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نیروهای امداد روسیه موفق شدند تا جان ۲۰ 
ماهیگیر آماتور را از مرگ نجات دهند.

به گزارش ریانووستی، این ماهیگیران بر روی تخته 
یخی بزرگ در دریای آخوتســک در منطقه ســاخالین 

مشغول ماهیگیری بودند که ناگهان دچار حادثه شدند.
در پی تماس و درخواست کمک، امدادگران با بالگرد 

و قایق به کمک آنها شتافتند و آنها را از میان یخ و آب های شمالی نجات دادند.
حال تمامی آسیب دیدگان این حادثه خوب اعالم شده است.

ماهیگیری بر روی دریاچه های یخ زده در روسیه، یکی از تفریحات مردم در 
این کشور است که هر از چند گاهی با حوادث دلخراشی همراه می شود.

اشرافی گری خاندان آل سعود که خود را خادم 
حرمین شریفین می دانند و انتقال 459 تن وسایل 
مختلف از جمله قاشــق و چنگال از عربســتان 
ســعودی به اندونزی برای هیئت این کشــور در 
جاکارتا و جزیره بالی باعث تعجب رسانه های این 

کشور جنوب شرق آسیا شد.
به گــزارش ایرنا، در حالی که بیش از 100 میلیــون نفر از مردم اندونزی و 
حدود 39 درصد از جمعیت عربســتان با معضل فقر دست و پنجه نرم می کنند، 
خاندان و کاروان یکهزار و 500 نفره آل سعود که برای رایزنی و گردش به اندونزی 
ســفر می کنند، با چند فروند هواپیما 459 تن وسایل و تجهیزات را هشت هزار 
کیلومتر از این کشور حاشیه خلیج فارس تا جاکارتا و جزیره بالی منتقل می کنند.
این جابجایی وســایل روز شنبه در رســانه های اندونزی بازتاب گسترده ای 
داشــت و رسانه های این کشور جنوب شرق آسیا اعالم کردند آل سعود برای این 
ســفر 9 روزه 63 تن کاال و تجهیزات به جاکارتا و 396 تن به فرودگاه بین المللی 

جزیره بالی منتقل می کند.
پله برقی، چند خودرو مرســدس بنز، دســتگاه ایکس ری، کارد و چنگال و 
بشقاب، مواد غذایی و نوشــیدنی، تجهیزات دفتری و اداری و مبلمان از وسایلی 
اســت که آل سعود در حالی که کشورشــان با کاهش قیمت نفت و بحران مالی 

روبروست، برای سفری 9 روزه به اندونزی انتقال می دهند.
چندین پرواز انواع هواپیمای بوئینــگ انتقال این تجهیزات را پیش از ورود 
کاروان پادشاه عربستان به اندونزی آغاز کرده اند و شرکتی در اندونزی 178 کارگر 
در جاکارتا و 394 کارگر در بالی برای جابجایی این وسایل در نظر گرفته است و 

مشغول فعالیت هستند.
از 15 تــا 28 فوریــه )27 بهمن تا 10 اســفند( 620 نفر از عربســتان به 
اندونزی منتقل شده تا تدارکات برای این سفر را انجام دهند و »ملک سلمان بن 
عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی که خود را خادم حرمین شریفین می نامد نیز 
با کاروانی 800 نفره به همراه 25 شاهزاده از اول تا نهم مارچ )11 تا 19 اسفند( 

به جاکارتا و بالی سفر می کند که 6 روز آن سفر تفریحی است.
ورود ملــک ســلمان و هیئت همراه بــه اندونزی با چهــار فروند هواپیمای
 400-747، 777 و یک فروند هواپیمای بوئینگ 757 است که برای امور پزشکی 

و انتقال بیمار مورد استفاده قرار می گیرد.
این سفر اشرافی خاندان آل سعود به اندونزی در حالی صورت می گیرد که فقر 
از مهم ترین معضالتی اســت که مردم عربستان با آن دست و پنجه نرم می کنند 
و براساس گزارش کمیته ملی مبارزه با فقر عربستان، حدود 39 درصد مردم این 

کشور زیر خط فقر هستند.
از سوی دیگر دخالت عربستان در بحران سوریه، مهندسی انقالب های مردمی 
کشــورهای عربی، تجاوز به یمن و حمایت از تروریســم هزینه زیادی را متوجه 

حکومت این کشور کرده است.
پس از ابتر ماندن طرح عربستان برای رسیدن به اهدافش در یمن طی مدت 
کوتاهی و با شــروع جنگ فرسایشی در یمن بحران اقتصادی گریبان آل سعود را 
گرفت و رکود در این کشــور به باالترین میزان خود در 4 ســال گذشته رسید و 

عربستان با کسری بودجه مواجه شد.
عربستان سال گذشته میالدی با کسری بودجه 79 میلیارد دالری روبرو شد 
و امسال نیز پیش بینی می شــود این کسری بودجه افزایش یافته و سایه اقتصاد 

ریاضتی بر سر مردمان این کشور سنگینی کند و فقر افزایش یابد.

تزریق یک دوجین دوز پادزهر به پســربچه 
۱۰ ســاله اســترالیایی جان او را از نیش یکی از 

کشنده ترین عنکبوت های جهان نجات داد.
به گزارش ایســنا، تصور می شــود تزریق این حجم 

پادزهر به یک بیمار در استرالیا بی سابقه باشد.
»متیو میچل« 10 ســاله به پدرش در تمیز کردن 

انباری کمک می کرد که یک »عنکبوت قیف ساز« او را گزید.
این پسربچه چند بار تشنج کرد، حدقه چشم هایش گشاد شد و کف به دهان 
آورد. خانواده متیو با بستن پیراهن او به دور محل گزیدگی جلوی گسترش زهر 

در بدنش را گرفتند.
دیلی تلگراف استرالیا منتشر کرد که حجم پادزهری که به این کودک تزریق 

شده، سه برابر باالترین حجمی است که پیش از این ثبت شده است.
عنکبوتی که متیو را گزیده بود به پارک خزندگان استرالیا در نزدیکی سیدنی 

منتقل شد و در آن جا زهر این عنکبوت کشیده شد.
به گزارش بی بی سی، مدیر پارک خزندگان می گوید متیو خیلی خوش شانس 

بوده که پس از این حادثه زنده مانده است.

»بریو اون واسن« که در ۱۸ سالگی به عضویت 
تــکاوران تفنگداران دریایی ســلطنتی انگلیس 
درآمده بود به دلیل مشکالت روانی خودکشی کرد.
به گزارش رسانه  انگلیسی »دسن«، »بریو اون واسن« 
تفنگدار دریایی سلطنتی انگلیس که در سن 18 سالگی 
به عنوان جوان ترین ســرباز به افغانستان اعزام شده بود 
و شاهد کشته شدن 8 نفر 
از همرزمانش توسط طالبان 

بود.
از  پــس  اون واســن 
مشــاهده کشــته شــدن 
همرزمانش در افغانســتان 
دچار کابوس های شــبانه و 
بود  شده  شــدید  ناراحتی 
و همــواره تــالش می کرد 
تا مشــکالت خود را از دید 

دیگران پنهان کند.
این تفنگدار دریایی در 
26 ســالگی دست به خودکشی زد و هنگامی از سوی نامزدش در آپارتمان محل 

سکونت وی پیدا شد که از سقف خانه خود را دار زده بود.

پنهان کردن چک پول در خودروی پلیس
سرویس شهرستان ها: جانشــین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: به 
دنبال طرح شــکایت یکی از شهروندان کنگاوری مبنی بر سرقت کیف حاوی دو 
میلیارد ریال چک پول توســط بانوی جوانی دراین شهر، رسیدگی به موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ علیرضا مرزبانی با بیــان اینکه از طریق چهره نــگاری و کنترل 
دوربین های مدار بســته، زن سارق شناسایی شــد ادامه داد: ماموران متهم را در 
یکــی از خیابان های کنگاور دســتگیر کردند.  وی تصریح کــرد: متهم در زمان 
دستگیری مورد بازرسی قرار نگرفت و وی برای مبرا شدن از اتهام سرقت هنگام 
انتقال به مقر انتظامی، چک پول های سرقتی را داخل خودروی گشت پلیس پنهان 
کرد. سرهنگ مرزبانی گفت: در بازجویی های صورت گرفته فرد دستگیر شده به 
بزه انتســابی اعتراف نکرد اما با توجه به تناقض گویی هایش، ظن مأموران نسبت 
به سرقت چک پول ها توسط متهم افزایش یافت، لذا خودروی انتقال متهم مورد 
بازرســی قرار گرفت.  وی با اشاره به کشف دو میلیارد ریال چک پول سرقتی از 
داخل خودرو، افزود: با انگشت نگاری از متهم مشخص شد که وی پیش از این نیز 

چند بار به جرم سرقت در خراسان رضوی دستگیر شده است.
قاچاقچی جریمه شد 

زاهدان- ایرنا: رئیس تعزیرات حکومتی زابل اظهار داشــت: ماموران مرزبانی 
هیرمند با کنترل پل ابریشم یک دستگاه خودروی تریلر اسکانیا که از افغانستان 
وارد ایران شده بود، توقیف و در بازرسی از آن 485 هزار نخ سیگار قاچاق کشف 

کردند.
محمدحســین جهان آبادی با اشاره به جاســازی این میزان سیگار در تریلر 
گفت: پرونده ای در این زمنیه تشــکیل و در تعزیرات حکومتی زابل مورد بررسی 
قــرار گرفت. وی ادامــه داد: با توجه به مدارک موجود در پرونده، قاضی شــعبه 
رسیدگی کننده تخلف راننده را محرز دانست لذا وی به ضبط کاالهای مکشوفه و 

پرداخت 800 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
دستگیری فروشندگان مواد محترقه 

سرویس شهرستان ها: معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: 
7 توزیع کننده مواد محترقه غیرمجاز ظرف 48 ســاعت در این اســتان دستگیر 

شدند.
سرهنگ سیامک قاســمی افزود: مقدار قابل توجهی مواد محترقه پرخطر از 
این افراد کشــف شده اســت. وی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده برای سیر 

مراحل قانونی به مقام های قضایی معرفی شدند.
نجات از چوبه دار

کرج- خبرگزاری فارس: رئیــس ندامتگاه کرج گفت: یک زندانی محکوم به 
قصاص نفس از چوبه دار رهایی یافت.

 ســید مجتبی حســینی با بیان اینکه قتل درجریان یک نزاع رخ داده بود، 
اظهارداشت: با توجه به سن زندانی و تغییر رفتارش در زمان تحمل کیفر، اولیای 

دم در زمان اجرای حکم، حاضر به رضایت با گرفتن دیه شدند.
رئیس ندامتگاه کرج تأکید کرد: بعد از اخذ رضایت پرونده متهم به شــورای 

حل اختالف مستقر در ندامتگاه کرج برای طی مراحل قانونی فرستاده شد.
کشف تنقالت قاچاق 

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی دلیجان گفت: ماموران انتظامی این 
شهرســتان در یکی از محورهای ارتباطی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند 

و آن را متوقف کردند.
سرهنگ علی هاشمی افزود: کامیون حامل کاالی قاچاق تحت پوشش مواد 

پالستیکی بود که از جنوب کشور به مقصد تهران بارگیری شده بود.
وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این کامیون 3 هزار و 600 بسته تنقالت 

و مواد غذایی قاچاق به ارزش 200 میلیون ریال از آن کشف کردند. 
ســرهنگ هاشــمی تصریح کرد:  راننده این خودرو به دلیل نداشتن مدارک 

قانونی دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
مرگ در آتش 

گنبدکاووس – خبرگزاری فارس: معــاون فرهنگی و اجتماعی هنگ مرزی 
اترک شهرستان گنبدکاووس گفت: حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در روستای 

آرا قویی بخش مرزی داشلی برون مرگ یک بانو را رقم زد.
ســرهنگ جواد کارکن با بیان اینکه آتش سوزی مزبور به دلیل برخورد پتو با 
بخاری رخ داد اظهار داشت: اهالی روستا و همسر این زن جوان تالش کردند که 
آتش را خاموش کنند اما تالش آنان بی نتیجه ماند و این بانوی 23 ساله در آتش 
جان باخت. گفتنی است در زمان مشابه وقوع این حادث یک فقره آتش سوزی در 
بلوار دانشــجوی گنبدکاووس رخ داد که با اطفای حریق توسط آتش نشانان هیچ 

خسارت جانی در پی نداشت.
قاچاق پوشاک

سرویس شهرســتان ها: رئیس پلیس آگاهی اســتان یزد گفت: ماموران این 
فرماندهی هنگام پایش خودروهای عبوری درمحورهای مواصالتی استان به یک 

دستگاه تریلر دانگ فنگ مشکوک شدندو آن را متوقف کردند.
سرهنگ حسین رضایی با اشاره به کشــف 5 هزار و 120 قلم انواع پوشاک 
خارجــی قاچاق تصریح کرد: ارزش این محموله یک میلیارد و 180 میلیون ریال 
برآورد شده و مقصد آن شمال کشور بوده است. رئیس پلیس آگاهی استان یزد با 
بیان اینکه دو قاچاقچی دراین رابطه دستگیر شدند، اظهارداشت: محموله کشف 
شده به اداره گمرک اســتان تحویل داده شد و متهمان دستگیرشده به سازمان 

تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شدند
قاتل خاموش

بومهن- خبرگزاری مهر: مسئول فوریت های پزشکی بومهن از مرگ خاموش 
پدر و مادر بومهنی خبر داد.

نادر شــایان اظهار داشــت: فوت پدر و مادر بومهنی در تمــاس با اورژانس 
شهرســتان پردیس اطالع داده شد. وی افزود: امدادگران به سرعت عازم به محل 
حادثه شدند و مشاهده کردند دو نفر جان خود را از دست دادند. مسئول اورژانس 
پردیس نیز گفت در زمان نشــت گاز منواکسید کربن فرزندان این زوج در منزل 
حضور نداشتند. وی افزود: نشت گاز منواکسید کربن از لوله بخاری علت بروز این 

حادثه اعالم شده است.
انبارمواد محترقه لو رفت

ســرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی مازندران گفــت: ماموران پلیس 
قائم شــهر موفق شــدند یکی از عامالن اصلی تهیه و توزیع مواد محترقه در این 

شهرستان را شناسایی و دستگیر کنند.
سرتیپ سید محمود میرفیضی افزود: ماموران در بازرسی از محل دپوی مواد 
محترقه توسط نامبرده ،بیش از 100 هزار عدد از انواع مواد محترقه کشف کردند.

به گفته وی، متهم با تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شد.
بازداشت عامل اسیدپاشی

همــدان- خبرنگار کیهان: زنی که اقدام به اسیدپاشــی به صورت زن جوان 
آرایشگر کرده بود، توسط ماموران پلیس شهرستان نهاوند دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند گفت: این اســیدپاش به قصد ســرقت 
طالهای زن آرایشــگر وارد آرایشگاه وی شد اما وقتی که با مقاومت او مواجه شد 
اســیدی را که همراه داشت به صورت زن آرایشگر پاشید. سرهنگ منصور ملکی 
ادامه داد: با انجام عملیات تجســس، سرانجام اســیدپاش فراری در کمتر از سه 
ساعت پس از ارتکاب جرم، توســط نیروهای پلیس نهاوند دستگیر شد. گفتنی 

است جزئیات این حادثه توسط کارشناسان مربوطه تحت رسیدگی قرار دارد.
شترهای با پالک های جعلی

زاهدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی ســراوان گفت: به دنبال دریافت 
خبری مبنی بر قاچاق شــتر از کشور همجوار با پالک جعلی بررسی موضوع در 

دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت. 
سرهنگ احســانعلی آذرپودینه افزود: ماموران پس از شناسایی محل انتقال 
شترها به محل مورد نظر اعزام شدند و در آنجا به یک کاروان شتر برخورد کردند. 
وی تصریح کرد: در این عملیات ماموران 25 نفر شــتر قاچاق با پالک های جعلی 

کشف کردند.
عصبانیت مرد را به کالنتری فرستاد

ســمنان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان سمنان گفت: خانمی 
شــاهرودی ســاعت یک بامداد با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گرفت و 
گزارشــی مبنی بر اینکه همســرش در حال ضرب و شتم شدید دخترشان است 

ارائه کرد. 
ســرتیپ روح االمین قاسمی با اشــاره به اعزام ماموران به محل مورد نظر و 
اقدامات روانشناسانه ماموران جهت دعوت مرد عصبانی به آرامش گفت: در حالی 
که مامــوران پلیس منتظر خروج پدر از زیرزمیــن و گفت وگو با وی بودند مرد 
عصبانی با سالح شکاری خارج شد و بی مقدمه به سمت ماموران انتظامی شلیک 
کرد. قاســمی از مصدومیــت دو مامور پلیس از ناحیه پا و اعــزام آنان به مراکز 
درمانی خبر داد و اظهار داشــت: متهم که سابقه درگیری دارد پس از شلیک به 
سمت ماموران و دختر نوجوان خود و همسرش حمله ور شد که با حضور به موقع 

مسئوالن انتظامی شاهرود دستگیر و به کالنتری منتقل شد.

برنامه محافل و مساجد

* هیئت رزمندگان اســالم تهران بزرگ، حسینیه حضرت 
فاطمه)س(، میدان سپاه، خیابان پادگان ولی عصر)عج(

- مراســم عــزاداری شــهادت حضــرت فاطمه)س( با ســخنرانی 
حجت االســالم ســید محمد مهدی میرباقری و مداحی آقایان: محمود 

تاری، بهرام جمال پور و سید حمید میرعمادی
- از دوشنبه 95/12/9 تا چهارشنبه 95/12/11 از ساعت 7 صبح.

رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با هشــدار نســبت به وجود آنفلوانزای 
پرندگان در بیش از ۱5 اســتان کشور، گفت: مرغ، 
تخم مرغ و هر گونه پرنده سنتی تا اطالع ثانوی از 

نظر وزارت بهداشت مورد تایید نیست.
محمود ســروش به ایرنــا گفت: بیمــاری آنفلوانزای 
پرندگان بــا نوع ویــروس غالب H5N8 در بســیاری از 
کشورهای دنیا به خصوص در منطقه سیبری تا شاخ آ فریقا 
موجب ریزش زیادی از پرندگان شــده است و در بیش از 
15 استان کشــور نیز این پدیده مشاهده شده و افزایش 

یافته است.
ســروش با بیان اینکه ریزش پرندگان در بسیاری از 
مناطق کشــور حتی در مناطق شــهری و به خصوص در 
نزدیکی تاالب ها وجود دارد، تصریح کرد: در تمام مناطقی 
که ریزش پرندگان مهاجر دیده شده و ابتالی پرندگان به 
آنفلوانزا تایید شــده است و به طور کلی در سراسر کشور 
از مردم می خواهیم که در صورت مشاهده ریزش پرندگان 
بدون فوت وقت و به ســرعت موضوع را بــه بهورزان در 
شبکه بهداشت، کارشناسان بهداشت، دهیاری ها، سازمان 

دامپزشکی یا ماموران سازمان محیط زیست خبر دهند.
وی افــزود: به طور جدی از مــردم می خواهیم که از 
دســت زدن و تماس با پرندگان مرده یــا حتی پرندگان 

مهاجر زنده خودداری کنند. توصیه اکید وزارت بهداشت 
این اســت کــه والدین مراقبت کنند و بــه کودکان خود 
آمــوزش دهند که تا اطالع ثانــوی بچه ها به هیچ وجه به 

پرندگان مهاجر چه زنده و چه مرده دست نزنند.
محدودیت های مصرف خوراکی پرندگان

رئیــس اداره مراقبــت از بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت ادامــه داد: در مورد مصرف مــرغ و تخم مرغ، 
توصیه وزارت بهداشــت این است که فقط از مرغ و تخم 
مرغ هایی که مهر و تاییدیه ســازمان دامپزشکی یا وزارت 
جهاد کشــاورزی را دارند، استفاده شود، مصرف این اقالم 
مجاز است اما از مردم می خواهیم تا اطالع ثانوی از مصرف 
پرندگان ســنتی به خصوص خرید در مراکز زنده فروشی 
خودداری کنند. ســروش تاکید کرد: مرغ، تخم مرغ و هر 
گونه پرنده ســنتی تا اطالع ثانوی از نظر وزارت بهداشت 

مورد تایید نیست.
وی افزود: برای مصرف مرغ های مجاز نیز بهتر اســت 
افراد هنگام شست و شوی آن، از دستکش استفاده کنند. 
انتقال ویروس آنفلوانزای پرندگان از طریق ترشحات بدن 
آن صورت می گیرد و ممکن اســت آلودگی دست موجب 
انتقال این ویروس شود. البته برخی افراد احتیاط بیشتری 
دارند و هنگام شســت و شوی مرغ از ماسک هم استفاده 
می کنند که از نظر وزارت بهداشت خیلی ضرورت ندارد اما 

استفاده از آن نیز منعی ندارد.
ســروش گفت: افرادی که در معرض مرغ و پرندگان 
سنتی هســتند باید به مراکز بهداشــتی مراجعه کنند و 
داروی پروفالکســی را دریافت و به مدت پنج روز مصرف 
کنند. این افراد مصرف ایــن دارو را جدی بگیرند و آن را 
دور نریزند، ضمن اینکه همه این افراد حتما باید واکســن 

آنفلوانزای انسانی تزریق کنند.
رئیــس اداره مراقبــت از بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت ادامه داد: ویــروس H5N8 آنفلوانزای پرندگان 
واکســن ندارد اما آنفلوانزای فصلی انســانی واکسن دارد. 
تزریق این واکســن به خاطر این اســت که مبادا ویروس 
آنفلوانزای انســانی با آنفلوانزای پرندگان ترکیب شــود و 
یک ویروس جدید ایجاد شــود که می تواند بســیار واگیر 
باشــد و حتی پاندمی جهانی ایجاد کند. ســروش افزود: 
افــرادی که به هر طریق با پرندگان تماس داشــته اند اگر 
دچار تب شــدند، وقت را تلف نکنند و به سرعت به یکی 
از مراکز بهداشتی مراجعه کنند تا برای آنها آزمایش انجام 
شود، ماموران وزارت بهداشت منتظر ارجاع به بیمارستان 

نمی شود و همان جا از فرد آزمایش می گیرند.
هیچ مورد انسانی

 از آنفلوانزای پرندگان در ایران نداشته ایم
وی اظهار داشــت: تاکنون حتی یک مورد انســانی 

مبتال به آنفلوانزای پرندگان یا شبه آنفلوانزای پرندگان 
در کشــور نداشــته ایم اما اقدامات پیشــگیرانه مانند 
واکسیناســیون، توزیع دارو و نمونه گیری بین افراد در 

معرض خطر ادامه دارد.
ورود افراد بیمار به مرغداری ها ممنوع

رئیــس اداره مراقبت از بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت گفت: توصیه اکید وزارت بهداشت این است 
که در مرغداری هــا فقط کارگران و افــرادی را به کار 
بگیرند که کامال سالم باشــند و فعالیت افرادی که هر 
نوع بیماری مانند بیماری های تنفســی، آسم یا بیماری 
قلبی، ســابقه جراحی قلب یا هر نوع پیوند عضو دارند 
یا به هر علت از جمله شــیمی درمانی یا مصرف دارو یا 
بیماری، ضعف ایمنی بدن دارند یا افراد باالی 65 سال 

در مرغداری ها ممنوع است.
سروش گفت: افراد ســالمی که در مرغداری ها کار 
می کننــد نیز حتما باید از امکانات و وســایل حفاظت 
فردی اســتفاده کنند و لباس کامل بپوشند. در صورت 
مشاهده پرندگان مشکوک به بیماری نیز باید بالفاصله 
با حضور ماموران دامپزشــکی و وزارت بهداشــت کل 
محدوده مرغداری، پاکســازی و مصون ســازی شود و 
پرندگان مشــکوک به آلودگی به ویروس آنفلوانزا باید 

معدوم شوند.

وجود آنفلوانزای پرندگان در بیش از ۱5 استان کشور

وزارت بهداشت: از مصرف مرغ و تخم مرغ های محلی خودداری کنید

شهردار تهران جزئیات افتتاح سه خط متروی 
جدید پایتخت را تشریح کرد.

به گزارش ایســنا، محمدباقــر قالیباف صبح دیروز 
در آییــن بهره برداری از 110 پروژه عمرانی، ترافیکی و 
سه نقطه منطقه 2 با بیان این که ما هنوز نتوانسته ایم 
آن طور که در شــأن مردم تهران به خصوص معلوالن، 
محرومان و خانواده های شهداست خدمت  کنیم، گفت: 
با این حال خدا می داند که در طول مدت مســئولیت و 
مأموریتی که در شهرداری داشته ایم حتی یک لحظه از 

خدمت رسانی به این افراد غافل نبوده ایم.
وی با بیان این که ما منتظر برگزاری مراســم برای 
افتتاحیه هــا نمی مانیم، گفت: به محــض این که یک 
پروژه ای آماده شود، بالفاصله این پروژه به بهره برداری 
می رسد و ما معطل و منتظر برگزاری مراسم نمی مانیم.

قالیباف با اشاره به نقش توسعه مترو در شهر تهران، 
گفت: ما مصمم هستیم که خط 3 مترو را تکمیل کنیم 
و با تکمیل خط 3، جمعــا 5 خط مترو به بهره برداری 
کامل می رسد و می توانیم ساخت سه خط دیگر مترو را 

با سرعت پیش ببریم.
وی افزود: متاســفانه با این حال فضاســازی هایی 
صورت می گیرد که کارهای عمرانی شهرداری تعطیل 
شــده و در شــهرداری کســی کار نمی کند اما مردم 

می بینند که بخش زیادی از پروژه ها در حال انجام است 
و این در حالی اســت که پروژه های بزرگ ما همچون 
مترو زیر زمین است و کســی آن را نمی بیند، اما باید 
بگویــم که کارگران به صورت ســه شــیفت و به طور 

شبانه روزی در حال پیش بردن ساخت مترو هستند.
شــهردار تهران با تشــریح خط متــروی فرودگاه 
امام خمینی، بیان کــرد: این خط مترو 35 کیلومتری 
بر دروازه ورودی شهر اســت و تست گرم این خط در 
دهه ســوم اسفند انجام می شــود و رفت و آمد به طور 
آزمایشــی صورت می گیــرد و در 15 فروردین 96 نیز 

رسما مسافرگیری این خط آغاز می شود.
قالیباف با بیــان این که خط 6 مترو نیز حداکثر تا 
45 روز آینده افتتاح می شود، گفت: همزمان با راه اندازی 
خط 7 نیز شاهد یک اتفاق دیگر در محدوده محله گیشا 
هســتیم به طوری که پل فلزی گیشا نیز به طور کامل 
جمع آوری می شود و در این نقطه شاهد تقاطع سه تونل 
خط 7، خــط 6 و تونل خودرو خواهیم بود. وی با بیان 
این که تا نیمه اردیبهشت 10 ایستگاه دیگر مترو افتتاح 
می شــود، گفت: خط 7 تا ایستگاه میدان صنعت پیش 
می رود و از آن جایی که یک مشــکلی در بحث تملک 
یک ایستگاه مانده به میدان صنعت داریم، باید بگویم که 

اوایل اردیبهشت مترو به میدان صنعت می رسد.

شهردار تهران با اشــاره به امکانات موجود در شهر 
تصریح کرد: با این که معتقدیم امکانات موجود در شأن 
مردم نیست، اما مردم نیز از این امکانات به شکل صحیح 
استفاده نمی کنند چرا که ما در برخی اتوبان ها همچون 
صدر، نیایش و ... مقررات را به نحو احسن اجرا می کنیم 
و می توانیــم این نظم را به کل شــهر و همه بزرگراه ها 
تعمیم دهیم و این نیازمند همراهی و کمک مردم است.
قالیباف با بیان این که امروز در شهر تهران به ازای 
هر 6 کیلومتر، یک ایســتگاه آتش نشانی ایجاد شده و 
در بدترین شــرایط آتش نشــانان ظرف چهار دقیقه به 
محل حادثه می رســند، گفت: برای آن که شهر را بهتر 
اداره کنیم، نیازمند تعامل سازنده و دقیق هستیم و بر 
همین اســاس طی 1/5 تا دو سال گذشته به اقدامات 
مینیاتــوری و اصــالح امور در مقیــاس کوچک روی 
آورده ایــم چرا که معتقدیم شــهر نیازمند کار، تالش، 
فرهنگ سازی و آموزش است که باید علما و مساجد نیز 

در این فرهنگ سازی ما را کمک کنند.
وی در پاســخ به اعتراض یکی از شــهروندان که 
حین ســخنرانی وی نســبت به ارائه زمین به یکی از 
قومیت ها که جنب ورزشــگاه و متعلق به مسجد است، 
گفت: شهرداری تهران در بحث توسعه مساجد گام های 
جدی برداشته است و عالوه بر کمک به تعمیر و تجهیز 

مساجد نسبت به ساخت یا ارائه زمین به 400 مسجد 
اقدام کرده و 180 مســجد نیز به بهره برداری رســیده 

است.
شــهردار تهران بــا بیان این که تهــران یک ایران 
کوچک اســت و طوایــف و گروه هــای مختلف در آن 
زندگی می کننــد، گفت: ما در مباحث طوایفی دخالت 
نمی کنیم و اگر چنین چیزی در اســناد ثابت شود که 
زمین جنب ورزشگاه وقف مسجد بوده و برای گسترش 
مسجد در نظر گرفته شــده این واگذاری عالوه بر این 
که غیرقانونی اســت، خالف شــرع نیز هست، اما اگر 
ثابت شود که این زمین متعلق به مسجد نیست و وقف 
نشده و برای ساخت حسینیه و ... واگذار شده است باید 
تحمــل کنیم و نگوییم که چرا این زمین به آن ها داده 
شده اســت؟ قالیباف با بیان این که شهرداری به همه 
تشکل های مردمی اعم از مسجد یا حسینیه و ... کمک 
می کند، گفت: شهردار منطقه 2 را موظف خواهم کرد تا 
در یک هفته بحث تملک زمین کنار مسجد و ورزشگاه 
را پیگیری کند و شخصا بر این موضوع نظارت می کنم.

به گزارش ایســنا، در این مراسم عباس جدیدی و 
مختاباد دو عضو شــورا نیز حضور داشتند و از خانواده 
آتش نشان شهید نظری که در حادثه پالسکو به شهادت 

رسید نیز تقدیر شد.

عیدانه قالیباف به پایتخت نشینان

بهره برداری از متروی فرودگاه امام تا ۱5 فروردین، افتتاح 10 ایستگاه مترو تا اواسط اردیبهشت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار امیدواری کرد 
مرجع قضایی با توجه به سرقت مسلحانه ای که سارقان 
صرافی میدان فردوسی انجام داده اند، آنها را به عنوان 

محارب اعالم کند.
به گزارش فارس، ســردار حسین ساجدی نیا در حاشیه 
بازسازی صحنه ســرقت صرافی در میدان فردوسی در جمع 
خبرنگاران به بیان جزئیات این دســتگیری پرداخت و اظهار 
داشت: هفته گذشته سرقتی مسلحانه در یکی از صرافی های 
تهران به وقوع پیوست که طی آن یکی از اعضای صرافی نیز 

مجروح شد. 
ســاجدی نیا تصریح کــرد: با اطالع از این خبر ســرقت 
مســلحانه، بالفاصله دستگیری سارقان در دستورکار پلیس و 
آگاهی تهران قرار گرفت و بعد از 48 ســاعت عوامل سرقت 

شناسایی شدند. 
وی افزود:  این افــراد دو نفر بودند و به همراهی یک نفر 
دیگر در این ســرقت شرکت کرده بودند که پس از سرقت به 
اســتان های غربی کشــور گریخته بودند و با همکاری پلیس 

استان لرستان این افراد دستگیر و به مرکز منتقل شدند. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص اموال ســرقت 
شده، گفت: حدود 70 میلیون تومان از این صرافی به سرقت 
رفته بود که این افراد آن را به پول ایرانی تبدیل کرده بودند؛ 

بر این اساس حساب های این افراد مسدود شد. 
وی اظهــار امیدواری کرد کــه مراجع قضایی ســریعاً 
این موضوع را در دســتورکار قرار داده و با توجه به ســرقت 
مسلحانه ای که این افراد انجام داده اند، آنها را به عنوان محارب 

اعالم کند تا بتواند در کاهش جرم تأثیر داشته باشد. 
شناسایی چند مظنون 

در پرونده سرقت خودروی حمل پول 
ساجدی نیا در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه دادستان 
تهران مدعی شده است که واکنش پلیس در حوادث به هنگام 
نیست، اظهارداشت: در خصوص واکنش پلیس به حوادث باید 
مــردم نظر بدهند کــه آیا پلیس تهران توانســته در صحنه 

حوادث به هنگام عمل کند یا خیر.
وی تاکید کرد: شناسایی سارقان مسلح صرافی در تهران 

طی 48 ســاعت و دســتگیری کمتر از یــک هفته واکنش 
مناســبی محسوب می شــود؛ همچنین در حوادث مختلفی 
همچون اسیدپاشی، سرقت های خشن و مواردی از این قبیل 
پلیس تهران کمتر از 48 ســاعت عوامل را شناسایی می کند 

که این نشان از کارآمدی پلیس تهران است.
این مقام ارشــد انتظامی پایتخت در خصوص ســرقت 
خودروی حمل پول بانک پاسارگاد که روز پنجشنبه به وقوع 
پیوست، اعالم کرد: پیگیری به جد در حال انجام است و چند 
نفر مظنون در این زمینه شناسایی شده اند، اخبار خوبی را در 

روزهای آینده به اطالع خواهیم رساند.
ساجدی نیا در خصوص بانک ها، صرافی ها و طالفروشی ها 
گفت: ارتباط خوبی بــا این اصناف داریم و نکات ایمنی را به 
آنها گوشزد کرده ایم و امیدواریم که توضیحات پلیس در این 

زمینه توجه کنند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درخصوص اخبار منتشــر 
شــده در برخی سایت ها مبنی بر شــهادت یکی از ماموران 
انتظامی پایتخت حین عملیات تاکید کرد: این خبر را تکذیب 
می کنم؛ چرا که هیچکدام از عوامل انتظامی در دستگیری های 

اخیر به شهادت نرسیده اند.
وی بــا توجه به روزهــای پایانی ســال از مقام قضایی 
درخواست کرد تا به سارقان و بزهکاران در ایام عید مرخصی 

ندهند چرا که این امر در کاهش سرقت موثر است.
ســاجدی نیا در خصوص اجرای هرچه ســریعتر احکام 
گفت: هرچه ســریعتر احکام اجرا شود قطعاً تاثیرگذار است و 
امیدواریم که دادرســی ها کاهش یابد و با توجه به ادله پلیس 

اقدامات انجام شود.
فرمانــده انتظامــی پایتخت در خصوص اعــالم اتحادیه 
طالفروشان درخصوص تعطیلی طالفروشان در ساعت21،گفت: 
در ایام عید با توجه به تقاضای مردم برای خرید و طبق عادت 
هرســاله اجازه فعالیت تا ســاعت 23 را به اصنــاف داده ایم؛ 

طالفروشان مطمئن باشند که امنیت برقرار است.

ساجدی نیا در حاشیه بازسازی صحنه سرقت:

سارقان مسلح صرافی میدان فردوسی به عنوان محارب محاکمه شوند
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: امسال 
بیش از۱3 هزار معتاد متجاهر مرد از مناطق آلوده شهر 
تهران، جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد مجاز تحویل 

داده شدند.
ســردار محمد مســعود زاهدیان به پایگاه خبری پلیس 
گفت: جمع آوری و پاکســازی نقاط آلوده شهر تهران از لوث 

معتادان متجاهر یکی از اولویت های اصلی این پلیس است.
زاهدیــان افزود: با توجه به ظرفیت های ایجاد شــده در 
راســتای نگهداری و درمان معتادان متجاهر، از ابتدای سال 
جــاری تاکنون طی 52 مرحله، 13 هــزار و 421 نفر معتاد 
متجاهر مرد از مناطق آلوده شهر جمع آوری و به مراکز ترک 
اعتیاد مجاز تحویل داده شــدند. وی ادامــه داد: از میان این 
تعداد معتاد، 8 هزار و 439 نفر در مراکز ترک اعتیاد پذیرش 
و چهار هزار و 249 نفر به علت داشــتن بیماری های مختلف 
پاالیش شدند. به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، 
از مجموع معتادان جمع آوری شــده بیش از چهار هزار نفر 
توسط ســرکالنتری هفتم با اولویت قرار دادن میدان شوش، 

محله هرندی و خیابان های اطراف جمع آوری شدند.
وی یاد آور شد: علی رغم تالش های صورت گرفته از سوی 
پلیس، رده های انتظامی و همچنین شهرداری محل، به دلیل 
شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی، متاسفانه همچنان منطقه 
هرندی، مکانی مناسب برای حضور و تجمع معتادان می باشد. 
سردار زاهدیان با اشاره به اینکه عدم ایجاد ظرفیت کافی باعث 
خلل در ماموریت های این پلیس در فرایند جمع آوری معتادان 
متجاهر است، گفت: با توجه به ظرفیت چهارهزار نفری که به 
تازگی توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده 
است، پاکسازی منطقه شوش و دیگر مناطق آلوده شهر تهران 

از معتادان متجاهر به جد دنبال می شود.

از ابتدای سال جاری انجام شد

جمع آوری و ساماندهی
 بیش از 13 هزار معتاد متجاهر در تهران

رئیس مرکز اجراییــات پلیس راهور ناجا از حذف 
نشدن جریمه خودروهایی که به دلیل داشتن معاینه 

فنی غیرمجاز اعمال قانون شدند خبر داد.
ســرهنگ احمدکرمی اسد به باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفت: در ماه های گذشته بعضی از مالکان خودرو ها به پلیس 
مراجعه و اعالم کردند که با توجه به اینکه معاینه فنی دارند، 

اما توسط دوربین ها جریمه شده اند.
کرمی اسد با تأکید بر اینکه جریمه این خودروها بخشیده 
نمی شود، تصریح کرد: پس از رسیدگی به شکایات این دسته 
از مالکان خودرو ها و بنا به اظهارات این شــکات مشخص شد 
که آنها معاینه فنی خودروی خود را از طریق مراکز غیرمجاز 
دریافت کرده اند، حتی این افراد برای اخذ معاینه فنی خودرو 
را بــه مراکز نبرده و فقط با پرداخت پول صاحب معاینه فنی 
شده اند و در ســامانه سیمفا این دسته از معاینه فنی ها ثبت 

نشده است. وی افزود: در جلسه ای که با وزارت کشور داشتیم، 
مشخص شد که معاینه فنی این خودرو ها فاقد اصالت بوده و 

جعلی و خارج از فرآیند قانونی صادر شده است.
رئیس مرکــز اجراییات پلیس راهور ناجــا تصریح کرد: 
مالکان خودروها باید برای احراز اصالت معاینه  فنی به سایت 
سیمفا مراجعه کنند و با وارد کردن اطالعات خودرو از صحت 
و ســقم معاینه فنی مطلع شوند و چنانچه در سامانه سیمفا 
پالک خودرو ثبت شــده بود، می توانند به وزارت کشــور و یا 
مراکز معاینه فنی اعتراض کنند و این دو مجموعه کتباً نامه ای 

را به پلیس برای حذف جریمه ها ارسال کنند.
وی افزود: در صورتی که جریمه خودروهای دارای معاینه 
فنی به دوربین ها مربوط شــود و همچنین مشخص شود که 
ایراد از ســمت دوربین ها بوده که درصد این خطا بسیار کم 

است، اقدام به حذف جریمه می کنیم.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا:
خودروهای دارای معاینه   فنی جعلی جریمه می شوند

مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل 
شهر تهران گفت: ورود هرگونه جنس جدید به داخل 

گاراژهای محور شوش ممنوع است.
کامران زنگیشه مدیرعامل شــرکت ساماندهی صنایع و 
مشاغل شــهر تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
با بیــان این که امکان ورود هرگونــه جنس جدید به داخل 
گاراژهای محور شــوش- فداییان اسالم ممنوع است، اظهار 
کــرد: در حال حاضر متصدیان واحد هــای صنفی تنها اجازه  

تخلیه  اجناس موجود در انبار ها را دارند.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در منطقه  15، در 
ارتباط بــا انتقال اوراق چیان اتومبیل گفت: تاکنون گاراژهای 
تندرو و ســامانی که بیش ترین تعداد واحدهای صنفی را در 
خــود جای داده اند، در حال تخلیــه  اجناس باقی مانده  خود 

هستند. 
زنگیشــه ادامه داد: از سوی دیگر شــهرداری تهران به 
عهد خود وفادار بوده و نســبت به بهسازی و ترمیم محوطه 
به صورت ساخت پیاده رو، جدول کشی، آسفالت محوطه های 

عمومی و تأمین سرویس بهداشتی اقدام کرده است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: 
از دیگر اقدامات در دســت اجرا ایجاد چند چاه جذبی جهت 

انتقال آب های سطحی در محوطه ها خواهد بود.
وی با اشــاره به ســایر گاراژهایی که در محور شوش -  
فداییان اســالم وجود دارند، تصریح کرد: با استقرار نیروهای 
شرکت ساماندهی و منطقه  15، ورود هرگونه جنس جدیدی 
به داخل گاراژ ها ممنوع خواهد شد و متصدیان واحد ها صرفا 

اجازه  تخلیه و خارج کردن اجناس موجود را دارند.
زنگیشه با بیان این که شهرداری تهران متعهد شده است 
هــر گاراژی که محوطه  عمومی خود را تخلیه کند، نســبت 
به بازســازی آن اقدام نماید، تصریح کرد: از ســوی دیگر با 
پیگیری های شــرکت و برگزاری جلسات متعدد روند تکمیل 
واحدهــای موجود در مجتمع ثامن الحجــج در فرون آباد نیز 
در دســتور کار قرار گرفته اســت و امیدواریم با پیگیری های 
مجدانه، صاحبــان واحد ها بتوانند هر چه ســریع تر اجناس 

باقی مانده خود را از شوش به این مجتمع انتقال دهند.

زنگیشه خبر داد
ممنوعیت ورود هرگونه جنس جدید به داخل گاراژهای محور شوش

عضو هیئت رئیسه شورای اســالمی شهر تهران 
آخرین وضعیت تخریب اضافه بنای پاساژ عالء الدین را 

تشریح کرد.
ابوالفضل قناعتی به میزان گفت: بعد از حادثه پالســکو، 
نظارت ها بر روند تخریب اضافه بنای پاساژ عالءالدین افزایش 
یافت. وی افزود: مســئوالن شهری نســبت به ساختمان های 
ناایمن شهر تهران حساس شــده اند و موضوع ساختمان های 
ناایمن را به طور جدی پیگیری می کنند. عضو هیئت رئیســه 
شــورای اسالمی شهر تهران با اشــاره به تخریب بیش از 80 
درصد اضافه بنای پاســاژ عالءالدین اظهارکرد: در حال حاضر 
حدود 80 درصد اضافه بنای پاســاژ عالءالدین تخریب شــده 
اســت و مالک چاره ای به جز تخریب تخلفات ساختمانی خود 
نداشته اســت. قناعتی ادامه داد: پیش از این شاهد بودیم که 
آهنگ تخریب اضافه بنای پاساژ عالءالدین بسیار کند بود، اما 
بعد از حادثه پالسکو این کار با جدیت انجام شد. وی از خروج 
بیش از هزار و 500 تن مصالح از طبقه هفتم پاساژ عالءالدین 
خبرداد و تصریح کرد: تاکنون بیش از هزار و 500 تن مصالح از 
طبقه هفتم پاساژ عالءالدین خارج شده و با خروج این مصالح، 
تاب آوری بنا تا حدود زیادی افزایش یافته اســت. عضو هیئت 
رئیســه شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر 
تنها برخی تاسیسات پاساژ عالءالدین که در طبقه هفتم وجود 

داشته باقی مانده است و مابقی اضافه بنا تخریب شده است.

خروج ۱5۰۰تن مصالح
 از طبقه هفتم پاساژ عالءالدین

دادستان دهلران گفت: موسسه اعتباری آرمان در 
شهرستان دهلران به دلیل شکایت ۱۰۰ نفر پلمب شد.

صابر نجومی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: 
موسســه مالی آرمان بیش از 40 میلیارد تومان سپرده مردم 
دهلــران را جذب کرده و هم اکنون بیــش از 100 نفر از این 
موسســه شــکایت کرده اند زیرا که این موسسه پس از ماه ها 
حاضر به پرداخت پول سپرده گذاران نیست. وی بیان داشت: به 
دلیل شکایت و عدم پرداخت پول سپرده گذاران هم اکنون این 
موسسه در شهرستان پلمب و تا تعیین تکلیف پول مردم این 
پلمب ادامه دارد. وی افزود: هم اکنون شــعبه چهارم بازپرسی 

دادگاه ایالم در حال دریافت شکایت این موسسه است.

از آزادی  انتظامی استان خراسان شمالی  فرمانده 
گروگان ۱۶ ساله و دستگیری آدم ربایان در کمتر از 3 

ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد،  سرتیپ علیرضا 
مظاهری اظهار داشــت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس 
110 مبنی بر وقوع یک مورد آدم ربایی در اسفراین، بالفاصله 
اکیپ گشت کالنتری 11 به محل اعزام شدند. وی  افزود: در 
گزارش مأموران انتظامی و شاهدان عینی مشخص شد شاگرد 
یک تعمیرگاه موتورسیکلت مشغول کار بوده که توسط دو نفر 

مرد با یک دستگاه خودروی رونیز ربوده شد.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان شــمالی تصریح کرد: 
در ادامه تحقیقات مشخص شــد آدم ربایان به دلیل اختالف 
خانوادگی قبلی با پدر فرد ربوده  شده، این اقدام را انجام دادند.
مظاهری خاطرنشــان کرد: مأموران با انجام یک ســری 
اقدامات پلیســی و کنترل پاتوق متهمان، کمتر از سه ساعت 
محل نگهداری فرد ربوده  شــده را در یکی از روستاهای توابع 
شهرستان اسفراین شناسایی کردند. فرمانده انتظامی استان 
خراســان شــمالی با بیان اینکه مأموران موفق شدند در یک 
عملیات غافلگیرانه یکی از متهمان را دســتگیر کنند، گفت: 

تحقیقات برای دستگیری متهم دوم نیز ادامه دارد.

معاون دادستان مشهد مقدس گفت: سرکرده گروه 
اراذل و اوباش به همراه 44 نفر که در یک پارتی شبانه 

گردهم آمده بودند دستگیر شد.
قاضی حســن حیدری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
مشهد مقدس اظهار داشت: سرکرده یکی از گروه های اراذل و 
اوباش به بهانه تولد خود گروهی از زنان و مردان معلوم الحال 
را در مجلــس جمع کرده و با شــراب از آنهــا پذیرایی کرده 
بود. وی گفت: 25 مرد و 19 زن در این ماجرا توســط پلیس 
دســتگیر شــدند و از محل این پارتی نیز تعداد زیادی قمه، 
چاقو، چماق و مقادیری مشروبات الکلی کشف و ضبط و 19 

خودرو نیز توقیف شد.

آزادی گروگان ۱۶ ساله
 در اسفراین

دستگیری44 نفر
 در پارتی شبانه مشهد

موسسه اعتباری آرمان 
در شهرستان دهلران پلمب شد


