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وقوعآتشسوزیمهیبدررستورانیدربمبئیجاندستکم ۱۵نفرراگرفتوبیشاز ۵۰زخمیومصدومبرجایگذاشت.بهگزارشایسنا،
مقاماتآتشنشانیهنداعالمکردندکهاینآتشسوزیمرگباردرساعاتاولیهروزجمعهرخدادهوحریقبهسرعتازرستورانیکهدرطبقهباالی
یکساختمانچهارطبقهبودهبهدیگرطبقاتگسترشیافتهاست.همچنینبیشاز ۵۰مصدوموزخمیاینحادثهبهبیمارستانمنتقلشدهاند.

آتش سوزی در رستوران بمبئی
 15کشته و  50مصدوم برجای گذاشت

دختر ربوده شده بعد از  ۶سال پیدا شد

حادثه در قاب

رعــنــا دخـــتـــری کـــه در 2ســالــگــی تــوســط پـــدرش
قربانی اسید پاشی شد

...

ازمیانخبرها

دستبندپلیسبردستان 6سارق
حینسرقت
توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری
شش سارق حین سرقت خبر داد .به گزارش خبرنگارما،
روانبخش با اشاره به حساسیت مردم نسبت به وقوع جرایم
وگزارشبهموقع،اظهارکرد:مامورانانتظامیباگشتزنی
های هدفمند و نامحسوس در نقاط جرم خیز و با حضور به
موقعدرمحلوقوعسرقتهایاعالمی،ششسارقراهنگام
سرقتباهمكاریمردمدستگیرکردند.ویافزود:سارقاندر
بازجویی های ماموران به هفت فقره سرقت اعتراف کردند.
ویخاطرنشانکرد :پلیسمتولیبرخوردباسرقتاستاما
مبارزه با جرم صرف ًا با کشف جرم ،خاتمه پیدا نمیکند و باید
سازمانهای مختلف به واسطه نقش خود در کنترل جرایم و
تامینامنیتجامعهبهکمکپلیسبیایند.

پلیسبرلیندرجستوجوی
 4سارقفراری

پلیسبرلیندرجستوجویچهارزندانیاستکهتوانستند
روزپنجشنبهگذشتهاززندان«»Pl-tzenseeدرشمالغرب
پایتخت آلمان فرار کنند  .به گزارش ایسنا ،این زندانیهای
 ۲۷تا ۳۸ساله با سابقه دزدی توانستند با همکاری یکدیگر
و با عریضتر کردن دریچهای بسیار کوچک در دیوار زندان
بگریزند.آنهاابتداوارداتاقگرمایشزندانکهمعموالقفل
است شدند ،سپس به کمک پتک و از طریق شکاف تهویه،
مفری به بیرونو در نهایت راهفراریاز میان حصارها درست
کردند و از زندان گریختند .پس از این فرار که ماجرای آن به
یکداستانسینماییشبیهاست،بسیاریازمنتقداندولت
ایالتی برلین خواستار استعفای دیرک بهرندت ،سناتور این
ایالت و دیگر مقامات شهر شدند .عملیات فرار این سارقان
درساعت ۸و ۴۹دقیقهبامدادآغازشدهوزنگهشدارزندان
برای اولین بار در ساعت ۹و ۳۰دقیقه به صدا درآمده است.
هماکنوناقداماتامنیتیتشدیدوبررسیدوبارهبخشهای
مختلف این زندان برای شناسایی دیگر نقاط آسیبپذیر بنا
آغاز شده است .به گزارش یورونیوز ،برلین در مجموع دارای
شش زندان است که ظرفیت نگهداری چهار هزار و 250
بزرگسالرادارد.

سوزی
مرگ  ۱۲نفر در آتش
ِ
آپارتمانی در نیویورک
دستکم  ۱۲نفر از جمله یک کودک یک ساله در حادثه
آتشسوزی در یک آپارتمان قدیمی در محله "برانکس" شهر
نیویورک جان خود را از دست دادند .به گزارش ایسنا ،بیل
دبالزیو ،شهردار نیویورک در این باره گفت :حال چهار نفر از
شسوزیپنجشنبهشبنیزبهشدتوخیماست.
مجروحانآت 
حدود  ۱۶۰آتشنشان در مهار آتشسوزی در این آپارتمان
پنجطبقهشرکتکردند.
به گفته آتشنشانان ،آتشسوزی از طبقه اول شروع شد و
خیلی سریع به طبقههای باالتر سرایت کرد .هنوز علت این
حادثه مشخص نشده است .به گزارش بیبیسی ،ساکنان
این ساختمان برای اسکان موقت به یک مدرسه در نزدیکی
محلحادثهمنتقلشدهاند.

در خرمشهر در حال بازی بودند ،رخ داد و در جریان
آن یک خودروی  ۴۰۵تیره رنگ کنار آن ها توقف کرد
و زن و مردی که در خودرو بودند ،دختربچه کوچکتر
را ربودند .وی افزود :بهرغم تحقیقات پلیس ،اثری از
کودک یافت نشد تا این که خانواده وی پس از چند سال
با استفاده از فضای مجازی و قرار دادن عکس کودک،
ماجرای حادثه و شماره تماس در شبکههای اجتماعی،

اقدام به جستوجو کردند .دادستان عمومی و انقالب
خرمشهر گفت :این در حالی بود که کودک خرمشهری
به هویت «ی» در خانواده جدید خود در شهر ری تهران
زندگی میکرد و اقوام جدید وی با دیدن تصویر کودک،
از خانواده او خواستند تا حقیقت را بگویند و کودک را
به خانواده اصلیشان برگردانند .وی افزود :بنابراین
خانواده دختر که اکنون نام او را به رقیه تغییر داده

بودند ،وی را به خرمشهر و نزد خانوادهاش برگرداندند
و مدعی شدند که کودک را از زن و مرد معتادی در اهواز
خریداری کرد هاند.
بــاوی گفت :با آزمــایــش  DNAاز کــودک و خانواده
خرمشهری ،هویت اصلی وی مشخص و رقیه به خانواده
اصلیاش سپرده شد .وی اظهار کــرد :تحقیقات در
خصوص ادعای خانواده تهرانی ادامه دارد.

«مادرزن»قربانیدعوایزوججوان
سیدخلیل سجادپور-زن میانسالی که میانجی دعوای
زن و شوهر جوان شده بود به طرز مشکوکی در میان این
درگیری جان سپرد.
به گزارش خراسان ،ماجرای این پرونده که اکنون رنگ
جنایی به خود گرفته است از چهارشنبه گذشته هنگامی
آغاز شد که زوج جوان افغانی به دلیل برخی مسائل خاص
خانوادگی و سوء ظن ها با یکدیگر به مشاجره پرداختند.
دامنه اختالفات این زوج که شش سال قبل با یکدیگر
ازدواج کرده بودند ،گسترش یافت تا این که صبح روز
بعد (پنج شنبه) زن جوان با حالت قهر منزلش را ترک
کرد و به خانه مادرش رفت .گزارش خراسان حاکی است
عصر آن روز وقتی همسر او از سر کار به منزل بازگشت و با
همسرش تماس گرفت متوجه شد که وی به همراه دختر
کوچکش قهر کرده و به منزل مادرش رفته است .این گونه
بود که مرد خشمگین به سوی منزل مادرزنش در بولوار
طبرسی شمالی به راه افتاد.
اما وقتی او به خانه مادرزنش رسید ناگهان مشاجره و
درگیری بین زوج جوان شدت گرفت .در این میان مادر
دختر که دوست نداشت همسایگان فریادهای آنان را

بشنوند وارد ماجرا شد تا بین دو نفر میانجی گری کند
ولی در یک لحظه نقش بر زمین شد و با صورتی خون آلود،
نفس های آخر زندگی را کشید.
دقایقی بعد نیروهای اورژانــس به محل حادثه آمدند و
زن  50ساله را به مرکز درمانی رساندند اما او دیگر نفس
نمی کشید و جان خود را از دست داده بود .با توجه به
مشکوک بودن ماجرای مرگ زن  50ساله که «سکینه
ر» نام داشــت ،کارکنان بیمارستان مراتب را به پلیس
گزارش کردند و بدین ترتیب با حضور نیروهای انتظامی
در مرکز درمانی ،تحقیقات در این باره آغاز شد .ماموران
انتظامی موضوع را به بازپرس ویــژه قتل عمد گزارش
دادند و دقایقی بعد با حضور بازپرس «کاظم میرزایی» در
مرکز درمانی ،ماجرای مرگ زن میانسال رنگ جنایی به
خود گرفت چرا که آثار باقی مانده روی چهره زن میانسال
حاکی از آن بود که ضربه ای به صــورت وی وارد آمده
است .زن جوان که مادرش را در این حادثه از دست داده
بود ،گریه کنان به قاضی شعبه  211دادسرای عمومی و
انقالب مشهد گفت :بر سر موضوعات خاصی با همسرم
اختالف داشتیم ولی دیگر نمی توانستم کتک کاری های

دستگیری مامور قالبی در بندرعباس
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از دستگیری
فردی که خود را به عنوان مامور یکی از سازمان ها
معرفی می کرد خبر داد .به گزارش میزان ،سرهنگ
محمد اسماعیل مشایخ گفت :مــامــوران انتظامی
شهرستان حین گشت زنی در بولوار ساحلی و برابر
اعالم نماینده حقوقی یکی از سازمانها متوجه شدند
فردی با یک دستگاه بی سیم دستی به مغازهها مراجعه
میکند .وی افزود :در بررسی دقیق و پرس و جو از
مغازه داران مشخص شد این فرد خود را به عنوان مامور
یکی از سازمانها معرفی و از آنان اخاذی میکند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد :متهم بالفاصله
دستگیر و در بررسیها از وی یک دستگاه بی سیم
دستی کشف شد که جهت بازجویی دقیقتر به یگان
انتظامی منتقل شد .این مسئول انتظامی در پایان
با بیان این که پلیس با قاطعیت تمام با چنین مواردی
برخورد میکند ،از مــردم خواست تا مراقب افــراد
سود جویی که به شگردهای مختلف اقدام به اخاذی
میکنند باشند و در صورت مواجه شدن مشخصات
ظاهری فرد اخاذ را به خاطر بسپارند و بالفاصله موارد
را با پلیس  ۱۱۰در میان بگذارند.

تصادف مرگبار در اتوبان ارتش  4قربانی گرفت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر
تهرانازتصادفیکدستگاهخودرویتیبادراتوبانارتش
که به مرگ و مجروح شدن هفت نفر منجر شد ،خبر داد.
سیدجالل ملکی در گفت و گو با ایسنا درباره جزئیات این
حادثهگفت:درساعت2:24بامدادتصادفیدرمسیرشرق
بهغرباتوبانارتش،ابتدایاتوبانامامعلی(ع) بهسامانه
 125اعالمشدودوایستگاهباتجهیزاتکاملبهمحلاعزام
شدند .سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهر تهران افزود :در محل مشخص شد که یک دستگاه
خودروی تیبا با هفت نفر سرنشین به دلیل نامشخصی از

مسیرمنحرفشدهوباپایهتیرادواتترافیکیبرخوردکرده
است .وی با اشاره به وضعیت سرنشینان خودرو گفت :سه
نفراز سرنشینانبهخارجازخودروپرتابشدهبودندوچهار
نفردیگردرداخلخودرومحبوسبودند.
آتشنشانانبالفاصلهعملیاتراآغازکردندوبااستفادهاز
تجهیزاتهیدرولیکیافرادمحبوسشدهراازخودروبیرون
آوردند .ملکی افزود :این افراد تحویل اورژانس داده شدند
وپسازانجاممعایناتمشخصشدکهچهارنفرازآنهاکه
شامل سه زن و یک مرد بودند فوت کردند و سه نفر دیگر
شاملدوزنویکمردهممجروحشدند.

انفجار در باشگاه شبانه کلمبیا با بیش از  30زخمی
درپــی انفجار نارنجک دستی در یک باشگاه شبانه
در کلمبیا ،حداقل  30نفر زخمی شدند .به گزارش
فــارس ،درپــی وقــوع انفجار در یک باشگاه شبانه در
کلمبیا ،حــداقــل  30نفر زخمی شــدنــد .رسانههای
کلمبیا میگویند دو فرد ناشناس ،چند نارنجک دستی
به داخــل کلوپ شبانهای در شهر «آنتیوکویا» پرتاب

کردهاند .به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» درپی این
انفجارها 31 ،نفر زخمی شدند که حال  11نفر از آن ها
وخیم است .هنوز انگیزه افراد مهاجم معلوم نیست اما
شهردار آنتیوکویا با بیان این که یک مرد و یک زن مسئول
این حادثه هستند ،احتمال عضویت آن ها در یک باند
خالفکار به نام فرقه خلیج ( )Gulf Clanرا رد نکرد.

او راتحمل کنم به همین خاطر صبح پنج شنبه
وقتی همسرم سر کارش رفت من هم به منزل
مادرم رفتم .بعدازظهر که همسرم بازگشت و
با من تماس گرفت به او گفتم که خانه مادرم
هستم اما او به زور وارد خانه مادرم شد و با من به
مشاجره پرداخت در همین هنگام مادرم برای
آن که دعوا باال نگیرد به عنوان میانجی بین
من و همسرم قرار گرفت که ناگهان شوهرم
با عصبانیت او را به طرف دیوار هل داد مادرم
اضافه وزن داشت و نتوانست خودش را کنترل
کند به همین خاطر صورتش به دیوار خورد و
خون آلود نقش بر زمین شد.
بنابر گــزارش خــراســان ،در همین حــال مرد
جوان بخشی از اظهارات همسرش را رد کرد و گفت :عصر
پنج شنبه وقتی به در منزل مادرزنم رفتم ،همسرم مرا به
خانه دعوت کرد و گفت :بیا باال تا با هم صحبت کنیم! ولی
در همین حال مادرزنم نیز با من دعوا می کرد که ناگهان
لب هایش کبود شد و به زمین خورد!
من که ترسیده بودم هراسان با اورژانــس تماس گرفتم

اخت

صاص
ی خرا
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ولی او در مرکز درمانی جان سپرد .گــزارش خراسان
حاکی است با توجه به اظهارات ضد و نقیض زوج جوان،
قاضی میرزایی دستور انجام بررسی های بیشتر را در این
باره صادر کرد و از سوی دیگر نیز جسد زن  50ساله برای
تعیین دقیق علت مرگ ،به پزشکی قانونی انتقال یافت تا
پزشکان با انجام معاینات و آزمایش های الزم ،راز مرگ
این زن را فاش کنند.

دستگیری  ۳۵نفر در پارتی مختلط در ورامین
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری
 ۳۵نفر در پارتی مختلط در ورامین خبر داد .سردار
عبدالرضا ناظری ،در گفت وگو با مهر اظهار کرد :در
یکی از دستگیری های عملیات مشترک ذوالفقار،۹۶
ماموران پلیس ۳۵نفر را در یک پارتی شبانه در اطراف
ورامین دستگیر کردند .وی ادامه داد :این افراد به
صورت مختلط در حال پایکوبی و مصرف مشروبات
الکلی بودند.
رئیس پلیس شرق استان تهران خاطرنشان کرد:
پلیس در مقابله با انحراف اخالقی و اقداماتی که نظم

و امنیت اخالقی جامعه را زیر سوال می برد ،لحظه ای
غفلت نخواهد کرد .وی توضیح داد :در همین زمینه
تعدادی از عرضه کنندگان سی دی های غیرمجاز
اخالقی نیز در عملیات ذوالفقار  ۹۶در شرق استان
تهران دستگیر شدند .ناظری از رصد دقیق تحرکات
متخلفان در شرق استان تهران خبر داد و افزود :امروز
دشمن سعی دارد ،از طریق ایجاد انحراف اخالقی در
کشور و کم رنگ کردن ارزش ها ،به مقاصد پلید خود
دست یابد که در این زمینه باید والدین بیش از پیش
هوشیار باشند.

سارقان به  40فقره سرقت موتورسیکلت در یزد اعتراف کردند

سرپرست پلیس آگاهی استان یــزد از دستگیری دو
ســارق حرفهای و اعتراف متهمان به  ۴۰فقره سرقت
موتورسیکلت خبر داد .به گــزارش میزان ،سرهنگ
محمدرضا حناساب در تشریح این خبر گفت :به دنبال
چندین فقره سرقت موتورسیکلت در شهر یزد بررسی
موضوع به صــورت ویــژه در دستور کــار مــامــوران اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان یزد قرار گرفت .وی
افزود :کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت با انجام کارهای
اطالعاتی و تالش شبانه روزی دو سارق حرفهای و سابقه

دار را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر
کردند .سرپرست پلیس آگاهی استان یزد افزود :سارقان
در اداره پلیس به  ۴۰فقره سرقت موتورسیکلت در نقاط
مختلف شهر یزد اعتراف کردند .حناساب با بیان این که
در بازرسی انجام شده از مخفی گاه متهمان  ۳۵دستگاه
موتورسیکلت سرقتی کشف و تحویل مال باختگان شده
است ،افزود :با دستور مقام قضایی ،متهمان این پرونده
روانه زندان شدند .این مقام انتظامی در پایان افزود :تالش
پلیس برای کشف دیگر سرقتهای احتمالی ادامه دارد.

ِ
نزدیک مترو را زیر گرفت
اتوبوسی در مسکو عابران
نزدیکی یک
در اثر برخورد اتوبوس با عابران پیاده در
ِ
ایستگاه مترو در شمال غرب مسکو سه نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایسنا ،این اتوبوس به مردمی که در ایستگاه
اتوبوس نزدیک متروی اسخودنینسکایا بودند برخورد
کرد .این دومین حادثه از برخورد اتوبوس با عابران طی
چند روز اخیر است .بنابر گزارش راشاتودی ،چند روز
پیش نیز در تاریخ  ۲۵دسامبر در حادثه ای مشابه که در
خیابان «ماژائیسکی» مسکو رخ داد اتوبوس مردم را زیر
گرفت و در گذر راه عابر پیاده سقوط کرد .در آن حادثه
چهار نفر کشته و  ۱۱نفر دیگر زخمی شدند .در حالی که
گزارشهای اولیه از سوی برخی رسانهها حاکی است که

...

درامتدادتاریکی

ردیابی از طریق فضای مجازی

دادستان عمومی و انقالب شهرستان خرمشهر گفت:
دختربچهای که  ۶سال پیش از جلوی در منزل ربوده
شده بود ،دوباره به آغوش خانواده برگشت.
به گزارش مهر به نقل از دادگستری خوزستان ،علیرضا
بــاوی در خصوص این خبر اظهار کــرد :این اتفاق در
بهمنماه سال  ۱۳۹۰وقتی دو دختربچه با حدود دو
سال و نیم و هشت سال و نیم سن ،جلوی در منزل خود
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حادثه دیروز (جمعه) دو کشته نیز داشته اما وزارت شرایط
اضطراری روسیه این آمار را تکذیب و تاکید کرده است که
ِ
تصادف  ۲۹دسامبر تنها سه مصدوم داشته است.

افسوس !...

کاش زمان حداقل دو سال به عقب بازمی گشت تا من به
دست و پای پدر و مادرم می افتادم و نصیحت هایشان را
روی چشمانم می گذاشتم اما افسوس که آن زمان دلباخته
داریــوش شــده بــودم و بــرای رسیدن به او نه تنها آبــروی
خانواده ام را بردم بلکه همه پل های پشت سرم را نیز خراب
کردم به طوری که اکنون ...
دختر  20ساله ای که به اتهام سرقت لوازم منزل و ایراد
ضرب و جرح از نامزدش شکایت کرده بود درحالی که بیان
می کرد نمی توانم به چشمان پدرم نگاه کنم با آن که آن ها
مرا با بزرگواری خود بخشیده اند ،به مشاور و کارشناس
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :تحصیالتم در مقطع
راهنمایی که به پایان رسید دیگر ادامه تحصیل ندادم چرا
که عالقه زیادی به درس و مدرسه نداشتم و از سوی دیگر
نیز وضعیت اقتصادی خانواده ام به هیچ وجه مناسب نبود
و پدرم نمی توانست مخارج ادامــه تحصیل مرا پرداخت
کند با وجود این هیچ گاه مرا به ترک تحصیل تشویق نکرد
و دوست داشت من به درسم ادامه بدهم خالصه چند ماه
بعد از ترک تحصیل ،کارگری در مزارع کشاورزی را شروع
کردم تا بتوانم جهیزیه ای برای خودم فراهم کنم .روزها به
همین ترتیب سپری می شد تا این که حدود دو سال قبل با
داریوش آشنا شدم و تصمیم به ازدواج با او گرفتم.داریوش
همشهریمابودوگاهیبرایکاردرزمینهایکشاورزیبه
همراه ما می آمد .وقتی موضوع را با خانواده ام مطرح کردم
پدرم بالفاصله او و خانواده اش را شناخت و گفت :آن جوان
سابقه خوبی ندارد و به درد ازدواج با تو نمی خورد .اما من که
دلباخته او شده بودم مقابل پدرم ایستادم و با بی شرمی به او
گفتم داریوش را دوست دارم و با او ازدواج می کنم! پدرم که
انتظار چنین رفتاری را نداشت با چشمانی پر از اشک فقط
نگاهم کرد .ساعتی بعد پدرم درحالی که به شدت ناراحت و
نگران بود مرا نصیحت کرد که خیلی از جوانان در این سن و
سال براساس احساسات و عواطف خود تصمیم می گیرند.
توهمروزیپشیمانمیشوی!درنهایتدرگیریباخانواده
ام به اندازه ای شدت گرفت که پدرم مرا از خانه اش بیرون
انداخت من هم همه جهیزیه ای را که از کارگری خریده
بودم به خانه داریــوش بردم تا پس از ثبت رسمی ازدواج
زندگی مشترکمان را آغاز کنیم اما هنوز یک هفته از این
ماجرانگذشتهبودکهفهمیدمهمسرمبهموادمخدرصنعتی
اعتیاد دارد طــوری که بی پــروا مقابل چشمان من مواد
مصرف می کرد ولی من نمی توانستم چیزی به خانواده ام
بگویم .به همین خاطر بارها تالش کردم او را در مراکز ترک
اعتیاد خصوصی بستری کنم ولی او بالفاصله پس از آزادی
از مرکز ترک اعتیاد دوباره مواد مصرف می کرد با آن که من
با کارگری در مزارع امور زندگی را می گذراندم اما داریوش
که به دلیل اعتیادش نمی توانست کار کند مرا به باد کتک
میگرفتتاپولخریدموادشرابهاوبدهم.وضعیتشوهرم
هر روز بدتر می شد و او با کتک کاری همه دسترنج مرا دود
می کرد .وقتی پول کارگری من کفاف خرید مواد را نمی
داد تکه ای از جهیزیه ام را سرقت می کرد و به قیمت بسیار
اندک در بازار می فروخت دیگر نمی توانستم اجاره منزل
را هم پرداخت کنم و به نان شب محتاج شده بودم این گونه
بود که غرورم را زیرپا گذاشتم و تازه فهمیدم پدر دلسوزم دو
سال قبل این روزها را به روشنی تصور می کرد .باقی مانده
جهیزیه ام را به منزل پدرم بردم و با شرمساری او را در آغوش
کشیدم و گریه کنان گفتم پدرجان غلط کردم...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

اتوبوس حامل  6/2کیلو طالی قاچاق
به مقصد نرسید

ماموران گمرک بازرگان در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس
ورودی از ترکیه ،شش کیلو و  277گرم طالی ساخته شده
کشفکردند.بهگزارشروزجمعهگمرکجمهوریاسالمی
ایران،اینمقدارطالیساختهشدهدرقسمتهایمختلف
صندلیشاگرداتوبوسجاسازیشدهبود.
باکشفاینمقدارطالودربازجوییهایاولیهشاگردراننده
بهقاچاقاینمحمولهاعترافمیکندومامورانگمرکاورا
برایتحقیقبیشتربهمراجعقضاییتحویلمیدهند.عمده
ترین دلیل قاچاق مسافری طال در یک ماه گذشته نوسان
شدیدقیمتطالوارزدردوطرفمرزهایایرانوترکیهبوده
که انگیزه سودجویان را برای قاچاق طال و ارز افزایش داده
است .به گزارش ایرنا ،فقط در آذرماه هشت محموله طالی
قاچاقازمسافرانورودیازترکیهکشفشد.
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