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شدت گرمای اهواز یک خودرو
را به آتش کشید

شدتگرمایهوادرماهشهرخوزستانباعثآتشگرفتنیکخودروشد .بهگزارشمشرق،الستیکاینخودروکهدراتوباناهواز–ماهشهر
درحالحرکتبود،پسازتحملگرمایزیاددچارحریقشدکهاینآتشبهسایربخشهایاینخودروسرایتکرد .بخشبزرگیازخوزستان
جلگه است و اهواز نیز در بخش جلگهای قرار دارد ،ولی کمبود شدید پوشش گیاهی سبب گرمی و خشکی اهواز شده است.
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...

برای حفظ حقوق خسارت دیدگان و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه صورت گرفت

خط زرد
توصیه های پلیسی در باره قاپ زنی()6
هنگام خرید از فروشگاه ،کیف خود را داخل سبدهای
فروشگاهی یا روی پیشخان نگذارید.هنگام ترک خودروی
خود ،کیف و اموال با ارزش خود را جلوی چشم دیگران
داخل صندوق عقب قرار ندهید.در رستوران ،کیف خود را
پشت صندلی یا در محلی دور از چشم خود نگذارید.

حادثه در قاب

...

ازمیان خبرها

واژگونی ون حامل سربازان ارتش به علت
سرعت زیاد
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور جزئیات واژگونی
ون حامل سربازان ارتش در نوشهر را تشریح کرد .سرهنگ
نادر رحمانی در گفت و گو با میزان ،با اشاره به واژگونی
ون حامل سربازان گفت :ساعت  14:30سه شنبه یک
دستگاه ون هیوندا متعلق به ارتش در جاده نوشهر به رویان
واژگون شد .وی ادامه داد :این واژگونی به دلیل تخطی از
سرعت مجاز و عدم کنترل وسیله نقلیه از سوی راننده رخ
داد .فرمانده انتظامی مازندران نیز به تسنیم گفت :سرعت
زیاد و لغزنده بودن جاده دلیل وقوع این حادثه مرگبار بوده
است.سرتیپ دوم پاسدار سید محمود میرفیضی  افزود :این
حادثه سبب فوت یکی از سربازان و مصدوم شدن3نفر دیگر
شده که حال یکی دیگر از سربازان وخیم گزارش شده است.

 ۱۲کشته در برخورد دو قطار در ایتالیا
برخورد دو قطار در ایتالیا به کشته شدن  ۱۲تن و زخمی
شدن تعداد زیادی مسافر منجر شد.به گزارش  تسنیم به
نقل از اسپوتنیک ،درپی برخورد دو قطار در ایتالیا دستکم
 12تن کشته و تعداد زیادی زخمی شدند .طبق برخی
گزارش ها ،تازمان دریافت خبر تعدادی از مسافران در
درون قطار گرفتار بودند.

کالهبرداری پزشک قالبی در فضای مجازی
توکلی -ف��ردی با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد از
وی در اینترنت کالهبرداری  شده  است که   پروندهای
در ای��ن راب��ط��ه  در پلیس فتا تشکیل ش��د .ش��اک��ی در
اظهارات  خود  بیان کرد در سایت همسریابی با فردی
که خ��ود را یک پزشک معروف معرفی ک��رده ب��ود آشنا
شده و پس از گفت و گو های چند روزه آقای دکتر از وی
خواستگاری کرده است  .شاکی ادامه داد :در مورد  این
پزشک  تحقیقات را آغ���از ک���ردم  و مشخص شد  که
چنین پزشکی با ای��ن مشخصات وج��ود دارد بنابراین
تحقیقات  خود را متوقف کردم و خیالم  از این بابت راحت
شد  غافل از این که شاید هویت فرد جعلی باشد .در ادامه
پزشک که حسابی اعتمادم  را به خود جلب کرد پس از
دادن وعده ازدواج با این ترفند که حسابش مسدود است و
برای خرید خانه آینده مان احتیاج به مبلغ  6میلیون تومان
دارد از من  این مبلغ را در خواست کرد  و پس از واریز این
مبلغ ارتباط خود را  قطع کرد .سرهنگ اسماعیلی  رئیس
پلیس فتای کرمان گفت:  کارشناسان پلیس فتا با توجه
به توان علمی و با استفاده از امکانات فنی و پلیسی  متهم
را شناسایی کردند و به پلیس فتا فراخواندند که وی با
توجه به مستندات موجود به ج��رم خ��ود اعتراف کرد.

ورود مدعیالعموم به پرونده برج سلمان
س��ج��ادپ��ور -دادس��ت��ان مشهد ب��رای حفظ
حقوق خسارت دیدگان و پیشگیری از وقوع
ح��وادث مشابه در ماجرای آتش س��وزی برج
سلمان دستور ویژه ای را صادر کرد.به گزارش
خراسان،درپیوقوعحادثهآتشسوزیدربرج
سلمانمشهدکهمتاسفانهموجببروزشایعاتی
در فضای مجازی شد ،دادستان مرکز خراسان
رضویباردهرگونهشایعهایدراینباره،تاکید
کرد:اینآتشسوزییکحادثهعادیبودکهبر
اثرسهلانگاریویاقصورفردیاافرادیرخداده
است .قاضی «غالمعلی صادقی» با بیان این

که در همان مراحل اولیه وقوع آتش سوزی،
بالفاصله مقام قضایی در محل حادثه حضور
یافت و تحقیقات قضایی میدانی نیز انجام
شده است خاطرنشان کرد :درباره علت وقوع
آتش سوزی فرضیه های متفاوتی مطرح است
اما هنوز نظر رسمی کارشناسان به دستگاه
قضایی اعالم نشده است .وی تصریح کرد:
با تشکیل پرونده قضایی ،همه جوانب این
حادثه مورد بررسی های دقیق قرار می گیرد
و دستوراتی نیز ب��رای پیشگیری از حوادث
مشابه صادر شده است تا مسئوالن امر نظارت

کافی در مورد بلندمرتبه سازی با رعایت همه
اصول ایمنی و امنیتی را داشته باشند.مقام
ارشد قضایی مشهد همچنین به حفظ و دفاع
از حقوق مردم به عنوان وظیفه اصلی دستگاه
قضا اش��اره کرد و اف��زود :برای آن که حقی از
مردم تضییع نشود و خسارت دیدگان بتوانند
به حق و حقوق خودشان در این حادثه تاسف
بار دست یابند ،دستوراتی ب��رای رسیدگی
سریع و دقیق به این پرونده صادر شده است و
مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی همواره
برای صیانت از اموال وجان آن ها همه تالش

عامل قتل مدیرعامل جوان اعتراف کرد:

بازگشت به صحنه جنایت!

سیدخلیل سجادپور-جوان 27ساله ای که مدیرعامل
یک شرکت خصوصی را با انگیزه مالی در مشهد به قتل
رسانده اس��ت ،هنگام بازسازی صحنه جرم در حضور
قاضی ویژه قتل عمد ،مدعی شد :پولی را برای برگزاری
مراسم سالگرد ازدواجم می خواستم که با مخالفت خانم
مدیرعامل رو به رو شدم و همین موضوع منجر به درگیری
بین ما شد که در نهایت به قتل انجامید.
به گ��زارش اختصاصی خراسان ،ساعت  23سوم تیر
بود که کارگران شهرداری در تماس با پلیس  ،110از
وجود جسد زن جوانی در حاشیه خیابان شهیدکالنتری
 12خبر دادن��د .دقایقی بعد ،خبر قتل یک زن جوان
در بی سیم های پلیس پیچید و بدین ترتیب ،تحقیقات
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
در کنار قاضی وی��ژه قتل عمد آغ��از ش��د .بررسی های
مقدماتی نشان داد :جسد مربوط به زن 32ساله ای
است که مدیرعامل یک شرکت خصوصی پ��روژه های
عمرانی بوده و از طریق انسداد راه های تنفسی ،به قتل
رسیده است .ادام��ه تحقیقات شبانه کارآگاهان که با
صدور دستورات ویژه قضایی انجام شد ،بیانگر آن بود که
زن جوان مطلقه بوده و روز قبل از کشف جسد ،به همراه
یکی از همکارانش و به منظور بازدید از یک پروژه عمرانی،
به شهرستان گناباد سفر کرده بود .گ��زارش خراسان
حاکی است :در حالی که عامل یا عامالن این جنایت،
سرنخی از خود بر جا نگذاشته بودند ،بررسی های شبانه
با راهنمایی و نظارت مستقیم قاضی سیدجواد حسینی

برای شناسایی و بازجویی از همکار مقتول ادامه یافت.
این جوان 27ساله که چند ساعت بعد مورد بازجویی
های تخصصی قرار گرفته بود ،ضمن انکار جنایت ،به
مقام قضایی گفت :به همراه خانم مهندس به گناباد رفته
بودیم ،وقتی بازدیدمان از پروژه به پایان رسید ،سوار بر
خودروی پژونقره ای به سمت مشهد حرکت کردیم .قرار
بود مهندس به منزل یکی از بستگان نزدیکش برود ،من
هم او را سر کوچه ای در همان نزدیکی محل کشف جسد
از خودرو پیاده کردم و به منزلم رفتم و دیگر اطالعی از او
ندارم.بنابراین گزارش ،اظهارات این مظنون در حالی
عنوان می شد که تحقیقات کارآگاهان با بررسی دوربین
های مداربسته ای که جوان مذکور مدعی بود از آن مکان
ها عبور کرده است و همچنین تماس های تلفنی او ،نشان
داد ،وی حقیقت ماجرا را کتمان میکند ،به همین دلیل
قاضی حسینی دستور بازداشت وی را صادر کرد و بدین
ترتیب این پرونده جنایی وارد مرحله جدیدی شد .چند
ساعت بعد با جمع آوری اسناد و مدارک انکارناپذیری
که با حضور مستقیم قاضی شعبه  211دادسرای مشهد
و در تحقیقات میدانی به سرانجام رسید ،متهم لب به
اعتراف گشود و راز این جنایت را فاش کرد.گزارش
خراسان حاکی است :جوان 27ساله که «امیرارسالن»
نام دارد ،پس از اقرار صریح به ارتکاب قتل با انگیزه مالی،
مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت تا در حضور قاضی
سیدجواد حسینی ،چگونگی وقوع قتل را تشریح کند.
او پس از معرفی کامل خود و تفهیم مواد قانونی از سوی

دختر شیک پوش!

خود را به کار می گیرد .قاضی صادقی تاکید
کرد :باید واحدهای تجاری واداری بالفاصله
تحویل مالکان و یا مستاجران شود تا آن ها
بیشتر متحمل خسارت های مالی نشوند .از
سوی دیگر نیز عالوه بر این که مسئوالن امور
نظارتبرساختوسازهابایدتمهیداتیرابرای

قاضی ویژه قتل عمد مبنی بر این که مواظب اظهارات
خود باشد و حقیقت موضوع را بیان کند ،به شرح این
حادثه تلخ پرداخت و گفت :دانشجوی رشته دکتراهستم
و حکم مربی گری ووشو را نیز دریافت کردهام ،اما از حدود
دو سال قبل با خانم مهندس (مقتول) در یک شرکت
خصوصی مشغول به کار شدم ،در حالی که مهندس،
مدیرعامل بود و من هم در هیئت مدیره شرکت بودم.
شب حادثه وقتی از گناباد به مشهد بازگشتیم ،من
ماجرای سالگرد ازدواجم را مطرح کردم .هوا تاریک بود
و من خودرو را متوقف کرده بودم .به او گفتم مقداری پول
می خواهم تا این مراسم را برگزار کنم اما خانم مهندس
ناراحت شد و گفت :تو با این کارها شرکت را ورشکست
می کنی! و ادامه داد :من با تو سازگاری ندارم و استعفا
می دهم! وقتی او این جمالت را بر زبان راند ،من که به
شدت عصبانی شده بودم ،خودرو را به حرکت در آوردم.
در حالی که همچنان با یکدیگر مشاجره میکردیم ،من
می دانستم اگر او سرمایه اش را از شرکت بیرون می
کشید ،من هم خیلی متضرر می شدم .وقتی سر خیابان
شهیدکالنتری  12رسیدیم ،او گفت :خودرو را متوقف
کن تا همین جا مشکل را حل کنیم .این در حالی بود
که من دیگر کنترل خودم را از دست داده بودم و در یک
لحظه شالی را که روی سرش بود ،دور گردنش انداختم
و ضربه ای نیز به صورت ضربدری به گردنش وارد کردم.
وقتی دیدم به یک طرف افتاد ،در خودرو را باز کردم و
جسدش را بیرون انداختم .ابتدا در همان منطقه با خودرو
دور زدم و با خودم فکر کردم شاید بیهوش شده باشد!
شاید زنده باشد!! به همین دلیل دوباره به محل مذکور
بازگشتم ،وقتی دیدم او جان خود را از دست داده است و
تکان نمی خورد ،کیف او را نیز از داخل خودرو کنار جسد
انداختم و با خرید مقداری حلیم به منزلم رفتم .آن شب
استرس زیادی داشتم تا این که روز بعد به شرکت رفتم

پیشگیری از این گونه حوادث می اندیشیدند،
با فرد یا افرادی که قصور و یا سهل انگاری آنان
در وق��وع این حادثه به اثبات برسد برخورد
قاطع قضایی خواهد شد و قاضی پرونده نیز
همهتالشخودرابرایرسیدگیدقیقوحفظ
حقوق مردم به کار می گیرد.

و از خواهر مقتول جویای خانم مهندس شدم .وقتی او
گفت :خواهرم با تو بوده و من اطالعی ندارم! سعی کردم
خودم را خونسرد نشان بدهم ،سپس با پلیس 110تماس
گرفتیم که آن ها عنوان کردند شب گذشته جسدی با این
مشخصات در بزرگراه شهیدکالنتری کشف شده است.
این گونه بود که خواهر مقتول هم در جریان وقوع قتل
قرار گرفت.بعد از آن هم مأموران به من مظنون شدند و
مرا دستگیر کردند .بنابراین گزارش ،پس از اعترافات
صریح متهم ،وی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی
مقام قضایی روانه زندان شد تا این پرونده جنایی دیگر
مراحل قانونی خود را طی کند.
▪ ▪متهم ارتباطی با هیئت ووشو ندارد

گ��زارش خراسان حاکی اس��ت :در پی انتشار اعترافات
متهم در ت��اری��خ  ،95.4.6هیئت ووش����وی خ��راس��ان
رض���وی ب��ا ارس���ال نمابری ب��ه روزن��ام��ه خ��راس��ان عنوان
ک���رد« :ای���ن ف��رد هیچ گونه ارت��ب��اط��ی ب��ا هیئت ووش��وی
استان خراسان رض��وی ن��دارد و دارای گواهینامه ووشو
هم نیست ،بنابراین ادع��ای متهم ک��ذب محض اس��ت».

این بار به کاهدان زدم به طوری که راه گریزی هم نداشتم.
آن قدر در اخاذی از جوانان باالشهری و پولدار حرفه ای
شده بودم که هیچ کدام...
دختر 19سالهکهباوضعیتآشفتهوسروصورتیخراشیدهدر
اتاقمددکارینشستهبوددرحالیکهباگوشهروسریخاکی
خود اشک هایش را پاک می کرد در تشریح ماجرای زندگی
خودبهکارشناساجتماعیکالنتریطبرسیجنوبیمشهد
گفت:پدرموضعیتمالیخوبینداشتایندرحالیبودکه
من هم مانند بسیاری از دختران نوجوان آرزوهای زیادی را
در سر می پروراندم .حتی در رویاهایم خود را سوار بر خودرو
شاسی بلند گران قیمتی می دیدم که در آن عینکی دودی
بر چشمانم زده ام و رانندگی می کنم .مقطع دبیرستان را به
پایانرساندهبودمکهتصمیمگرفتمبرایرسیدنبهآرزوهایم
در پی شغلی باشم و ادامه تحصیل بدهم .به همین خاطر در
کالس های پیش دانشگاهی ثبت نام کردم و به اطرافیانم
سپردم اگر کار مناسبی سراغ داشتند به من اطالع بدهند.
در همین روزها بود که از طریق یکی از دوستانم با دختری به
نام«نیوشا»آشناشدم.اودرمنطقهباالیشهرزندگیمیکرد
وبههمراهدوستانشمدامدرتفریحوخوشگذرانیبود.چند
روزبیشترطولنکشیدکهبانیوشاودوستشصمیمیشدمو
درکنارآنهاقرارگرفتم.آنهامانندمنبهدنبالکارنبودند،
اما به راحتی پول زیادی خرج می کردند و لباس های شیک
و گران قیمت آن ها در حالی حس حسادت مرا برانگیخته
بودکهآرامآراممتوجهرفتارهایمشکوکآنهاشدم.نیوشا
عنوان می کرد حاال که وارد گروه ما شده ای باید تو هم لباس
های آن چنانی بپوشی و با آرایش های غلیظ خودت را زیباتر
جلوه بدهی .از آن روز به بعد آن ها انواع لباس و مانتوهای
شیک را برایم می خریدند و مرا با خودشان به رستوران های
مجللمیبردند .وقتیفهمیدمکارآنهاعشوهگریواخاذی
ازرانندگانجوانخودروهایمدلباالستکهخودمنیزآلوده
این کار شده بودم .دیگر به همراه نیوشا از ساعت  9صبح تا
نیمههایشببیرونازمنزلبهسرمیبردمومبالغزیادیرا
بهحساببانکیامواریزمیکردند.وقتییکیازکارتهای
عابربانکم را به خانواده ام دادم آن ها نمی دانستند که شغل
کثیف من چیست ،به همه می گفتم در یک شرکت بزرگ
لوازم آرایشی به عنوان ویزیتور استخدام شده ام تا کسی به
رفتوآمدهایممشکوکنشود.اگرچهعذابوجدانداشتم
ومیدانستمرانندگانجوانبرایحفظآبرویخودچارهای
جزدادنپولهایزیادبهمنندارندامابازهمباحیلهگریاز
آنان اخاذی می کردم تا این که آخرین بار وقتی راننده جوان
به خاطر دلسوزی مرا سوار کرد متوجه قصد شوم من شد و
بالفاصلهخودشباپلیستماسگرفتومنکهقصدداشتماز
چنگاوفرارکنمازخودروپایینافتادموتوسطمردمدستگیر
شدم.اینپایانآرزوهایمبوداگرچه...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عامل خرید و فروش سالح های جنگی درمشهد دستگیر شد
ساجدی – مرد  45ساله در حالی به اتهام خرید و فروش
سالح جنگی در مشهد دستگیر شد که در بازرسی از
مخفیگاه وی  5قبضه سالح و مقادیری فشنگ جنگی به
دست آمد .به گزارش خراسان ،مأموران کالنتری شهید
رجایی مشهد از طریق منابع اطالعاتی خود به سرنخ
هایی دست یافتند که نشان می داد فردی به نام «م.ش»
در امر خرید و ف��روش سالح فعالیت دارد .با توجه به
اهمیت ماجرا با صدور دستوری از سوی سرهنگ محمد
بوستانی (رئیس پلیس مشهد) گروهی از مأموران به
سرپرستی سرگرد موذنی (رئیس کالنتری شهید رجایی)
رصدهای اطالعاتی خود را با زیر نظر گرفتن فرد مذکور
آغاز کردند .گزارش خراسان حاکی است :پس از جمع
آوری اسناد و مدارک و تأیید درستی اطالعات دریافتی،
مأموران مراتب را به قاضی موحدی راد (معاون دادستان
مشهد) اطالع دادند و بدین ترتیب با صدور دستورات

انتقامخونین برسرزمینکشاورزی
توکلی -مردی که با انگیزه انتقام جویی به همراه دو
برادرش به ایران آمده بود با مقتول قرار گذاشت و وی را به
قتل رساند .این گزارش حاکی است قاتل که تبعه  یکی از
کشور های همسایه است رو به روی کارشناس اجتماعی

ویژه قضایی ،مخفیگاه متهم به محاصره پلیس درآمد و
مأموران انتظامی با دستگیری متهم  45ساله ،مخفیگاه
وی را نیز مورد بازرسی قرار دادند .در ادامه این عملیات
که با نظارت مستقیم فرمانده انتظامی مشهد همراه بود4
قبضه سالح کلت و یک قبضه وینچستر به همراه تعدادی
فشنگ کشف و ضبط شد .تحقیقات بیشتر در حالی ادامه
دارد که پرونده مذکور برای ریشه یابی جرم در دادسرای
انقالب اسالمی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.
پلیس  شهربابک نشست و گفت :مدتی بود که بر سر
زمین کشاورزی با پسرعموهایم مشکل داشتیم.روزی
پسر عمویم پدرم را به شدت کتک زد و از کشور فرار کرد و
من نیز با انگیزه  انتقام جویی به همراه دو برادر دیگرم به
ایران و  شهربابک استان کرمان  وارد شدیم و با وی در یکی
از روستاها قرار گذاشتیم و سپس با ضربات بیل کشاورزی
و زنجیر وی را به شدت کتک زدیم .

از ﻣﻨﺰل ﺗﺎ ﺑﺎغ  ٢٠دﻗﻴﻘﻪ

٣٢٠٠ﻣﺘﺮ ﺑﺎغ و�ﻼ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻠ�� دور د�ﻮار دوﻣﻤﺮ
داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻫﺎد� در ﺑﻬﺘﺮ�ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و
ﻫﻮا�� دارا� ﻣﺠﻮز از ﺗﻤﺎﻣ� ارﮔﺎﻧﻬﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارا�
١٢٠٠ﻣﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻴﺎر
ﺻﺎدراﺗ� دارا� ١٠٠ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺎ�ﺎﻧ�ﺎر،
دارا�  ٢٠٠درﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه  ٧ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ،اﻣﺘﻴﺎزات
ﺑﺮق  ٣ﻓﺎز ،آب ﺷﺮب ،ﺗﻠﻔﻦ ،دارا�  ١٦ا�ﻨﭻ آب ﻗﻨﺎت
ﺑﻪ ﻣﺪار  ٨روز ،دارا� ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎز� ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ،
آﺑﺸﺎر ﺳﻨﮕ� ﻃﺒﻴﻌ� ،ﺑﺎرﺑﻴ�ﻴﻮ� ،ﻔﻬﺎ و ﻧﻤﺎ ﺳﻨﮓ ﺗﺒﻪ،
ﺗﺎ ﺟﻠﻮ� ﺑﺎغ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮوش �ﺎ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﺎ ﺑﺎغ
ارزاﻧﺘﺮ �ﺎ ﻣﻨﺰل داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻗﻴﻤﺖ  ٣٢٠ﺗﻮﻣﺎن
آدرس :ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎده ﮔﻮارﺷ� روﺳﺘﺎ� اﻧﺪاد

 /٩٥١١٦٣١٢ق

ﻫﺘﻞ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺸﻬﺪ

ﻓﯽ  ٣,٩٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
 /٩٥١١٣٧٤٩م

درامتدادتاریکی

متهم در حضور مقام قضایی در حال تشریح جنایت

پزشکان در قم سنجاق قفلی را از مری کودک
 6ماه خارج کردند
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 /٩٥١١٤٣٠٨ف

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٩١۵٢۵٠۵٠٢٠ :

 /٩٥١١٩٥٨٣م

 /٩٥١١٨٦٧٣ف

 /٩٥٠٦٠٢٦٥ف

 /٩٥١١٢٨٢٦ب
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