اجاره مغازه در مکانهای شلوغ و یا با تعمیر وانتهای اوراقی،
از آنها برای فروش میوه اقدام و با کپی کارتهای مشتریان اقدام
به کالهبرداری میکردند .وی بیان کرد :متهمان برای ناش��ناس
بودن هویت خود ،اقدام به خرید کارت بانکی افراد مختلف کرده
و از طریق سایت دیوار با عنوان استخدام ،افراد را فریب داده و از
آنها به عنوان طعمه برای پولش��ویی وجوه برداشت شده استفاده
میکردند و برای این که شناس��ایی نش��وند ه��ر دو ماه یک بار
مخفیگاه خود را تغییر میدادند .سردار محمدیان با اشاره به این
که تا کنون  ۲۰۰نفر از مال باختگان شناس��ایی شدهاند و تالش
برای شناسایی سایر آنها ادامه دارد ،از شهروندان خواست هنگام
خرید ،کارت خود را شخصا به دستگاه کارت خوان کشیده و رمز
آن را وارد کرده و تمامی س��رمایه خود را در یک حساب متمرکز
نکنند تا در صورت دسترس��ی غیر مج��از ،از میزان ضرر و زیان
آنها کاسته شود.
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مفقودی

سقوط مرگبار کارگر  ۳۵ساله از جرثقیل

گفت یکی از دوس��تان خانوادگی مان که س��اکن شهر بم است با
او تماس گرفته اس��ت.آن دوست به دامادمان گفته بود که خانواده
ما به بم رفتهاند و از او خواسته بودند دنبالشان برود اما او نتوانسته
بود و دیگر از اعضای خانوادهام خبری نشده بود.برقراری تماس آنها
را پرین��ت تلفن هم ثابت میکرد که از یک آژانس با آن فرد تماس
گرفته بودند.برای همین مدتی بع��د از آن فرد به عنوان آدم ربایی
ش��کایت کردیم اما چون مدارکی علیه او وجود نداش��ت قرار منع
تعقیب صادر ش��د ».بهرامی گفت«:روز گم شدن اعضای خانوادهام
وقتی وارد خانه مان شدیم،رختخواب آنها پهن بود اما زیر پتو بالش
گذاش��ته بودند.کمد به هم ریخته بود و مدارک بیرون ریخته شده
بود.طالها که حدود هفتاد میلیون تومان ارزش داشت و کاغذ خرید
آنها هم در کمد نبود ».وی در ادامه افزود«:در این مدت نشانههای
ضد و نقیضی دیدهام که احساس میکنم اعضای خانوادهام چیزی
را از م��ن پنهان میکنند.مثال همان روزهای اول متوجه ش��دم که
همسرم همان شب با مادرمان تماس گرفته بوده است.او اول تماس
همس��رم را انکار کرد اما بعد گفت میخواس��تند حالم را بپرسند.
یک ب��ار هم دامادمان ب��ه بهانهای از من خواس��ت تصویر مدارک
بچهها را برایش بفرستم.از طرفی پدرم میگفت این اواخر همسرم
با برادرش خیلی پچ پچ میکرده است.من با همسرم مشکلی نداشتم
اما فکر میکنم شاید به خاطر اختالفی که دامادمان با من داشت این
برنامه را ترتیب داده است».

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
م��درک تحصیل��ی اینجانب قدرت ولی پ��ور فرزند علی بابا به ش��ماره
شناس��نامه  ۷ص��ادره از اس�لام آباد غرب در مقطع کارشناس��ی رش��ته
ام��ور گمرک��ی ص��ادره از دانش��گاه آزاد اس�لامی بندرعباس به ش��ماره
07/16/6/58634مفقود گردیده وفاقد اعتبار میباش��ند از یابنده تقاضا
میش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اس�لامی بندرعباس به نش��انی
بندرعباس ،بلوار امام خمینی ،بلوار دانش��گاه،پردیس دانشگاه آزاد اسالمی
بندرعباس_صندوق پستی  79145/1311ارسال نماید.
مفقودی
قبض س��پرده گمرک فرودگاه امام خمینی به نام شرکت سیستم خدمات
اریکس��ون ب��ه ش��ماره کوت��اژ  1611023ب��ه ش��ماره  607288به مبلغ
 18.000.000ريال مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
" آگهی فقدان مدرک تحصیلی"
م��درک ف��ارغ التحصیلی اینجانب به��اره مکاریان فرزند رضا به ش��ماره
شناس��نامه  ۰۰۱۶۷۹۳۸۰۳ص��ادره از ته��ران در مقط��ع کاردانی رش��ته
حس��ابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد پرند با شماره ۳۲۲۹۹۸۴مفقود
گردی��ده و فاق��د اعتبار میباش��د .از یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند به نشانی آزادراه تهران-ساوه ،شهر جدید
پرند ارسال نماید.

  - 1از روی لغزش  -کتابی از تولستوی،
نویس�نده روس�ی  - 2آزاده  -کث�رت
و فراوانی  -ش�یدا  -تک�رار حرف - 3
خ�رد و کوچک  -محبت  -باد ش�رق
 - 4کاملتر  -الهه شکار  -یونان قدیم
 - 5رئی�س جمهور ش�هید  -زنبیل و
سبد  -آهنگس�از نامدار ایرانی ،رهبر
ارکس�تر س�مفونیک تهران  – 6گریز
آهو -همسر فرعون  -عزا  -دفع مزاحم
 - 7زمینه موسیقی  -تازه بودن  -جمع
امیر  -فهرست غذا  - 8کتابی از عباس
یمینی ش�ریف  - 9پیدا کن  -میوهای
از نوع خربزه  -بش�قاب بیضی  -نغمه
 - 10ای�ن ...آن ؟ -فیلمی از داود نژاد -
خانم  -صابون خیاطی  - 11اطراف  -آن
خودمانی  -نامناسب  - 12خواجه ،موال
 آغاز شده  -س�واره با سرعت رفتن - 13تعجب غلیظ  -بیاعتنایی  -آرزو
و امی�د  – 14زمان بس�یار کم  -قاضی
ورزش�ی  -دره�م و آش�فته  -فرمان
خودرو  - 15عضو گروه گیاهان بیدانه
 فیلم کمدی علی عطشانی و نام سالحجنگی

عمودی
 - 1آزادگان  -گوین�ده ذک�ر خداون�د
 - 2در جرم�ی همکاری میکند  -ابدی
 - 3افسار و مهار  -پرنده شناگر  -جمله
قرآن�ی  - 4صنم  -ش�لوار جین  -کالم
معتبر  -میوه هس�ته درشت  -رود آرام
 - 5عمومیت�ر  -بیه�وده گ�وی  -آلت
موسیقی  - 6مرغ س�لیمان  -بیآبرو و
ش�رمنده  -ف�ال نی�ک  - 7جغرافیدان
مراکشی مولف " نزهه المشتاق "  -مادر
عرب  -گرداب  - 8اثری از هنری جیمز
 - 9ش�اخه تازه درخت  -نوعی رنگ مو
 هر یک از س�اختمانهای درون سلولکه عملکرد خاصی دارند  - 10داستانی از
امیل زوال  -لغزیدن  -درس نویسندگی
 - 11نام زنانه  -یاران عیسی(ع)  -مرگ
و میر چهار پایان  - 12کلمه ش�گفتی -
واح�د نظامی  -بله انگلیس�ی  -اس�ب
آذری  -ضمیر مونث فرنگی  - 13صدای
بلند برای دعوت مردم به نماز  -خودم -
جواب شنیده  - 14خوردن با حرص  -از
غذاها  - 15کتاب دکتر باستانی پاریزی
 -از عنکبوتیان
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کوتاه از حوادث
قتلمسلحانهدرتبریز

یک ش��هروند تبریزی بر اثر اصابت گلوله به
قتل رس��ید.به گزارش رکنا ،سرهنگ هاشم
شعفی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
آذربایجان شرقی گفت :یک مرد تبریزی در
داخل خودرواش بر اثر اصابت گلوله به قتل
رس��ید .وی گفت :درپی تماس شهروندان با
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر تیراندازی
و قتل یک نفر در میدان الله تبریز ،بالفاصله
ماموران انتظامی در محل حاضر شدند .وی
اف��زود:مام��وران پس از حض��ور در صحنه،
مشاهده کردند فردی بر اثر اصابت گلوله در
داخل خودرویش به قتل رس��یده که در این
خصوص پروندهای تش��کیل و علت و انگیزه
ماجرا در دست بررسی است.
باند قاچاق اسلحه منهدم شد

فرمانده انتظامی کردس��تان گفت :با اشراف
اطالعاتی ماموران امنیت عمومی این استان
یک باند قاچاق سالح جنگی و شکاری منهدم
شد .سردار علی آزادی در گفتگو با ایرنا اظهار
داش��ت :در راس��تای فرامی��ن رهبر معظم
انقالب مبنی بر تشدید مبارزه با قاچاق کاال
به خصوص قاچاق س�لاح و مهمات ماموران
پلی��س امنیت عمومی این اس��تان موفق به
دس��تگیری اعضای یک باند ش��دند .وی در
تشریح این عملیات گفت :با اشراف اطالعاتی
پلیس امنیت عمومی یک دستگاه خودروی
حامل انواع سالح جنگی و شکاری در یکی از
محورهای ورودی به شهر سنندج شناسایی و
توقیف شد .سردار آزادی گفت :ماموران موفق
به کش��ف  ۱۴۴قبضه انواع سالح شامل ۹۹
قبضه کلت کمری و  ۲۵قبضه سالح شکاری
شدند.
یک گردنبند قاپ روانه زندان شد

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری
سارق حرفهای گردنبند قاپ و کشف  20فقره
سرقت در ش��یراز خبر داد.سرهنگ کاووس
حبیب��ی در گفتوگو با پایگاه خبری پلیس،
اظهار داش��ت :ب��ه دنبال وقوع س��رقتهای
متع��دد گردنبند قاپی در برخ��ي از محالت
شیراز ،موضوع شناسايي و دستگيري سارقان
به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامي
قرار گرفت .وي افزود :كارآگاهان پليس آگاهي
استان با اقدامات فنی و تخصصي موفق شدند
در اين خصوص يك سارق حرفهاي سابقهدار
كه به تازگي از زندان آزاد ش��ده را شناسايي
و وي را در حالي كه قصد فروش يك رش��ته
گردنبند داشت ،دستگير كنند.

