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نکته  ورزشی

خواندنی از ورزش ایران

تیره روزی های صنعت نفت آبادان با شکست خانگی مقابل گل گهر ادامه یافت

صعود موقت تراکتور به رده دوم جدول

یادی از شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
جهاد با اسم حضرت زهرا)س(

امروز پنجمین سالگرد شهادت »محمدهادی 
ذوالفقاری« اســت. این شهید مدافع حرم در 13 
بهمن ســال 1367 متقارن با شهادت امام هادی 
علیه الســام به دنیا آمد. مادر شــهید می  گوید: 
هادی بعــد از پایان خدمت، چندین کار مختلف 
را تجربه کرد، می خواست به محضر امیرالمومنین 
علیه الســام برود. خانواده اصرار کردند که نرود، 
ولــی وقتی دیدنــد خیلی مصمم اســت، اجازه 

دادند.از طرفی برای خانواده افتخار بود که فرزندشــان در خدمت امیرالمومنین 
علیه الســام باشد و سپس برای کسب علوم دینی و ورود به حوزه علمیه، عازم 
نجف اشــرف شد. سرانجام، در شــهر امام هادی علیه السام یعنی سامراء و در 
دفاع از حرم امامین عســکریین علیهماالسام، به شهادت رسید. در قسمتی از 
وصیت نامه شــهید ذوالفقاری آمده است: »وصیتم به مردم ایران و در بعضی از 
قسمت ها برای مردم عراق این است که من االن حدود سه سال است که خارج 
از کشور زندگی می کنم، مشکات خارج کشور بیشتر از داخل کشور است. قدر 
کشــورمان را بدانند و با بصیرت پشت سر ولی فقیه باشند. چون همین ولی فقیه 
اســت که باعث شده ایران از مشــکات بیرون بیاید. از خواهران می خواهم که 
حجابشــان را مثل حجاب حضرت زهرا علیها الســام رعایــت بکنند، نه مثل 
حجاب های روز چون این حجاب ها بوی حضرت زهرا علیها السام را نمی دهد... 
مطمئنم که اینها )ظالمین( کم هســتند و فقط با یک هجوم )جهاد( با اســم 
حضرت زهرا)س( می شــود کار این مفسدها را تمام کرد و منتظر ظهور شویم و 
بهتر است که دست به دست همدیگر دهید و این غده سرطانی را از بین ببرید.«

گزارش کیهان از آخرین اتفاقات فوتبال

احتمال کناره گیری سرپرست فدراسیون از انتخابات قوت گرفت
رقابت نزدیک میان 2 نامزد شناخته شده

    حوادث کوتاه از کشور

سرویس ورزشی-
انتخابات فدراسیون فوتبال 25 اسفند برگزار می شود، انتظار می رود 
مجمع فدراسیون فوتبال به دور از هر گونه جناح و باندبازی تنها به منافع 
ملی توجه داشته باشد و فردی را به عنوان رئیس انتخاب کند که بتواند به 

ورزش ایران خدمت کند. 
هر چه به زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال نزدیک تر می شویم، حرف 
و حدیث ها درخصوص چگونگی برگزاری آن بیشــتر می شود. روز پنجشنبه یکی 
از خبرگزاری ها در گزارشــی مدعی شــد که یک عضو بازنشسته هیئت رئیسه در 
تماس هایی متعدد، تعدادی از اعضای مجمع را تهدید کرده که اگر دستگاه قضایی 
در موضوع بازنشســتگی، صاحیت حیدر بهاروند، سرپرســت ریاست فدراسیون 

فوتبال را تایید نکند از برگزاری انتخابات جلوگیری خواهد کرد. 
ایســنا در گزارش خود همچنین به این نکته اشــاره کرده است که این عضو 
بازنشسته هیئت رئیسه اعام کرده، اعضای مجمع باید اولویت رای دهی خود را به 
بهاروند اختصاص دهند ولی در هر صورت اگر بهاروند امکان حضور نیافت، گزینه 
دوم ریاست فدراســیون فوتبال باید حبیب کاشانی باشد در غیر این صورت مانع 
برگزاری انتخابات در ۲۵ اســفند خواهد شد. هر چند این خبر از سوی فدراسیون 
فوتبال رد شــد اما خبرگزاری ایسنا مدعی شد که مستندات خبر مذکور نزد آنها 

محفوظ است و در صورت لزوم نسبت به انتشار آن اقدام خواهد کرد.
کناره گیری بهاروند از انتخابات رئیس

نگاهی بــه ترکیب انتخابات فدراســیون فوتبال قســمتی از معادالت مبهم 
فدراســیون فوتبال را حل می کند. حیدر بهاروند به عنوان سرپرســت فدراسیون 
فوتبــال، اســامیان را به عنوان نایب رئیــس اول و منصور قنبــرزاده را به عنوان 
نایب رئیس دوم معرفی کرده است. اعام ترکیب مذکور از سوی بهاروند در شرایطی 
اســت که اطاعات دریافتی روزنامه کیهــان حکایت از ان دارد که وی به احتمال 
زیاد از انتخابات ریاســت کناره گیری می کند و تنها به نایب رئیسی دوم و ریاست 

سازمان لیگ اکتفا می کند. 

کناره گیری بهاروند زمانی قوت گرفته که چهارشنبه هفته گذشته در محافل 
خبری عنوان شــد که بر اساس نامه سازمان بازرسی، بازنشسته ها از نشستن روی 
سه صندلی محروم شدند. گویا سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به فدراسیون 
فوتبال عنوان کرده بازنشســته ها نمی توانند در سمت های رئیس ، دبیرکل و خزانه 

دار حضور داشته باشند زیرا این سه جایگاه شغل محسوب می شود.
در صــورت اجرای این قانون در انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال حیدر 
بهاروند یکی از گزینه هایی که برای حضور در انتخابات ریاســت فدراسیون فوتبال 
ثبت نام کرده رد صاحیت خواهد شد. جالب اینکه حیدر بهاروند از سوی خیلی از 
نامزدها به عنوان نایب رئیس اول و دوم معرفی شــده و در صورتی که رد صاحیت 
شــود به احتمال قوی به عنــوان یکی از نواب انتخاب و در تشــکیات مدیریتی 

فدراسیون فوتبال باقی خواهد ماند.

کاشانی گزینه نزدیک به تاج
حبیب کاشانی دیگر نامزد شناخته شــده ریاست فدراسیون فوتبال است. او 
اســامیان را به عنوان نایب رئیس اول و بهاروند را به عنوان نایب رئیس دوم معرفی 
کرده است. این ترکیب همان ترکیب مورد وثوق مهدی تاج است. در زمان ریاست 
تاج بر فدراسیون فوتبال اسامیان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی رئیس فدراسیون 
بود و ارتباط بســیار نزدیکی با تاج داشت. بهاروند نیز همزمان با نایب رئیسی دوم، 
ریاست سازمان لیگ را برعهده داشت.  شاید بر همین اساس که در محافل فوتبالی 
عنوان می شــود که حبیب کاشــانی گزینه مرد نظر مهدی تاج رئیس مســتعفی 
فدراســیون فوتبال اســت. البته نزدیکان تاج می گویند او دخالتــی در انتخابات 

فدراسیون فوتبال ندارد و حتی نمی خواهد در این زمینه اظهار نظر نیز بکند.
وزارت ورزش از قریب حمایت می کند؟

دیگر نامزد ریاست فدراســیون فوتبال که گفته می شود  شانس اش برای رسیدن 
به صندلی ریاســت زیاد است، حسینعلی قریب اســت. درباره قریب گفته می شود که 
گزینــه نزدیک به وزارت ورزش اســت. او در ترکیب خود منصــور قنبرزاده را به عنوان 
نایب رئیــس اول و حیدر بهاروند را به عنوان نایب رئیس دوم معرفی کرده اســت.  قریب 
زمانی هم که عباســی وزیر ورزش و جوانان بود در رقابت با علی کفاشــیان گزینه مورد 
حمایت وزارت ورزش بود ولی در نهایت نتوانست رای بیاورد. درست است که این روزها 
برخی در محافل دوستانه مدعی می شوند وزارت خانه با حمایت از قریب می خواهد شعبه 
دوم وزارت ورزش را در فدراســیون فوتبال دایر کند ولی قریب در گذشــته نشان داده 
مدیر مستقل و کاربلدی اســت و بعید است در صورت حمایت وزارت ورزش نیز چشم 
و گوش بســته خواسته های وزارتخانه را در فدراسیون فوتبال اجرا کند. الزم به یادآوری 
اســت که انتخابات فدراسیون فوتبال ۲۵ اسفندماه برگزار می شود و 7۵ عضو مجمع که 
حــق رای دارند، رئیس جدید را انتخاب خواهند کرد. هر چند که از حاال قضاوت درباره 
نتیجه انتخابات فدراسیون فوتبال زود است ولی انتظار می رود مجمع فدراسیون فوتبال 
با چشمان باز به دور از هر گونه جناح و باندبازی تنها به منافع ملی توجه داشته باشد و 

فردی را به عنوان رئیس انتخاب کند که بتواند به ورزش ایران خدمت کند. 

قدرت نمایی »داللیسم«  در فوتبال»بی صاحب«!
سرویس ورزشی-

اعام نام دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بیش از هرچیز 
بار دیگر بر این واقعیت که فوتبال ایران بر اســاس برنامه و تدبیر اداره نمی شود 

مهر تایید زد. 
سیاست باری به هر جهت و» هرچه پیش آید خوش آید« از سوی مسئوالن 
ورزشــی وغیر ورزشی در باره رشته ورزشــی ای اعمال می شود که از محبوبیت 
بسیاری در نزد جوانان برخوردار است و بی اغراق آن را از حیث تعداد طرفدار باید 
ورزش اول ایران لقب داد! و این آیا از واقعیت دیگری که حداقل این نشریه وقلم 
بارها و بارها در باره آن نوشــته و هشدار داده حکایت نمی کند که اصل ورزش را 
متولیان ورزش و متولی اصلی ورزش که دولت باشد جدی نگرفته است؟! وقتی 
نحوه رفتار و معامله با پرطرفدارترین و مردمی ترین رشــته ورزشی این باشد که 

می بینیم تکلیف سایر رشته ها و کل ورزش ناگفته معلوم می شود! 
آقای اســکوچیچ در حالی به منصب حســاس و مهــم مربیگری تیم ملی 
دســت یافت که چند روز قبل از آن شاید تصور مربیگری ایشان در تیم ملی به 
مخیله هیچیک از اهالی فوتبال از طرفدار گرفته تاکارشناس و... راه نمی یافت.در 
این باره البته باندهای کاما شناخته شده داللی به شکل زیر پوستی وپشت پرده 
مشغول زمینه  ســازی و کارچاق کنی بودند اما در لسان و اظهارات همه کسانی 
که مسئولیت هایی در فدراسیون یا هیئت رئیسه فدراسیون داشتند و دارند حرف 
از » مربی ایرانی« برای تیم ملی بود و در این باره حتی اســم چندتن از مربیان 
ایرانی مطرح بود و یکی دوبار هم از ســوی بعضی خبرگزاری ها و ســایت ها اسم 
یکی دونفر از آنها )قلعه نویی و دایی( به عنوان گزینه قطعی فدراسیون اعام شد 
و... اما در نهایت همانطور که همه می دانیم در میان تعجب همگان اسمی اعام و 
فردی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال تعیین شد که سخت باعث تعجب اهالی 
فوتبال و تاســف کسانی شد که سال ها مســائل ورزش و فوتبال کشور را دنبال 

می کنند ودرباره خطرات و آفات آن تذکر و هشدار می دهند.
اما از آنجا که این فوتبال صاحب ندارد یا حداقل در دست صاحبان اصلی آن 
قرار ندارد در باره تذکرات و هشدارها هیچ گاه گوش شنوایی وجود نداشته است و 
نتیجه اش هم همین رفتارها وتصمیم های خلق الساعه و تعجب برانگیز وتاسفبار 
می شود که می بینیم. تاسف به حال فوتبال ایران و سرنوشتی که بدان دچار شده 
اســت بیشتر از این نظر است که این فوتبال برای بزرگی کردن و پیش رفتن و 
ارتقاء جایگاه از همه ابزار و امکانات الزم برخوردار است و اگر فقط» صاحب« پیدا 
کند و عنان و سرنوشــت آن را به دست هرکس و ناکسی نسپارند و در مدیریت 
آن »حداقل« ها رعایت شود، به سرعت می تواند قابلیت های نهفته خود را آشکار 
ســازد و به جایگاه حقه خود دســت پیدا کند. و باز تاســف در باره وضع و حال 
فوتبال وقتی بیشــتر می شود که می بینیم و می شنویم خیلی از کشورهایی که 
تا همین چند ســال پیش در فوتبال آسیا محلی از اعراب نداشته اند برای رشد و 
ارتقاء فوتبال خود رو به کار اصولی آورده و ضمن فراهم آوردن شرایط و امکانات 
الزم ، تدبیر و برنامه ریزی و جدیت را دردســتور کار قرار داده و نتایج مثبتی هم 

که از این اقدامات خود به دست آورده اند کاما ملموس و غیر قابل انکار است.
بــاری، این حرف هــا بارها و بارها اینجــا و آنجا گفته شــده اما چون کار 
نه دراداره ورزش و نه در مدیریت فوتبال دســت کاردان نیست به این حرف ها و 
تذکرات دلســوزانه کوچکترین توجهی نشده والجرم تکلیف و سرنوشت فوتبال 
به جای اینکه در دســت آدم های اهل و مدیریت های ســالم و کاربلد قرار گیرد 
در اختیارجریانــات نا اهل و غریبه در فوتبال و به طور طبیعی باندهای داللی و 
زیاده خواه و مخرب افتاده اســت و آنها هم به طور طبیعی جز به منافع نامشروع 
و اســتفاده از مواهب مدیریتی و پورســانت های هر چند بیشــتر ازمعامات و 
بده بســتان های اغلب ناســالم به چیز دیگری فکر نمی کنند و... تا اراده ای برای 
سالم  ســازی فضای فوتبال و سامان دادن به کاروبار و تشکیات آن به کار نیفتد 

امید به وضع فوتبال خیالی واهی و تصوری غیرقابل انجام است.
 با همه اینها این نکته نیز گفتنی است که حاال که آقای اسکوچیچ سرمربی 
تیم ملی فوتبال کشــورمان شده است الزم است همه کسانی که در این فوتبال 
نقش و جایگاهی دارند به خاطر فوتبال ایران و تیم ملی به وظیفه خود به بهترین 
وجه عمل نمایند واز سرمربی تیم ملی مادام که قصد انجام وظیفه و خدمت دارد، 

حمایت نمایند.

* با پیشنهاد کادر فنی تیم های ملی تنیس روی میز، نوشاد و نیما عالمیان نفرات 
اول و دوم ایران در رنکینگ جهانی همراه با ندا شهسواری نفر اول تنیس روی میز 
کشورمان در رنکینگ زنان جهان، ترکیب تیم اعزامی به مسابقات تنیس روی میز 
انتخابی المپیک را تشکیل می دهند.همچنین با برگزاری رقابت های انتخابی میان 
مهشید اشتری، شیما صفایی و پریناز حاجیلو و بر اساس نتایج به دست آمده، شیما 
صفایی به عنوان نفر چهارم این تیم انتخاب شد.با اعام کنفدراسیون آسیا، 6 سهمیه 
این قاره با برگزاری رقابت های انتخابی در مناطق مختلف پیگیری می شــود.ایران 
می تواند از منطقه آسیای میانه و در هر بخش مردان و بانوان یک سهمیه به دست 

بیاورد. مسابقات انتخابی المپیک تایلند 1۸ تا ۲۴ فروردین ۹۹ برگزار می شود.
*فدراســیون جهانی والیبال )FIVB( برنامه مســابقات والیبال در بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو را منتشــر کرد که به این ترتیب، تیم ملی ایران چهارم 
مرداد ماه 13۹۹ در نخستین بازی خود باید به مصاف تیم ملی لهستان برود.
این رقابت ها از چهارم مرداد ماه آغاز شــده و تا 1۲ مــرداد ماه ادامه خواهد 
 A داشــت. هر تیم دو روز یک بــار بازی دارد و تیم ملی ایــران نیز در گروه
این رقابت ها، با تیم های لهســتان، ونزوئا، کانادا، ایتالیا و ژاپن هم گروه است. 
برنامه بازی های ســروقامتان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو به شرح زیر است 

)ساعت ها به وقت تهران(: 
*ایران.......................................................................لهستان)۴مرداد- ساعت 1۵:1۰(
*ایران............................................................................ونزوئا)6مرداد- ساعت ۴:3۰(
*ایران..............................................................................کانادا)۸مرداد- ساعت ۴:3۰(
*ایران........................................................................ایتالیا)1۰مرداد- ساعت 1۵:1۰(
*ایران..........................................................................ژاپن)1۲مرداد- ساعت 1۵:1۰(

*کمیته ملی پارالمپیک ایران اعام کرد با توجه به اتمام مهلت اعام حضور دو تیم 
فوتبال پنج نفره و بسکتبال با ویلچر که با پیروی از سیاست های مصوب در ستاد 
بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ در اولویت اعزام قرار نگرفته بودند، جهت شانس 
مجدد حضور دو تیم نامبرده، مذاکره با سازمان های جهانی جهت اخذ مجوز حضور 
در بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ انجام شد. این در حالی است که مهلت اعام 
آمادگی برای حضور تیم فوتبال پنج نفره در پارالمپیک نزدیک به 1۰ روز قبل به 

پایان رسید و این مهلت نیز برای تیم بسکتبال با ویلچر دیروز تمام شد.

تیم فوتبال تراکتور با شکست میهمان خود سایپا 
به طــور موقت به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر 

صعود کرد.
هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از عصر 
دیروز با انجام ۵ بازی در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.در 
نخستین دیدار دیروز دو تیم تراکتور تبریز و سایپای تهران از 
ساعت 1۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند 
که در پایان، شــاگردان ســاکت الهامی موفق شدند حریف 
پایتخت نشین خود را با نتیجه سه بر یک شکست دهند.این 
تیم سایپا بود که ابتدا توسط محمدرضا سلیمانی در دقیقه 
هفــت از روی نقطه پنالتی به گل رســید اما این پایان کار 
نبود و تیم میزبان خیلی سریع به بازی برگشت. ابتدا اشکان 
دژاگه در دقیقه 16 با یک شــوت دیدنی از راه دور نتیجه را 
به تساوی رســاند. ۲ دقیقه بعد ارسال از راه دور حاج صفی 
به طور اتفاقی وارد دروازه اکبر منادی شــد تا سرخپوشان از 
حریف خود پیش بیفتند. حمات تراکتور ادامه پیدا کرد تا 
اینکه رضا اسدی همانند دیدار رفت موفق به گلزنی شد. این 
بازیکــن در دقیقه ۲۸ روی یک کار تیمی و پاس دژاگه گل 
ســوم را به ثمر رساند تا در همان نیمه نخست تکلیف سایپا 
یکسره شود. در ۴۵ دقیقه دوم نیز اتفاقی خاصی رخ نداد تا 
تراکتور با این پیروزی 37 امتیازی شــود و به طور موقت به 

رده دوم صعود کند و جای سپاهان را بگیرد.

در تهران تیم فوالد موفق شد پیکان را شکست دهد تا 
این تیم تهرانی به قعر جدول سقوط کند. در این دیدار که در 
ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد تیم فوالد با پیروزی 
دو بر یک به پیروزی رسید. گل های مسابقه را آیاندا پاتوسی 
)۲3( و لوسیانو پریرا)۸۴(برای فوالد و علیرضا کوشکی)۸۸(

برای پیکان به ثمر رساندند. 
تیم گل گهر سیرجان با برتری ۲ بریک و خارج از خانه 
مقابل صنعت نفت آبادان توانست از منطقه خطر خارج شود.
بازی با عملکرد بهتر شاگردان مجید جالی آغاز شد و بعد از 
گذشــت ۲7 دقیقه، یونس شاکری توانست روی پاس احمد 
زنده روح ســیرجانی ها را به گل اول برساند. بعد از این گل، 
صنعت نفت تاش خود را برای جبران گل خورده آغاز کرد. 
تاش های این تیم در نیمه نخست راه به جایی نبرد تا رفته 
رفته آثار جدایی اسکوچیچ از طایی پوشان آبادان مشخص 
شود. با شــروع نیمه دوم، تغییراتی در ترکیب صنعت نفت 
ایجاد شد که برای جبران گل خورده کافی نبود اما در دقایق 
پایانــی بازی، رضا جبیره تبدیل به تعویض طایی آبادانی ها 
شــد. او چند دقیقه بعد از ورود به زمین در محوطه جریمه 
حریف پنالتی گرفت و فرصت خوبی برای جبران گل خورده 
فراهم شد.عیسی آل کثیر، آقای گل صنعت نفت و لیگ برتر 
پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و ضربه محکم او از زیر دستان 
میاد فراهانی وارد دروازه شــد تا بازی یک بر یک شود اما 

این پایان کار نبود.در حالی که گل گهر در آســتانه از دست 
دادن پیروزی بود، یونس شــاکری با ضد حمله تند و تیز به 
دروازه صنعت نفت رســید و ضربه او در موقعیت تک به تک 
توسط ســاالری دفع شد و در بازگشت ضربه چیپ شاکری 
از باالی سر مدافع و دروازه نفت تبدیل به گل دوم گل گهر 
شــد تا این تیم بعد از مدت ها سه امتیاز بازی خارج از خانه 

را کسب کند.
در مازندران تیم های نســاجی و پــارس جنوبی جم در 
ورزشگاه شــهید وطنی قائمشهر و زیر بارش شدید باران به 
مصاف هم رفتند که این مســابقه در نهایت با تساوی صفر- 

صفر به پایان رسید. 
در آخرین دیدار دیروزتیم شــاهین شــهرداری بوشهر از 
ســاعت 16:1۵ در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر و در حضور 
حدود 7 هزار تماشاگر به مصاف تیم ماشین  سازی تبریز رفت 
که مســابقه با نتیجه 3 بر یک به سود شاهین به پایان رسید.

گل های شــاهین را در این بازی میاد صارمی)۲۵(،اسماعیل 
شریفات)3۵(و حســن نجفی)۲+۹۰( به ثمر رساندند. هرچند 
نتیجه این مســابقه در پایان به نفع شاهین بود ولی بازیکنان 
ماشین  سازی هم موقعیت های زیادی روی دروازه حریف ایجاد 
کردند و دو بار هم توپ را به تیر دروازه زدند اما در نهایت فقط 
یکی از گل ها را توســط عزیز معبــودی در دقیقه 6۸ جبران 
کردند.این سومین پیروزی شاهین در این فصل است که همه 

آنها در ســه هفته گذشته به دســت آمده است. برنامه  ادامه 
دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر به این شرح است:

یکشنبه 4 اسفند 1398
*شهر خودرو.......................نفت  مسجدسلیمان)ساعت1۵:3۰(
*سپاهان..............................................پرسپولیس)ساعت16:1۵(
*استقال..............................................ذوب آهن)ساعت1۸:3۰(

پولشویی با 158 کارت بانکي
قم- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان قم از دســتگیری سه نفر به 
اتهام کاهبرداری و پولشویی از طریق اخذ کارت بانکي 1۵۸ فرد کم برخوردار در 
قم خبر داد. سرتیپ »عبدالرضا آقاخانی« اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی 
بر فعالیت یک شــرکت با هدف کمک به نیازمندان از طریق اخذ کارت هاي بانکي 
این افراد به همراه رمز اول و دوم آن موضوع در دســتور کارآگاهان پلیس آگاهی 
اســتان قم قرار گرفت. وی گفت: کارآگاهان محل فعالیت این شرکت را مورد رصد 
قرار داده که مشخص شد سه نفر در حال ثبت نام افراد متقاضي در سامانه سجام و 
ســازمان بورس بوده و در همین خصوص نیز تصاویر تمامي مدارک شناسایي افراد 
را در سیســتم اســکن و کارت عابربانک و رمز آنها را نیز اخذ و پس از بررسیهاي 
دقیق تر مشخص شد این شرکت هیچ گونه مجوز فعالیت در سازمان بورس نداشته 
و وابســته به هیچ کارگزار و سازمان هاي ذي ربط نیست. وی افزود: با توجه به نوع 
فعالیت افراد مذکور و اخذ غیرمجاز اطاعات شخصي و مدارک شناسایي مراجعان، 
پس از هماهنگي قضائی نسبت به دستگیری آنها اقدام و دفتر شرکت نیز پلمب شد.

واژگوني مرگبار
شــیراز – خبرنگار کیهان : رئیس پلیس راه شمالي استان فارس گفت: 
بر اثر واژگوني یک ســواري ۲۰6 در محور دشــت  ارژن به سمت شیراز، دو نفر 
کشــته و دو نفر نیز مجروح شدند. سرهنگ »عبدالهاشم دهقاني« تصریح کرد: 
ماموران مطلع شــدند که یک سواري ۲۰6 با چهار سرنشین در محور مذکور در 
حرکت بوده که واژگون و بر اثر آن دو نفر از سرنشینان در دم فوت و دو نفر دیگر 
مجروح و به بیمارســتان منتقل شدند. وی اضافه کرد: نداشتن توجه به جلو از 

جانب راننده علت وقوع این حادثه اعام شد.
قاتل خاموش

کرج – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی انتظامی شهرســتان »ساوجباغ« 
ازفوت مرد3۴ســاله براثرگازگرفتگی دراین شهرســتان خبر داد.  سرهنگ مهدی 
فضلی علیشــاه ، افزود: ماموران پس از حضور در محل و بررســی موضوع متوجه 
شــدند، مردی3۴ســاله در منزل خود براثر گازگرفتگی و قبل از رســیدن عوامل 
اورژانس فوت کرده است. وی بیان داشت: جسد متوفی تحویل پزشکی قانونی شد.

حادثه مرگبار رانندگی
ســاری – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرستان آمل از برخورد شش 
خودرو در کمربندی هراز آمل با یک کشته و سه مصدوم خبر داد.  سرهنگ نعمت 
اله آزادی ، گفت : در این حادثه دو خودرو کامیون، یک خودروی داف و سه خودرو 
ســواری با هم برخورد کردند. وی خاطرنشان کرد: در این حادثه راننده و سه نفر از 
سرنشینان یکی از خودروهای سواری مجروح و توسط عوامل امدادی به بیمارستان 
منتقل شدند. وی با بیان اینکه یکی از این مصدومان حادثه به علت شدت صدمات 

و جراحت های وارده جان باخت، اظهار داشت: علت حادثه در دست بررسی است.
 مفقود شدن صیاد در دریا

گرگان – ایرنا : قایق صیادان گمیشــانی با دو ماهی گیر در پهنه آبی دریای 
خزر واژگون شد که بر اثر آن یک نفر مفقود شد اما سرنشین دیگر جان سالم به در 
برد. این قایق ماهیگیری دارای دو سرنشین بوده که به سبب تند بادهای دریایی در 
محدوده حوزه کانال خزر شمال شهر گمیش تپه دچار واژگونی شد. یکی از بومیان 
منطقه گفت: صیادان این قایق در عمق هشــت متری و با استفاده از قایق موتوری 

سبک پنج اسب بخار در حال صیادی بودند که دچار سانحه شدند.
دستگیری کارمند قالبی دادگستری 

گرگان – تسنیم : رئیس کل دادگستری گلستان گفت: فردی با معرفی خود 
به عنوان کارمند حفاظت و اطاعات دادگســتری اســتان از افراد پول می گرفت 
تا رای پرونده را به نفع آنان تغییر دهد. هادی هاشــمیان ، با اشاره به دستگیری 
کارمند قابی حفاظت و اطاعات دادگستری استان در آزادشهر اظهارداشت: یکی 
از کسانی که به این کارمند قابی پول داده بود اما نتیجه پرونده به نفع او صادر 
نشده بود با مراجعه به حفاظت و اطاعات دادگستری استان متوجه شد این فرد 
کاهبردار اســت و فریب خورده است. وی ادامه داد: با تاش حفاظت و اطاعات 
استان این کارچاق کن شناسایی و دستگیر شد، رسیدگی به پرونده این فرد که 

سابقه دار است در دادسرای آزادشهر آغاز شده است.
انفجار گاز 

اسفراین – ایرنا : فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: نشت گاز و انفجار در 
اسفراین منجر به مرگ چهار نفر در این شهرستان شد.  سرتیپ علیرضا مظاهری ، 
اظهار داشــت: این چهار نفر که بر اساس برآوردهای اولیه کودک هستند در نتیجه 
نشت گاز و انفجار منزل مسکونی در شهرستان اسفراین جان خود را از دست دادند. 
وی افزود: بررسی ها برای تشــخیص علت دقیق این حادثه و نحوه وقوع و جزئیات 

آن در دست اجرا است.

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

11913242591641. پرسپولیس

22011452518737. تراکتور

31999129111836. سپاهان

41896337201733. استقالل

5199551612432. شهر خودرو

6198651712530. فوالد

230-7208662022. صنعت نفت آبادان

81951221410427. نفت  مسجدسلیمان

524-9206682126. ماشین سازی تبریز

521-10195681621. ذوب آهن

820-11204881927. نساجی مازندران

819-12204791927. سایپا

517-132021171520. پارس جنوبی جم

816-142021081119. گل گهرسیرجان

2016-152037101636. شاهین شهرداری بوشهر

1014-162035122737. پیکان

قم - خبرنگار کیهان: 
 رهبر قیام بحرین گفــت: آمریکایی ها برخالف 
ادعاهــای خود، با توســعه دموکراســی واقعی در 
زیرا مســلمانان در  کشورهای اســالمی مخالفند، 
صورت داشــتن آزادی حقیقی، به سمت آموزه های 

استکبارستیز اسالمی حرکت می کنند. 
آیت اهلل شــیخ عیسی قاسم پنجشنبه شــب در مراسم 
گرامیداشــت نهمین ســالگرد قیام بحرین در مدرسه امام 
خمینی)ره( قم هدف اصلی قیام بحرین را در راستای اهداف 
قیــام انبیای الهی و برای برقراری قســط و عدالت در زمین 

دانســت و گفت: ما به دنبال اصــاح زمین از ظلم و جهل و 
بندگی هستیم.

وی بر ضرورت استقامت و پایداری مردم بحرین در این 
مسیر سخت و ناهموار تأکید کرد و گفت: باید همواره روحیه 
استکبارســتیزی در میان آحاد جامعه زنده و پویا باشــد تا 

بتوان بر طاغوت زمان و مفسدان پیروز شویم.
رهبر قیام بحرین با بیان اینکه حرکت به سمت اصاح 
جامعه هزینه ها و خســارت هایی به دنبال دارد، از شــهدای 
انتفاضــه بحرین تجلیل کرد و گفت: بر اثر این قیام مردمی، 

زندگی به سمت اصاح و کمال و تعالی به پیش می رود.

وی ایمان واقعی و راســتین مردم بحرین برای رسیدن 
به پیروزی را شــرط اصلی و اساسی عنوان کرد و افزود: حق 
همواره پیروز اســت و این وعده تخلف ناپذیر الهی است که 

پروردگار متعال، مؤمنان را یاری و نصرت خواهد کرد.
شیخ عیسی قاســم در بخش دیگری از سخنان خود، 
طــرح معامله قرن را توطئه ای پیچیده برای ضربه زدن به 
جهان اســام دانســت و گفت: این توطئه امتحانی برای 
فلســطین و همه کشورهای اسامی اســت و امروز همه 
مسلمانان وظیفه و تکلیف دارند در برابر این خیانت بزرگ 

ایستادگی کنند.

وی بــا بیــان اینکه انقاب اســامی به رهبــری امام 
خمینی)ره( که بهترین امت بود با تکیه بر آموزه های دینی به 
پیروزی رسید، اظهار داشت: هنوز هم دین و معنویت در تمام 
شــئون جامعه ایرانی جاری و ساری است و ملت غیور ایران 

اسامی با همه وجود در برابر جبهه استکبار ایستاده اند.
وی نام و یاد شــهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس را گرامیداشــت و گفت: جمهوری اسامی ایران 
امروز بدون تکیه بر شــرق و غرب و با رهبری های حکیمانه 
آیت اهلل خامنه ای روی پای خود ایستاده و به سمت قله های 

پیشرفت و ترقی گام برمی دارد.

معاون راهبردی و اشــراف فرماندهی کل قوا 
در ستاد کل نیروهای مســلح با اشاره به اقتدار 
نیروهای مســلح ایران گفت: رویکرد آمریکا در 
قبال ایران از تهاجمی به تدافعی تغییر کرده است. 
سرلشــکر مصطفی ایزدی ، در هشــتمین سالگرد 
شــهادت سرلشکر شــهید حاج احمد سوداگر و اربعین 
سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی و همرزمانش در 
دزفول افزود: دشــمن برای کمرنگ کردن حضور مردم 
در انتخابات از هیچ اقدامی دریغ نمی کند و باید حضوری 

پرشور در عرصه انتخابات داشته باشیم.
معاون امور راهبردی و اشراف فرماندهی معظم کل 
قوا در ســتاد کل نیروهای مسلح افزود: باید افرادی که 
حرکت حاج قاسم سلیمانی را تداوم می بخشند، انتخاب 

شوند.
سرلشــکر ایزدی با اشاره به تشــییع باشکوه پیکر 
مطهر حاج قاسم ســلیمانی افزود: این انسجام بزرگ و 
نورانی ملت یکی از دستاوردهای بزرگ انقاب اسامی 
اســت زیرا بیــش از ۵۰ میلیون نفــر در نقاط مختلف 
در تشــییع تا آیین های بزرگداشت این شهید واالمقام 

تبریز - خبرنگار کیهان :
با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری، فاز سوم خط 
اول متروی تبریز با 7/2 کیلومتر طول و هفت ایستگاه 

به بهره برداری رسید. 
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری تبریــز و حومه در 
این مراســم گفت: با تاش تمام متولیــان امر افتتاح خط 
اول مترو به صورت کامل محقق شــد و از ایســتگاه 1۲ تا 
ایســتگاه 1۸ خط اول مترو به صورت آزمایشــی روزانه سه 
ساعت مسافرگیری می شود. مصطفی مولوی فرد اظهار کرد: 
این فاز با 7/۲ کیلومتر و هفت ایستگاه که فعا سه ایستگاه 
آن بــه صورت عبوری خواهد بود، فعالیت خود را آغاز کرده 
است . مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه با اشاره 
به اشــتغال بیش از 1۴۰۰ نفر در پروژه بزرگ قطار شهری 
تبریــز گفت: اگر تامین بودجه و اماکی که شــهرداری در 
اختیار ما قرار داد، نبود، امروز مترو همچون ســال های قبل 

در آستانه تعطیلی قرار داشت.
مولوی، با اشــاره بــه بهره برداری از ایســتگاه »میدان 
کهــن« در این آیین اظهار کرد: محل این ایســتگاه یکی از 
قدیمی ترین میادین شهر تبریز است و همجواری آن با بازار 
بزرگ شهر، نقش تاثیر گذاری در ارتباطات و تجارت داشته 
اســت؛ این میدان محل تقاطع و تبادل سه خط مترو است 
که امیدواریم با کمک دولت و پیگیری نمایندگان در مجلس 
شــورای اسامی با توسعه راه ها، تبریز به عنوان پل ارتباطی 

بین ایران و اوراسیا نقش آفرینی کند.
 خط اول مترو به طول 17/۲کیلومتر، در سه فاز طراحی 
شده و شامل 1۸ ایستگاه و دو پایانه ابتدایی و انتهایی است.

عملیات اجرایی قطار شهری تبریز در اوایل دهه 13۸۰ 
شمسی همزمان با شهرهای مشــهد، اصفهان و شیراز آغاز 
شــد. تا به امروز تنها 1۲ کیلومتر از خط اول قطار شــهری 

تبریز فعالیت می کرد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
طرح اتصال پتروشــیمی تبریز به خط اتیلن غرب در میاندوآب با 

حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری افتتاح شد. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری ، در آیین افتتاح طرح اتصال پتروشیمی تبریز 
به خط اتیلن غرب گفت: افتتاح این طرح تحول بســیار مهمی در پتروشیمی 
تبریز ایجاد خواهد کرد و این خط خوراک پتروشــیمی را تســهیل می کند و 
در دســترس قرار می دهد. محمود واعظی با بیان اینکــه راه اندازی این پروژه 
موجــب فازهای توســعه این مجتمع می شــود، افزود: با افتتــاح طرح اتصال 
پتروشــیمی تبریز به خط اتیلن غرب، ظرفیت تولید این مجتمع از ۴۴۰ هزار 

تن هدف گذاری شده به یک هزار و ۲۰۰ میلیون تن افزایش می یابد.
این طرح از پتروشیمی میاندوآب تا پتروشیمی تبریز در 16۵ کیلومتر اجرا 
شــده و دارای ۸ ایستگاه است.  ظرفیت نرمال طرح انتقال خط اتیلن غرب به 
مجتمع پتروشــیمی تبریز 1۰ تن در ساعت بوده و ظرفیت آن در سال 1۴۰1 
به ۴۰ تن در ساعت افزایش می یابد. هزینه اجرای این طرح ۸6 میلیارد تومان 

بوده است.

جانشین اطالعات نیروی انتظامی عنبرآباد 
به شهادت رسید

رئیس شورای تامین شهرســتان عنبرآباد از شهادت جانشین 
اطالعات نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد و گفت: ستوان یکم 

حمید ریاحی در درگیری با افراد مسلح به شهادت رسید. 
محمود رئیســی شامگاه پنجشــنبه در گفت وگو با ایرنا ضمن تسلیت به 
خانواده این شــهید، افزود: ســتوان یکم حمید ریاحی در درگیری روستای 
مختارآباد به شهادت نایل شد. وی گفت: تمام تاش خود را برای دستگیری 

قاتل انجام می دهیم.

سرباز هنگ مرزی زابل به شهادت رسید
یک مقام مســئول در مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: امیر 
رمضانی چمن آبادی سرباز وظیفه هنگ مرزی زابل به شهادت رسید. 

این مقام مسئول که خواست نامش در خبر ذکر نشود در گفت وگو با ایرنا 
اظهار داشــت: شهید رمضانی چمن آبادی سرباز وظیفه پاسگاه تپه طالب خان 
زابل شــب پنجشنبه در حین حراست و حفاظت از مرزهای شمال سیستان و 
بلوچستان به شهادت رسید. وی بیان کرد: این شهد واالمقام مجرد و اهل شهر 
مشــهد بود. برخی از رسانه ها خبر از شــهادت شهید رمضانی چمن آبادی در 
پاســگاه دریابانی استقال چابهار داده بودند در حالیکه این شهید واالمقام در 
حین پاسداری از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده است.

رئیس  پلیس فتــا البرز گفت: با تالش کارشناســان پلیس فتا 
این اســتان اعضای باند کالهبرداری اسکیمری با بیش از 4۰۰ فقره 

کالهبرداری با 2۰ میلیارد ریال کالهبرداری دستگیر شدند. 
 ســرهنگ محمد اقبالی، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در پی ارسال 
چندین فقره پرونده با موضوع برداشــت غیرمجاز از حساب، تحقیقات اولیه 
درخصوص چگونگی برداشت از حساب ها در دستور کار پلیس فتا این استان 
قرار گرفت. وی اضافه کرد: در تحقیقات مشخص شد که برداشت های انجام 
شده، از سوی افرادی حرفه ای در شهرستان های گنبد، تهران، نور و رویان در 
استان مازندران و همچنین استان البرز صورت گرفته که اقدام به خرید طا 
و خودرو در اســتان های مختلف می کردند و  تحت تعقیب مراجع قضائی و 
انتظامی هستند.  بافاصله فروشگاه هایی که متهمان از آنها خرید کرده بودند، 
شناسایی شده و در بررسی پرینت حساب شکات محرز شد که تمام آن ها از 

یک میوه فروشی و سوپرمارکت در این مناطق خرید کرده بودند.
 اقبالی گفت: کارشناسان پلیس فتا با تاش های شبانه روزی و همکاری 
ویژه بازپرس شــعبه ۲1 دادسرای ناحیه یک کرج موفق به شناسایی هویت 
چهار متهم که یک خانم و ســه نفر مرد هســتند، شــدند که پس از انجام 
اقدامات پلیسی مخفیگاه آنها در شهرستان های مختلف شناسایی و با دریافت 

نیابت قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
 وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم دو قبضه ساح کمری، 

۵۰۰ عدد کارت بانکی خام و یک دستگاه اسکیمر کشف شد.
وی افزود: تاکنون ۵۰۰ شــاکی شناســایی که از مجموع آنها 1۰۰ نفر 

مربوط به شهرستان گنبد بوده است.

روابط  عمومی محیط  زیســت مازندران اعالم کرد که شکارچیان متخلف چهار محیط بان بهشهری را پس از 
کتک زدن ، مصدوم کردند. 

این  اتفاق در حاشــیه تاالب میانکاله در محدوده بندر گز در خلیج گرگان رخ داد. طبق گزارش روابط عمومی محیط زیست 
مازندران شکارچیان متخلف پس از زخمی کردن محیط بانان از منطقه متواری شدند. محیط بانان مستقر در پناهگاه حیات وحش 
میانکاله در شرق مازندران زمانی مورد حمله این افراد متخلف قرار گرفتند که سرگرم پایش الشه های پرندگان وحشی تلف شده 
ناشی از بیماری باکتریایی بوتولیسم در منطقه بودند. روابط عمومی محیط  زیست مازندران اعام کرد که چهار محیط بان زخمی در 
بیمارستان شهرستان گلوگاه بستری شدند و تحت درمان قرار گرفتند. بر اساس گزارش منابع بیمارستانی ، محیط بانان از ناحیه سر، 
دست و پا دچار مصدومیت شدند. گفته می شود دو نفر از متخلفین نیز شناسایی و پیگیری قضایی جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

فرمانده پلیس راه مینودشت - گالیکش اعالم کرد: 
بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سمند با یک دستگاه 
پراید در جاده گنبدکاووس - مینودشت، بعد از کارخانه 

نئوپان شش نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند. 
سرهنگ  دوم علی اصغر آشور فارسیانی ، در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشت : در اثر این حادثه و به علت شدت برخورد 
دو وســیله  نقلیه، شش نفر از سرنشینان در دم کشته و یک 
نفر هم مصدوم که به بیمارستان منتقل شد. وی افزود: علت 

این حادثه از سوی پلیس در دست بررسی است.

25 نفر در گمرک بازرگان
 دستگیر شدند

بازرگان گفت: 25 عابر غیرمجاز  مدیرکل گمرک 
مــرزی از البه الی دو محمولــه خروجی این گمرک 

شناسایی و دستگیر شدند. 
صادق نامدار، در گفت وگو با ایرنا افزود: دستگیرشدگان 
از اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان و سومالی هستند که 
از طریق بریدن کابل پلمب تریلر وارد کامیون شــده بودند. 
وی اضافه کرد: این افراد با دارا بودن سن و جنسیت مختلف 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی تحویل داده شدند. وی با  اشاره به تجهیز این 
گمرک به تجهیزات پیشرفته کنترلی »ایکس ری« ادامه داد: 
با به روزرسانی تجهیزات گمرکی، آمار کشفیات در این مرز 
رشد قابل توجهی داشته و در دو سال گذشته مقام اول را در 

کشفیات قاچاق انسان کسب کرده  است.

سرویس شهرستانها: 
از کشف یک  انتظامی خراسان جنوبی  فرمانده 
هزار و 755 کیلوگرم تریاک و 25 کیلوگرم حشیش 

با همکاری پلیس استان های قم و سمنان خبر داد. 
سرتیپ مجید شــجاع اظهار داشت: سوداگران مرگ 
برای عملی کردن نیت پلید خود با اســتفاده از شــیوه و 
شــگردهای حرفه ای اقدام به انتقال محموله های سنگین 
مواد مخدر می کنند بر همین اساس، سلسله عملیاتی برای 
برخورد با این افراد در فرماندهی انتظامی استان خراسان 

جنوبی به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی افزود: متعاقب اقدامات اطاعاتی گسترده و پایش 
شبانه روزی پلیس خراسان جنوبی، روی عناصر اصلی تهیه 
و توزیع مواد مخدر، مشــخص شد قاچاقچیان قصد دارند 
مقادیــر قابل توجهی مواد مخدر را به شــهرهای مرکزی 
کشــور منتقل کنند که موضوع در دستور کار پلیس قرار 

گرفت.
وی گفت: پلیس خراسان جنوبی با همکاری ماموران 
انتظامی اســتان های قم و ســمنان، خودرو قاچاقچیان را 
شناسایی و در عملیات ضربتی؛ آن را در استان قم متوقف 

کردند.
وی تصریــح کرد: ماموران در بازرســی از این خودرو 
یک هزارو 7۵۵ کیلوگرم تریاک و  ۲۵ کیلوگرم حشــیش 
را کشــف کردند که در این رابطه چهار ســوداگر مرگ را 
دستگیر و یک خودرو سواری دیگر را نیز که محموله مواد 

مخدر را اسکورت می کرد، شناسایی و توقیف کردند.

شیخ عیسی قاسم: 

آمریکا با دموکراسی واقعی در کشورهای اسالمی مخالف است

معاون راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا:

رویکرد آمریکا در قبال ایران از تهاجمی به تدافعی تغییر کرده است

شرکت کردند.
وی با بیان اینکه فقط در کشــور هندوستان بیش 
از ۵۴۰ آیین برای گرامیداشــت یاد و خاطره ســردار 

شهید ســلیمانی و ابومهدی المهندس برگزار شد، بیان 
کرد: در پاکســتان، اروپا و سایر کشورها نیز بزرگ ترین 

جمعیت ها بعد از انقاب اسامی گرد هم جمع شدند.

معاون امــور راهبردی و اشــراف فرماندهی معظم 
کل قوا در ســتاد کل نیروهای مسلح افزود: حضور 3.۵ 
میلیون نفر جمعیت در آیین تشییع پیکر حاج قاسم در 

تهران یک سرمایه اجتماعی ارزشی عظیم است.
وی افــزود: آمریکایی ها زمانی اســتراتژی تهاجمی 
داشتند اما امروز اســتراتژی تدافعی پیدا کرده اند و ناو 
هواپیمابر خود را ۴۰۰ کیلومتــر از ایران دور کردند تا 

از تیررس موشک های جمهوری اسامی خارج شود.
معاون امــور راهبردی و اشــراف فرماندهی معظم 
کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز 
دشمن در شرایط انفعال قرار دارد، اضافه کرد: کاری که 
رزمندگان اسام و نیروهای هوافضای سپاه در عین االسد 
انجام دادند در دهه های اخیر بی سابقه بود زیرا تا پیش 
از آن هیــچ قدرتی جرات چنیــن حرکتی علیه آمریکا 

نداشت.
سرلشکر ایزدی با بیان اینکه سپهبد شهید سلیمانی 
بارها تا مرز شهادت پیش رفت، افزود: این شهید واالمقام 
بعد از تمام شــدن جنگ دست از کار نکشید و فرمانده 

قرارگاه نیروی زمینی سپاه در شرق کشور شد.

فاز سوم خط اول مترو تبریز افتتاح شد

شکارچیان متخلف ۴ محیط بان مازندرانی را زخمی کردند

کشف یک هزار و ۷۸۰ کیلوگرم 
مواد مخدر در بیرجند 

بهره برداری از طرح اتصال پتروشیمی تبریز 
به خط اتیلن غرب 

دستگیری اعضای باند اسکیمری
 با ۲۰ میلیارد ریال کالهبرداری در البرز

تصادف پراید با سمند
 ۶ فوتی برجای گذاشت

https://www.irna.ir/news/83673157/افتتاح-فازسوم-خط-اول-مترو-تبریز
https://www.irna.ir/news/83673777/شکارچیان-متخلف-چهار-محیط-بان-مازندرانی-را-زخمی-کردند
https://www.irna.ir/news/83673777/شکارچیان-متخلف-چهار-محیط-بان-مازندرانی-را-زخمی-کردند
https://www.irna.ir/news/83673839/تصادف-پراید-با-سمند-در-گنبدکاووس-۶-فوتی-برجای-گذاشت
https://www.irna.ir/news/83673839/تصادف-پراید-با-سمند-در-گنبدکاووس-۶-فوتی-برجای-گذاشت
https://www.irna.ir/news/83673839/تصادف-پراید-با-سمند-در-گنبدکاووس-۶-فوتی-برجای-گذاشت

