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حادثه

پنجشــنبه  12 مهر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1514

10
شامگاه  ۱۰ مهرماه جمعه بازار یاسوج، مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد دچار حریق شد. این حریق با حضور 
به موقع و تالش نیروهای آتش نشانی و امدادی مهار شد. آتش سوزی تلفات جانی نداشت اما خسارات مالی بر 
غرفه های این بازار وارد شده که هنوز به صورت دقیق مشخص نیست. تمام اعضای ستاد بحران استان و شهرستان 
در محل وقوع آتش ســوزی حضور یافتند و تدابیر الزم را برای مهار آتش و کنترل جمعیت انجام دادند. ۶ تیم 
عملیاتی از نیروهای آتش نشانی یاسوج به محل آتش سوزی اعزام شده بودند که اقدامات الزم را برای مهار آتش 

انجام دادند. غرفه در این بازار وجود دارد که برخی از این غرفه ها مجاز و برخی غیرمجاز و بدون مجوز هستند.

آتش سوزی 
در جمعه بازار 
یاسوج

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

تاریخ : ۱7- اند
شماره :97/7/8 

آقای قربان میناوند به شرح دادخواست به کالسه ۱7 اند از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان آینه خانم صادقی قل پنلو به شماره شناسنامه 2 در 
تاریخ 9۶/۰۱/۱4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

آن مرحوم منحصر به ....  
۱- قربان میناوند فرزند موسی شماره شناسنامه : ۶۶8 نسبت 

با متوفی : زوج 
شماره  قربان  فرزند  میناوند  2-معصومه 

شناسنامه۱۶7۱3۰99۱۱ نسبت با متوفی : فرزند 
 : شناسنامه  شماره  قربان  فرزند  میناوند  سودابه   -3

۱۶7۱3۱8۰5۶ نسبت با متوفی : فرزند 
میباشد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
مرادیان – قاضی شورای حل اختالف بخش الهرود 
_________________________________

تاریخ 97/۰7/۰3 
شماره :54-97 

آقای میرابوالفضل موسوی دارای شناسنامه بشماره 423 به 
شرح پرونده کالسه 97-54 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید داداش موسوی 
به شماره شناسنامه ۱۰۰4 در تاریخ ۱397/۰5/29 در مشگین 
شهر اقامت گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به: 
۱- سید جالل الدین موسوی فرزند: سید داداش به شماره 

شناسنامه 499 پسر متوفی 
شماره  به  داداش  سید  فرزند:  موسوی  الدین  میرکمال   -2

شناسنامه ۱4889 پسر متوفی 
3- میرابوالفضل موسوی فرزند: سید داداش به شماره شناسنامه 

423 پسر متوفی
4- سید علی موسوی فرزند: سید داداش به شماره شناسنامه 

7۱۶9 پسر متوفی
5- سید حسن موسوی فرزند: سید داداش به شماره شناسنامه 

۱۶۶۰33۱47۱ پسر متوفی
به شماره شناسنامه  داداش  فرزند: سید  فاطمه موسوی   -۶

۱۶۶۰۱۰۶3۰3 دختر متوفی
7- حوا احمدی عوری فرزند: سعید به شماره شناسنامه 5 

همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 

نوبت آگهی می نماید هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد 

از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.   
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف مشکین شهر – 

جعفر رحیم نیا 
__________________________________

تاریخ : ۱۱- اند
شماره :97/۶/۶ 

آقای شهرام احمدی به شرح دادخواست به کالسه ۱۱ اند از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سلیمه شیرزاده به شماره شناسنامه 977 در 
تاریخ 97/2/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 

مرحوم منحصر به ....  
۱- مهپاره احمدی فرزند حسین شماره شناسنامه : ۱۶97 

نسبت با متوفی : فرزند 
شناسنامه: ۱997  شماره  حسین  فرزند  احمدی  شهرام   -2

نسبت با متوفی : فرزند 
 : شناسنامه  شماره  حسین   : فرزند  احمدی  الهام   -3

۱۶۶۰۰3758۱ نسبت با متوفی : فرزند 
 2۰73 : : حسین شماره شناسنامه  فرزند  احمدی  زهرا   -4

نسبت با متوفی : فرزند 
 : شناسنامه  شماره  حسین   : فرزند  احمدی  مریم   -5

۱۶۶۰۱84۰45 نسبت با متوفی : فرزند 
۶- نسرین احمدی فرزند : حسین شماره شناسنامه : 4۰ نسبت 

با متوفی : فرزند 
7- حمیرا احمدی فرزند : حسین شماره شناسنامه : ۱۶98 

نسبت با متوفی : فرزند 
8- بهرام احمدی فرزند : حسین شماره شناسنامه : ۱998 

نسبت با متوفی : فرزند 
9- مهدی احمدی فرزند : حسین شماره شناسنامه : 5۰ نسبت 

با متوفی : فرزند 
۱۰- رضا احمدی فرزند : حسین شماره شناسنامه : ۱99۶ 

نسبت با متوفی : فرزند 
میباشد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
مرادیان – قاضی شورای حل اختالف بخش الهرود 
_________________________________

تاریخ 97/۰7/۰4 
شماره :55-97 

آقای مهرداد محمدی خیاوی دارای شناسنامه بشماره ۱۶7 به 
شرح پرونده کالسه 97-55 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محمدی 
خیاوی  به شماره شناسنامه ۱۰۰89 در تاریخ ۱397/۰۶/۱2 در 
مشگین شهر اقامت گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 

مرحوم منحصر است به : 
۱- مهرداد محمدی خیاوی فرزند محمد به شماره شناسنامه 

۱۶7 پسر متوفی 
2- یگانه محمدی خیاوی فرزند محمد به شماره شناسنامه 

72۰ دختر متوفی 
3- نسترن محمدی خیاوی فرزند محمد به شماره شناسنامه 

۱۶۶۰۰75۶9۶ دختر متوفی 
4- نرگس محمدی خیاوی فرزند محمد به شماره شناسنامه 

323 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد 

از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.   
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف مشکین شهر 

– جعفر رحیم نیا 

آگهی حصر وراثت

جعفر ساالري نسب  ؛ با توجه به اقلیم منطقه چهارمحال و 
بختیاری و سردسیر بودن آن تأمین  نفت سفید مناطق سخت 

گذر  استان در دستور کارشرکت  قرار گرفت است .
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه چهار محــال و بختیاری، مدیــر پخش منطقه 
جعفر ساالري نسب از پیش بیني بیش از ۱۰ میلیون لیتر نفت 
سفید جهت  توزیع در مناطق سخت گذر استان  خبر داد وی 
گفت   عمده مصرف سوخت مردم  این نقاط، نفت سفید بوده 
که  جهت  گرمایش و سایر مصارف خانگي استفاده مي گردد  
ازاین رو تامین سوخت مورد نیاز آنها به عنوان یكي از اولویت 
هاي اصلي  قبل از نزول بارش هاي آسماني و مسدود شدن راه 

هاي مواصالتي این مناطق  در دستور کار قرار گرفت .
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال 
و بختیاری همچنین از آمادگی مطلــوب جایگاه های عرضه 
فرآورده هاي نفتي اعم از بنزین و نفتــگاز و.. در ارائه خدمات 
مطلوب به مشتریان خبر داد و افزود فرآورده مورد نیاز مجاري 
عرضه اســتان  با همكاري بي وقفه و شبانه روزي  ناوگان نفت 
بري تحت پوشــش تأمین   و هیچگونه  کمبــودي در عرضه 

بنزین در سطح استان وجود ندارد .

پیش بینی توزیع بیش از 10 میلیون لیتر 
نفت سفید جهت مناطق سخت گذر 

استان چهارمحال و بختیاري

استان

رئیس راه و شهرســازی شهرســتان بندر خمیر گفت: در 
صورت تامین قیــر 5 کیلومتر از بزرگراه کهورســتان- الر تا 

پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی استان 
هرمزگان، مهندس علی قاســمی در خصــوص احداث این 
بزرگراه گفت: بزرگراه کهورســتان الر از طرح های ملی است 
که در حــال حاضر ۱2 کیلومتــر آن با اعتبــاری بالغ بر 4۰ 

میلیارد تومان در حال اجرا است.
وی در ادامــه بیان کــرد: 439 کیلومتر راه روســتایی در 
شهرســتان خمیر در حال انجام اســت که 24۰ کیلومتر آن 
آسفالت و آماده بهره برداری است همچنین از  ۱99 کیلومتر 
باقی مانده 45 کیلومتــر آن در طرح روســتاهای باالی 2۰ 
خانوار است که پیش بینی می شود تا پایان سال به اتمام رسد.

این مسئول در بخش دیگری از ســخنان خود درباره دیگر 
پروژه های این شهرستان اظهار داشت: ساخت مرکز حمایتی 
با اعتباری بالغ بر ۶2۰ میلیون تومان با پیشرفت فیزیكی 9۰ 
درصد و یک ســاختمان فرهنگســرا با اعتباری بالغ بر 925 
میلیون تومان با پیشــرفت ۶۰ درصد بــا تخصیص اعتبارات 

مورد نیاز به زودی به بهره برداری می رسند.
رئیس راه و شهرســازی بندر خمیر در خصوص بافت های 
فرسوده این شهرســتان نیز عنوان کرد: اجرای طرح بازسازی 
بافت های فرســوده این شهرســتان از نیمه دوم سال جاری 
اغاز می شود که بر اساس این طرح در راستای دریافت پروانه 
ساختمانی شهروندان، ۱۰ درصد شهرداری و باقی را اداره راه 

و شهرسازی کمک میكند.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان خمیر 
خیر داد:

5 کیلومتر از بزرگراه کهورستان- الر 
آماده آسفالت است.

استان

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت گلستان در نشست با 
اصحاب رسانه استان گلستان گفت:ما از رسانه ها توقع داریم 

که کمک کنند تا آرامش به جامعه برگردد.
محمدعلی شربتدار:گلســتان|  به گــزارش روابط عمومی 
ســازمان صنعت،معــدن وتجارت گلســتان ،حســینقلی 
قوانلودرپنجمیــن نشســت خبری ســازمان صنعت،معدن 
وتجارت اســتان در ســالجاری که با حضور اصحاب رســانه 
استان در محل سالن جلسات سازمان صنعت،معدن وتجارت 
اســتان برگزار گردید ،گفت:تا یک ماه پیش ما نگران احتكار 
واختفاءکاالها در ســطح بازار بودیم ولی جو جامعه به سمتی 
رفته که امروز متاســفانه برخــی از مردم بســیار از نیاز خود 

کاالهایی را خریداری ودر منزل خود ذخیره کرده اند.
وی افزود:امروز مگر میزان مصرف رب گوجه فرنگی وروغن 
خوراکی ما نســبت به سال گذشته افزایشــی داشته که آمار 
فروش رب وروغن در استان بیش از دو برابر سال گذشته شده 
است.قوانلو گفت :براساس آمار وزارت صنعت،معدن وتجارت 
،حجم تولیدات استان گلستان نسبت به سال قبل رشد داشته 

اند ومردم نگران تامین اقالم مورد نیاز شان نباشند.
وی بابیان این که چــرا باید تقاضا اینقدر افزایش داشــته 
باشــد ،گفت:عرضه وتقاضا دو عامل مهم تنظیم بازار هستند 
وافزایش یا کاهش یكی نسبت به دیگری سبب برهم خوردن 
نظم بازار خواهد شدواگر تقاضا بیشــتر از عرضه باشد سبب 
افزایش قیمت کاال خواهد شــد،لذا از مــردم میخواهیم تا به 

اندازه نیازشان خرید کنند.
وی از رسانه های استان خواست تا کمک کنند که آرامش 

به بازار برگردد.

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت 
گلستان:

رسانه ها کمک کنند تا آرامش به جامعه 
برگردد

استان

شــهروند| ۱2نفر درحال خروج غیرقانونی از مرز بازرگان شناسایی و 
دستگیر شدند. این افراد در چند محموله باری به طور جداگانه سعی داشتند 
از مرز ایــران به ترکیه بروند. در بین این افراد نــام چند تبعه غیرایرانی هم 
دیده می شود. یک دختر جوان آفریقایی و چند پسر جوان تبعه کشورهای 
همسایه با مخفی شدن در بین محموله های باری تریلی های ترانزیت قصد 
خروج غیرقانونی از مرز را داشــتند. این برای چندمین بار طی مدت اخیر 
است که مسئوالن گمرک بازرگان از کشف محموله های قاچاق انسان خبر 
می دهند. چند ماه پیش بود که  شهرام جزایری با مخفی شدن در  میان بار 
عدس سعی داشت به همین ترتیب از کشور خارج شود، هوشیاری ماموران 
گمرک و شناسایی هویت او از سوی یک سرباز او را در اجرای نقشه اش ناکام 
گذاشت. حاال این طور که اعالم شــده، با کشف این ۱2 مورد قاچاق انسان، 
گمرگ ایران از ابتدای  ســال جاری تاکنون  موفق به شناسایی و دستگیری 
۱79 نفری شده که قصد خروج غیرقانونی از مرزهای ایران را داشتند. این 
افراد بیشــتر زنان و مردان تبعه کشورهای همســایه بودند و در میان آنها 

کودکان کم سن و سال هم دیده می شود. 
ماجرای این ۱2 نفر که به طور جداگانه قصد خروج از کشور را داشتند، از 
چند  روز پیش شروع شــد. اما ماموران گمرک بازرگان با هوشیاری و رصد 
یک محموله خروجی به وسیله دســتگاه ایكس ری موفق شدند ۶ انسان را 
که در میان بار این کامیون مخفی شده بودند، شناسایی و کشف کنند. همه 
این ۶ نفر از اتباع کشورهای همســایه بودند. این افراد با مخفی شدن در بار 
شمش به مقصد ترکیه سعی داشــتند از کشور خارج شوند. یک روز پس از 
آن ماموران به یک تریلی دیگر هم مشــكوک می شوند،  آنها با رصد اسكن 
محموله به وسیله دستگاه ایكس ری موفق به کشف و شناسایی آنها شدند. 

اما ماجرای سومین محموله قاچاق انسان از مرز بازرگان کمی متفاوت بود. 
سه دختر و زن و جوان با مخفی شدن در بین محموله های پتروشیمی قصد 
ورود به خاک ترکیه داشتند که این سه نفر هم با بررسی بار تریلی و استفاده 
از دستگاه ایكس  ری به هدفشان نرسیدند. براساس اعالم مسئوالن گمرگ 
بازرگان یكی از این ســه نفر یک دختر جوان اهل گینه بوده و دو نفر دیگر 
تهرانی بودند. درواقع یكی از این افراد دختری 22 ســاله از تهران و دیگری 
زن جوانی بوده که برای رسیدن به فرزندش از کرج تن به خروج غیرقانونی 
از کشور داده اند. زن جوان کرجی از سوی همسرش خروج ممنوع شده بود. 
همسر این زن چند ماه قبل همراه با تنها فرزندشان از کشور خارج شد و به 
ترکیه رفت. بنابر اظهارات زن جوان همســر و فرزندش در شهر استانبول 
زندگی می کنند و او در این مدت هرکاری کرده تا بتواند فرزندش را دوباره 
ببیند. اما همسرش قبل از خارج شدن از کشور او را خروج ممنوع کرده بود، 
به همین دلیل او مجبور شــده برای دیدن فرزندش بــه دنبال قاچاق بر ها 
باشد. این زن برای خروج از کشور ۱4 میلیون تومان به قاچاقچی ها پرداخت 

کرده بود.
اما نفــر دوم، دختر جوان اهل ســعادت آباد تهران اســت، این دختر هم 
مشابه همسفرش حق خروج از کشور را نداشته، اما خروج او از سوی پدرش 
ممنوع شــده بود. این دختر با یک ایرانی ساکن اســتانبول آشنا می شود و 
پس از گذشــت مدتی از آشنایی شــان تصمیم می گیرد برای کار و زندگی 
به اســتانبول برود. او قصد داشت به واســطه همان دوست ایرانی اش برای 
مدتی در استانبول در یک فروشگاه لباس کار کند، اما پدر این دختر وقتی 
از برنامه های او مطلع می شــود، مخالفت می کنــد. درنهایت اصرار دختر 
برای رفتن باعث می شــود پدرش او را ممنوع الخروج کند. دختر جوان هم 

وقتی می فهمد امكانی برای خروج قانونی از کشور ندارد، سراغ قاچاقچیان 
می رود. او هم حدود ۱4 میلیــون تومان به آنها پرداخت می کند و با یک زن 
کرجی و یک دختر جوان اهل گینه در تریلی حامل مواد پتروشیمی مخفی 
می شود، تا شــاید از این طریق بتواند به رویاهایش برسد. اما او همراه با دو 
همسفرش در مرز بازرگان از سوی ماموران گمرک شناسایی و دستگیر شد. 

گردش باالی حساب مالی روستاییان یارانه آنها را قطع کرد 

 پولشویی با نام کمک های
 انسان دوستانه در گرگان

شــهروند| خّیــران قالبــی اهالی یکی 
از روســتاهای گرگان را فریــب داده و با 
حساب بانکی آنها پولشویی می کردند. راز 
پولشــویی های این باند تبهکار با شکایت 
تعدادی از روســتاییان فاش شد و اعضای 
این شــبکه تحت تعقیب پلیس گرگان قرار 

گرفتند.
  

چند روز پیش بود که نخستین شاکی با مراجعه 
به پلیس گرگان این پرونده را پیش روی ماموران 
قرار داد. او در شــكایت خود به کارآگاهان پلیس 
چنین گفت: »چند وقت پیش متوجه شــدم که 
یارانه ام قطع شــده اســت. من با پول این یارانه 
قســمت بزرگی از هزینه های زندگی ام را تأمین 
می کردم. وقتی متوجه شــدم کــه یارانه ام قطع 
شده، بشــدت تعجب کردم و شــوکه شدم. وقتی 
پیگیری کردم، به من گفتنــد که به علت گردش 
زیاد مالی حســاب های بانكی ام یارانــه ام را قطع 
کرده اند، بیشتر تعجب کردم؛ چون من اصال پول 
زیادی در حساب بانكی ام ندارم و همیشه با مشكل 
مالی و بی پولی زندگی کــرده ام. وقتی کمی فكر 
کردم، تازه یادم افتاد کــه در دام افرادی به ظاهر 
خّیــر افتاده ام. آنهــا چند وقت پیش به ســراغم 
آمدند و گفتند که خّیر هستند و می خواهند برای 
افراد بی بضاعت این روســتا حســاب های بانكی 
افتتاح کنند و هر ماه پولی برایشــان واریز کنند. 

آنها هیچوقت مبلغی به حســابم واریــز نكردند. 
وقتی متوجه گردش مالی باالی حســابم شــدم، 
فهمیدم که آنها از حساب بانكی من سوءاستفاده 

کرده اند.«
با اعــالم این شــكایت موضوع در دســتور کار 
ماموران پلیس گرگان قــرار گرفت و تالش برای 
شناسایی این افراد آغاز شد. در حالی  که تحقیقات 
در این رابطه ادامه داشــت، شــاکیان بیشتری به 
پلیس مراجعه کردند و اظهارات مشابهی را مطرح 
کردند. شــاکی دیگری به پلیس گفت: »من چند 
وقت پیش شــماره حســابم را به افرادی دادم که 
ادعا می کردند، خّیر هســتند و می خواهند مبلغی 
پول برای کمک به من و خانواده ام بدهند. من هم 
خوشحال شدم و شماره حسابم را به آنها دادم ولی 
نه  تنها پولــی دریافت نكردم، بلكــه بعد از مدتی 
یارانه ام هم قطع شد. من وضع مالی خوبی ندارم و 
با یارانه قسمتی از زندگی ام را می چرخاندم؛ حاال 
فهمیده ام که از حساب بانكی ام سوءاستفاده شده 

است. برای همین تصمیم به شكایت گرفتم.«
در تحقیق از شــاکی ها مشخص شــد که همه 
آنها در دام یــک باند بزرگ پولشــویی افتاده اند. 
تحقیقات پلیســی نشــان داد که افرادی با نیت 
به ظاهر خیرخواهانه و با بهانــه اینكه می خواهند 
ماهانه مبلغــی کمک هزینه به افــراد بی بضاعت 
بپردازند، مــدارک شناســایی افــراد کم درآمد 
را می گرفتنــد و به اســم آنها حســاب بانكی باز 

افراد  ایــن  می کردند. ســپس 
پول های حاصل از معامالت غیرقانونی 

خود ماننــد خریدوفروش مواد مخــدر را به این 
حســاب ها واریز و پس از چندین گردش بانكی، 
پول را به حساب خودشان منتقل می کردند. این 
موضوع هم زمانی برمال شــد که یارانه تعدادی از 
این افراد کم درآمد قطع شــد و هنگامی که برای 
پیگیــری مراجعه کردند، متوجه شــدند به علت 
گــردش پولی باالی حســاب بانكی شــان یارانه 
آنها قطع شــده اســت. اهالی پــس از آگاهی از 
این موضوع به دادســرای مرکز اســتان مراجعه 
و شــكایت کردند و پرونده تحت بررســی قرار 

گرفت.
در راســتای تحقیقات در رابطه با این پرونده، 
حدود ۱5 حســاب بانكی از اهالی این روستا که 
مبالغ کالن وارد حســاب آنها شده است، کشف 

و تحقیقــات برای شناســایی اعضــای این باند 
پولشویی آغاز شد.

هــادی  هاشــمیان، رئیــس کل دادگســتری 
گلستان، درباره چنین پرونده هایی هشدار 

داد و گفت: »مراقب پیشــنهاد های 
به ظاهــر  و  وسوســه کننده 
انساندوســتانه باشند و فریب 
نخورنــد تا عواقــب قضائی 
و کیفــری گریبانگیــر آنها 

نشود.«

12 نفر در حال خروج غیر قانونی از کشور توسط ماموران دستگیر شدند

داستان خروج سه زن ایرانی  و آفریقایی پنهان شده در مواد پتروشیمی


