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توقیف کامیون حامل 16رأس گاو قاچاق
در ممسنی

فرمانده انتظامی ممســنی از توقیف یک دســتگاه کامیون و کشف
16رأس گاو قاچــاق به ارزش یک میلیارد و 600میلیون ریال در آن
شهرستان خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری
سرهنگ محمدهاشــم قســام در گف 
پلیس گفت :در راســتای اجرای طرح تشــدید مبارزه با قاچاق کاال،
مأموران انتظامی پلیس آگاهی حیــن کنترل خودروهای عبوری به
یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و آنرا متوقف کردند.
فرمانــده انتظامی ممســنی با بیان اینکه مأموران موفق شــدند در
بازرســی از این خودرو16 ،رأس دام بدون پروانه بهداشــتی و مجوز
حمل کشــف کنند تصریح کرد :کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را
یک میلیارد و 600میلیون ریال برآورد کردند.
ســرهنگ قســام با اشــاره به اینکه احشام مکشــوفه تحویل اداره
دامپزشکی و متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی
شــد تصریح کرد :بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده اقتصادی توسط
برخی افراد فرصتطلب و ســودجو ،برخورد با واردکنندگان هرگونه
قاچاق و فاقد مجــوز قانونی بهصورت ویژه در دســتور کار مأموران
انتظامی این شهرستان قرار دارد.

جویندگان گنج در دام پلیس فیروزآباد

حوادث

چهارشنبه>  14آذر> 1397
سال سوم
شماره 582

شوکه شدن دختر تهرانی در شب بله برون دوستش!
دختر جوانی که از مراســم بله برون دوستش
برگشــته بود در راهرو ســاختمان خانهشان
شوکه شد.
چنــدی پیش خبر استشــمام بــوی گاز در
ســاختمان 5طبقهای در خیابان خوش تهران
توســط یک دختر جوان به آتشنشانی تهران
گزارش شد.
مأموران آتشنشــانی بعد از حضور در محل و
بررســیهای خود متوجه بوی گاز نشدند و از
دختر جوان پرس و جو کردند.
دختر جوان که در حال صحبت با آتشنشانان
بود همچنان مدعی شــد کــه همین حاال که
صحبت میکنیم بوی گاز را متوجه میشــوم
اما مأموران آتشنشــانی هیچکدام بوی گاز را
احساس نمیکردند.
دخترجوان گفت :حدوداً ســاعت 9شــب بود
که در مراســم بله برون دوستم حضور داشتم
که یک دفعه احســاس اضطراب شدیدی بهم
دســت داد و بر خالف اصرارهای دوستم برای
ماندن و صرف شــام ،محل مراســم جشن را
به قصــد خانهمان ترک کــردم .زمانی که به
خانه رســیدم در راهرو ســاختمان بوی گاز
را احســاس کردم و ســریعاً در منزلمان را باز
کردم که خدایی نکــرده اتفاقی برای اعضای
خانوادهام نیافتاده باشــد .هنگامیکه از حال
اعضای خانــوادهام باخبر شــدم موضوع را با
مادرم در میان گذاشــتم و مادرم با چندبار بو
کــردن فضای راهرو همین حســی که به من
دســت داد بود به او هم دست داد و سریعاً با
آتشنشانی تماس گرفت اما نمیدانم چرا شما
و بقیه اعضای ساختمان بو را حس نمیکنید.

در ادامه با اســتناد به حرفهای دختر جوان
مأموران آتشنشانی در منزل تک تک واحدها
را زدند تا از ســامت بقیه اعضای ســاختمان
مطمئن شوند.
مأموران وقتی زنگ طبقه اول را زدند با وجود
اینکه چراغشــان روشــن بود اما کسی در را
بــاز نمیکرد ،بعد از چندبــار زنگ زدن واحد
طبقه اول یک پسر جوان که بیحال بود در را
باز کرد و با دیدن مأموران آتشنشــانی شوکه
شــد .او که موضوع را فهمیده بود به مأموران
گفت تا به حال به همچین خواب ســنگینی
نرفته بودم و با اینکه صدای در زدن شــما را
میشنیدم اما توان باز کردن در را نداشتم.
مأمــوران هنگامیکه صحبتهای این پســر
جوان را شنیدند با حساسیت بیشتری موضوع
را بررسی کردند.

آتشنشــانها که مشغول بررســیهای خود
بودند که دختــر جوان به آنهــا گفت که در
پارکینگ ســاختمان یــک خانــواده 4نفره
زندگی میکنند .مأموران آتشنشــانی سریعاً
به پارکینگ ســاختمان رفتنــد و تازه متوجه
بوی شدید گاز شدند ،آنها زنگ واحدی را که
غیرقانونی ساخته شده بود را زدند اما کسی در
را باز نمیکرد ،زمانی نگذشت تا آتشنشانها
در را بــاز کردند و درحالی که 2پســر جوان
همراه مادرشــان خواب بودند را بیدار کردند،
مادر خانواده که بعد از چند دقیقه متوجه شد
خدا از طریق دختری کــه 2طبقه باالی آنها
زندگی میکند به وی و 2پســر جوانش رحم
کرده اســت ،به یکی از آتشنشانها گفت که
از ظهر امروز احســاس بیحالی شدید داشتم
و بعد از انجام کارهای خانه به همراه 2پســرم

خوابیدیم که شما با بیدار کردن ما جانمان را
نجات دادید.
مأمــوران آتشنشــانی به بررســی منزل آن
خانواده پرداختند و متوجه شــدند نشتی گاز
بهخاطر ساختن واحد غیر اصولی در پارکینگ
ساختمان است و به دلیل روشن بودن بخاری
و ســقف کوتاه این واحد یک نوع گاز ســمی
تولید شده است.
یکــی از مأموران آتشنشــانی بــا صاحبخانه
واحدی که در پارکینگ ســاختمان ســاخته
شــده اســت تماس گرفت و به او اطالع داد
اقدام او کاری غیرمجاز و دور از انسانیت است.
وی به صاحبخانه گفت که احتمال داشت کل
اعضای این ســاختمان قربانــی قاتل خاموش
شوند .فرمانده آتشنشــانها به شهرداری آن
منطقه نامهای نوشــت و خواســتار پلمب این
خانه شد.
فرمانــده آتشنشــانان در اینخصــوص بــه
خبرنــگار رکنــا واقع در محــل حادثه گفت:
متأســفانه برخی از صاحبخانهها برای اینکه
پول بیشــتری به جیب بزنند اقدام به ساختن
یک واحد کوچکتر در پارکینگ ساختمانشان
میکننــد بدون آنکه از عواقــب خطرناک آن
باخبر باشــند .همینطور که مشاهده کردید
پســر جوانی که در طبقه اول سکونت داشت
با بیحالــی در خانه را باز کرد ،این نوع گازی
که در ساختمان نشــت پیدا کرده بود بسیار
خطرناک اســت و اگر دختر جوان از بوی آن
باخبر نمیشــد احتمال داشــت کل اعضای
ساختمان به صبح نمیرسیدند و بهخاطر طمع
صاحبخانه جان خود را از دست میدادند.

واژگونی پژو 405پس از برخورد با
 206با یک کشته و 2مصدوم

رئیس پلیس راه شــمالی اســتان گفت :بر اثــر برخورد یک
دستگاه پژو 405با یک سواری 206در کمربندی شهرستان
شیراز ،یکنفر کشته و 2نفر مجروح شدند.
سرهنگ عبدالهاشــم دهقانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیــس بیان کرد :درپی اعالم یک فقره تصادف فوتی
در کمربندی شهرســتان شــیراز ،بالفاصله مأموران به محل
مورد نظر اعزام و مشــاهده کردند یک دســتگاه پژو 405با
4سرنشین با یک دســتگاه پژو  206برخورد کرده که بر اثر
آن یکی از سرنشــینان پژو 405در دم فوت و 2نفر دیگر نیز
مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس پلیس راه شــمالی اســتان با بیان اینکه کارشناسان
علــت وقوع این حادثــه را تجاوز از ســرعت مقرره از جانب
راننــده پژو  405اعالم کردند عنوان داشــت :رانندگان عزیز
همــواره با آرامش رانندگی کنند و فرصت کم را با ســرعت
غیرمجاز جبران نکنند تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.

دستگیری 65معتاد کارتن خواب
در شیراز

راننده زورگیر دستگیر شد
فرمانده انتظامی فیروزآباد از دســتگیری 2نفر جوینده عتیقه و گنج
به همراه کلیه تجهیزات مربوط به حفاری در این شهرستان خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس
ســرهنگ مهدی جوکار در گف 
گفــت :درپی دریافت اخبار و اطالعات واصله مبنی بر این که 2نفر با
تجهیزات گنجیابی داخل قلعهای باســتانی در یکی از روستاهای این
شهرســتان ،مشغول حفاری غیر مجاز هســتند که مأموران به دلیل
حساسیت موضوع ،سریعاً به آن منطقه اعزام شدند.
وی ادامه داد :مأموران با یک ســری کارهای اطالعاتی موفق شــدند
2نفر که در حال حفر زمین بودند را در یک عملیات ضربتی دستگیر
و از آنان یک دستگاه فلزیاب ،تعدای تیشه و بیل کشف کنند.
سرهنگ جوکار ضمن تشکر از شهروندان عنوان داشت :میراث کهن
این ســرزمین متعلق بــه تمامیافراد جامعه بــوده و هیچکس حق
تملک و ســرقت آنان را ندارد؛ لذا از تمامیشهروندان تقاضا میشود
هرگونه اخباری درخصوص ســرقت آثار باســتانی را سریعاً به پلیس
اطالع دهند.

کشف بیش از 14کیلو مواد مخدر
درخنج

فرمانده انتظامی خنج از توقیف یک دستگاه پژو 405و کشف 14کیلو
و 595گرم تریاک و 240گرم سوخته و دستگیری 5نفر قاچاقچی در
این شهرستان خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس
ســرهنگ کرامت کریمی در گف 
گفت :مأموران پلیس آگاهی شهرســتان خنج در اجرای طرح کنترل
خودروهای عبوری ،به یک دستگاه پژو 405مشکوک و آن را متوقف
کردند.
وی افزود :در بازرسی از این خودرو ،میزان 14کیلو و 595گرم تریاک
و 240گرم ســوخته و یک قبضه اسلحه شــکاری و تعدادی فشنگ
مربوطه کشف و در این زمینه 5نفر قاچاقچی نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خنج تأکیــد کرد :برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر
بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار دارد
و شهروندان میتوانند اخبار و اطالعات خود پیرامون این موضوع را از
طریق تلفن 110به پلیس اطالع دهند.

کشف گوشت طیورغیرمجاز
در قیروکارزین

فرمانده انتظامی قیروکارزین از توقیف یک دســتگاه ســمند و
کشف 300کیلوگرم گوشت بوقلمون ،کبک و بلدرچین غیرمجاز
و قاچاق در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ دوم حمید رضا صالحی فــرد در گفتوگو با خبرنگار
پایــگاه خبری پلیــس ،با اعالم این خبر گفــت :مأموران پلیس
آگاهی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی
از محورهای مواصالتی به یک دســتگاه ســمند مظنون و آن را
برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی ادامه داد :مأموران موفق شــدند در بازرســی از این خودرو،
300کیلوگرم گوشت بوقلمون ،کبک و بلدرچین غیرمجاز قاچاق
و فاقد پروانه بهداشــتی را کشــف و یک نفــر در این خصوص
دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی قیروکارزین با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان
ارزش گوشتهای مکشوفه165 ،میلیون ریال برآورد شده است
عنوان داشت :گوشــتهای مکشوفه به اداره دامپزشکی ارسال
و متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی
شد.
در پایان ســرهنگ صالحی فرد از عموم شــهروندان خواست
مایحتاج زندگی خود را از فروشــگاهها و محل عرضه گوشــت
و طیــور مجاز که دارای پروانه کســب معتبر میباشــند تهیه
کنند و درصورت مشــاهده هرگونه اخبــار مرتبط که منجربه
مخاطره انداختن ســامت شهروندان میشــود در اسرع وقت
از طریــق تلفــن 110به پلیس اطالع تا مجرمان شناســایی و
دستگیر شوند.

معاون مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ ،از
دستگیری یکی از اراذل و اوباش تهران به اتهام تالش برای آزار
و اذیت یک خانم جوان خبر داد.
در مورخه 24آبانماه ســال جاری ( )1397پروندهای با موضوع
آزار و اذیت جنسی از شــعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه27
تهران به پلیس آگاهی پایتخت ارجاع شــد که در آن شــاکی
عنوان کرده بود راننده یک خودرو پژو  405نقرهای تالش داشته
تا وی را مورد آزار و اذیت قرار دهد.
شــاکی پس از حضور در اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت« :ساعت 21:00مورخه
 97/08/23از میــدان آزادی بــه مقصد یافتآبــاد ،به عنوان
مســافر سوار یک خودروی پژو  405نقرهای رنگ شدم؛ دقایقی
از حرکت خودرو نگذشــته بود که ناگهان متوجه تغییر مســیر
راننده خودرو شــده ،بالفاصله اعتراض کرده و از راننده خواستم
تا خودرو را متوقف کند اما راننده ،بدون توجه به درخواست من
به مســیر خود ادامه داد تا نهایتاً در مکانی خلوت توقف کرد و
همزمان ،با تهدید چاقو به ســمت من حملهور شد ،او قصد آزار
و اذیت داشــت و مرا به قصد ترســاندن بهشدت مورد ضرب و
شتم قرار میداد».
وی افزود« :او به قدری گردنم را فشــار داد که احساس خفگی
به من دست داده بود اما با این وجود تصمیم گرفته بودم تا آخر
در برابرش مقاومت کنم ،نهایتاً در یک لحظه توانستم خود را از
دست وی نجات داده و خودم را از خودرو به بیرون پرتاب کرده

و با صدای بلند از مردم درخواســت کمک کنم و راننده نیز به
سرعت از محل متواری شد».
کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه
به محل رها شــدن شاکی از دست راننده پژو  405در محدوده
بازارآهن در منطقه شــادآباد ،در بررسی تصاویر به دست آمده
از دوربینهای مداربســته موفق به شناسایی خودروی پژو 405
شدند.
با شناســایی تصویر مالک پژو 405نقرهای بــه نام «امیر .ص»
(متولد )1364توسط شــاکی ،کارآگاهان در بررسی سوابق این
شخص اطالع پیدا کردند که وی از مجرمان سابقهدار در زمینه
ارتکاب جرایم مختلف به ویژه سرقت همراه با آزار و اذیت است
که بارها دستگیر و روانه زندان شده است.

با شناسایی محل سکونت «امیر .ص» ،کارآگاهان اداره شانزدهم
این محــل را تحت کنترل نامحســوس قرار داده تا ســرانجام
در ســاعت 9مورخه  9/11زمانیکه متهم قصد ســوار شدن به
خودروی پژو  405نقرهای خود را داشــت ،وی را قبل از هرگونه
اقدام بــرای قدرتنمایی در برابر مأموران بازداشــت و به اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
متهــم که متأهل و دارای خانواده اســت در همــان تحقیقات
اولیه صراحتاً به تالش برای آزار و اذیت شــاکی اعتراف و عنوان
کــرد که خودروی پژو  405نقرهای را مدت کوتاهی اســت که
خریداری کرده و پیش از این نیز یک خودرو پراید داشته است.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی؛ معاون مبارزه با جرایم
جنایــی پلیس آگاهی تهــران بزرگ ،با اعالم ایــن خبر گفت:
بــا توجه به ســوابق متهــم در ارتکاب جرایــم مختلف بهویژه
سرقتهای توأم با آزار و اذیت و اعتراف اولیه متهم ،قرار قانونی
از ســوی مقام محترم قضایی صادر و متهم برای شناسایی دیگر
جرایــم ارتکابی در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفته است.
ی شــکات بهویژه بانوان جوان که
وی خاطرنشــان کرد :از تمام 
به این شیوه و توســط راننده یک خودرو پژو 405نقرهای مورد
ســرقت ،تهدید یا آزار و اذیت قرار گرفتند دعوت میشــود تا
برای شناســایی متهم و پیگیری شــکایات خود به نشانی اداره
شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمی
مراجعه کنند.

او در باند شیطانی چه نقشی داشت!
افســانه مطلقه بود و در باند شــیطانی مأمور بود تا زنان با
دیدن او بهدام شوم بیفتند.
پــدر و مادرم نام افســانه را برایم انتخاب کــرده بودند و از
قضا زندگیام هم فقط به یک افســانه شــبیه شــد حاال با
جرایمیکه مرتکب شــدهام ،قرار اســت به اتهام مفسد فی
االرض محاکمه شــوم .روزهایی که با اعضــای باند بودم و
زجرکشــیدن طعمهها را میدیدم هیچ وقت فکر نمیکردم
که روزی باید در برابر قانون پاســخگوی اعمال شــیطانیام
باشم.
اینها بخشــی از اظهارات زن ۲۴سالهای است که در حضور
کارآگاهــان عملیات ویژهپلیس آگاهی خراســان رضوی به
جرایم وحشتناکی که مرتکب شده بود اعتراف میکرد.
افسانه ادامه داد۴ :ســاله بودم که پدرم فوت کرد و من در
ســال اول دبیرستان ترک تحصیل کردم در همان زمان هم
با پسرخاله یکی از دوســتانم در گرگان تلفنی آشنا شدم و
با هم ازدواج کردیم اما زندگی مشــترک ما بیشتر از ۳سال
طول نکشید و او مرا بهخاطر برخی مسائل خاص طالق داد
من هم به مشــهد آمدم و در منزل یک فرد متمول سرایدار
شــدم .جهیزیهام را هم زیر پلههای منزل مادرم گذاشــتم
تــا اینکه یک روز وقتی کنار خیابان منتظر تاکســی بودم

ســواری پژو ۴۰۵مقابلم توقف کرد ،من هم بالفاصله سوار
خودرو شدم.
راننده آن ســواری «ع» (ســرکرده باند) بود .داخل خودرو
تلفنــی با مادرم صحبــت میکردم و مشــکالتم را برای او
توضیح میدادم .وقتی تلفن را قطع کردم «ع» ســر صحبت
را باز کرد و گفــت میتواند در یــک کارگاه تولیدی برایم
کاری پیدا کند .آنروز شــماره تلفنم را به او دادم و به این
ترتیب رابطه من و «ع» شروع شد.
پس از گذشــت چنــد روز فهمیــدم که او ســرکرده یک
باند زورگیری اســت ولی به روی خودم نیــاوردم و با او و

تصادف مرگبار در کمربندی شهرک صنعتی

برخورد دو دســتگاه خودرو سواری در جاده کمربندی،
مرگ دلخراش یک سرنشین و مصدومیت سه تن دیگر
را به همراه داشت.
به گزارش روابط عمومیســازمان آتشنشــانی ،ساعت
 11:42دقیقــه روز گذشــته در پی تمــاس رانندگان
خودروهــای عبوری با ســامانه  125مبنــی بر برخورد
دو دستگاه خودروی ســواری با یکدیگر ،بالفاصله ستاد
فرماندهی آتشنشانی شیراز آتشنشانان ایستگاه  18را
به محل حادثه در کمربندی شهرک صنعتی اعزام کرد.
به گفتــه آتشنشــانان :در محل حادثه یک دســتگاه

خودروی سواری پژو  206بهشدت با یک دستگاه خودرو
سواری 405برخورد کرده بود.
در این حادثه بر اثر شدت برخورد خودروی  405از مسیر
منحرف و واژگون شده بود و سرنشینان در اتاقک در هم
پیچیده این خودرو گرفتار شده بودند.
آتشنشــانان بالفاصله با قطع جریان برق هر دو خودرو،
با قراردادن عالئم هشداردهنده و ایجاد ترافیک مصنوعی
از بروز حوادث دیگر جلوگیری و با استفاده از لوازم ویژه
نجات بدنه خودرو را شکافته و چهار سرنشین مصدوم را
خارج کردند و تحویل امدادگران اورژانس دادند.
با اشــاره به اینکه یکی از سرنشینان زن خودروی 405
در همان لحظات اولیه جان خود را از دســت داده بود،
نیروهای عملیات همزمان 3سرنشــین زن مصدوم دیگر
خــودرو را نیز با رعایت اصول ایمنــی در حضور عوامل
اورژانس خارج کردند و تحویل آنان دادند.
آتشنشــانان پس از انتقــال خودروهای آســیبدیده
به حاشــیه امــن جــاده و تحویــل محــل حادثه به
عوامــل راهــور و نیــروی انتظامــی بــه مأموریــت
خود پایان دادند.

همدستانش همراه شــدم .ما زنانی را که طال داشتند سوار
میکردیم و اعضای باند پس از تجاوز و آزار و اذیت طعمهها،
طالها و اموال آنها را با تهدید چاقو میگرفتند که من هم
در زورگیریها به آنها کمک میکردم.
به این ترتیب جرایم ما به شهرهای دیگر کشور هم کشیده
شــد و من شــبها در خودرو ســر کرده باند میخوابیدم.
وقتی التماس عاجزانــه و گریههای طعمهها را که برخی از
آنان فرزند کوچک هم داشــتند میشــنیدم هیچ وقت فکر
نمیکردم که خودم روزی باید در برابر قانون گریه کنم.
«ع» متاهــل بود و تنهــا یک نفر از اعضــای باند ما مجرد
بود اما من به این مســائل اهمیتی نمــیدادم .در برخی از
زورگیریهــا وقتی طعمه با دیدن مــن اطمینان میکرد و
سوار پژو میشد دیگر مأموریت من تمام میشد و با پیامک
دیگر اعضای باند ،از خودرو پیاده میشــدم تا یکی دیگر از
همدستان «ع» بتواند سوار شود.
حاال هم که شاکیان را میبینم به یاد خواهشها و گریههای
آنهــا میافتم که چگونه به مــن التماس میکردند تا فقط
طالهایشــان را بگیریــم ولی من وحشــیانه آنها را کتک
میزدم که ساکت باشند .کاش زمان به عقب بازمیگشت و
من راه درست را انتخاب میکردم.

آتش به جان علفزار حاشیه
رودخانه افتاد
آتشسوزی گسترده20 ،تن ضایعات
و علفزار حاشــیه رودخانــه را طعمه
حریق کرد.
در ســاعت  17:57دقیقه روز گذشته
گــزارش آتشســوزی در حاشــیه
رودخانــه خشــک از طریــق تماس
شــهروندان به سامانه  125اعالم شد
و تیم اطفایی از ایستگاه  7به سرعت
خود را به محل حادثه در کنار حاشیه
رودخانه رساندند.
در حاشــیه رودخانه خشک بهدلیل
شعلهی باز در مجاورت خار و خاشاک
و علفزار حریق ایجاد شــده و با توجه
به اســتعداد محیطی محــل حادثه،
شعلههای آتش به سرعت گسترش و
در حال سرایت به قسمتهای مجاور
بود.

تیــم اطفا حریق پس از رســیدن به
محل ،بهدلیل شــرایط فضای اطراف،
ابتدا موانع را برطرف کرده و همزمان
نیروها کار لولهکشی را آغاز کردند.
سرانجام آتشنشــانان بعد از 3ساعت
تالش بیوقفه ،بهوسیله چندین رشته
آبدهی ،شــعلههای آتــش را مهار و
کام ً
ال خاموش کردند و ســرانجام بعد
از لکهگیری و ایمنسازی کامل محل
حادثه به عملیات خود پایان دادند.

فرمانده انتظامی شــیراز از جمعآوری 65معتاد کارتن خواب
در طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ دالور القاصی مهر در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه
خبری پلیس گفت :مأموران انتظامی کالنتری «13عباسیه»
شهرستان شــیراز ،طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت
پاکســازی مناطق آلوده و جمعآوری معتادان پرخطر را روز
گذشته در سطح حوزه استحفاظی به مرحله اجرا گذاشتند.
وی افــزود :در این طــرح مأمــوران کالنتری13عباســیه
شهرستان شیراز پس از شناسایی چند پاتوق معتادان پرخطر
با همکاری دیگر ردههای عملیاتی در دو عملیات ضربتی وارد
عمل شــدند و ضمن جمعآوری 65معتاد متجاهر ،مقادیری
انواع مواد مخدر و آالت استعمال کشف کردند.
سرهنگ القاصی مهر با اشاره به استمرار طرحهای پاکسازی
در مناطق آلوده و برخورد جدی پلیس با ســوداگران مرگ
و خردهفروشــان مواد افیونی خاطرنشــان کرد :با هماهنگی
مقام قضائی معتادان متجاهر به مراکز ترک اعتیاد در شیراز
معرفی شدند.

دستگیری سارق حرفهای با
20فقره سرقت در شیراز

فرمانده انتظامی شــیراز از شناسایی و دستگیری یک سارق
حرفهای درون خودرو با 20فقره سرقت خبر داد.
ســرهنگ دالور القاصی مهر در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه
خبری پلیس گفت :درپی وقوع چندین فقره ســرقت درون
خودرو در شهر شــیراز ،بررســی موضوع بهصورت ویژه در
دستورکار مأموران قرار گرفت.
وی افــزود :مأمــوران انتظامــی کالنتری «27گلســتان»
شهرســتان شــیراز با انجام اقدامات فنی و گشــتزنیهای
محسوس و نامحســوس و هدفمند ،موفق شدند یک سارق
حرفهای را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در
یک عملیات ضربتی آن را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز عنوان داشــت :متهم
دستگیر شــده در تحقیقات فنی و تخصصی پلیس ،چارهای
جز بیان حقیقت را نداشت و به 20فقره سرقت درون خودرو
اقرار کرد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده
به مراجع قضائی معرفی شــد خاطرنشــان کرد :شهروندان
میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک ،مراتب
را به پلیس 110اطالع دهند.

پراید حامل 19کیلو تریاک
بهمقصد نرسید

فرمانده انتظامی سروســتان از دستگیری دو قاچاقچی زن و
کشف 19کیلو و 200گرم تریاک در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ عبدالرسول مجتهدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس بیان کرد :مأموران انتظامی این شهرســتان در
اجــرای طرح مقابله با ورود مــواد مخدر و کنترل خودرهای
عبوری در محور سروســتان -فســا ،به یک دســتگاه پراید
مظنون و پس از طی مســافتی تعقیب و گریز آن را متوقف
کردند.
فرمانده انتظامی سروســتان با بیان اینکه در بازرسی از این
خــودرو19 ،کیلو و 200گرم تریاک که بــه طرز ماهرانهای
در ســپر خودرو جاسازی شــده بود کشف شد افزود :در این
خصوص 2نفر قاچاقچی دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده
تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شدند.

