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بسترسازی جهت  از  فارس  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
آزاد  منطقه  سازمان  با  استان  این  ورزشی  تعامالت  افزایش 

کیش خبر داد.
پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
فارس،  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و  خبری 
پیشکسوتان  انجمن  اعضای  دیدار  در  که  کامیاب  حیدرعلی 
سخن  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل  با  فارس  استان  ورزشی 
ابتکارات  از  انجمن  این  تشکیل  اینکه  به  اشاره  با  می گفت 
استان  به  فارس  استان  در  حضورش  زمان  در  الری  انصاری 
پیشکسوتان  امروز  افزود:  می شود،  محسوب  استاندار  به عنوان 
برخوردار  باارزشی  بسیار  جایگاه  از  فارس  استان  در  ورزشی 
با  استان  مقایسه وضعیت ورزش  ادامه ضمن  در  هستند. وی 
دولت های  در  شده  اتخاذ  تدابیر  با  افزود:  گذشته،  سال  چند 
همچنین حمایت  و  استاندار  دوازدهم، حمایت های  و  یازدهم 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی امروز شاهد جهشی 
محسوس در تأمین زیرساخت های الزم جهت توسعه همه جانبه 

در ورزش استان هستیم.
ظرفیت های  افزایش  فارس  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این استان جهت میزبانی رویدادهای بین المللی را یک فرصت 
طالیی برای گسترش تعامالت ورزشی فارس دانست و گفت: 
تقویت  با  است  توانسته  فارس  استان  گذشته  سال  سه  در 
و  ورزش  وزارت  حمایت های  و  خود  ورزشی  دیپلماسی 

جوانان خود را به عنوان یک قطب مهم در میزبانی و برگزاری 
رویدادهای بزرگ ورزشی، فرهنگی در کشور و منطقه معرفی 

کند.
کامیاب میزبانی جام جهانی، رالی خاورمیانه، مسابقات جهانی 
دومیدانی، مسابقات زیبایی اسب و... را تنها نمونه هایی از این 
اتفاق بزرگ دانسته، افزود: در حوزه جوانان نیز با در اختیار 
 ۲۰۱۷ سال  در  اسالم  جهان  جوانان  پایتختی  عنوان  گرفتن 
توانستیم ضمن معرفی شهر شیراز به جوانان کشورهای مسلمان 
این  ظرفیت های  بین المللی  برنامه  هشت  برگزاری  با  جهان، 

شهر را بیش ازپیش به جهانیان معرفی کنیم.
وی حضور بیش از ۲ هزار گردشگر خارجی در حوزه ورزش 
و  ورزش  کل  اداره  توسط  انجام  شده  برنامه ریزی  حاصل  را 
حوزه  دو  کرد:  بیان  و  دانست  گذشته  سال  یک  در  جوانان 
با  عمرانی  حوزه  کنار  در  بال  دو  همچون  جوانان  و  ورزش 
تشکیل یک مثلث طالیی توانستند گام های مهمی را در جهت 

توسعه همه جانبه ورزش در استان بردارند.
از  در بخش دیگری  فارس  استان  مدیرکل ورزش و جوانان 
استان  در  ورزش  توسعه  چشم انداز  تدوین  از  صحبت هایش 
بر  افزود:  اساس طرح آمایش سرزمینی خبر داد و  بر  فارس 
اساس این چشم انداز برنامه ریزی دقیقی جهت حضور پررنگ 
اهالی ورزش استان در مسابقات آسیایی که قرار است مردادماه 

امسال در جاکارتای اندونزی برگزار شود انجام گرفته است.
کامیاب ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران، مربیان و داورانی 
بتوانند  رقابت ها شرکت می کنند  این  فارس در  استان  از  که 
زمینه افتخارآفرینی برای کشورمان را بیش ازپیش فراهم سازند.

ورزش مهم ترین زیرساخت جهت ساختن جامعه سالم است
ابراز  آزاد کیش ضمن  منطقه  مدیرعامل  دیدار  این  ادامه  در 
استان  ورزشی  پیشکسوتان  از  جمعی  با  دیدار  از  خرسندی 
گران بهایی  سرمایه های  را  ورزشی  جامعه  از  قشر  این  فارس 

دانست که تجارب هرکدام از آن ها می توانند چراغ راهی برای 
پیشرفت ورزش در استان باشد.

زیرساخت  مهم ترین  را  ورزش  الری  انصاری  محمدابراهیم 
جهت ساختن جامعه سالم و داشتن شهروندی بانشاط دانست و 
اظهار داشت: روند توسعه این زیرساخت ها باید به سمت وسوی 
با اشاره به توسعه  همگانی شدن ورزش سوق داده شود. وی 
از  گذشته  سال  چند  طی  فارس  استان  در  ورزش  قابل  لمس 
گفت:  و  کرد  تقدیر  خصوص  این  در  شده  انجام   اقدامات 
خوشبختانه ظرفیت های موجود در ورزش فارس همانند سایر 

بخش ها باالست.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش این ظرفیت باال را یکی از دالیل 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  توسط  برتر  استان  عنوان  کسب 
و  دانست  استان ها  دیگر  عملکرد  با  مقایسه  در  فارس  استان 
باوجوداین همه مربی، داور و ورزشکار در رشته های  افزود: 
تجارب  نظیر  گران بها  گنجینه  داشتن  اختیار  در  و  مختلف 
پیشکسوتان ورزشی انتظارات از استان فارس در حوزه ورزش 

هنوز هم بیش از این است.
از  منطقه آزاد کیش  اعالم آمادگی سازمان  با  انصاری الری 
توسعه تعامالت ورزشی با استان فارس، پیشنهاد عقد تفاهم نامه 
این  با  ارائه داد و گفت:  استان فارس را  با  در حوزه ورزش 
استان  در  ورزش  بیش ازپیش  توسعه  زمینه  می توان  رویکرد 

فارس و جزیره کیش را فراهم ساخت.
در ادامه این دیدار منصور سپهری رئیس انجمن پیشکسوتان 
ورزشی استان فارس نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این 
انجمن، تجربه راه اندازی انجمن پیشکسوتان در استان فارس را 
تجربه ای قابل انتقال به دیگر مناطق کشور ازجمله جزیره کیش 
انصاری  مدیریت  دوران  یادگار  انجمن  این  و گفت:  دانست 
اقدام  الری در استان فارس است که می توان از آن به عنوان 

ماندگار در تاریخ ورزش استان یادکرد.

بیلیارد و بولس کهگیلویه و بویراحمد  بولینگ،  رئیس هیئت 
گفت: تیم پتانک )بولس( بانوان ایلدخت این استان به مقام دوم 

رقابت های قهرمانی کشور دست یافت.

داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عنبری  شاپور 
دومین دوره رقابت های پتانک )بولس( قهرمانی بانوان کشور 
شهر  در  امسال  فروردین   31 تا   28 از  و  روز  چهار  مدت  به 
بوشهر برگزار شد. وی افزود: 9 تیم از سراسر کشور در این 
رقابت ها حضور داشتند و تیم های الماس و رؤیای آبی هر دو 

از استان فارس نیز عناوین اول و سوم را کسب کردند.
بیلیارد و بولس کهگیلویه و بویراحمد  بولینگ،  رئیس هیئت 

بیان کرد: تیم های اول تا سوم این رقابت ها با امتیاز مساوی 6 و 
تنها با اختالف اندک تفاضل مشخص شدند. عنبری عنوان کرد: 
تفاضل تیم های الماس فارس، ایلدخت کهگیلویه و بویراحمد و 
رؤیای آبی فارس به ترتیب 44، 42 و 40 بوده است. وی ابراز 
داشت: اعضای تیم پتانک بانوان کهگیلویه و بویراحمد در این 
رقابت ها شامل آزاده قشقایی و الهام داودوندی به عنوان بازیکن 

و فرخنده باشتی زاده به عنوان سرپرست بود.
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پسر دانشجو که به اتهام کشتن دختر پولدار به قصاص محکوم 
 شده بود با اظهارنظر عجیب پزشکی قانونی، بار دیگر پای میز 

محاکمه ایستاد.
به گزارش جام جم، نیمه شب بیستم دی سال 91 زن میان سالی 
تهران  آگاهی  پلیس  به  بود  معلوم  چهره اش  در  پریشانی  که 
رفت و کمک خواست. وی گفت: ظهر امروز دختر 22 ساله ام 
خانه مان  از  شخصی اش  ماشین  با  دانشجوست  که  مینا  نام  به 
اطراف  کافی نت  به  دخترم  بود  قرار  رفته.  بیرون  فرمانیه  در 
محل زندگی مان برود، اما دیگر برنگشته است. از ظهر تا شب، 
هرجایی را که به ذهنم می رسید زیر پا گذاشتم، اما هیچ اثری 

از مینا به دست نیاورده ام.
این زن ادامه داد: ساعت 9 امشب پس از ساعت ها جست وجو 
پیامک وحشتناک  برگشتم که یک  خانه ام  به  در سطح شهر 
به دستم رسید. این پیامک با گوشی تلفن مینا ارسال  شده که 
در آن نوشته »دخترت پیش ماست. اگر او را زنده می خواهی 
میلیارد تومان تراول چک 50 هزارتومانی آماده کن. اگر  سه 
را  دخترت  هیچ وقت  دیگر  شود  کشیده  میان  به  پلیس  پای 

نمی بینی.«
به دنبال اطالعاتی که زن میان سال به پلیس داد تحقیقات پلیسی 
آغاز شد. مأموران در نخستین گام مشخصات خودروی تویوتا 
قراردادند  واحدهای گشتی  تمامی  اختیار  در  را  مینا  کروالی 
تلفنی  تماس  صورت  در  خواستند  دانشجو  دختر  مادر  از  و 

آدم رباها وانمود کند در تالش برای تهیه تراول چک است.
پلیس همچنین سراغ همکالسی های مینا رفت و به پرس وجو 
پرداخت. به این ترتیب مشخص شد دختر جوان آخرین بار با 
قرار  اوست،  دانشکده ای  نام سعید که هم  به  ساله ای  پسر 25 
مالقات داشته است. با افشای این ماجرا، پسر جوان در کامرانیه 
قرار  پلیس  نظر  تحت  نامحسوس  و  ردیابی شد  تهران  جنوبی 
گرفت و نیمه شب بیست و دوم دی 91 بازداشت شد. پلیس در 

بازرسی خانه این پسر، مدارک شناسایی مینا را کشف کرد.
وی در بازجویی ها گفت: یک سال پیش در دانشکده با مینا 
تحقیقاتی در  پروژه  انجام  بهانه  به  بیستم دی  آشنا شدم. روز 
او  از  مینا شدم و  او قرار گذاشتم. من سوار ماشین  با  فرمانیه 
خواستم پیش از رفتن به کافی نت، مقابل یک آب میوه فروشی 
از  پس  بودم  افسرده  چون  کند.  توقف  اندرزگو  خیابان  در 
تا  ریختم  سیانور  سم  لیوان ها  از  دریکی  آب پرتقال،  خریدن 

خودکشی کنم.
وی ادامه داد، اما آبمیوه آغشته به سم را اشتباهی به مینا دادم. 
دختر جوان بالفاصله پس از نوشیدن آب پرتقال جان سپرد. من 
که به شدت ترسیده بودم جنازه اش را به سوهانک بردم و دفن 
کردم. چون می دانستم وضعیت مالی خانواده مینا خوب است 
به فکر باج گیری افتادم. ماشین مینا را هم در مسیر بازگشت به 

خانه ام در یک کوچه خلوت رها کردم.
پس از اعتراف های تکان دهنده پسر دانشجو پلیس جسد را در 
جاده سوهانک پیدا کرد. به این ترتیب سعید پای میز محاکمه 
ایستاد. در آن جلسه پدر و مادر مینا برای قاتل دخترشان حکم 

قصاص خواستند.
سعید نیز منکر قتل عمدی شد و ادعا کرد مینا را دوست داشته 

و مرگ او یک اتفاق بوده است.
در پایان جلسه هیئت قضایی سعید را به اعدام، شالق و زندان 
محکوم کرد؛ اما در آن میان پزشکی قانونی در گزارشی عجیب 
اعالم کرد DNA به دست آمده از بقایای جنازه با DNA پدر و 

مادر مینا مطابقت کامل ندارد.
جزییات دومین محاکمه

حکم  قانونی  پزشکی  نهایی  گزارش  اعالم  با  و  به این ترتیب 
انجام  تخصصی  آزمایش های  دراین باره  تا  شکست  قصاص 
شود. با بررسی و آزمایش های الزم برای مشخص شدن هویت 
جسد و گزارش دوباره پزشکی قانونی، پرونده بار دیگر برای 

رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه دهم به ریاست 
مستشار  قاضی  یک  حضور  با  و  قربان زاده  محمدباقر  قاضی 
تشکیل شد مادر مینا که همراه سه پسرش در دادگاه حاضرشده 
بود برای سعید حکم قصاص خواست. سپس متهم در جایگاه 
ویژه ایستاد و گفت: باور کنید من قصد کشتن مینا را نداشتم. 
داخل  را  آن  بودم.  تهیه کرده  سیانور  سم  برای خودکشی  من 
آبمیوه ریختم؛ اما وقتی قصد داشتم سینی آبمیوه را از پنجره 
خودرو به مینا تعارف کنم لیوان ها جابه جا شد و من متوجه این 
موضوع نشدم. مینا به محض این که آبمیوه را نوشید از طعم تلخ 
آن شکایت کرد. قبل از این که بتوانم به او بگویم باقی آبمیوه 

را نخورد، حال مینا بد شد و جان سپرد.
چون  اما  ببرم،  بیمارستان  به  را  او  می خواستم  داد:  ادامه  وی 
بردم.  پدرم  خانه  انباری  به  را  او  و  ترسیدم  نمی کشید  نفس 
آنجا بود که فکر باج گیری از خانواده او به سرم زد. با موبایل 
مینا پیامکی برای مادرش فرستادم و از او پول خواستم. همان 
موقع در انباری از جنازه عکس گرفتم تا آن را برای مادرش 
ارسال کنم، اما نشد. بعدازاین ماجرا جنازه را به جاده سوهانک 
بردم و دفن کردم. وی درحالی که سرش را پایین انداخته بود، 
گفت: می دانم مقصر قطعی مرگ دختر جوان من هستم. ولی 
باور کنید من انگیزه ای برای کشتن او نداشتم. در پایان جلسه، 

هیئت قضایی وارد شور شد تا رأی صادر کند.
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و  شیراز  در  باشکوهی  شکل  به  جودو  جهانی  تور 
حافظیه برگزار شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس، به نقل از روابط عمومی اداره ورزش 
و جوانان شهرستان شیراز، تور جهانی جودو یکی 
در  که  است  جهان  ورزشی  جدید  برنامه های  از 
کشورهای مختلف به معرفی رشته جودو می پردازد 
و همزمان آداب، فرهنگ و سنن این کشورها را 

به کل جهان مخابره می کند.
این تور در شیراز با استقبال از اعضای آن در دروازه 
اجرای  با  حافظ  آرامگاه  مقابل  و  شد  آغاز  قران 
تکنیک های جودو برای تماشاگران و جودوکاران 

شیرازی به اتمام رسید.
تور آموزشی، تبلیغی از سوی اتحادیه جهانی جودو 
نقاط  از  مستندسازی  و  تبلیغ  آموزش،  به منظور 
 25 تاریخ  در  کوراش  و  جودو  رشته  در  پررنگ 

فروردین ماه وارد کشور شدند.
این  این تور است که  ایران سومین کشور میزبان 
و   1 تاریخ  در   )IJF اعزامی  )گروه  اعزامی  گروه 
البرز،  استان   7 از  بازدید  از  بعد  اردیبهشت ماه   2
اصفهان، تهران، فارس، مازندران، همدان و خراسان 

رضوی، در خراسان شمالی خواهند بود.
این گروه شامل ورزشکار قهرمان المپیک از کشور 
دو  همراه  مستر  نیکوالس  مدیریت  به  مجارستان 

فیلم بردار است.
این مستند در شبکه های جهانی پخش خواهد شد، 
این  میزبان  که  بود  خواهد  کشوری  سومین  ایران 
تور جهانی است و در کشور نیز 8 پایگاه اصلی که 
خواهند  برنامه  این  در  است،  شیراز  آن ها  از  یکی 
جهانی  فدراسیون  سوی  از  مستندسازی  این  بود. 
است و فدراسیون جودو و کوراش کشور توانسته 
با ارتباطی که دارد این برنامه را ترتیب دهد، این 
برنامه در شیراز از ساعت شش بعدازظهر پنج شنبه 
حافظیه  در جوار  را  برنامه خود  فروردین ماه  سی ام 

از تخت  پنج شنبه  از آن صبح  قبل  تیم  این  کردند 
جمشید دیدار کردند و در ضیافتی نهار را به مهمانی 
اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز در این شهر 

صرف کردند.
دارد،  برای جودو  تبلیغ  و  نمایش  جنبه  برنامه  این 
مخاطبین اصلی این برنامه عالوه بر مربیان و داوران، 
جودوکاران رده های پایه و هنرجویان جدید و آنانی 
که می خواهند وارد جودو شوند مانند دانش آموزان 
برنامه هایی که هر استان در  هستند. گروه از همه 
حاشیه این تور برگزار می کنند فیلم برداری خواهند 
این  از  بهره گیری  با  می تواند  استان  هر  و  کرد 
قابلیت ها و  فرصت به معرفی ورزش استان، دیگر 
ظرفیت های استان خود بپردازد، چراکه این برنامه 

بازتاب گسترده ای خواهد داشت. 
یا  رسوم  یا  برنامه ها  از  است  عالقه مند  گروه  این 
هر چیز جالب و ناشناخته مناطقی که می روند هم 
مستند تهیه کنند و حتی این می تواند فرای از تشک 
و  پری  گرند  در  شده،  تهیه   فیلم های  باشد.  جودو 
گرند اسلم ها و شبکه های جهانی به نمایش گذاشته 
می شود.  این تور با همکاری فرمانداری شهرستان 
فارس،  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  شیراز، 
شورای  شیراز،  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 
شهرستان  مخابرات  شرکت  شیراز،  شهر  اسالمی 
شیراز، پلیس راهور شهرستان شیراز، نیروی انتظامی 
شهرستان شیراز، اداره میراث فرهنگی صنایع دستی 
راهداری  اداره  شیراز،  شهرستان  گردشگری  و 
چهار  ناحیه  آموزش وپرورش  شیراز،  شهرستان 

برگزار شد.

زن جوان فکر نمی کرد عالقه اش به جوان 
متهم  کند.  سیاه  دام  گرفتار  را  او  معتاد 
برای منتشر نشدن فیلم های سیاه زن جوان 

از او طال و پول اخاذی می کرد.
به گزارش جام جم، زن جوانی با حضور در 
اتهام  به  مردی  از  تهران  جنایی  دادسرای 

تهیه فیلم سیاه و اخاذی شکایت کرد.
هشت  گفت:  پرونده  بازپرس  به  شاکی 
تنها  و  از شوهرم طالق گرفتم  پیش،  ماه 
اتفاقی  زندگی می کردم. یک روز به طور 
با راننده جوانی که سوار خودرویش شده 
بودم، آشنا شدم. در تلگرام با هم در ارتباط 
بودیم که کم کم اعتمادم به او جلب شد. 
عشق و عالقه او باعث شد اعتمادم بیشتر 
شود و می گفت قصد ازدواج با مرا دارد و 

به زودی به خواستگاری ام می آید.
او  شدم  متوجه  مدتی  از  بعد  افزود:  وی 
بیکار و معتاد به شیشه است. ازدواجی در 
کار نیست و فریبم داده است. از او جدا 
شدم، اما به مزاحمت هایش ادامه داد و چند 
فیلم  من  از  و  شد  خانه ام  وارد  به زور  بار 
سیاه تهیه کرد. بعد با تهدید به انتشار آن 

در کانال های تلگرامی و ارسال آن برای 
باج خواهی کرد.  من  از  خانواده ام  اعضای 
از  بار هم پول  طالهایم را گرفت و چند 

من اخاذی کرد.
مأموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران در 
تا  بودند  شیشه ای  اخاذ  مرد  جست وجوی 
در  خانه اش  در  او  پیش  روز  چند  این که 
بازرسی  در  و  شد  بازداشت  تهران  غرب 
شاکی  از  تهیه  شده  سیاه  فیلم های  ازآنجا 

کشف شد.
تحقیق گفت:  افسر  به  بازجویی  در  متهم 
زندگی  تنها  شاکی  شدم  متوجه  وقتی 
شکست خورده  زندگی اش  در  و  می کند 
دادم.  فریب  ازدواج  بهانه  به  را  او  است 
به خاطر اعتیادم نیاز به پول داشتم. وقتی 
و  نیست  کار  در  ازدواجی  فهمید  شاکی 
رابطه اش را با من قطع کرد، از او فیلم های 

سیاه گرفتم و تهدیدهایم شروع شد.
روانه  خود  جرم  به  اعتراف  از  پس  متهم 
رازگشایی  برای  تحقیقات  شد.  زندان 
ادامه  وی  احتمالی  جرائم  دیگر   از 

دارد.

دو پسرخاله که در پوشش انتشار آگهی 
در  کابینت  و  ویترین  نصب  بهانه  به 
منازل و شرکت ها اقدام به سرقت منزل 

می کردند، دستگیر شدند.
از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
مهر، سرهنگ فخرالدین افراسیابی رئیس 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
درباره جزئیات این خبر گفت: در مورخه 
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ پرونده ای با موضوع 
حکیمیه   ۱۴۶ کالنتری  از  منزل  سرقت 
تهران  آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه  به 
یا  سارق  آن  طی  که  شد  ارجاع  بزرگ 
سارقین اقدام به سرقت ۸۰ میلیون تومان 

پول و طالجات کرده بودند.
وی افزود: همزمان با وقوع این سرقت، 
با  اخیر  سرقت  شباهت  به  کارآگاهان 
در  و  شده  مظنون  دیگری  منزل  سرقت 
بررسی هر دو سرقت اطالع پیدا کردند 
به  نسبت  پرونده  دو  هر  مالباختگاِن  که 
خود  منازل  کابینت  و  ویترین  تعویض 
اقدام کرده و دقیقًا سرقت ها نیز در فاصله 
زمانی حضور کابینت ساز در منازل آن ها 

صورت گرفته است.
با  داد: همزمان  ادامه  افراسیابی  سرهنگ 
اطالع  کارآگاهان  پلیسی  اقدامات  انجام 

از طریق سایت  پیدا کردند که سارقین 
به  متعلق  عتیقه جات  فروش  قصد  دیوار 

یکی از شکات )مالباختگان( را دارند.
آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه  رئیس 
تهران گفت: پس از شناسایی محل تردد 
پیروزی،  خیابان  محدوده  در  سارقین 
متهمین دستگیر شدند و در بازرسی اولیه 
مقادیری از اموال مسروقه متعلق به یکی 

از مالباختگان از آن ها کشف شد.
پرونده  متهمین  گفت:  خاتمه  در  وی 
با  فامیلی  ۳۰ و ۲۴ ساله و دارای نسبت 
تحقیقات  همان  در  که  هستند  یکدیگر 
اولیه به سرقت در پوشش انتشار آگهی 
در  کابینت  و  ویترین  نصب  بهانه  به 
صریح  اعتراف  شرکت ها  و   منازل 

نمودند.

جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه 
 102 افزایش  از  بویراحمد  و 
در  مخدر  مواد  کشفیات  درصدی 

یک ماهه امسال خبر داد.
از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
یاسوج، سرهنگ کیقباد مصطفایی 
هماهنگی  شورای  نشست  در 
کشفیات  به  مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  مخدر  مواد  سال گذشته حوزه 
استان اشاره کرد و گفت: در سال 
کیلوگرم   696 و  تن   4 گذشته 
ضبط  و  کشف  مخدر  مواد  انواع 
 4450 کشفیات  به  نسبت  که  شد 
 6 افزایش   96 سال  کیلوگرمی 

درصدی داشته است.
جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه 
اجرای  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
مقابله  کمیته  مصوبات  درصد   90
در  مخدر  مواد  عرضه  و  ورود  با 
سال گذشته گفت: در همین راستا 
دستگاه   302 دستگیر،  نفر   1950
نیز  باند   68 و  توقیف  خودرو 

منهدم شد.
نقاط  پاک سازی  طرح  به  وی 
آلوده اشاره کرد و گفت: در این 

طرح 85 نقطه پاک سازی شد، یک 
 250 و  دستگیر  نفر   245 و  هزار 
مواد مخدر کشف  انواع  کیلوگرم 

شد.
کنترل  خصوص  در  مصطفایی 
و  اصلی  مواصالتی  محورهای 
از  جلوگیری  درزمینه  فرعی 
ترانزیت مواد مخدر و روان گردها 
از 4  بیش  این محورها  گفت: در 
مواد مخدر کشف  هزار کیلوگرم 

شد.
جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه 
افزایش  از  ادامه  در  بویراحمد  و 
102 درصدی کشفیات مواد مخدر 
داد  خبر  جدید  سال  یک ماهه  در 
و گفت: در یک ماهه امسال 253 
کیلوگرم کشفیات مواد مخدر بوده 
کیلوگرم   125 با  مقایسه  در  که 
مشابه  مدت  در  شده  کشف  مواد 
 102 افزایش  شاهد  گذشته  سال 

درصدی کشفیات هستیم.
وی تصریح کرد: در همین رابطه 
نفر دستگیر، 21 دستگاه  هم 108 
خودرو متوقف و 2 باند نیز منهدم 

شد.

فارس  استان  پلیس آگاهی  رئیس 
ساختمان های  سارق  دستگیری  از 
فقره   15 کشف  و  کاره  نیمه 

سرقت از وی خبر داد.
در  شجاعی  فرج  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
مأموران  گفت:  پلیس،  خبری 
کالنتری سلطان آباد شیراز با انجام 
نفر  یک  فنی،  و  پلیسی  اقدامات 
سارق را دستگیر و در بازرسی از 
دو  قالیچه،  دوتخته  وی  مخفیگاه 
پتو  و یک تخته  آهنی  درب  لنگه 

کشف کردند.
به همراه  پرونده  اینکه  بابیان  وی 
متهم جهت بررسی بیشتر به پلیس 
افزود:  شد،  داده  انتقال  آگاهی 

پلیس  کارآگاهان  تحقیقات  در 
فقره   15 فرد،  این  از  آگاهی 
سرقت از ساختمان های نیمه کاره 
با همدستی یک نفر دیگر کشف 

شد.
فارس  استان  پلیس آگاهی  رئیس 
دستگیری  و  شناسایی  به  اشاره  با 
همدست سارق، گفت: صحنه های 
سرقت بازسازی و تاکنون تعدادی 

از مالباختگان شناسایی شدند.
سرهنگ شجاعی افزود: شهروندان 
راستای  در  پلیسی  هشدارهای 
پیشگیری از بروز انواع سرقت را 
جدی بگیرند و موارد مشکوک را 
از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع 

دهند.

تیمپتانککهگیلویهوبویراحمد
نایبقهرمانکشورشد


