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کشف تریاک در عملیات مشترک پلیس 
فارس و کهگیلویه و بویراحمد

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 148 کیلو و 500 گرم تریاک 
در عملیات مشترک پلیس فارس و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار یوسف 
ملک زاده اظهار داشت: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویراحمد با اقدامات فنی و تخصصی 
مطلع شدند فردی با یک سواری پژو پارس در حال انتقال محموله تریاک از 
اصفهان به شیراز است که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فارس 

قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان اقلید پس از هماهنگی با مقام قضائی به 
محور اصفهان-شیراز اعزام و سواری پژو پارس متعلق به قاچاقچی را مشاهده 

و دستور ایست را صادر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه پس از طی مسافتی تعقیب 
و گریز با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه راننده خودرو را رها و متواری 
شد، تصریح کرد: در بازرسی از این سواری 148 کیلو و 500 گرم تریاک 

کشف شد.
سردار ملک زاده با بیان اینکه برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در 
دستور کار پلیس فارس قرار دارد، گفت: تالش برای دستگیری متهم متواری 

با جدیت ادامه دارد.
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رئیس هیئت دوچرخه سواری فارس سرپرست 
کمیته سایکل توریست این فدراسیون شد

کسب دو نشان طالی ورزشکار بوشهری 
در مسابقات ورزش های کارگری جهان

بوشهری در  قائدزاده ورزشکار  محمد 
ماده ۲۰۰ متر سرعت و پرش طول به 

دو نشان طال رسید.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
ورزشکاران  بوشهر؛  استان  جوانان 
کارگر کشورمان با کسب ۶۴ مدال به 
مسابقات جهانی ورزش  کار خود در 

شرکت ها در یونان پایان دادند.
آخرین  در  ایران  ورزشکاران  نتایج 

روز از این مسابقات:
در  خوبیاری  هادی  محمد  دوومیدانی؛ 
مسابقات دوی ۸۰۰ متر به مدال برنز 
دست یافت. محمد قائدزاده ورزشکار 
بوشهری در ماده ۲۰۰ متر سرعت به 
ماده دوی ۸۰۰  در  مدال طال رسید و 
متر، حبیب سلیمان شعار به مدال برنز 

دست یافت.
همچنین در پرش طول محمد قائد زاده 
در  فرود  احمد  و  بوشهری  ورزشکار 
مدال طال  به  متر جاده  دوی ۱۰ هزار 

دست یافتند.
سادات  طاهره  نیز  بانوان  بخش  در 
به  متر   ۸۰۰ دو  ماده  در  زاده  عبداهلل 

مدال نقره رسید.
از  متشکل  بانوان  نیز  تیمی  بخش  در 
نصری، شیخان، عبداهلل زاده و قمصری 
در دوی ۴ در ۱۰۰ متر به مدال نقره 

دست یافتند.
در دوی ۴ در ۱۰۰ متر مردان نیز تیم 

ایران به مدال نقره رسید.
در رشته شنا، در ۲۰۰ متر آزاد کالس 
a سید موسوی زاده و عباس غالمی در 
کالس b در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در ۲۰۰ متر آزاد کالس c نیز علی اکبر 
در  زادگان  احمدی  حمید  و  عاملی 

جایگاه دوم و سوم ایستادند.
علی   a کالس  قورباغه  متر   ۱۰۰ در 
مجتبی   b کالس  در  اول،  حمزه ای 
مکتوبیان در جایگاه دوم قرار گرفت 
و امیر طاغونگی در کالس c اول شد.
متر   ۵۰ در  و   a کالس  در  همچنین 
غالمی  عباس  و  موسوی  پشت  کرال 
قرار  سوم  جایگاه  در   b کالس  در 
 c گرفتند و امیر طاغونکی در کالس

دوم شد.
تیم دسته  میز، هر دو  تنیس روی  در 
معادن  شرکت  سال   ۴۰ زیر  و  آزاد 
منگنز ایران با غلبه بر رقیبان خود از 
کشور فرانسه و آلمان به مقام قهرمانی 

رسیدند.
معادن  شرکت  میز  روی  تنیس  تیم 
محمدرضا  ترکیب  با  ایران  منگنز 
این  در  زاده  احتشام  مجید  و  نعمتی 

مسابقات حضور داشتند.
میز شرکت  تنیس روی  تیم  همچنین 
میثم  ترکیب  با  ایران  منگنز  معادن 
جمال  محمدی،  گل  محمد  زنگنه، 
بر  غلبه  با  نراقی  مجید  و  فتاحی 
تنیس  مسابقات  قهرمان  آلمان  تیم 
دوره  سومین  سال   ۴۰ زیر  میز  روی 

رقابت های جهانی شرکت ها شد.
مهرجو  لیال  نیز  دارت  رشته  در 
ورزش  دارت  جهانی  مسابقات  در 

شرکت ها به مدال نقره دست یافت.
در والیبال ساحلی تیم ثناامین با باخت 
وئولیا  تیم  برابر  رده بندی  بازی  در 
فرانسه به مقام چهارم مسابقات جهانی 

شرکت ها رسید.
نایب  مشهد  شهرداری  تیم  همچنین 
شرکت های  ساحلی  والیبال  قهرمان 

جهان شد.

کالهبرداری بزرگ از زنان جوان 

فردی که خود را کارمند یکی از نهادهای امنیتی معرفی و به این وسیله 
از تعدادی از شهروندان کالهبرداری می کرد، در قم دستگیر شد.

به گزارش گسترش نیوز، رئیس پلیس آگاهی استان با اعالم این خبر 
گفت: متهم ۴۱ ساله با انجام مانور متقلبانه و ادعای گرفتن وام کم بهره، 

مبالغی را از برخی افراد دریافت کرده و متواری شده بود.
شد  مشخص  پلیسی  گسترده  اقدامات  با  افزود:  پور  قهرمان  سرهنگ 
متهم در شهرهای مختلف کشور ازجمله محمودآباد مازندران، زنجان، 
کرج، تهران، اصفهان و مرکزی تردد داشته و در حال کالهبرداری 
روزی  شبانه  تالش  به  اشاره  با  وی  است.  بوده  مختلف  روش های  به 
مأموران پلیس آگاهی برای دستگیری متهم گفت: وی پس از ۲ ماه 
از  قبل  و  مواصالتی  محورهای  از  یکی  در  عملیاتی  و  اطالعاتی  کار 
ورود به استان دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهی با بیان این که تاکنون 
این شاکیان خانم هایی  این رابطه شناسایی شده اند: عمده  ۷ شاکی در 
هستند که برای ازدواج موقت از طرف یکی از آشنایان به متهم معرفی 

می شدند و پس از جلب اطمینان مورد کالهبرداری قرار می گرفتند.

راز پیامک های پسر نوجوان قبل از بریده شدن 
شاهرگش

نوجوانی  پسر  پرونده  نوشت:  شرق 
یک  درپی  می شود  داده  احتمال  که 
دست  از  را  جانش  گیری  گروگان 
رسیدگی  مورد  حالی  در  است،  داده 
پرونده  شاه کلید  که  می گیرد  قرار 
همچنان متواری است. متهم اصلی این 
پرونده که او نیز نوجوان است از همان 
بسیاری  و  شده  متواری  حادثه  ابتدای 
از رازها در این پرونده سربه مهر مانده 
است. رسیدگی به این پرونده از یک 
 ۱۴ پسر  کشته شدن  به دنبال  قبل  سال 
شرق  در  محمدحسین  نام  به  ساله ای 

تهران آغاز شد.
پدر او که با پلیس تماس گرفته بود، 
بردن  برای  پسرم  قبل  ساعتی  گفت: 
دیگر  اما  در خانه رفت  مقابل  زباله ها 
به منزل بازنگشت. من نگران او شده 
دوستانش  می کردم  گمان  اما  بودم 
مشغول  آن ها  با  و  دیده  در  مقابل  را 

صحبت شده است.
این مرد ادامه داد: همان موقع یکی از 
تماس گرفت و گفت  با من  بستگان 
و  ارسال  پیامکی  او  به  محمدحسین 
پسرم  است.  کرده  کمک  درخواست 
او  نفر  بود چند  نوشته  پیامک  آن  در 
گروگان  خانه  یک  در  و  دزدیده  را 
بیرون  خانه  از  بالفاصله  من  گرفته اند. 
فریاد  کوچه ها  در  همان طورکه  رفتم. 
می کشیدم و اسم پسرم را صدا می زدم، 
درِ یک خانه باز شد و پسرم درحالی که 
بود،  خورده  چاقو  گردن  ناحیه  از 
سپرد.  جان  آغوشم  در  و  آمد  بیرون 
پسرم حتی فرصت نکرد چند کلمه ای 
حرف بزند و بگوید که چه کسی این 
بال را سرش آورده است و اصاًل چرا 
جان  من  بغل  در  او  بود.  خانه  آن  در 
داد. با اطالعاتی که این مرد به پلیس 
و  شدند  پرونده  پیگیر  مأموران  داد، 
جسد پسر نوجوان که شاهرگش بریده 
پزشکی  به  قضائی  دستور  با  بود  شده 
جریان  در  پلیس  شد.  منتقل  قانونی 
نام ایمان  تحقیقات پسری ۱۹ ساله به 
را به عنوان متهم بازداشت کرد؛ اما او 
است  نداشته  دستی  قتل  در  شد  مدعی 
را  بهنام  نام  به  فراری اش  همدست  و 
معرفی کرد. درحالی که  عامل جنایت 

راز  و  ماجرا گذشته  این  از  سال  یک 
قتل پسر نوجوان فاش نشده بود، برای 
ایمان کیفرخواست صادر شد و او در 
استان  دادگاه کیفری یک  شعبه هفتم 
در  ایستاد.  محاکمه  میز  پای  تهران 
محمدحسین  مادر  و  پدر  جلسه  ابتدای 
کردند.  مطرح  را  قصاص  درخواست 
از  شب  آن  پسرم  گفت:  مقتول  پدر 
شده  ربوده  دوستانش  و  متهم  سوی 
بود. آن ها او را در یک خانه گروگان 
پسرم  نمی دانستند  اما  بودند  گرفته 
گوشی موبایل همراه دارد. محمدحسین 
ارسال  پیامک  نفر  چند  به  ترسش  از 
بود.  از آن ها کمک خواسته  و  کرده 
هنوز  ارسال شده  پیامک های  حتی 
محله  همه  آن شب  من  است.  موجود 
فرزندم  یک باره  و  گشتم  او  دنبال  را 
را دیدم که از درِ یک خانه خارج شد؛ 
بود.  خورده  چاقو  گردن  ناحیه  از  اما 
پسرم در آغوشم جان سپرد. من ایمان 
موقع  او  می دانم.  جنایت  این  عامل  را 
فرار با چاقو به گردن پسرم زده بود. 
من برایش قصاص می خواهم و حاضر 

به گذشت نیستم.
و  انکارها  به  واکنش  در  مرد  این 
ادعاهای متهم در مرحله دادسرا گفت: 
دلیلی  ندارد  واقعیت  حرف ها  این 
پای  با  خودش  من  پسر  اینکه  برای 
وجود  باشد  رفته  خانه  آن  به  خودش 
بود،  کرده  را  کار  این  او  اگر  ندارد، 
کند.  درخواست کمک  نداشت  دلیلی 
او برای چند نفر پیام فرستاده و گفته 
بود  قرار  اگر  است،  شده  دزدیده  که 
برود  خانه  آن  به  خوش گذرانی  برای 
ایمان  وقتی  نمی کرد.  را  کار  این  که 
را  اتهامش  ایستاد  متهم  جایگاه  در 
درباره  چیزی  کرد  ادعا  و  شد  منکر 
نمی داند  فرستاده  مقتول  که  پیامکی 
و آدم ربایی در کار نبوده است. متهم 
گفت: من و محمدحسین باهم دوست 
به  خودش  پای  با  او  شب  آن  بودیم. 
خانه ما آمده بود. دوست دیگرم بهنام 
هم آنجا بود. ما باهم مشروب خوردیم؛ 
و  شد  درگیر  او  با  بهنام  یک باره  اما 
ماجرای  از  من  زد.  چاقو  گردنش  به 

گروگان گیری هیچ اطالعی ندارم.

عنوان  به  کشاورز  محمدجواد 
توریست  سایکل  کمیته  سرپرست 
منصوب  دوچرخه سواری  فدراسیون 

شد.
از  به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان فارس: رسول هاشم کندی طی 
احکامی جداگانه محمدجواد کشاورز 
فارس  دوچرخه سواری  هیئت  رئیس 
را به عنوان سرپرست کمیته سایکل 
دوچرخه سواری  فدراسیون  توریست 

منصوب کرد.
کشاورز  به  خطاب  کندی  درحکم 

به  اتکال  با  است  امید  است:  آمده 
به  خدمت  راه  در  متعال  پروردگار 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
شکوفایی  و  توسعه  رشد،  همچنین  و 

ورزش کشور موفق و منصور باشید.

توقیف کامیون حامل 60 میلیارد کاالی 
قاچاق در الرستان

به  لوازم یدکی خارجی قاچاق  انواع  از کشف  استان فارس  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  در  کامیون  دستگاه  یک  از  بازرسی  در  ریال  میلیارد   60 ارزش 

الرستان خبر داد.
سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
پاسگاه  انتظامی  مأموران  کرد:  بیان  خبر  این  تشریح  در  حبیبی  رهام بخش 
چهاربرکه شهرستان الرستان حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری 
در محورهای مواصالتی به یک دستگاه کامیون حامل بار که در کنار یک 
مجتمع خدمات رفاهی پارک بود مشکوک و آن را مورد بررسی قرار دادند.
وی با بیان اینکه راننده از حضور مأموران مطلع و متواری شده بود، عنوان 
داشت: کارکنان انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی کامیون را برای 

بررسی بیشتر به مقر انتظامی داللت دادند.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون، 8 هزار 
و 55 عدد انواع قطعات تزئینی خودرو، ۱۰۵ انواع قطعات یدکی و ۸۰ عدد 
توپ تنیس خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی کشف شد، گفت: تالش 

برای شناسایی و دستگیری راننده ادامه دارد.
سردار حبیبی با بیان اینکه مقابله شبانه روزی با فعالیت قاچاقچیانی که باعث 
اخالل در نظام اقتصادی و تولید داخل می شوند با جدیت ادامه دارد، گفت: 
فوریت های  مرکز  از طریق  را  افراد  غیرقانونی  فعالیت  شهروندان هرگونه 

پلیسی 110 اطالع رسانی کنند.

پایان شیرین رقابت های جهانی کشتی نروژ با تاریخ سازی شیرازی ها

در آخرین شب رقابت های جهانی کشتی نروژ، تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران، با دو طالی کشتی گیران شیرازی، تعداد مدال های خود را در این 

رشته برای اولین بار در تاریخ به چهار طال رساند.
به گزارش سرویس ورزشی روزنامه طلوع، در شب پایانی این رقابت ها، 
مدال خوش رنگ طال  دو  با کسب  دلخانی  میثم  و  محمدرضا گرایی 

پایانی خوش را برای کاروان کشتی فرنگی ایران رقم زدند.
در  که  المپیک  قهرمان  گرایی  محمدرضا 
طول مسابقات، با کشتی های جذاب و خیره 
کننده خود توانسته بود به فینال راه یابد، در 
آخرین دیدار وزن 67 کیلوگرم، با برتری 
بر  توانست  روسی  برابر حریف   2-5 قاطع 

سکوی قهرمانی جهان بایستد.
مقابل  فینال  کشتی  دوم  وقت  در  گرایی 
کمرگیری  یک  اجرای  با  یف،  عبداله 
هوشمندانه و برق آسا توانست حریف را به 
پل ببرد و 4 امتیاز کسب کند و در ادامه نیز 
با بهره گیری از تجربه خود و اداره کشتی با 

نتیجه 5-2 به پیروزی رسید.
او در دیدار نیمه نهایی نیز در یک کشتی 
بسیار دشوار به مصاف راماز زوئیدزه حریف 
سرسخت آذربایجانی رفت و در حالی که تا 
ثانیه های آخر چهار امتیاز عقب بود، به طور 
ثانیه  پانزده  در  امتیاز  چهار  شگفت انگیزی 

کسب کرد و در فاصله یک ثانیه تا انتهای بازی 
نتیجه را عوض کرد.

از  قبل  مراحل  در  او  کشتی های  از  کلیپ هایی 
جمله سالتوباراندازهای بی نظیر متوالی برابر حریف 
ژاپنی  کشتی گیر  کردن  فنی  ضربه  آذربایجانی، 
در  برابر حریف گرجی  آخر  ثانیه  در  کامبک  و 
اجتماعی  شبکه های  در  شدت  به  اخیر  روزهای 
وایرال شده بوده که گزارشگر رسمی مسابقات نیز 
چندبار در حین گزارش فینال به این مسئله اشاره 

کرد.
 

کشتی گیر  دیگر  دلخانی  میثم  گرایی،  از  قبل 
با  کیلوگرم   63 وزن  فینال  دیدار  در  نیز  شیرازی 
مدال طالی  سومین  خود،  شکست حریف گرجی 
کاروان کشتی فرنگی ایران را کسب کرد. او در 
دیدار فینال 5-4 لری آبوالدزه فرنگی کار دارنده مدال برنز اروپا از 

گرجستان را مغلوب کرد و قهرمان جهان شد.
دلخانی در دیدار نیمه نهایی نیز برابر طالح ممدوف آذربایجانی، بعد از 
یک دقیقه در خاک توانست با اجرای دو بارانداز و یک سالتوبارانداز 

زیبا، کشتی را 9 بر صفر کند و به فینال راه یابد.

اقداماحمقانهیکمرد؛

این زن باعث شد من زن اولم را طالق بدهم؛ او زندگی ام را نابود کرد

مرد جوان وقتی متوجه شد همسر موقتش دیگر قصد ادامه زندگی با او 
را ندارد، در اقدامی عجیب او را گروگان گرفت و در مقابل آزادی اش 

درخواست ۳۰۰ میلیون تومان کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث ایران، شامگاه جمعه ۱۶ مهر  پسر جوانی 
او  با پلیس تماس گرفت و گفت: همسر صیغه ای مادرم  وحشت زده 

را گروگان گرفته و برای آزادی او ۳۰۰ میلیون تومان خواسته است.
پلیس آگاهی  از کارآگاهان  تیم ویژه ای  این گزارش  به دنبال اعالم 
استان البرز تشکیل شد و به دستور بازپرس جنایی راهی محل حادثه در 
حصارک کرج شدند.با توجه به اینکه گروگان در خانه مرد مسلح بود 
با  کمک پسر جوان، خانه وی شناسایی شد و تیم ویژه محل را تحت 
محاصره قرار دادند. بدین ترتیب در عملیاتی غافلگیرانه با ورود به خانه 
متهم در کمتر از چند دقیقه زن جوان از چنگ متهم رها و مرد  مسلح 
منتقل  و در  اداره آگاهی  به  بالفاصله  نیز دستگیر شد.متهم ۳۵ ساله 
بررسی سوابق وی مشخص شد که دارای سوابق متعدد کیفری ازجمله 
به  اعتراف  بازجویی ها ضمن  است. وی در  بوده  اسلحه  خریدوفروش 
جرم خود گفت: حدود یک سال قبل با این زن در فضای مجازی آشنا 
شدم او بعد از مرگ همسرش، با پسرش زندگی می کرد. وقتی بیشتر 
او را شناختم، عاشقش شدم حتی به خاطرش همسرم را  طالق دادم تا 
بتوانم با او ازدواج کنم. اما به من گفت مدتی عقد موقت باشیم و اگر 
باهم کنار آمدیم، عقد دائم کنیم اما بعد از چند ماه و با پایان یافتن مدت 
صیغه، او دیگر حاضر به زندگی با من نشد و گفت که تو خالفکاری 

و من نمی توانم با تو زندگی کنم. درصورتی که من در این مدت کلی 
برایش هزینه کرده بودم.

خیلی اصرار کردم تا شاید راضی شود و با من ازدواج کند اما وقتی 
متوجه شدم تصمیمش برای جدایی جدی است، او را گروگان گرفتم و 
از خانواده اش خواستم برای آزادی او ۳۰۰ میلیون تومان به من بدهند. 
درواقع می خواستم پول هایی که در این مدت برایش خرج کرده بودم 
را پس بگیرم. این زن باعث شد من زن اولم را طالق بدهم؛ او زندگی ام 
نیز درباره ادعاهای مرد گروگان گیر گفت:  نابود کرد.زن جوان  را 
وقتی  متوجه شدم او دارای سابقه کیفری بوده و خالفکار است، دیگر 
حاضر نبودم با او زندگی کنم اما وقتی به او گفتم ناگهان عصبانی شد 
و با اسلحه ای که در خانه اش داشت، مرا تهدید کرد بعد هم به  پسرم 

زنگ زد و گفت باید ۳۰۰ میلیون پول بدهی تا مادرت را رها کنم...
پس از اعتراف های مرد گروگان گیر، او به اتهام آدم ربایی با سالح 
قرار  قضایی  مراجع  اختیار  در  پرونده اش  و  شد  منتقل  زندان  به  گرم 

گرفت.

درخشش سه بوشهری 
در چالش بزرگ تکواندو کشور

چالش  ارسالی  ویدئوهای  قضاوت 
آیتم های  در  که  تکواندو  بزرگ 
دولیو  و  چاگی  دولیو  آپ  رکوردی 
جهانی  روز  مناسبت  به  و  چاگی 
نفرات  و  انجام  شد،  برگزار  تکواندو 
معرفی  و  رقابت ها مشخص  این  برتر 

شدند.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
حکمت  سعید  بوشهر؛  استان  جوانان 
آرا دبیر هیئت تکواندو استان گفت: 
جهانی  روز  گرامیداشت  منظور  به 
در  تکواندو  بزرگ  چالش  تکواندو، 
آیتم های  و  زنان  و  مردان  گروه  دو 
چاگی  دولیو  و  چاگی  دولیو  آپ 
رکوردی و رده های سنی کمتر از 14 
سال، 15 تا 18 سال و باالی 19 سال 
مرحله  در یک  و  رایگان  به صورت 

برگزار شد.
حکمت آرا افزود: در این چالش که 
برگزار  تکواندو  فدراسیون  همت  به 
باران  و  برسنگ  پای  فاطمه  شد، 
از  کمتر  سنی  رده  در  نژاد  خسروی 
14 سال کمربند قرمز به باال در گروه 
و  رسیدند  سوم  و  اول  عنوان  زنان 
محمدمهدی داراب پور در همین رده 
سنی در گروه مردان به عنوان سومی 

رسید.

به  قاچاق  سیگار  نخ  هزار   200 کشف  از  داراب  انتظامی  فرمانده 
ارزش 800 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

پلیس،  پایگاه خبری  از  نقل  به  به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
كرد:  بیان  خبر  این  جزئیات  تشریح  در  نوشاد  علیرضا  سرهنگ 
مأموران ایست و بازرسی قالتویه داراب هنگام کنترل خودروهای 

عبوری به یك سواری پژو 405 مظنون و آن را با اقدامات فنی و 
تخصصی متوقف كردند.وی افزود: مأموران انتظامی موفق شدند در 
بازرسی از این خودرو 200 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف 
كنند. فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: این خصوص یک قاچاقچی 

دستگیر و تحویل مقام قضائی شد.

كشف سیگار قاچاق در داراب


