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سرویس اجتماعی-
مافیای واردات، پس از وارد ساختن صدمات هنگفت 
به کشاورزی ارگانیک ایران، بنا دارد با تصویب قانونی در 
اتحاد با البی صهیونیستی مونتسانو آمریکا، باب جدیدی 
از واردات گســترده محصوالت کشاورزی خطرناک و 

ناسالم به کشور را باز کند.
موضوع مهم خسارت دیدن کشاورزی و باغداری ایران از 
واردات میوه و محصوالت دارای مشابه داخل در حالی کماکان 
داغ اســت که براساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
و ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشــاورزی و منابع 
طبیعی، واردات تمام اقالم میوه به استثنای موز، آناناس، انبه، 
نارگیل و پاپایا)خربزه درختی( به کشور ممنوع است اما بازار 
داخلی در دوره های مختلف مملو از میوه های خارجی گزارش 
شده است. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از واردات 
قاچاقی انگور شیلی، کدو حلوایی ترکیه، سیر چینی، پرتقال 
مصری، شــاه بلوط و آووکادو از ترکیه خبر داده و گفته است: 
نارنگی های قاچاق پاکستانی با حجم بسیار باال وارد می شوند 

که سه برابر نرخ واقعی نیز به فروش می رسند.
کار کی می تواند باشد؟!

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران، در خصوص 
وفور میوه های قاچاق در بازار اظهار داشت: در یک هفته گذشته 
باتوجه به اتمام عرضه نارنگی شمال، بیش از پیش شاهد عرضه 
نارنگی های قاچاق پاکســتانی در بازار هستیم اما الزم به ذکر 
است که دستگاه های نظارتی به راحتی می توانند گلوگاه های 

ورود این میوه ها را ردیابی و توقیف کند.
صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز پیش 
از این با تأکید بر اینکه اگر پرتقال خارجی در بازار هست حتماً 

قاچاق و غیررسمی است، گفته بود: با وجود اینکه توان باالیی در 
تولید مرکبات داریم اما به  خاطر نقص زنجیره تأمین نمی توانیم 
زمان برداشــت برای ۶ تا 7 ماه ذخیره داشته باشیم به همین 
دلیل در فصل برداشت پرتقال با قیمت پایین عرضه می شود 
و بعد از فصل برداشت بیشــتر این تولیدات ضایع می شود و 
قیمت ها باال مــی رود. اگر زنجیره های تولید را در محصوالت 
اصلی ساماندهی کنیم از نوسان قیمت ها نیز جلوگیری کرده ایم.

با وجود برنامه وزارت جهاد کشــاورزی برای جلوگیری از 
واردات میوه، انواع میوه های خارجی در بازار دیده می شود و علی 
رغم تأکید بر بی نیازی از واردات مرکبات، پرتقال های مصری 
و ترکیــه ای در بازار خودنمایی می کند تا جایی که مدیر کل 
دفتر میوه های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در سه ماهه 
نخست ســال 94 از نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور 
برای جلوگیری از واردات پرتقال مصری و ترکیه ای خبر داده و 
مبارزه با قاچاق پرتقال را وظیفه دستگاه های نظارتی دانسته بود. 

فشار رسمی بر مصرف کننده
با توجه به نزدیک شــدن به ایــام عید و افزایش مصرف 
داخلی، هیچ بعید نیســت سناریوی ایجاد فشار روانی بر بازار 
برای واردات از مسیر قانونی همزمان با قاچاق گسترده مجددا در 
دستور کار قرار گیرد. براساس برخی گمانه زنی ها موضوع نایاب 
اعالم شــدن پرتقال شب عید سال 93نیز یک مانور رسانه ای 

کاذب برای صدور مجوز واردات میوه به کشور بوده است. 
کمی بعد از اجرای پروژه مذکور، مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران به چالش های ناشی از فشارهای جمعی 
منفعت جو که آسان ترین راه یعنی واردات را برای حل برخی 
مشکالت پیشنهاد می کنند، اشاره کرده و گفته بود: وقتی در 
کشــور در تولید محصوالتی مانند سیب، پرتقال و نارنگی که 

حــدود 4۰ درصد محصوالت باغی را تشــکیل می دهد، جزو 
تولیدکنندگان بزرگ دنیا هســتیم؛ یا در شرایطی که کشور 
با محدودیت ارزی روبه رو اســت و شرایط اقتضاء نمی کند ارز 
صرف واردات کاالهای غیراساسی شود، ما نمی خواستیم این 
ارز محدود را صرف واردات پرتقال یا کاالهای غیراساسی کنیم.

یک اختالف قدیمی
با توجه به سیاست های مشخص وزارت جهاد کشاورزی و 
مقاومت در برابر البی واردات، سوال این است که کدام دستگاه 
احیانا مســئول واردات و اشباع بازار میوه کشور از محصوالت 
خارجی اســت؟ آیا واردات این حجم از محصول به کشور به 

صورت »قاچاق« امکان پذیر است؟!
عنایت اهلل بیابانی، قائم مقام خانه کشــاورز، در این رابطه 
گفته اســت: قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از 
طرف برخی افراد و مســئوالن سابق وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته اســت و این 
انتقادها از گذشــته نیز وجود داشته که نشان می دهد تمامی 
صحنه ها و مشــکالت بازار میوه و تره بار شب عید و ایام نوروز 
ساختگی و برای زمین خوردن وزارت جهاد کشاورزی در اجرای 

این قانون بوده است.
به جز میوه، شوک دهی به بازار با واردات نابهنگام از مسیر 
قاچاق یا قانونی توسط برخی مراکز رسمی منتسب به دولت، 
خسارات سنگینی به کشاورزی ایران وارد ساخته است. فاسد 
شــدن ۱۰ هزار تن پیاز هموطنــان فالورجاني، از بین رفتن 
۶۰ هــزار تن گوجه فرنگــي در دزفول، 29۰ هزار تن پیاز در 
استان هرمزگان، هزاران کیلوگرم تخمه آفتابگردان کشاورزان 
آذربایجان غربي، ۱۰۰ تن هندوانه در مهران، صدها تن سیب 
درختي در باغات مشگین شهر، صدها تن هندوانه مردم صالح 

شهر گتوند تنها بخشی از نابسامانی حوزه کشاورزی و تنظیم 
بازار در کشور است. 

دوئل ارگانیک و تراریخته
جالب اینجاســت که همین مافیای آشکار، اکنون پس از 
اجرای مانور »بی آبی« در کشور و وارد ساختن فشار حداکثری 
به کشاورزان، با مافیای صهیونیستی تولید محصوالت کشاورزی 
تراریخته در آمریکا متحد شده است تا مسیر سودآور واردات 
این محصوالت نامطمئن و خطرناک را به واسطه نفوذ در برنامه 

ششم توسعه، »قانونی« کند.
محصوالت تراریخته یا دســتکاری شده ژنتیکی به علت 
بروز عوارض گســترده در فاز مطالعــات حیوانی اعم از بروز 
ســرطان ها و ناباروری و پیــری زود رس و انواع بدخیمی ها، 
بنا بر مستندات جهانی »نامطمئن« ارزیابی می شوند و اغلب 
کشــورهای اروپایی و توســعه یافته ها از واردات و تولید آنها 

ممانعت جدی به عمل می آورند. 
با این وجود مافیای ایرانی وارداتچی، پس از وارد ساختن 
صدمات هنگفت به کشاورزی ارگانیک ایران، بنا دارد با تصویب 
قانونی اتحاد با صهیونیست های کمپانی مونتسانو آمریکا، باب 
جدیدی از واردات گســترده محصوالت کشاورزی خطرناک و 
ناسالم به کشور را باز کند. رهبر انقالب در سخنرانی دوشنبه 
هفته قبل خود با لحنی انتقادی فرمودند: »اگر اقتصاد کشور 
را از درون مقاوم کنیم برای اشــتغال جوانان، بیکاری و دیگر 
مشکالت اقتصادی نیز راه حل های مناسبی پیدا می شود. کشور 
با این عظمت انســان خجالت می کشد که میوه خارجی وارد 
می شــود! پرتقال و ســیب ایرانی روی درخت مانده، آن وقت 
پرتقال خارجی وارد می کنند! منابع را به سمت تولید هدایت 

کنید نه واردات!«

امنیت غذایی در تیررس البی واردات

ازقاچاقرسمیمیوهخارجیتاوارداتقانونیتراریختهها

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ۷۸ سرشاخه 
اصلی شرکت های متقلب در پایتخت خبر داد.

به گزارش فارس، ســردار حســین ســاجدی نیا با اشاره 
به برخورد قانونی پلیس تهران بزرگ با شــرکت های هرمی، 
کالهبرداری و لیزینگ هایی که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت 
می کنند، گفت: پلیس پایتخت با افراد ســودجو و کالهبردار 
که تحت پوشش شرکت های ارائه وام، لیزینگ خودرو و غیره 
اقدام به کالهبرداری می کنند، بر اساس قانون برخورد می کند.
این مقام انتظامی با اشاره به این که سودجویان با ثبت 
شرکت های صوری تحت عنوان، کاریابی، پرداخت وام، فروش 
اقســاطی خودرو و خانه سعی در جلب مشتری دارند، افزود: 
طی ۱۰ ماه گذشــته و بر اســاس بررسی های انجام شده از 
سوی کارشناســان پلیس آگاهی تهران بزرگ، ده ها شرکت 
کالهبرداری و هرمی شناســایی شده و در عملیات پلیسی 

اعضای آنها دستگیر شده اند.
وی با اشــاره به کالهبرداری های میلیاردی اعضای این 
شــرکت ها از شــهروندان تصریح کرد: این پرونده ها حدود 

هفت هزار نفر شــاکی داشته و پلیس پایتخت موفق به حل 
و کشــف 85 درصد از پرونده های منجر به کالهبرداری در 

این مدت شده است.
سردار ساجدی نیا با هشــدار به شهروندان در خصوص 
فعالیت های مجرمانه شــرکت های هرمی عنوان داشت: این 
شرکت ها با وعده های پوشالی و دروغین، جوانان تحصیلکرده 
و جویای کار را جذب می کنند و با عضو گیری های زیاد در زیر 
شاخه های خود مبالغ قابل مالحظه ای را به جیب سرشاخه های 
شــرکت های مذکور سرازیر می کنند که خوشبختانه پلیس 
پایتخت طی ۱۰ ماه گذشته موفق به شناسایی و دستگیری 
78 نفر از سرشــاخه های آنها شده که همگی پس از اعتراف 

به جرایم خود به مرجع قضایی معرفی شده اند.
این مقام انتظامی، طمع و اعتماد بی جای شــهروندان به 
شرکت نماها را باعث ایجاد چنین جرایمی بیان کرد و افزود: به 
موازات رشد و توسعه مشاغل و شکل گیری شرکت های جذب 
جویندگان کار، ســودجویانی نیز وجود دارند که با راه اندازی 
شــرکت های مختلف و سوء اســتفاده از غفلت شهروندان از 

آنــان کالهبرداری می کنند و از این طریق پول های هنگفتی 
به جیب می زنند.

رئیس پلیس پایتخت یکی دیگر از شیوه های کالهبرداری 
را تلفنی و به صورت کارت به کارت معرفی کرد و افزود: در 
این شــیوه کالهبرداران سابقه دار با استفاده از تلفن همراه و 
جا زدن خود به عنوان مسئوالن قرعه کشی و مسابقات تلفنی 
یا پیامکی در پوشش پرداخت جوایز متعدد طمع مالباختگان 
را برانگیخته و با شیوه های کارت به کارت از طریق دستگاه 
خودپرداز پول ، از آنها کالهبرداری می کنند که در این زمینه 
نیز بیش از ســه هــزار و 5۰۰ مالباخته بــه پلیس مراجعه 
کرده اند و از این میان می توان به دســتگیری افرادی تحت 
عنوان پزشــک، وکیل و مسئوالن برگزار کننده مسابقه های 

پیامکی اشاره کرد.
وی به شکایت بیش از سه هزار مالباخته از شرکت های 
لیزینگ خودرو اشــاره کرد و اظهار داشت: در این خصوص 
نیز بیش از 8۰ درصد پرونده ها به نتیجه رســیده و عامالن 

کالهبرداری شناسایی و دستگیر شده اند.

ســردار ســاجدی نیا در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: حربه پرداخت وام بانکی نیز یکی دیگر از شــگردهای 
کالهبرداری در این زمینه است که طی آن شیادان با تاسیس 
شــرکت های تبلیغاتی اعالم می کنند با سود کم وام هایی را 
در اختیــار متقاضیان قرار می دهند و به این روش کارمزد از 
متقاضیــان دریافت می کنند اما هر بــار با وعده ای دروغین 
پرداخــت وام را به تعویــق می اندازنــد و در نهایت پس از 

کالهبرداری متواری می شوند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان با اشاره به اینکه 
شــرکت های کاغذی، محلی خطرناک برای زنان و دخترانی 
اســت که جویای کار و شغل هستند، گفت: سوء استفاده از 
زنان در محیط کار و اغفال آنها در این شرکت های کاغذی و 
شرکت نما، همیشه وجود داشته اما به مرور زمان و با افشای 
نوع اغفالشــان، شیوه و خط مشــی کارفرمایان فرصت طلب 
نیز تغییر کرده و عده زیادی از این افراد با تاســیس شرکت 
تحت عنوان منشــی و یا عناوین دیگر، اقدام به اســتخدام 

افراد می کنند.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

دستگیری ۷۸ سرشاخه اصلی شرکت های متقلب

طی امروز و فردا در نیمه شــرقی کشور، رگبار 
بــاران گاهی رعد و برق و وزش باد شــدید موقت 

پیش بینی می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، مدیر 
پیش بینی و هشدار این سازمان در خصوص فعالیت سامانه 
بارشی در نیمه شرقی کشور طی امروز و فردا گفت: امروز 
در برخی نقاط در جنوب استان کرمان، شمال هرمزگان و 
جنوب شرق فارس، رگبار باران گاهی با رعد وبرق و وزش 
باد شــدید موقت پیش بینی می شود و این شرایط تا فردا 
در کرمان و شــرق هرمزگان نیز تداوم خواهد داشت و در 
مناطق کوهستانی و ارتفاعات کرمان بارش به صورت برف 

خواهد بود.
 به گفته احد وظیفه، امروز دامنه های البرز در شــرق 
مازندران، گلستان و خراسان شمالی گاهی بارش برف خواهد 
داشــت که می تواند موجب لغزندگی جاده در مسیرهای 

کوهستانی منطقه شود.
وظیفه با اشاره به فعالیت این سامانه طی روز پنجشنبه 
در جنوب شرق و شرق، خاطرنشان کرد: سامانه مذکور روز 

جمعه  به تدریج از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.
وی افزود: تا پایان هفته در ســایر مناطق کشور جوی 
پایدار حاکم می باشــد که با افزایش آالینده های جوی در 

شهرهای صنعتی و پرجمعیت همراه خواهد بود.

باد و باران در نیمه شرقی کشور
مشتری یکی از شعب بانک در شهرستان بیرجند 
توانست چند برابر موجودی حساب خود را دریافت 

کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند؛ فردی با 
مراجعه به عابربانک در این شهرستان با وجود ۱8۰هزار تومان 

موجودی توانست 2۰۰ هزار تومان وجه نقد دریافت کند.
وی که از این موضوع متعجب شده بود به دریافت مبلغ 
از عابربانک ادامه داد تا مبلغ دریافتی اش از این عابربانک به 

ده میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید.
این مشــتری بانک مبلغ دریافتــی را به منزل منتقل 
کــرده و پس از عکس گرفتن از پول ها به نشــانه کنایه به 

مســئوالن بانک، به آنها اطالع داده که چنین اتفاقی برای 
وی افتاده است.

پس از این حادثه کارکنان بانک بالفاصله به منزل صاحب 
حساب رفته و مبلغ را از وی پس گرفتند.

یک منبع نزدیک به یکی از مسئوالن ارشد این بانک 
در استان ضمن تایید تلویحی این خبر گفت: کارتی که 
این مبلغ از آن برداشــته شــده متعلق به بانک دیگری 

بوده است.
روابط عمومی بانک صادرکننده کارت هم ضمن اعالم 
بی اطالعی از این اتفاق گفت: در صورت بروز چنین خطایی، 

ایراد متوجه عابربانک است نه بانک صادرکننده کارت.

حاتم بخشی عابربانک کار دست بانکی ها داد

ناجا در خصوص جمع آوری پنل های  ســخنگوی 
انتخاباتی هاشــمی رفسنجانی از ســوی پلیس در 
راهپیمایی 22 بهمن، گفت: تعدادی از بنرهای تبلیغاتی 
که الزامات تبلیغاتی در آن رعایت نشده بود، جمع آوری 

و تحویل مرجع قضایی شد.
به گزارش مهر، سردار سعید منتظرالمهدی در هفتمین 
نشست خبری با حضور خبرنگاران در ستاد ناجا با تبریک میالد 
حضرت زینب)س( گفت: در راهپیمایی 22 بهمن همکاران ما 
با حضور مستمر خود راهپیمایی امنی را رقم زدند و هیچ گونه 

کنش اطالعاتی در این راهپیمایی نداشتیم.
وی درباره بنرهای کشف شده در روز 22 بهمن هم گفت: 
پلیس در این باره خوب ظاهر شد و من با این گفته سخنگوی 
قوه قضائیه مبنی بر ناآگاهی پلیس موافق نیستم. پلیس به جا 
و به موقع وارد عمل شــد و با جمــع آوری بنرهای تبلیغاتی و 
دستگیری توزیع کنندگان، آنها را به دستگاه قضا معرفی کرد.

منتظرالمهدی افزود: بــا کاندیداهایی که قصد برگزاری 
میتینگ های انتخاباتی دارند همکاری الزم انجام می شود اما 
الزم اســت نامزدهای انتخاباتــی بدانند که پلیس با برگزاری 
هرگونــه میتینــگ بــدون دریافت مجوز به شــدت و بدون 

چشم پوشی برخورد می کند.
اثرات مخرب روانگردان های صوتی 

وی درباره روانگردان های صوتی نیز گفت: فایل های صوتی 
روانگردان در جهان وجود دارد و انکارپذیر نیست. تاثیر آن مانند 
ریتالین بر مغز است اما خوشبختانه وجود آن در کشورمان هنوز 
اثبات نشده است. این مواد باعث سرخوشی کاذب می شوند و 
جوانان ما باید دقت کنند اگر حتی از ســر کنجکاوی یک بار 
هم امتحان کنند اثرات مخرب آن شامل حالشان خواهد شد.
منتظرالمهدی اضافــه کرد: باید درباره وجود مواد مخدر 
جدید حساســیت های الزم برای خانواده ها و مراکز آموزشی 

فراهم شود که خوشبختانه این مهم اتفاق افتاده است.
هیچ حاشیه امنی

 از نظر پوشش برای هنرمندان وجود ندارد
سخنگوی ناجا درباره حاشیه امن برای بازیگران و برخورد 
با پوشــش خاص برخی از آنها در جریان برگزاری فیلم فجر 
گفت: قانون برای همه یکســان است، هنرمند و غیرهنرمند 
فرقــی ندارد. همه باید به قانون احتــرام بگذارند و به نظر ما 

هیچ حاشیه امنی از نظر پوشش برای هنرمندان وجود ندارد 
کما اینکه در جریان برگزاری جشنواره از حضور بازیگرانی که 

پوشش نامتعارف داشتند، جلوگیری به عمل آمد.
وی درباره حضور گشت ارشاد در جریان جشنواره فیلم فجر 
نیز گفت: هیچ گونه دستگیری در جریان برگزاری جشنواره فیلم 
فجر نداشتیم و مردم از حضور گشت ارشاد بسیار راضی بودند. 
پلیس آنچه را که وظیفه خود اســت انجام می دهد اما افرادی 
که به دلیل بدپوششــی توفیق حضور در جشنواره را نداشتند 

از این امر ناراضی بودند. 
 فروش شوکر و باتوم

 فقط از طریق شرکت انتظامی  قانونی است
منتظرالمهدی در بخش دیگری از ســخنان خود درباره 
فروش لباس های پلیســی گفت: این کار خالف قانون اســت 
اما انجام می شــود. فروش شوکر و باتوم فقط از طریق شرکت 

انتظامی قانونی است.
سخنگوی نیروی انتظامی درباره تمهیدات چهارشنبه آخر 
ســال به انفجار دو شب گذشته در محله مرتضی گرد تهران و 
کشــته شدن یک نفر و مجروح شدن ۶ تن دیگر اشاره کرد و 
گفت: درباره چهارشنبه آخر سال برنامه ها و مستندات زیادی 
ساخته شده اســت و روز به روز شاهد کاهش آمار تلفات در 
این زمینه بوده ایم هرچند باید فرهنگ ســازی در این زمینه 

همچنان ادامه داشته باشد.
وی درباره متهمان پرونده سبزوار هم گفت: پرونده در حال 
بررسی است و متهمان در اختیار دژبان ناجا هستند و معاونت 

حقوقی ناجا در حال پیگیری قضایی ماجراست.
منتظرالمهــدی گفت: همکاران ما طبــق قانون آموزش 

می بینند که با آمادگی کافی با متهمان مواجه شوند.
ســخنگوی ناجا درباره جعل عنوان صورت گرفته و ورود 
چندین دستگاه پورشه توسط یک خانم روستایی گفت: دستگاه 
قضایی در این رابطه ورود کرده است و متهمان اصلی شناسایی 
شده اند و بحث جعل عنوان هم از سوی پلیس آگاهی ادامه دارد.
وی درباره تهدیــدات داعش در مرزها نیز گفت: همه 
چیز تحت کنترل اســت و هیچ گونه تهدیدی نداشــته ایم 
ولی چند نفر توســط مرزبانی شناسایی و دستگیر شده اند 
و برخورد با تروریســم در مرزهای غربی و شــرقی کشور 

همچنان ادامه دارد.

واکنش سخنگوی ناجا به جمع آوری پنل های انتخاباتی هاشمی

برخورد پلیس با تبلیغات زودهنگام آگاهانه و بجا بود
سرویس شهرستانها-

سارقان خودروهای مدل باال که با استفاده از زنان 
بدپوشش از چند استان کشور سرقت می کردند، توسط 

کارآگاهان پلیس اصفهان دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
اظهار داشت: از سه ماه گذشته کارآگاهان این پلیس در جریان 
شکایت هایی مبنی بر سرقت خودروهای مدل باال با شگردهای 
مشابه در شهرهای اصفهان، کرج و تهران قرار گرفتند که در پی 
آن سرقت های مسلحانه ای نیز از خریداران این نوع خودروها 

در شهر شیراز صورت گرفت.
سرهنگ »ستار خسروی« در خصوص شگرد سارقان،  گفت: 
در این نوع سرقت ها زنان بدپوشش،  در مسیر خودروهای مدل 
باال ایستاده و با طرح دوستی، سوار بر آن می شدند اما راننده 
را بــه بهانه خرید تنقالت از خودروی خود پیاده و بالفاصله با 

کمک همدستانشان خودرو را به سرقت می بردند
خســروی افزود: متهمان پس از ســرقت، خــودرو را به 
شیراز منتقل و اقدام به تبلیغ فروش خودروهای مدل باال در 
ســایت های اینترنتی و درج آگهــی در روزنامه ها می کردند و 
وقتی متقاضی با شماره تلفن ارائه شده تماس می  گرفت از او 
می خواستند که با چک رمزدار به دفتر کار آنها مراجعه کند.

وی عنوان کرد: پس از مراجعه متقاضیان به دفتر، متهمان 
با تهدید سالح کمری دست و پای آنها را بسته و پس از ضرب 
و جرح و تزریق آمپول بی حسی به دست و گردنشان اموال آنها 
را ســرقت و سریعا به یکی از صرافی ها مراجعه و چک رمزدار 

را به پول نقد تبدیل و متواری می شدند.
سرهنگ خسروی اظهار داشــت: تحقیقات پلیس برای 
دســتگیری این باند ادامه یافت و ســرانجام طی دو عملیات 
مشترک در اصفهان و شیراز، سه متهم مرد و سه زن اعضای 

این باند شناسایی و دستگیر شدند.
این مقام انتظامی گفت: با دستگیری متهمان، همدست 
دیگر  آنها نیز طی عملیاتی در شهرســتان کرج، در حالی که 

قصد خروج از کشور را داشت، دستگیر شد.
وی ادامه داد: از متهمان چهار دستگاه خودروی مدل باال 
به همراه 3۰ هزار دالر وجه نقد که در آخرین سرقت به دست 
آورده بودند، اســپری فلفل و مدارک خودروهای مســروقه و 

تعدادی مدارک جعلی خودرو کشف شده است.

سرقت خودروهای مدل باال
با استفاده از زنان بدپوشش

یک نوجوان مشــهدی که با سوءاستفاده و 
جعل عنــوان یگان ویژه »نوپو« اقدام به ایجاد 
کانالی در شــبکه مجازی تلگــرام کرده بود 

دستگیر شد.
به گــزارش ایرنا از مشــهد، رئیــس پلیس فتا 
خراســان رضوی گفت: این نوجــوان که بدون اطالع 
از قوانین اقدام به ایجاد کانالی با جعل عنوان »یگان 
ویژه نوپو« در تلگرام و جذب بیش از ۱8۰ هزار عضو 
کرده بود در پی رصد و پایش فضای سایبری توسط 

کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: در این کانال برای 
گرایش بیشتر کاربران از اطالعات و تصاویر مرتبط با 
عملیات پلیس با تمرکز بر یگان ویژه اســتفاده شده 
بود. این مقام نیروی انتظامی اظهار کرد: کارشناسان 
پس از بررســی های فنی و اقدامات الزم عامل ایجاد 
این کانال تلگرامی را شناسایی و با هماهنگی قضایی 

وی را به پلیس فتا فراخواندند.
وی گفت: متهم که پسر ۱8 ساله ای است پس از 
دستگیری و مشاهده شواهد عنوان کرد که نمی دانست 
این اقدام جرم بوده و در قانون برای آن مجازات تعیین 

شده است.
سرهنگ جهانشیری افزود: این نوجوان علت اقدام 
خود در غصب عنوان پلیس برای این کانال را جذب 

مخاطب ذکر کرد.
وی اظهار کرد: متهم پس از تکمیل پرونده برای 

کسب تکلیف نهایی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرویس شهرستانها-
فرمانده انتظامی شهرســتان »گــراش« واقع در 
استان فارس از دستگیری کارمند یکی از بانک های این 
شهرستان که اقدام به اختالس مبلغ 132 میلیارد و ۷30 

میلیون ریال کرده بود خبر داد.
سرهنگ »علی بابایی« گفت: به دنبال دریافت خبری مبنی 
بر اختالس یکی از کارمندان بانک در شهرستان گراش موضوع 

در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرســتان گراش تصریح کرد: پس از 
انجام اقدامات اطالعاتی و اخذ استعالمات از آن بانک، سرانجام 
محل اختفای کارمندی که پس از اختالس متواری شده بود، 

شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ بابایی گفت: پس از دســتگیری متهم، وی به 
اختــالس مبلغ ۱32 میلیارد و 73۰ میلیون ریال از بانکی که 
در آن مشغول به کار بوده، اقرار که با تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی و به جرم اختالس روانه زندان شد.

کشف اختالس 132 میلیارد ریالی 
در بانک گراش

از سوی نوجوان مشهدی انجام شد

ایجاد کانال جعلی پلیس
 با 1۸0 هزار عضو در تلگرام

سه فروشگاه در یکی از پاساژهای شمال 
شهر تهران به سبب گرانفروشی به پرداخت 
2۴۴ میلیون تومان جــزای نقدی محکوم 

شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان تعزیرات 
حکومتی، گرانفروشی پوشاک در یکی از پاساژهای 
شمال تهران باعث افزایش شکایت های مردمی و 
حضور گشت مشــترک تعزیرات حکومتی استان 

تهران در این پاساژ شد.
در یکی از این فروشگاه ها با بررسی های انجام 

شــده از سوی بازرس مشخص شد حتی با وجود 
اعمال حراج 5۰ درصدی نیز گرانفروشــی صورت 
می گیرد که بالفاصله بازرس اقدام به تهیه گزارش 
تخلف کرد و به دستور رئیس شعبه حاضر در گشت، 

قیمت ها به قیمت مصوب اصالح شد.
بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت حین 
بازرسی از این فروشگاه گفت: جواز کسب فروشگاه 
و تمامی مســتندات قانونی شــامل ثبت شرکت، 
فاکتــور خرید کاال، مهر فروشــگاه، فاکتور معتبر 
و قانونــی و همچنین در صورت داشــتن جنس 

خارجی مستندات گمرکی از جمله برگ سبز باید 
در فروشگاه موجود باشد.

رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی 
استان تهران با هشدار به متخلفان گفت: رویکرد 
تعزیرات حکومتی جلوگیری از انجام تخلف است 
امــا در صورت انجام تخلف و تکــرار تخلف برابر 
قانون با متخلفان برخورد می شود. هموطنان می 
توانند شکایات خود را برای رسیدگی در گشت های 
مشــترک ســازمان تعزیرات حکومتی به سامانه 

پیامکی 3۰۰۰9۶5۱ ارسال کنند.

گرانفروشی اجناس با وجود حراج ۵0 درصدی!

قاتل نامرئی قربانی گرفت
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: در پی دریافت 
گزارشی مبنی بر گاز گرفتگی یک نفر در روستای سرابتاوه مرکز فوریتهای پلیس 

۱۱۰ به محل اعزام شدند.
ســرهنگ علی خیرزهرایی افــزود: در این حادثه فردی کــه در منزل دچار 

گازگرفتگی شده بود حین انتقال به بیمارستان فوت کرد.
انفجار کپسول گاز

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از وقوع آتش سوزی در 
یک ساختمان در بلوار معین این شهر، و مرگ 3 نفر در اثر این حادثه خبر داد.

ســرهنگ منوچهر محبوبی ابراهیمی گفت: آتش سوزی در اثر انفجار کپسول 
گاز 3 کیلویی در طبقه دوم این ساختمان رخ داد و 3 تن مصدوم این حادثه پس 

از انتقال به بیمارستان جان سپردند.
ساخت روغن موتور تقلبی

ســمنان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی گرمســار از پلمب یک شرکت 
تولیدی در شــهرک صنعتی، و کشف ۱74 هزار لیتر روغن موتور تصفیه شده در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ غالمحسین پاکدلی گفت: در تحقیقات نامحسوس پلیس فعالیت جوان 
34 ساله ای در امر تولید و توزیع روغن موتور تقلبی با مارک های جعلی و متنوع 
محرز شد. وی ادامه داد: پس از هماهنگی های الزم متهم در عملیاتی غافلگیرانه 

دستگیر و با دستور قضایی شرکت مورد نظر پلمب شد.
کشف  محموله قاچاق

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شیراز گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی 
انتظامی این شهرستان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، موفق شدند 

9 دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق را شناسایی و متوقف کنند.
ســرهنگ یوسف ملک زاده افزود: در بازرسی از این خودروها که با برپایی تور 
ایست و بازرسی در محور ورودی شهرستان شیراز از سمت بوشهر انجام شد، ۶5۰ 
عدد مانکن، ۶ هزار و 2۶۱ لوازم آرایشی بهداشتی، 2 هزار و 8۰۰ کیلوگرم برنج، 
۱۰ کیلوگرم چای، یک دســتگاه یخچال، 5 دستگاه تلویزیون، 2 حلقه الستیک، 
۶ عدد ســینک ظرف شــویی، 45 تخته پتو، یک عدد سقف کروک خودرو، 37۰ 
کیلوگرم زغال بلوط، 3 هزار و 454 ثوب انواع پوشاک بچگانه، ۱25 عدد عروسک 

و 22 عدد کیف نوزاد فاقد مجوز قانونی و گمرکی کشف شد.
سارقان احشام به دام افتادند

زنجان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت احشام در سطح روستاهای شهرستان زنجان، دستگیری سارق 
یا ســارقان به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ جعفر رحمتی افزود: با انجام کارهای فنی و اطالعاتی در نقاط جرم خیز، 
ماموران موفق شــدند رد پای یک باند حرفه ای ســرقت احشــام را در این زمینه 
شناسایی کنند. وی تصریح کرد: با شناسایی اعضای این باند، 2 نفر از متهمان به 
هویت »ق-ن« و »ذ-ق« با یک دستگاه کامیون دستگیر شدند و در بازجویی های 
صورت گرفته به سرقت 5۰ راس گوسفند از روستای »کهاب« در شهرستان زنجان 

با همدستی فردی دیگر به هویت »ح-ب« اعتراف کردند.
کودک آزاری مادر سنگدل 

ساری - خبرنگار کیهان: کودک 3 ساله به نام محمدحسین ساکن نکا در پی 
آزار و اذیت از ســوی مادرش مصدوم و در بیمارستان بستری شد اما بر اثر شدت 

جراحات درگذشت.
جســد پسر خردسال برای تشخیص علت مرگ به پزشکی قانونی شهرستان 
ساری انتقال یافت و علت مرگ ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن تشخیص داده شد.
همچنین پزشــکی قانونی آثاری از سوختگی، کبودی و قرمزی را هم بر روی 
بدن این کودک خردسال ثبت کرده است. پرونده کودک آزاری مادر سنگدل نکایی 

در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
حوادث ترافیکی در زنجان

زنجــان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان زنجان 
گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر قوع یک فقره حادثه 
رانندگی در بیمارستان ولیعصر زنجان بالفاصله عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی 

به محل اعالمی اعزام شدند.
ســرهنگ رمضان افریدون افزود: در این حادثه یک دســتگاه پژو 4۰5 با زن 
5۰ ســاله برخورد کرد و وی را به کام مرگ فرســتاد. وی تصریح کرد: همچنین 
در حادثــه ای دیگر در میدان مصلی ابهر یک دســتگاه موتورســیکلت به راکبی 
مهدی-ع« با عابرپیاده برخورد کرد و واژگون شد راکب موتورسیکلت حین انتقال 

به بیمارستان جان باخت.
شناسایی شکارچی متخلف در فضای مجازی

ساری - خبرنگار کیهان: شکارچی متخلف یک راس گوزن قرمز )مرال(، یک 
راس خوک وحشی )گراز( در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شد.

با پیگیری های بعمل آمده از تصاویر مربوط به شکار یک راس گوزن و یک راس 
خوک وحشی در فضای مجازی و بر اساس شواهد و قرائن موجود، متخلف مربوطه 
شناسایی و با حکم قضایی توسط ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست آمل 
و نیروی انتظامی دســتگیر شد که در بازرسی از منزل وی یک قبضه سالح مجاز 

و یک قبضه سالح قاچاق کشف و ضبط و نامبرده به مراجع قضایی معرفی شد.
توقیف محموله های قاچاق

ناییــن - خبرنگار کیهــان: فرمانده انتظامی نایین گفــت: ماموران انتظامی 
مســتقر در ایستگاه ایست و بازرسی شــهید شرافت این شهرستان، حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون ولوو، مشــکوک شدند و آن را جهت 

بازرسی متوقف کردند.
سرهنگ نبی اهلل سوادکوهی افزود: در بازرسی از این خودرو، 23 تن برنج خارجی 
قاچــاق به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیــون ریال فاقد هرگونه مدارک گمرکی 
کشــف شد. وی ادامه داد: در عملیات دیگری که توسط ماموران ایستگاه چوپانان 
در سه راهی اردکان - چوپانان انجام شد، 5۰ تن نارنگی قاچاق نیز که فاقد هرگونه 
مدارک گمرکی بود، از دو کامیون عبوری کشف شد. این مقام انتظامی ارزش این 
دو محموله نارنگی قاچاق را یک میلیارد ریال اعالم و تاکید کرد: در این 3 عملیات، 
3 راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

انحراف به چپ پراید با ۴ کشته
سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: در پی دریافت 
خبری از فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقــوع یک تصادف در محور ریخک 
شهرستان قصرشیرین، بالفاصله گشت پلیس راه به همراه واحدهای امدادی، برای 

بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شد.
سرهنگ محمد مرادی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد که بر اثر 
برخورد یک دستگاه خودرو کامیون بنز با سواری پراید، راننده پراید و سه سرنشین 

آن در دم جان باختند.
کالهبرداری 9 میلیاردی در مسکن

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان گفت: در پی 
شکایت تعدادی از شهروندان زاهدانی مبنی بر اینکه یکی از تعاونی های مسکن از 
این افراد مبلغ 9 میلیارد ریال را به بهانه ساخت واحدهای مسکونی کالهبرداری 
کرده است، بررسی دقیق موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
ســرهنگ ابراهیم مالشــاهی افزود: کارآگاهان پلیس پس از بررسی مدارک 
24 شــاکی پرونده و انجام اقدامات تخصصی و پایش میدانی و اطمینان از صحت 
موضوع و عدم انجام تعهدات این تعاونی مسکن، با اشراف اطالعاتی مدیرعامل آن 

را شناسایی و دستگیر کردند.
وی ادامه داد: متهم دستگیر شده در تحقیقات تخصصی پلیس به اخذ مبلغ 

9 میلیارد ریال از 24 عضو این تعاونی و عدم انجام تعهدات خود اعتراف کرد.
مرگ 3 نفر در حادثه رانندگی

ایالم - فارس: فرمانده پلیس راه ایالم اظهار داشت: بر اثر حادثه رانندگی که 
امروز در ۱۰ کیلومتری محور مهران به ایالم روی داد ســه نفر کشــته و یک نفر 

نیز زخمی شد.
محسن ناصری افزود: این سانحه بر اثر برخورد دو دستگاه پراید و پژو پارس 
در محور ارتباطی ایالم - مهران در اثر انحراف به چپ خودروی پژو پارس رخ داد.
وی تصریح کرد: سرنشینان مجروح و حادثه دیده این سانحه دلخراش رانندگی 

توسط نیروهای اورژانس و امداد جاده ای به مراکز درمانی ایالم منتقل شدند.
توقیف گازوئیل قاچاق

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی عجب شیر گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر قاچاق گازوئیل در این شهرســتان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. ســرهنگ رضا اصالنی فر افزود: ماموران با ایجاد ایســت و بازرسی در 
محورهای مواصالتی این شهرستان یک دستگاه تریلی کشنده حامل 24 هزار لیتر 

گازوئیل قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.
وی با بیان اینکه طبق نظر کارشناســان ارزش ریالی این محموله قاچاق 9۰ 
میلیون ریال برآورد شــده است، ادامه داد: سوخت این محموله پس از توقیف به 

سازمان فرآورده های نفتی تحویل و یک نفر متهم در این ارتباط دستگیر شد.

پلیس هند از وقوع سانحه رانندگی مرگبار در 
شرق این کشور و مرگ 10 تن در این حادثه خبر داد.
در این حادثه که یکشنبه شب در شرق هند رخ داد، 
۱۰ تن جان خود را از دســت دادند و ۱5 نفر دیگر هم 

مجروح و روانه بیمارستان شدند.

این حادثه رانندگی زمانی رخ داد که یک دستگاه کامیون با حرکت به سوی 
چندین نفر تمامی آنان را زیر گرفت. در حالی که ۱۰ قربانی این حادثه که اغلب 
نوجوان و کودک بودند در دم جان باختند، وضعیت جسمی مجروحان نیز وخیم 
اعالم شــده اســت. به گزارش خبرگزاری شینهوا، پلیس هند با بیان اینکه طبق 
اظهارات شاهدان، رانندگی با سرعت باال علت از دست رفتن کنترل خودرو و وقوع 

این تصادف بوده اعالم کرد: بررسی جزئیات دقیق حادثه در دست انجام است.

رسانه های روسی از نخستین مورد بیماری زیکا 
در روسیه خبر دادند که در مسکو ثبت شده است.
به گزارش ایرنا، رسانه های روسی از جمله شبکه دوم 
تلویزیون دولتی روسیه اعالم کردند: فرد مبتال به بیماری 
زکا از گردشــگران روس است که به تازگی از جمهوری 

دومینیکن به روسیه بازگشته است.
سازمان فدرال نظارت بر سالمتی روسیه اعالم کرد: فرد بیمار در زمان حاضر 

در قرنطینه بسر می برد و حال عمومی وی رضایت بخش است.
عــالوه بر آن اعضای خانواده فرد بیمار کــه مدتی  هم در تماس بوده تحت 
مراقبت  های ویژه قرار گرفته اند. هنوز آثار بیماری زیکا در این افراد دیده نشده است.
ســازمان فدرال نظارت بر سالمتی روسیه همچنین خاطرنشان کرد، از آغاز 
سال جاری میالدی نظارت بر افرادی که از کشورهای محل شیوع بیماری زیکا به 

روسیه بازمی گردند، افزایش یافته است.
بیماری زیکا نوعی بیماری ویژه مناطق استوایی است که به واسطه پشه ها از 
انسانی به انسان دیگر انتقال می یابد و باعث ایجاد نقایص مادرزادی و حتی مرگ 
در نوزادان می شود. تا به امروز کشور برزیل بیشترین تدابیر را برای مبارزه با شیوع 
زیکا اتخاذ کرده و نسبت به کشورهای دیگر، بیشتر با آن درگیر بوده است. بر اساس 
آمارها، بالغ بر یک میلیون نفر از جمعیت این کشور به ویروس زیکا آلوده شده اند.

رئیس اداره ملی بهداشت آنگوال از مرگ ۵1 نفر 
بر اثر ابتال به تب زرد طی کمتر از دو ماه گذشته در 

این کشور آفریقایی خبر داد.
خبرگزاری رویترز نوشــت: در مجمــوع 24۰ نفر 
بــه بیماری تب زرد مبتال شــده اند کــه 5۱ نفر بر اثر 
همه گیــری این بیماری جان داده اند. به گفته این مقام 
آنگوال، بیش از 45۰ هزار نفر در لوآندا )پایتخت( که کانون شــیوع این بیماری 

است واکسینه شده اند.
رویترز افزود: بحران بودجه باعث حذف ســهم مربوط به جمع آوری زباله در 
آنگوال و در نتیجه تشــکیل تل های بزرگی از زباله در حومه فقیرنشین از جمله 
محله ویانا شده است، نخستین مورد از تب زرد در ماه دسامبر )آذر/ دی( در این 
محله مشــاهده شد. به گفته مقام های بهداشت آنگوال، شیوع بیماری ماالریا، وبا 
و اســهال نیز در این کشور افزایش یافته است. بسیاری از پیمانکاران بهداشت و 
نظافت می گویند که دستمزدهایشان پرداخت نشده یا برای وارد کردن تجهیزات 

با کمبود ارز خارجی مواجه هستند.
آنگوال 95 درصد ارز خارجی خود را از طریق فروش نفت خام به دست می آورد 
و کاهش 7۰ درصدی بهای نفت از اواسط سال 2۰۱4 تاکنون باعث شده است که 
ارزش پول رایج این کشور به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آفریقا به شدت افت کند.
از نشانه  های بیماری تب زرد می توان به سردرد شدید، تهوع و ضعف اشاره کرد.

پلیس فدرال استرالیا محموله بزرگی از ماده 
مخدر متامفتامین مایع به ارزش بیش از یک میلیارد 
دالر را در ایالت »نیو ساوث ولز« این کشور کشف 

و ضبط کرد.
چهار تبعه چینی که به طور مشخص سه تن از آنها 

هنگ کنگی هســتند، به اتهام دست داشتن در این قاچاق که بزرگترین محموله 
متامفتامین کشف شده در تاریخ استرالیا محسوب می شود، بازداشت شده اند.

به گفته پلیس فدرال استرالیا، عملیات گروه جرایم سازمان یافته در دسامبر 
گذشــته و از زمانی آغاز شد که نیروهای مرزی استرالیا حمل این مواد از طریق 

یک کشتی کانتینری هنگ کنگی را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش یورونیوز، سال گذشته میالدی )2۰۱5(، مقامات استرالیایی یک 
گروه ضربت ملی را برای مقابله با قاچاق متامفتامین به این کشــور سازماندهی 
کردند. مصرف این ماده مخدر در این کشــور شــایع شده و تخمین زده می شود 
تنها در ســال 2۰۱4 میالدی 2/۱ درصد از جمعیت استرالیا این ماده را مصرف 

کرده باشند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی از راه اندازی 
طرح سفرهای اقساطی از سال 9۵ برای کارکنان سازمان های دولتی و 

شرکت های خصوصی خبر داد.
به گزارش فارس، محسن قریب دیروز در نشست خبری گفت: سازمان های 
دولتی و شــرکت های خصوصی می توانند با مراجعه به شــرکت سرمایه گذاری 
ایرانگردی و جهانگردی از تســهیالت ســفرهای اقســاطی برای کارکنانشان 

استفاده کنند.
قریب ادامه داد: در این طرح، ســازمانها و شرکت ها فقط تعهد می دهند که 
پرداخت اقساط توسط کارکنان آنها انجام می شود و کارکنان می توانند از هتل های 
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در سراسر کشور با اقساط ۶ ماهه 
اســتفاده کنند و هیچ محدودیتی نیز برای ســفرهای متعدد برای این دسته از 

کارکنان وجود ندارد.
وی با انتقاد از اینکه سفر در کشور ما در تمام ایام سال انجام نمی شود، افزود: 
25۰ روز در سال، ظرفیت هتل های کشور خالی است و فقط ۱۰۰ روز در سال 

ظرفیت هتل ها تکمیل است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی از احداث هتل های 
»پاک« خبر داد و گفت: برای نخستین بار قرار است در شهر اصفهان هتل پاک 

احداث شود به طوری که شرایط زیست محیطی در آن کاماًل رعایت شود.
قریب با اشــاره به اینکه طبق ســند چشــم انداز باید 2۰ میلیون گردشگر 
خارجی به کشور بیاید، گفت: طبق این برنامه هر سالی که می گذرد باید ۱۰۰ 
هتل در کشــور ساخته شود و با شرایط کنونی، این به راحتی متصور نیست و 

باید همه بسیج شوند.

راه اندازی سفرهای اقساطی از سال آینده


