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 ۲۸۶فوتی جدید کرونا در کشور
شمار قربانیان از ۱۱۸هزار نفر گذشت

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،طی
 24ســاعت  ۲۸۶مبتالی بــه کرونا جان خود را از
دست دادند و با این حســاب مجموع جانباختگان
کرونا از ۱۱۸هزارنفر فراتر رفت.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شنبه تا دیروز ۳۱

شهریور ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۱۷هــزار و  ۴۳۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که  ۲۱۶۴نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۴۷۷هزار و  ۲۲۹نفر رسید.

متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۲۸۶ ،بیمار
کووید ۱۹جــان خود را از دســت دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری بــه  ۱۱۸هزار و  ۱۹۱نفر
رســید .پس از  ۵۳روز ،مرگ و میر روزانه بیماران
کووید ۱۹به کمتر از  ۳۰۰نفر رسید .آخرین بار روز
 ۹مردادماه ســال جاری ،تعداد مرگ و میر روزانه
بیماران ۲۸۶ ،نفر بود.
خوشــبختانه تا کنون  ۴میلیــون و  ۸۴۶هزار و
 ۷۷۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۶۶۳۲نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۱میلیون و  ۳۳۱هزار و  ۲۶۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر  ۵۷شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۳۸ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۱۳۶ ،شــهر
در وضعیــت زرد و  ۱۷شــهر در وضعیــت آبــی
قرار دارند.

کالهبردار اینترنتی ترکیهنشین در بوشهر دستگیر شد
ایرنــا :فرمانــده انتظامی اســتان بوشــهرگفت:
با تالش و اقدام ویژه کارشناسان سایبری پلیس فتا،
یکی از اعضا اصلی باند فیشینگکاران ساکن کشور
ترکیه ،به محض ورود به شــهر بوشــهر شناسایی و
دستگیر شد.
بــه گــزارش ایرنا ،ســردار حیدر سوســنی روز
چهارشــنبه به رســانه ها اعالم کرد :از سال گذشته
چندین نفر مالباخته به پلیس فتا مرکز استان مراجعه
و اعالم داشتند که موجودی حسابهای بانکی آنها از
سوی افرادی ناشناس و به صورت اینترنتی برداشت
و به ســرقت رفته که در تحقیقات اولیه مشخص شد
تمام وجوه حاصل از جرایم به چند شــماره حســاب
خــاص منتقل شــده و متهم یا متهمــان نیز از یک
شماره همراه مشخص استفاده کردند.
وی بیان کرد :پس از احضار صاحب شماره حساب
و تلفن همراه معلوم شــد این شماره حساب بانکی و

شــماره همراه در اختیار وی نبوده و از سرنوشت آنها
اطالعی ندارد.
سوسنی ادامه داد :با پیگیری سرنخهای دیجیتال
مجرمانه ،هویت واقعی متهم اصلی که از بســتگان
صاحب حساب بود شناســایی و مشخص شد متهم
بوشــهری و ســاکن خارج از کشور اســت و تمامی
برداشت ها و سرقت های اینترنتی از سوی اعضا یک
باند از همدستان این فرد در قالب طراحی درگاههای
بانکی و سایتهای خرید جعلی انجام شده و همگی
ساکن کشور ترکیه هستند.
فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر گفت :بررسی
تکمیلــی نشــانگر این موضــوع بود کــه متهم در
حداقل  ۳۵فقره پرونده با موضوع برداشــت اینترنتی
غیــر مجــاز از طرف مراجــع قضایی  ۲۰اســتان
تحت تعقیب و متواری است.
وی افزود :با ادامه تحقیقات تخصصی کارشناسان

پلیس فتا و بستن مسیرهای ارتکاب جرم این متهم،
تمامــی احتمالهای تردد وی به کشــور مدنظر قرار
گرفت و پس از چندین ماه کار اطالعاتی فشرده ،به
محض ورود متهم به کشور و حضور مخفیانه وی در
اســتان ،بعد از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی
هماهنــگ متهم در مخفیگاه خــود واقع در یکی از
محلههای شــهر بوشــهر با همکاری ویژه عوامل
کالنتری  ۱۳جاللی بوشــهر شناسایی ،دستگیر و با
صدور قرار مناسب قضایی روانه زندان شد.
سوســنی تاکید کــرد :با توجه بــه حجم باالی
جرمهای ارتکابی از ســوی متهم و سایر اعضای باند
و همچنیــن میزان باالی وجوهــی که از این طریق
از حســابهای مالباختگان به ســرقت رفته اســت،
تحقیقات و بررسیهای پلیســی و قضایی تا روشن
شــدن تمام زوایای اعمال مجرمانــه این افراد ادامه
خواهد داشت.

جزئیات آزادی گروگان  ۱۴ساله کنگاوری در خاش
ایرنا :دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان
عنبرآبــاد از آزادی گروگان  ۱۴ســاله کنگاوری
در شهرســتان خاش سیســتان و بلوچستان طی
هماهنگی و همکاری مســئوالن و ریش سفیدان
استان کرمان خبر داد.
به گزارش ارسالی روز چهارشنبه روابط عمومی
دادگســتری کل اســتان کرمان به ایرنا ،ابراهیم
ســلیمانی توضیح داد :این نوجوان  ۱۴ســاله در
شهرســتان کنگاور اســتان کرمانشــاه گروگان
گرفته شــده و به شهرســتان خاش در اســتان
سیستان و بلوچستان منتقل شده بود که به همت
ریش سفیدان و متنفذان محلی شهرستان عنبرآباد
در جنــوب کرمان زمینه شناســایی گروگانگیران
فراهــم و در نهایت محل اختفای این نوجوان نیز

شناسایی شد.
وی تشــریح کــرد :پس از شناســایی یکی از
مرتبطــان بــا گروگانگیــران که در شهرســتان
عنبرآباد اقامت داشته ،نیابت قضایی مربوطه برای
دســتگیری وی به این دادسرا رســید و اقدامات
قانونی الزم انجام شد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد
انگیزه های مالی را هدف اصلی گروگانگیران ذکر
و بیــان کرد :عامالن گروگانگیــری برای آزادی
وی  ۴میلیارد تومان وجه درخواســت کرده بودند.
سلیمانی تصریح کرد :در نهایت براساس اقدامات
فنــی و تخصصــی پلیس آگاهی و بــا همکاری
ریش ســفیدان و متنفذان محلی ،گروگانگیران،
گــروگان خــود را به یکــی از ریش ســفیدان

شهرســتان عنبرآباد تحویل دادنــد تا به آغوش
خانواده بازگردانده شود.
وی با اشــاره به اینکه گروگان  ۱۴ساله قبل از
ربوده شــدن ،به دلیل بیماری تحت عمل جراحی
قرار گرفته بوده اســت ،یادآور شــد :با همکاری
دســتگاه قضایــی عنبرآباد ،این نوجــوان پس از
آزادی تحت ویزیت پزشک متخصص قرار گرفت
و در نهایت با کمال ســامت به خانواده تحویل
داده شد.
این مقام قضایی ضمن تاکید بر اینکه گروگان
یاد شــده  ۹روز در چنگ گروگانگیران اسیر بوده
اســت ،تصریح کــرد :در این زمینــه یک متهم
دستگیر شده و کار شناســایی و دستگیری سایر
متهمان نیز در دست انجام است.

رفع تصرف فوری از  ۶۴هزار مترمربع اراضی ملی در فارس
ایســنا :فرمانده یگان حفاظــت اراضی ملی راه و
شهرسازی فارس گفت :شهریورماه امسال بالغ بر ۶۴
هــزار متر مربع از اراضی ملی در این اســتان با اقدام
فوری ،رفع تصرف شد.
سرهنگ احمدرضا نظریان گفت :از ابتدای شهریور
تاکنــون بیش از  ۴۶مورد رفع تصرف فوری توســط
یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس انجام و طی آن
 ۶۳هزار و  ۸۴۹متر مربع از اراضی رفع تصرف شد.

به گزارش ایسنا به نقل از راه و شهرسازی فارس،
نظریان گفت :ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شــده
براساس نظر کارشناســی ۵۵۷ ،میلیارد ریال ارزیابی
شده است.
وی ادامه داد :در این مدت تعداد احکام اجرا شده
قضایی  ۴مورد بوده و مساحت اراضی که با رای قوه
قضائیه باز پس گرفته شــده نیز  ۸۶هزار و  ۹۰۰متر
مربع بوده است.

نظریان افزود :ارزش ریالی اراضی که با رای قوه
قضائیه باز پس گرفته شد  ۹۵میلیارد ریال کارشناسی
و تعیین شده است.
ایــن مقام مســئول گفت :یــگان حفاظت راه و
شهرســازی فارس با توجه به مســئولیت و وظایف
خود بدون اغمــاض با ســودجویان و متعرضین به
اراضــی ملی و دولتــی به صورت جــدی و قانونی
برخورد میکند.

بین الملل

وقوع زلزله  ۶.۵ریشتری در نزدیکی
ساحل نیکاراگوئه

زمین لرزه ای به بزرگی  ۶.۵ریشتر نزدیکی ساحل نیکاراگوئه را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،مرکز لرزه نگاری مدیترانه ای اروپا ( )EMSCاعالم
کرد که زمین لرزه ای با قدرت  ۶.۵ریشــتر دیروز (چهارشنبه) در نزدیکی
سواحل کشور نیکاراگوئه واقع در آمریکا مرکزی رخ داده است.
گزارش ها حاکی اســت ،این زمین لرزه در عمق  ۴۰کیلومتری از سطح
زمین به وقوع پیوسته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،تاکنون گزارشــی از خســارات و صدمات
احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.

وقوع زلزله  ۶ریشتری در استرالیا

رسانه های محلی اســترالیا از وقوع زلزله ای به بزرگی شش ریشتر در
نزدیکی شهر ملبورن خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم موسســه زمین شناسی اســترالیا دیروز
(چهارشنبه) زلزله ای به بزرگی شش ریشتر نزدیکی شهر ملبورن را لرزاند
که یکی از شدیدترین زمین لرزه های ثبت شده در این کشور بوده است.
به دنبال وقوع این زمین لرزه به چندین ســاختمان خســارت وارد شد
و لــرزش های ناشــی از آن در دیگر مناطق مجاور ملبورن نیز احســاس
شده است.
کانون این زمین لرزه در نزدیکی منطقه مانســفیلد در ایالت ویکتوریا در
 ۲۰۰کیلومتری شمال شــرق ملبورن و در عمق  ۱۰کیلومتری زمین بوده
است .همچنین وقوع یک پس لرزه به بزرگی چهار ریشتر ثبت شده است.
تصاویر و ویدئوهای منتشر شــده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن

است که یکی از خیابان های اصلی شهر ملبورن به دلیل ریزش آوار مسدود
شده و در بخش های شمالی این شهر نیز برق مشترکین قطع شده و برخی
از ساکنان مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
بــه گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری رویترز ،تاکنون گزارشــی از
خســارت های احتمالی این حادثه در مناطق مجاور شــهر ملبورن منتشر
نشده و این زلزله مصدومی نداشته است.

سقوط یک فروند هواپیمای آنتونوف ان۲۶-
در جنوب شرقی روسیه

منابع محلی روســیه اعــام کردند یــک فروند هواپیمای روســی با
 ۶سرنشــین در نزدیکی شهر خاباروفسک واقع در جنوب شرقی این کشور
سقوط کرده است.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یورو نیوز،
خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از منبعی آگاه که خواست نامش فاش
نشــود اعالم کرد هواپیمای آنتونوف ان ۲۶-با  ۶سرنشین در نزدیکی شهر
«خاباروفسک» در جنوب شرق این کشور سقوط کرده است.
خبرگزاری تاس روســیه نیز گزارش داد این هواپیما متعلق به شــرکتی
است که در فرودگاههای روسیه بررسیهای فنی را انجام میدهد.
وزارت شرایط اضطراری روسیه اعالم کرد تیمهای جستجو و نجات در
حال رفتن به محل ناپدید شدن هواپیما در رادار هستند.
مقامات روسیه در خصوص علت سقوط این هواپیما اظهار نظری نکردند
و دلیل ســقوط آن نیز مشخص نشده و شمار جانباختگان و زخمیها هم
همچنان اعالم نشده است.
دو هفته پیش نیز یک هواپیمای مسافربری کوچک در منطقه ایرکوتسک
سقوط کرد که موجب کشته شدن  ۴تن از سرنشینان آن شد.
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کشف دپو  ۱۲۱کیلو تریاک در شیراز

جانشــین فرمانده انتظامی استان از کشف  121کیلو و  500گرم تریاک
در بازرسی از یک منزل در شیراز خبر داد.
سردار یوســف ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از خبری مبنی بر
اینکه افرادی اقدام به نگهداری مقادیری مواد مخدر در یک منزل واقع در
شــهر شیراز می کنند ،مطلع شــدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور
کار قرار دادند.
وی ادامــه داد :مأموران منزل مورد نظر را در یکی از محله های شــهر
شیراز مورد شناسایی قرار داده و با هماهنگی مقام قضایی به آن مکان اعزام
شدند و در بازرسی از آن منزل 121 ،کیلو و  500گرم تریاک کشف کردند
و در این خصوص  3متهم دســتگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شــدند.
ســردار ملک زاده با اشاره به تشــکیل پرونده در این خصوص و معرفی
متهمــان به مرجع قضایی ،گفت :مبارزه بــی امان با مواد مخدر به صورت
ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی استان فارس قرار دارد.

مرگ یک تن در پی واژگونی تریلر کمرشکن
جلوی پلیس راه یاسوج _ شیراز

ایسنا :رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یاسوج از جان  باختن
یک تن در پی واژگونی یک دستگاه تریلر کمرشکن در این شهر خبر داد.
هاشــم یوسفی در گفت و گو با خبرنگار ایســنا در این باره اظهار کرد:
ســاعت  ۱۵و  ۳۰دقیقه دیروز چهارشــنبه  ۳۱شهریورماه  ۱۴۰۰یک مورد
حادثه واژگونی یک دســتگاه تریلر کمرشــکن حامل یک دستگاه بولدوزر
در جلوی پلیس راه یاســوج_ شیراز به ســامانه  ١٢۵سازمان آتش نشانی
و خدمــات ایمنی شــهرداری تهران اطالع داده شــد کــه بالفاصله تیم
آتش نشانی به محل اعزام شد.
وی گفت :آتش نشــانان پس از حضور در محل حادثه مشــاهده کردند
که یک دســتگاه تریلر کمر شکن که حامل یک دستگاه بولدوزر به هنگام
حرکت از مسیر خارج شده و در سمت راست واژگون شده بود.
یوسفی ادامه داد :در اثر این حادثه ،آتش نشانان عملیات را آغاز کردند و
جسد راننده تریلر که را با کمک جرثقیل از زیر تریلر بیرون آوردند.
وی بیان کرد :با کمک جرثقیل سنگین ،تریلی به حالت عادی برگردانده
شد و به محل امن منتقل شد.

دستگيري  3اراذل و اوباش تحت تعقيب در طرح
ضربتي پليس ممسنی

فرمانده انتظامي شهرســتان ممســنی از دســتگيري  3اراذل و اوباش
تحت تعقيب در طرح ضربتي پليس امنیت عمومی خبر داد.
سرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشریح اين خبر بيان كرد :به دنبال صدور حکم قضایی مبني بر دستگيري
 3نفر از اراذل و اوباش که در ایجاد مزاحمت های مکرر برای شــهروندان،
درگیری های فردی ،اخالل در نظم و آسایش عمومی و بروز نارضایتی  های
اجتماعی نقش داشــتند ،موضوع شناسایی و دستگیری این افراد در دستور
کار ماموران پليس امنیت عمومی شهرستان ممسنی قرار گرفت.
وي افزود :با انجام اقدامات اطالعاتي گسترده و مراقبت هاي نامحسوس،
پاتوق و مخفيگاه این متهمان شناسایي و در يک اقدام غافلگيرانه ،هر  3نفر
اراذل و اوباش تحت تعقيب دستگير و به مرجع قضایی تحويل داده شدند.

کاهش  23درصدی وقوع جرائم رایانه ای در فسا

فرمانده انتظامی فســا از کاهــش  23درصدی وقوع جرائم رایانه ای در
شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:
 102درصد از جرائم توسط پلیس فتا کشف شده است.
ســرهنگ محمدهاشــم قســام در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار کرد :افســران پلیس فتا شهرســتان فسا با تشکیل تیم های
آگاه ســازی اقشــار عمومی ،پایش فضای مجازی و برخــورد با مجرمان
سایبری ،اقدامات گســترده ای را جهت برقراری امنیت در فضای مجازی
بــه مرحله اجرا در آوردند که کاهش  23درصدی وقوع جرائم رایانه ای در
شش ماهه اول ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ،از نتایج این
اقدامات بوده است.
وی کالهبرداری اینترنتی ،برداشت غیر مجاز از حساب و ایجاد مزاحمت
و تهدید را از عمده جرائم سایبری شش ماهه اول سال  1400در شهرستان
فسا عنوان کرد.
فرمانده انتظامی شهرســتان فسا با اشاره به کشف  102درصدی جرائم
رایانه ای توســط پلیــس فتا ،افزود :در این رابطه  25متهم دســتگیر و با
تشکیل پرونده روانه دادسرا شده اند.
سرهنگ قسام خاطر نشان کرد :با گسترش خدمات اینترنتی در سطوح
مختلف زندگی ،ارتقاء ســطح آگاهی اقشــار مردم همواره در دســتور کار
پلیس فتا قرار دارد که این مهم با همکاری فعالین رســانه و انتشار مستمر
محتواهای آموزشی از طریق کانال های مجازی میسر می گردد و کاربران
گرامی می توانند با بهره گیری از توصیه ها و هشــدارهای پلیسی از وقوع
جرائم سایبری پیشگیری کنند.

توقیف  13خودرو حامل کاالی قاچاق در اوز

فرمانده انتظامی شهرستان اوز از اجرای طرح عملیاتی برخورد با قاچاق
کاال و توقیف  13خودرو حامل کاالی قاچاق خبر داد.
سرهنگ هادی محمدیان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در اجرای طرح های عملیاتی پلیــس و پیگیری مطالبات
شــهروندان در مبارزه بــا قاچاق کاال و احشــام ،مأمــوران انتظامی این
شهرستان طی یک هفته گذشته  13دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق را
در محورهای مواصالتی توقیف کردند.
وی افزود :در بازرســی از این خودروها  53رأس احشــام ،یک هزار و
 907عدد نوشــیدنی و یک دستگاه موتورســیکلت قاچاق و فاقد مدارک
قانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اوز با بیان اینکه ارزش اموال قاچاق مکشوفه
بیش از  4میلیارد ریال برآورد شــده است ،گفت :در این خصوص  15متهم
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری  31خرده فروش مواد مخدر در خرمبید

فرمانده انتظامی شهرستان خرمبید از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده
و جرم خیز و دستگیری  31خرده فروش مواد مخدر خبر داد.
سرهنگ علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان طرح پاکسازی
نقاط آلوده و جرم خیز را طی یک ماه اخیر اجرایی کردند.

وی افــزود :بــا اجــرای این طــرح و طــی چندین عملیات پلیســی
 31خرده فروش مواد مخدر دســتگیر و  9کیلوگرم انــواع مواد مخدر نیز
کشف شد.

کشف  144رأس احشام از قاچاقچیان

فرمانده انتظامی شهرســتان الرستان از کشف  144رأس احشام قاچاق
به ارزش  5میلیارد و  500میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :در پی اجرای طرح مبارزه با قاچاق ،مأموران پليس آگاهی هنگام
نظارت بر خودروهای عبوری در محور جهرم -الرستان 2 ،دستگاه کامیون
ایسوزو حامل احشام را متوقف کردند.
وی افزود :در بررســی های تکمیلی مشــخص شد این خودروها حامل
 144رأس احشام (گوسفند) قاچاق می باشند که خودروها توقیف و در این
رابطه  2متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان الرســتان گفت :برابر اعالم کارشناســان
مربوطه ،ارزش احشــام قاچاق مکشــوفه  5میلیــارد و  500میلیون ریال
برآورد شده است.

کشف  380هزار نخ سیگار قاچاق در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشــف  380هزار نخ ســیگار خارجی قاچاق
به ارزش  2میلیارد ریال دراین شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران انتظامی کالنتری 13جنت این شهرســتان ،هنگام
نظارت بر خودروهاي عبوري به یک دســتگاه خودرو سمند مشکوک شدند
و آن را متوقف كردند.
وی با اشــاره به اینکه در بازرسي از خودرو  380هزار نخ سیگار خارجی
قاچاق كشــف شــد ،افزود :برابر اعالم کارشناسان ارزش کاالی مکشوفه،
 2میلیارد ريال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان داراب تصریح كرد :در این راستا یک متهم
دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

دستگيري  47خرده فروش مواد مخدر در کازرون

با تــاش مأمــوران انتظامی شهرســتان کازرون 47 ،خــرده فروش
مــواد مخدر در نتیجــه اجرای طرح پاكســازي نقــاط آلــوده و جرم خيز
دستگیر شدند.
ســرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کازرون
با هدف افزايش احساس آرامش فردي و اجتماعي ،برخورد با توزیع کنندگان
مواد مخدر و پاســخگويي به مطالبات و درخواســت هــاي مردمي ،طرح
پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز را طی یک ماه گذشته اجرا كردند.
وي افزود :با اجراي اين طرح و طي چند عمليات پليسي 47 ،خرده فروش
مواد مخدر دستگير و با تشكيل پرونده تحويل مقام قضایی شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان کازرون در پایان از کشف  7کیلو و  800گرم
انواع مواد مخدر در این طرح خبر داد.

اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در پاسارگاد

فرمانده انتظامی شهرســتان پاســارگاد از دستگیری  2سوداگر مرگ در
اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده خبر داد.
ســرهنگ مصطفی توکلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راستای مطالبات بحق شهروندان طرح پاکسازی مناطق
آلوده و مبارزه بی امان با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح
شهرستان اجرا شد.
وی افــزود :ماموران پلیس با انجــام اقدامات فنی و اطالعاتی دو نفر از
سوداگران مرگ را شناسایی و ضمن دستگیری آنان ،مقدار  10کیلو و  800گرم
تریاک کشف کردند.
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