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اانهداامم باند قاچاقق عتيیقه ددرر ااررددبيیل

خبرگزاارريي فاررسس: اانهداامم باند قاچاقق عتيیقه ددرر ااررددبيیل وو ددستگيیريي 6 تبعه خاررجي به ااتهامم طبابت غيیرمجازز ددرر پاررسس آآبادد
عناوويین مهم ااخبارر كوتاهه اازز حوااددثث ااستانن ااررددبيیل ااست.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، به نقل از پايگاه اطJع رساني پليس، فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي، صنايع

دستي و گردشگري از كشف يك قطعه سنگ نوشته متعلق به دوران اسJمي و انهدام باند قاچاق عتيقه در استان اردبيل خبرداد.

يگان حفاظت ميراث فرهنگي با دريافت گزارشي مبني بر وجود اشياي تاريخي فرهنگي در دست عده اي قاچاقچي اموال

فرهنگي در شهرستان پارس آباد و بيله سوار تحقيقات خود را در اين رابطه آغاز كردند. 

ماموران اين يگان با همكاري ماموران انتظامي شهرستان پارس آباد و بيله سوار طي يك معامله صوري، موفق به كشف و ضبط

يك قطعه سنگ نوشته تاريخي متعلق به دوره اسJمي و انهدام باند قاچاق اشياي عتيقه شدند. 

6 تبعه خارجي به اتهام طبابت غيرمجاز در پارس آباد  *دستگيري 

شش تبعه خارجي كه بصورت غير مجاز اقدام به دندانپزشكي در شهرستان پارس آباد مي كردند به دام افتادند. 

ماموران پليس اطJعات و امنيت عمومي پارس آباد از طريق گزارشات مردمي واصله به مركز فوريت هاي پليسي 110 از

فعاليت غير مجاز شش تبعه خارجي در امر دندانپزشكي در منطقه مطلع و اقدامات گسترده اي را در اين زمينه آغاز كردند. 

بر اين اساس، ماموران در تحقيقات صورت گرفته دريافتند كه اين افراد با معرفي خود به عنوان دندانپزشك و انجام طبابت

غيرقانوني، اقدام به اخاذي كJن از مردم كرده و در يكي از هتل هاي شهر پارس آباد ساكن هستند. 

با اقدامات صورت گرفته دندانپزشكان غيرمجاز دستگير و از آنان مقادير قابل توجهي ابزار، تجهيزات دندانپزشكي و تعدادي

دندان هاي مصنوعي پيش ساخته كشف و ضبط شد. 

افراد دستگير شده با پرونده تنظيمي تحويل مراجع ذيصJح قانوني شدند. 

*اعدام سوداگر مرگ در زندان اردبيل 

يك قاچاقچي موادمخدر در اردبيل از دار مجازات آويخته شد. 

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل به نقل از روابط عمومي دادگستري استان اردبيل حكم اعدام صادره در خصوص فردي

23 گرم توسط ماموران دستگير شده بود پس از سير مراحل قانوني كه به جرم قاچاق و نگهداري هروئy به مقدار يك كيلو و 

پرونده طي مراسمي در محوطه زندان مركزي اردبيل اجرا شد. 

انتهاي پيام/س20.
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