6

دوشنبه  15 /آذر  / 1400شماره 4979

www.ebtekarnews.com

اخبار
بر اساس اعالم پلیس اماکن

استفاده از نامهای محلی برای
واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است
رئیس پلیس اماکن تهران گفت :استفاده از
نامهای محلی (ترکی ،کردی ،لری ،شمالی و )...
برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است.
سرهنگ نادر مرادی در گفتوگو با مهر در
خصوص نام گذاری واحدهای صنفی در پایتخت
اظهار داشت :مرجع نامگذاری واحدهای صنفی
وزارت ارشاد است و طبق بخشنامهای که این
وزارتخانه به پلیس ابالغ کرده است ،واحدهای
صنفی باید نامی که برای خود انتخاب میکند حتما ً
فارسی باشد.
وی افزود :به عنوان مثال در تهران استفاده از
نامهای محلی (ترکی ،کردی ،لری ،شمالی و…)
برای واحدهای صنفی ممنوع است و این کار خالف
قانون است.
سرهنگ مرادی گفت :طبق دستورالعمل و
بخشنامهای که به پلیس اعالم شده است اصناف
باید از نامهای محلی فقط در شهر و استانهای
مرتبط با آن نام استفاده کنند.
رئیس پلیس اماکن پایتخت گفت :به عنوان
مثال از اسمهای ترکی باید در استانهای ترک
زبان استفاده شود و بار دیگر تاکید میکنم که
طبق بخشنامه استفاده از این نامها برای واحدهای
صنفی پایتخت ممنوع است.
وی با بیان اینکه استفاده از نامهای خارجی و
التین هم برای واحدهای صنفی ممنوع است،
گفت :پلیس مجری قانون است و موظف به اجرای
قانون ،به همین دلیل هنگامی که واحدهای صنفی
برای اخذ مجوز به ما مراجعه میکنند اگر اسم جز
نامهای فارسی برای مغازه خود انتخاب کرده باشند
مجوز به آنها نمیدهیم.
مرادی خاطرنشان کرد :برخی از کسبه هم قبل از
اخذ مجوز اقدام به نصب تابلو با اسمهای ممنوعه
میکنند که در صورت مشاهده حتما ًبا آنها برخورد
میشود.

مخالفت پلیس با برگزاری نمایشگاه پر
مخاطبدرنمایشگاهبینالمللیتهران
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
از مخالفت پلیس با برگزاری هرگونه نمایشگاه
پرمخاطب در محل نمایشگاه بین المللی تهران در
بزرگراه شهید چمران خبر داد.
سردار محمد حسین حمیدی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره تاثیر برگزاری نمایشگاههای پرمخاطب
بر ترافیک شهر تهران اظهارکرد :پلیس با برپایی
نمایشگاه های تخصصی مشکلی ندارد؛ اما با
برگزاری نمایشگاههای پر مخاطب در محلهایی
مانند محل دائمی نمایشگاه بین تهران و دیگر نقاط
شهر تهران مخالف است.
وی ادامه داد :در همین راستا نیز از برگزاری این
دست نمایشگاهها که می تواند بر روی وضعیت
ترافیکی منطقه تاثیر بگذارد جلوگیری خواهد شد
چرا که معتقد هستیم در این تصمیم باید نظر
تخصصی پلیس و شهرداری نیز به دلیل مدیریت
ترافیک اعمال شود.
حمیدی با اشاره به ممنوعیت برگزاری
نمایشگاههای پر مخاطب در محل نمایشگاههای
بین المللی تهران تصریح کرد :با اینکه مسئولیت
ساماندهی ترافیک شهر به عهده پلیس راهور
و شهرداری تهران است ،اما عجیب است که
تصمیمگیری در مورد برگزاری نمایشگاههای پر
مخاطب در سطح شهر بدون اطالع این دو دستگاه
انجام میشود و بدیهی است که سرفصلهایی
چون ترافیک سنگین و آلودگی هوا که محصول این
تصمیم در معابر و مناطق اطراف نمایشگاه است در
این تصمیم لحاظ نشده است.
به گفته حمیدی ،برگزاری نمایشگاههای
پرمخاطب در مناطق داخلی شهر نه توجیه ترافیکی
و نه زیست محیطی دارد و با هیچ منطقی نیز
قابل توجیه نیست .تجربه پلیس نیز در عرصه
مدیریت شهری و ترافیک نشان داده که برگزاری
چند نمایشگاه پربازدید که قطعا ًمخاطبان خودش
را خواهد داشت طبیعتا ً بر روی ترافیک محدوده
بزرگراه چمران ،خیابان سئول ،چهارراه پارک وی،
خیابان ولیعصر و البته معابر منتهی به آن تاثیر
گذار خواهد بود.

اخبار

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

سارق شیاد طالجات را شناسایی کنید

ایجاد شهر سالمت ویژه معتادان متجاهر
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی که برای
پیگیری مصوبات بازدید رئیس جمهوری به مرکز
نگهداری و درمان و کاهش آسیبهای ماده  ۱۶سروش
رفته بود ،با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :این
همه پیشرفت در این مرکز با حداقل امکانات کار خوبی
است .ارگانهایی مثل شهرداری و بهزیستی که در
حوزه آسیبهای اجتماعی دستی بر آتش دارند باید
پای کار آیند .در حالی که بعضا در مسیرهایی اعتبارات
حوزههای آسیبهای اجتماعی هزینه میشود که هیچ
آثار و برکات ندارد.
به گفته وی ،در مرکز سروش هیچ قرص و شربتی
دارویی نظیر متادون در فرآیند درمان به معتادان داده
نمیشود و در عین حال تالش شده تا به مددجویان این
مرکز شغل و حرفهای آموخته شود.
رحیمی گفت :اکثر قریب به اتفاق خانواده این
مددجویان آنها را طرد و ترک کردهاند و حدود  ۵۰تا
 ۶۰فرد در اینجا فاقد هویت هستند که باید گامهایی
برای اتصال این افراد به حانوادههایشان برداشته شود.
ما در نهایت تمام مددجویان این مرکز را تحویل خانواده
خواهیم داد .با حداقل امکانات طی حدود دو سال
گامهای خوبی برداشته شده است .طی جلسهای برای
رئیس جمهوری ،وزیر کشور و حتی شهردار هزینههای
الزم برای تکامل پروژه این مرکز را توضیح دادهایم.
رئیس پلیس پایتخت با انتقاد از شرایط فعلی
بازپروری معتادان ،تصریح کرد :ما به فرایندهای
بازپروری و اقداماتی که االن در خیلی از مراکز بازپروری
اتفاق میافتد منتقد هستیم و باید اینها را اصالح کنیم.
نباید عزیزان از این انتقادها ناراحت شوند و ما تا روزی
که در این مقام هستیم پای کار ایستادهایم.
ایجاد  ۳۰خانه مهر در کنار مرکز سروش
رئیس پلیس پایتخت در بخش دیگر برنامه نیز از
خانههای مهری که در کنار این مرکز در حال ساخت
است بازدید و اظهار کرد :اقداماتی را انجام دادهایم تا با
کمک یکی از خیرین  ۳۰خانه مهر در کنار مرکز سروش
درست کنیم تا اینگونه ارتباط بین معتاد و خانواده برقرار
شود و در ادامه کار نیز بحث مراکز ورزشی را به عنوان

رئیس پلیس پایتخت ،با اشاره به اقدامات انجام شده برای تجهیز و گسترش مرکز نگهداری و درمان و کاهش آسیبهای ماده  ۱۶سروش و ایجاد «شهر
سالمت» ،گفت :اقدامات الزم برای ایجاد «شهر سالمت» شروع شده و ما طرح کامل و هادی آن را ارائه دادهایم تا این شهرک  ۱۰هزار نفری به همراه مراکزی
در آن مثل مرکز تفریحی و سرگرمی و ورزشی و ...راه اندازی شود و افراد درگیر اعتیاد آرام آرام به جامعه و کار و زندگی باز گردند.

اکثر قریب به
اتفاق خانواده این
مددجویانآنها
را طرد و ترک
کردهاند و حدود
 ۵۰تا  ۶۰فرد در
اینجا فاقد هویت
هستند که باید
گامهایی برای
اتصال این افراد
بهحانوادههایشان
برداشته شود
شهر سالمت در کنار خانههای مهر خواهیم داشت
که در کنار این خانهها درست خواهند شد .رحیمی با
بیان اینکه خانههای مهر با مرکز سروش کامال فاصله
دارد و در حال حاضر تعداد این خانهها  ۳۲سوئیت
است ،ادامه داد :در ادامه کار نیز بحث مراکز ورزشی را
خواهیم داشت که کنار خانههای مهر درست میشوند.
وی با بیان اینکه از روز نخست راهاندازی مرکز سروش
تالش بر پیادهسازی بازپروری انجام شده است ،یادآور
شد :بخشی از مشغولیت ذهنی روزانه من این مرکز
است و مرتبا پیگیر آن هستم .اینجا با جان و دل و فارغ
از مسئولیت اداری کار میکنیم اما با عشق تمام و توکل

به خدا اقدامات را دنبال میکنیم تا حتی شده سالمت
را به یک نفر بازگردانیم .رحیمی ادامه داد :این انگیزه و
اعتقاد و باور و عشق در درون فرماندهی انتظامی تهران
و پلیس مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که هر تعداد
که بتوانیم این عزیزان را از مواد مخدر دور کنیم و به
خانواده و جامعه بازگردانیم .این اتفاق هرچند محدود
اما اینجا رخ داده و این مساله را دنبال خواهیم کرد .ما
با حداقل هزینهها اینجا را اداره میکنیم .گامهای خوبی
برداشته شده و انشالله سرعت میگیرد.
رئیس پلیس پایتخت در بخش دیگر بازدید خود
از گلخانه پرورش گل و گیاه ،کارگاه آهنگری ،کارگاه

صافکاری و نقاشی و کارگاه خیاطی و حسینیه این مرکز
نیز بازدید کرد و گفت :در حال حاضر حدودا هشت
الی  ۹شغل در این مرکز آموزش میدهیم .خیلی از
این مددجویان اینجا این کارها را بلد نبودند و اینجا
آموزش دیدند و مشغول به کار شدند .از همه کسانی
که عالقهمند به انسانها و به ویژه آسیبدیدگان
هستند درخواست میکنیم به این مرکز کمک کنند.
این مرکز با رعایت تمام استانداردها و رعایت درست
فرآیند های الزم برای بازگشت فرد به زندگی و نجات
از اعتیاد خانمان سوز به خانواده ایجاد شده و تا به
جامعه باز گردد.

دلیل صدای انفجار مهیب در نطنز چه بود؟

مانور در آسمان نطنز

شامگاه شنبه منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در آسمان نطنز خبر دادند.
به گزارش فرارو ،شامگاه شنبه خبرگزاریها از شنیده شدن صدای انفجار شدید در آسماننطنزخبر دادند.
ابتدا ایرنا نوشت« :افراد محلی از شنیدن صدای دو انفجار در منطقه بادرود در حدود  ۲۰کیلومتری سایت نطنز
خبر میدهند .سایت نطنز یکی از تاسیسات اصلی هستهای ایران است .پس از آن فرماندار نطنز گفت« :هنوز
جزئیات دقیقی از این موضوع در دست نیست و به محض مشخص شدن شرح ماجرا اعالم خواهد شد».
در ادامه فارس نوشت« :شنیدههای غیررسمی از انهدام یک پهپاد ناشناس حکایت دارد ».فارس صدای انفجار
را مهیب گزارش کرد .خبرگزاری نسیم هم گزارش داد« :شدت انفجار در نطنز به حدی بود که موج انفجار باعث
آسیب به در بعضی خانهها شده است ».در همین حال شبکه خبر صداوسیما درباره علت صدای انفجار شدید در
نطنز اعالم کرد «بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از نطنز یک موشک پدافندی با هدف آزمایش واکنش سریع
به تهاجم احتمالی شلیک شده .این موشک پدافندی با هدایت سایت پدافندی منطقه در آسمان منفجر شده».
فرمانده پدافند هوایی منطقه نطنز هم در این رابطه گفت« :ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی ،یکی
از سامانههای موشکی منطقه آزمایش شد و جای هیچ گونه نگرانی نیست ».او افزود« :برای ارزیابی سامانههای

مستقر در منطقه ،این گونه تمرینات در فضای کامال ً امن و با هماهنگی کامل شبکه یکپارچه پدافندی صورت
میگیرد ».در ادامه یک منبع مطلع محلی در گفتوگو با ایرنا گفت :انفجار در منطقه کویری شهرستان نطنز
ارتباطی با تاسیسات هستهای نداشته و هیچ گونه آسیب و یا تلفاتی نیز در بر نداشته و موضوع در دست بررسی
قرار گرفته است .وی که خواست نامش اعالم نشود ،یادآورشد :این انفجار ساعت  ۲۰و  ۱۵دقیقه شنبه در
آسمان شهرستان نطنر در منطقه کویری اتفاق افتاده و ربطی به تاسسیات هستهای نظر ندارد .وی با بیان اینکه
هیچگونه درگیری هوایی در منطقه روی نداده است ،اظهار کرد :این تک شلیک پدافندی در منطقه کویری این
شهرستان جای هیچگونه نگرانی ندارد و موضوع در دست بررسی است .در همین حال امیر شاهین تقیخانی،
سخنگوی ارتش ،در گفتوگو با بخش خبری ساعت  ۲۱با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر انفجار در منطقه نطنز
و در محدوه تأسیسات هستهای ،گفت« :ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانههای موشکی
منطقه آزمایش شد و این آزمایش برای ارزیابی سامانههای مستقر در منطقه صورت گرفت ».سخنگوی ارتش
افزود« :اینگونه تمرینات در فضای کامال ًامن و با هماهنگی کامل شبکه یکپارچه پدافندی صورت میگیرد و جای
هیچگونه نگرانی وجود ندارد».

وجود بیش از هفت میلیون کودک کار در کشور

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه میتوان با
مشاوره دادن بخشی از روحیه آسیب دیده کودکان کار را ترمیم کرد،
گفت :تا زمانی که خانوادههایشان برای تهیه مایحتاج خود نیازمند
هستند و مشکالت زیرساختی رفع نشده است ،مشاور و مددکار
نمیتوانند نقش موثری را در زندگی این کودکان ایفا کنند.
مصطفی اقلیما ،رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با تاکید
براینکه برای کودکان کار و خیابانی فضایی برای مشاوره و مددکاری
وجود دارد ،به میزان گفت :متاسفانه اغلب کودکان کار به سبب

مشکل در خانواده به خیابان کشیده میشوند ،چراکه اغلب آنان یا
خانواده خود را از دست دادهاند یا خانوادهشان در زندان هستند و برخی
نیز پدرانشان دچار اعتیاد هستند یا نتوانستهاند برای خود شغل پیدا
کنند .وی افزود :تعداد این کودکان در ایران کم نیست و بیش هفت
میلیون کودک کار در ایران وجود دارد؛ تعداد کودکانی که در پایتخت
و درمعابر کار میکنند ،در مقابل تعداد کودکان کار در کارگاهها و
کارخانههای شهرستانها کم است ،چراکه این کودکان در مقابل
مبلغ کمتری حاضر به فعالیت میشوند ،از این رو اغلب کارفرمایان با
حضورشان موافقت میکنند .رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی
ایران با بیان اینکه میتوان با مشاوره دادن بخشی از روحیه آسیب دیده
این کودکان را ترمیم کرد ،عنوان کرد :اما تا زمانی که این خانوادهها
برای تهیه مایحتاج خود نیازمند هستند ،مشاور و مددکار نمیتوانند
نقش پررنگ و موثری را در زندگی این کودکان ایفا کنند .اقلیما با
تاکید براینکه متاسفانه برخی از مددکاران متخصص این حوزه نیستند
و رشته تخصصی و تحصیلی آنها غیر مرتبط است ،گفت :مددکاران
میتوانند علل و عوامل را بررسی کنند ،اما این سازمانها هستند که باید
زیرساختها را فراهم کنند تا شاهد چنین آسیبهای اجتماعی نباشیم.
وی با اشاره به کاهش حضور خیران در این عرصه ،اظهار کرد :امروزه

حتی خیران نیز کمک نمیکنند و ناامید شدهاند؛ متاسفانه برای درمان،
تهیه خوراک و پوشاک نیز کمکها نسبت به گذشته کاهش چشمگیری
داشته و شرایط سختتر شده است.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نبود کودک کار در
کشور را منوط به رفع مشکالت اقتصادی خانوادهها خواند و گفت:
زمانی که اگر هر خانواده چهارنفره سه وعده غذایی خود را فقط به
تخم مرغ اختصاص دهد ،معادل دو میلیون و  ۸۰۰هزارتومان هزینه
وعدههای غذایی ماهانهشان میشود ،چطور میتوان انتظار داشت که
کودکان وارد بازار کار نشوند.
اقلیما ادامه داد :متاسفانه یکی از مسئوالن استان تهران اعالم کرده
بود کودکان کار روزانه تا یک میلیون تومان هم درآمد دارند ،این درحالی
است که برخی مسئوالن و مدیران تا  ۱۰۰میلیون تومان نیز درآمد کسب
میکنند و به این نمیاندیشند که  ۹۹درصد این کودکان نانی برای
خوردن ندارند و مجبور به انجام چنین اموری هستند .رئیس انجمن
علمی مددکاری اجتماعی ایران خاطرنشان کرد :متاسفانه در مراکز از
مددکاران تخصصی استفاده نمیشود ،با این حال مسئوالن نیز باید
مساله کودکان کار را جدی بگیرند و تا زمانی که کارهای زیرساختی رفع
نشود ،معضلی به نام کودکان کار را شاهد هستیم.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت از
دستگیری دو سارق و کشف سرقت اماکن خبر
داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال،
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت گفت:
هفدهم آبان ماه پروندهای با موضوع سرقت از
اماکن خصوصی در کالنتری  ۱۰۶نامجو تشکیل و
برای کشف و پی جویی به پلیس آگاهی پایتخت
ارجاع شد .وی عنوان کرد :محتویات پرونده حاکی از
آن بود  ۳۰مهرماه ،آموزشگاه متعلق به شاکی واقع
در خیابان شریعتی ،مورد سرقت قرار گرفته و اموالی
شامل سه دستگاه لب تاب ،پروژکتور ،دو دستگاه
تلویزیون ،دو عدد پرینتر و  ...به ارزش تقریبی ۸۰۰
میلیون ریال ربوده شده است .سرهنگ دستخال
تصریح کرد :با حضور کارآگاهان در محل سرقت و
تحقیقات محلی مشخص شد دو نفر با یک دستگاه
خودرو پراید سرمهای رنگ اقدام به سرقت اموال
شاکی کردهاند که تصاویر سارقان احصاء و همچنین
هویت متصرف خودرو به نام امید به آدرس میدان
پونک شناسایی شد .رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی
تهران با بیان اینکه کارآگاهان ضمن بررسی تصاویر
سارقان موفق شدند هویت یکی دیگر از سارقان به
اسم ابراهیم را شناسایی کنند ،گفت :متهم در پی
جوئیهای انتظامی به بزه انتسابی معترف شد که
با اعتراف ابراهیم به بزه انتسابی دستگیری دیگر
متهم پرونده در دستور کار قرار گرفت و در عملیاتی
ضربتی امید دستگیر و در تحقیقات از وی به بزه
انتسابی معترف شد؛ همچنین هر دو متهم با دستور
قضائی روانه زندان شدند.

سودوکو

حل جدول

حلسودوکو

افقی:
-1بازیگر مشهور سینمای ایران که این روزها ،فیلم «آتابای» را در
مقام کارگردان به روی پرده دارد – از انواع قایقهای مسابقه -2مادر
– عنصری با عدد اتمی  – 6نت ششم  -3منقار پرده – نام قدیمی
سریالنکا – جهت  -پسندیده « -4هزار» تازی – از ادات ندا – تقسیم
کردن منظم  -5نزدیکی – عکازه – قد کشیدن برنج – نفس خسته -6
سطح – شهری در همسایگی تالش – در هم پیچیدن  -7صف و ردیف
– خشکمزاج – پیام خوش – تپه کوچک  -8نخستین انسان فضانورد
– وفق دادن با شرایط  -9معاون هیتلر – رختشوی – پشیمانی –
مروارید  -10زیر پا مانده – سخن گفتن بدون پیشزمینه – طمع  -11رود
فرانسه – برهنه و عریان – خوشبختی  -نسوان  -12شهر معروف ژاپن
– رود شولوخف – باریکه دریای مدیترانه  -13شهر دارالعباده – حرف
زیادی – نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران – ورزش مادر
 -14از ادات ندا – مجمعالجزایری در اقیانوس هند – پایتخت بحرین
 -15از وعدههای غذایی – بیماری شکاکیت و بیاعتمادی به دیگران.
عمودی:
-1کتاب معروف «امیل زوال» – درنده جنگلی – نامی دخترانه
 -2اسلحه کمری – زیادهخواهی – نامی دخترانه  -3اندک – نداری
ی زمین – شماره ویژه  -4نومیدی – خواب خوش – بانگ
 شکستگ مهیب – پسوند شباهت  -5نادر – از اجزای یک درخت – ریاکاری
لرانی – در قدیم مکانی برای آرد کردن گندم بود –
 -6مسابقه اتومبی 
کمانگیر باستانی  -7ناحیه صنعتی آلمان – پاسبانی – مقرب – گونه
 -8کمبود و کاستی – دلداده ویس  -9عدد نخست – چربزبان – مرغ
بیگانه – خوابیده به شکم  -10درس کشیدنی – از شهرهای آذربایجان
شرقی – زیرک و باهوش  -11پرنده نامهبر – سارق – بیستمین شهر
پرجمعیت کشور که در شمالغربی ایران واقع است  -12ضمیر اشاره
به دور – ابزار کندن زمین – حدس – جیحون  -13انبار کشتی – پلیس
فضای مجازی – کالغ – از ضمایر تازی  -14هوای این روزهای اکثر
کالنشهرهای کشور – تهنشین مایعات – پیش و مقابل  -15هیات
دولت – رفیق مشهدی – جهاز شتر.

1948

جدول

طراح :مجتبی اردشیری

پلیس آگاهی استان البرز با انتشار تصویر سارقی
که در پوشش اقدامات نیکوکاری اقدام به جلب
اعتماد خانم های مسن کرده و با شیوه متقلبانه
ای اقدام به سرقت طالجات آن ها می کرد ،از
شهروندان خواست چنانچه توسط این شخص مورد
سرقت قرار گرفته اند ،برای تشکیل پرونده به پلیس
آگاهی البرز مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ محمد نادربیگی در
این خصوص بیان کرد :در پی ارجاع پرونده ای به
پلیس آگاهی مبنی بر اینکه سارقی با انتخاب سوژه
های خود از بین خانم های مسن خود را به عنوان
نیکوکار معرفی و با اعالم این موضوع که قصد
کمک کردن به افراد مستمند را دارد ،اعتماد آنها
را جلب و پس از نزدیک شدن به آنها به بهانه
خرید طال برای همسرش ،طالجات مالباختگان را
دریافت و با شیوه متقلبانهای اقدام به سرقت آنها
میکرد ،بررسی موضوع در دستورکار کارآگاهان
اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت .وی افزود :در
ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی گسترده
موفق به شناسایی این سارق شده و با تحت نظر
قرار دادن اقدامات نامبرده ،او را در یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به اعتراف
متهم به  40فقره سرقت به این شیوه در استان
های البرز ،تهران ،مازندران ،اصفهان ،هرمزگان و
خراسان رضوی ،اظهار داشت :خوشبختانه با اقدام
جهادی کارآگاهان ،همه مالباختگان سرقتهای
اعتراف شده از سوی سارق شناسایی و تالش
برای کشف سرقتهای احتمالی دیگر ادامه دارد.
سرهنگ نادربیگی در پایان با بیان اینکه تحقیقات
در زمینه شناسایی مالخراموال مسروقه نیز ادامه
دارد ،خاطرنشان کرد :با دستور دادیار شعبه 26
دادیاری دادسرای ناحیه  4کرج ،تصویر بدون
پوشش این متهم حرفه ای در رسانه ها منتشر
می شود تا چنانچه شهروندان با این شیوه و یا
توسط این شخص مورد سرقت قرار گرفته اند،
برای تشکیل پرونده به پلیس آگاهی البرز واقع در
کرج -میدان طالقانی -بلوار تعاون -ساختمان پلیس
آگاهی مراجعه کنند.
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