
ورزشی- اخبار کشور
صفحه 9
یک شنبه ۲۷ مهر ۱۳99 
اول ربیع االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۸9

نخســت وزیر جدید ژاپن تاکید کرد با تمام توان و هر طور شده بازی های المپیک را سال آینده برگزار 
خواهد کرد.

یوشیهیده سوگا نخست وزیر جدید ژاپن تعهد قاطع خود را برای میزبانی بازی های المپیک و پارالمپیک در توکیو در 
تابستان ۲۰۲۱ اعالم کرد. او این خبر را امروز )جمعه( در مصاحبه با خبرگزاری کیودو اظهار داشت.سوگا درباره برگزاری 

بازی های المپیک در سال آینده در کشورش گفت: »من به طور حتم قصد انجام ]بازی ها[ را دارم.«
در ۲۳ سپتامبر، کیودو گزارش داد که سوگا با توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک )IOC( تماس تلفنی برقرار 

کرده و در مورد مقدمات افتتاحیه و میزبانی موفقیت آمیز بازی های المپیک توکیو گفت وگو کرده است.
قرار بود بازی های المپیک توکیو از ۲۴ ژوئیه تا ۹ آگوست سال ۲۰۲۰ )مردادماه ۱۳۹۹( برگزار شود. به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، این مسابقات برای یک سال به تعویق افتاد و از ۲۳ ژوئیه تا ۸ آگوست ۲۰۲۱ )مرداد ۱۴۰۰( برگزار می شود. 

با این حال، نام بازی های توکیو ۲۰۲۰ حفظ خواهد شد.
پیش از این ســجادی سرپرست کاروان ورزشــی ایران در المپیک توکیو اعالم کرده بود که در صورت تداوم شرایط 
فعلی بازی های المپیک با شــرایط ویژه برگزار می شود که از جمله آن می توان به کم بودن تعداد تماشاگران در مسابقات 

اشاره کرد.

نخست وزیر جدید ژاپن از برگزاری قطعی المپیک خبر داد
رئیس  فدراســیون شمشیربازی گفت: با توجه به شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا در شهرهای مختلف 

امکان برگزاری اردوی تیم ملی شمشیربازی را نداریم. 
فضل اهلل باقرزاده در پاســخ به این ســؤال که با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری اردوی تیم ملی 
شمشیربازی وجود دارد یا خیر، بیان کرد: ما مجوز اردو را گرفتیم و از سرمربیان تیم های ملی هم برنامه خواسته بودیم اما 
هنوز اردوهای خود را آغاز نکرده ایم. متاسفانه با این شرایط، فعال اردو برگزار نمی شود تا شرایط کرونا در شهرها بهتر شود 

چون سالمت ورزشکاران در اولویت است و نمی توان سالمت آنها را به خطر  انداخت.
او افزود: اگر شرایط کرونا بهتر شد، در نظر داریم اردوی تیم ملی دختران و پسران اپه و فلوره را با رعایت پروتکل ها و 
گرفتن تست PCR، در تعدادی از شهرهای دیگر برگزار کنیم. از این روی شهرهای اصفهان، یزد، اراک، ارومیه و مشهد را 
مد نظر داریم. در تیم سابر نیز، علی پاکدامن و مجتبی عابدینی در تهران تمرین می کنند و محمد رهبری و محمد فتوحی 

نیز در شهرهای خود و زیر نظر پیمان فخری سرمربی تیم ملی تمرین دارند.
او در پاســخ به پرسش دیگری مبنی براینکه پس از مطرح شدن مشکل سالن شمشیربازی در مجمع سالیانه، اتفاق 
خاصی برای حل آن رخ داده است یا خیر، تصریح کرد: یکی دو سالن را مد نظر داریم که یکی از آنها در ورزشگاه شهید 

کشوری است. قرار است حضوری با علی نژاد صحبت کنم و او قول کمک داده است.

اردوی تیم ملی شمشیربازی فعال برگزار نمی شود

نکته  ورزشی

یادی از شهید مدافع حرم علی عابدینی
شاگرد اول دانشگاه که استاد شهادت شد

شــهید مدافع حــرم علی عابدینــی، یکی از 
شــهدای تازه تفحص شــده منطقه خــان طومان 
سوریه اســت که همراه هفت تن دیگر از یارانش 
به وطن بازگشــتند. وی در سحرگاه ۲5 مرداد 67 
هجری شمســی در خانــواده ای مذهبی و متدین 
در روســتای فرم از توابع بخش مرکزی شهرستان 
فریدونکنار اســتان مازندران دیده به جهان گشود. 
شهید عابدینی شاگرد اول دانشگاه خود در مقطع 

لیسانس بود. سال ۱۳۸5 طی فراخوان استخدام سپاه پاسداران عضو این نیرو شد. 
پوشــیدن لباس پاسداری را خیلی دوست داشــت و همیشه خودش را سرباز امام 
زمان)عج( می دانســت. او از نیرو های تکاور یگان صابرین لشــکر ۲5 کربال بود. در 
رسته اطالعات و عملیات تخصص های ویژه ای داشت. این شهید بزرگوار در زمینه 
تاکتیک و تکنیک نظامی بســیار سرآمد و صاحب سبک بود.  او به همراه ۱۲ تن 
از همرزمان مازندرانی اش در ۱7 اردیبهشت ماه ۱۳۹5 در کربالی خان طومان به 
شهادت رسید.  امیرمحمد عابدینی فرزند شهید علی عابدینی نیز در مراسم وداع با 
پیکر این شــهید دلگویه ای را تقدیم پدر کرد که در بخشی از آن آمده است: »بابا، 
تو خندان و با پا رفتی اما حاال با تابوت پیش ما آمدی، خوش  آمدی...مامان عزیزم، 
من دیگر بابا دارم و تنها نیستم، راستی بابا؛ هر وقت دلم می گرفت مامان مرا آرام 
می کرد حاال که تو آمدی مرا خیلی آرام کردی. بابای من، تو مانند عطر شیشه ای 
خوشبو بودی که شکست و بوی خوش تو همه جای شهر را پر کرد، حاال هم به من 
می گویند فرزند شــهید »علی عابدینی« و به ما احترام می گزارند. راستی باباجون؛ 

سالم ما را به امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( برسان و برایمان دعا کن.«

تالش آزاد و فرنگی کاران برای حضور موفق در مسابقات جهانی 2020

دبیر: من رئیس فدراسیون هستم، نه سرمربی تیم ملی
بایدعدالت در کشتی برقرار شود

حدیث دشت عشق

خواندنی از ورزش ایران

*پس از مهلت یک ماهه دادگاه حکمیت ورزش به فدراسیون ایران و 
فدراسیون جهانی جودو برای سازش، این فرصت یک ماهه روز شنبه 
به پایان رســید. چندی قبل قضات دادگاه حکمیت ورزش )CAS( در 
نهایت پس از استماع اظهارات شهود و وکالی دو طرف، به فدراسیون 
جودوی ایران و فدراســیون جهانی جودو یــک ماه فرصت داد تا به 
تفاهم برسند، در غیر این صورت دادگاه CAS پس از یک ماه رای خود 

را درخصوص این پرونده اعالم خواهد کرد. 
*هیئت اجرایی فدراســیون جهانی وزنه بــرداری در مورد تاریخ برگزاری 
کنگره انتخاباتی وزنه برداری تصمیم گرفت. براین اســاس کنگره انتخابی 
۲۴ تــا ۲7 مــارس ۲۰۲۱ )۴تا 7 فروردین ۱۴۰۰( در لوزان ســوییس یا 
اســتانبول ترکیه برگزار می شــود تا تکلیف رئیس جدید و اعضای هیئت 

اجرایی مشخص شود. 
* مسجدی سرپرست فدراسیون پزشــکی اعالم کرد که بر اساس 
توافق دو طرفه، اجرای پروتکل ســالمت لیگ های فوتبال ایران در 
فصل جدید، همانند فصل گذشته بر عهده فدراسیون فوتبال خواهد 

بود.
*حامد امیری دوومیدانی کار پارالمپیکی در پرتاب نیزه گفت: تاکنون سه بار 
به بیماری کرونا مبتال شــدم که با کمک ورزش توانستم آن را به زانو درآورم. 
خوشبختانه شرایط ریه ام به حالت قبل برگشته و با آمپول های تقویتی که زدم 
االن خیلی بهتر شــده ام. به طوری که در اولین روز تمرینات خود 57 پرتاب 
داشتم. البته این تعداد برای من خیلی کم است و من باید پرتاب های خود را 

در طول روز به ۲۰۰ پرتاب برسانم. 
* آزمایش کرونای حمید ســوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی و 
دارنده شــش مدال طالی جهان و یک مدال طالی المپیک مثبت و 
وی راهی قرنطینه شد. شرایط عمومی حمید سوریان هم اکنون خوب 

است و باید تحت نظر پزشکان دوره درمانی خود را طی کند.
*رســانه های عربســتانی خبر دادند که اســتیناف خواهی النصر عربســتان 
درخصوص پرونده پرســپولیس، از سوی کنفدراســیون فوتبال آسیا رد شده 

است.

سرویس ورزشی-
با  در جلسه  رئیس فدراســیون کشــتی گفت: 
ســرمربیان تیم ملی خط مشی کلی را اعالم و تاکید 
کردم مراقب باشــید خدای ناکرده حق کسی ضایع 

نگردد، چراکه به عدالت در کشتی اعتقاد دارم.
بعد از آنکه تصمیم نهایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری 
رقابت های جهانی ۲۰۲۰ بود، مســئوالن فدراسیون خیلی 
ســریع مقدمات آغاز اردوهای تیم ملــی را فراهم کردند تا 
جایی که طی هفته گذشــته اسامی ملی پوشان کشتی آزاد 
و فرنگی اعالم و اردوی تیم ملی کشــتی آزاد نیز آغاز شــد. 
پنجشــنبه ۲۴ مهرماه محمد بنا ســرمربی تیم ملی اسامی 
ملی پوشــان کشــتی فرنگی که به اردو دعوت شده اند را به 

شرح زیر اعالم کرد:
55 کیلوگرم: پویا ناصرپور )خوزســتان( پویا دادمرز 

)خوزستان( سجاد عباس پور )مازندران(
60 کیلوگرم: علیرضا نجاتی )قم( مهدی محســن نژاد 

)خوزستان(
63 کیلوگرم: میثم دلخانی )فارس( علیرضا مردی )قم(
67 کیلوگرم: حســین اسدی )خوزستان( محمدجواد 

رضایی )قم( دانیال سهرابی )خوزستان(
72 کیلوگرم: محمدرضا گرایی )فارس( اشکان سعادتی 

فر )تهران( علی ارسالن )مازندران(
77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی )فارس( پژمان پشتام 

)تهران( امین کاویانی نژاد )خوزستان(
82 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی )قم( جمال اسماعیلی 

)تهران( محمد ناقوسی )خوزستان(
87 کیلوگرم: رامین طاهری )خوزستان( حسین نوری 

)البرز( ناصر علیزاده )مازندران(
97 کیلوگرم: محمدهادی ســاروی )مازندران( مهدی 

علیاری )تهران( مهدی بالی )مازندران(
130 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( امین 

میرزازاده )خوزستان( علی اکبر یوسفی )مازندران(
نکته جالب توجه در مورد لیســت منتشــر شده دعوت 
نشدن سعید عبدولی، چهره شاخص کشتی فرنگی ایران به 
اردوی تیم ملی بود. قرار است اردوی تیم ملی کشتی فرنگی 

اولتیماتوم  مجلس
 برای عمل به بدیهیات مدیریتی در ورزش!

 سرویس ورزشی-
ریشه بسیاری از مشــکالت ورزش ما که خود از روش های مدیریتی 
ناشــی می شــود، عدم پایبندی به بدیهیات و اصول عقالیی و اثبات شده 
در کوران تجربه بشــری و حتی توصیه شده در آئین آسمانی و الهی است. 
مدیران ورزش ما در اکثــر قریب به اتفاق دوره ها، علی الخصوص در دوره 
فعلــی با بی اعتنایی به این اصول و رعایت نکردن آنها در وادی عمل و در 
عوض دل بســتن به ســلیقه ها و گرایش ها و راه های من درآوردی و حتی 
غلط، خواســته و ناخواسته، روش باری به هر جهت و خودکامگی را برای 

اداره و مدیریت ورزش در پیش گرفته اند. 
برای اثبات این حرف، نمونه ها و شــواهد بسیار و فراوان است، شاید 
تازه تریــن آن اولتیماتومی باشــد که هفته گذشــته کمیته تربیت بدنی 
کمیســیون به وزارت ورزش داد و تعهد یک ماهه ای اســت که نماینده 
وزارت ورزش برای انجام آن به مجلس سپرد. وقتی موضوع این اولتیماتوم 
و تعهد را بدانیم آن وقت صحت حرف ما هم خود به خود ثابت می شود. 

موضوع این اســت که »وزارت ورزش در جلســه کمیته تربیت بدنی 
کمیســیون فرهنگی مجلس، تعهد داد که ظرف یک ماه آینده باشــگاه 
استقالل به یک ثبات مدیریتی برسد.«! مالحظه فرمودید؟ درستی حرف 
ما ثابت شد؟! برای انجام یک اصل بدیهی و مراعات آن از سوی مسئوالن 
ورزش یعنی »ثبــات مدیریتی« باید پای اولتیماتــوم مجلس و پیش از 
آن تجمع اعتراض آمیز هواداران یک باشــگاه به میان بیاید تا مســئوالن 
وزارتخانــه لطف کرده! و تعهد دهند که ظرف یک ماه آینده، به این اصل 
بدیهی عمل نمایند. تازه با توجه به ســوابق و پیشــینه ای که در ذهن ما 
و همه عالقه مندان به ورزش هســت، معلوم نیســت که ظرف »یک ماه 
آینده« به این تعهد، عمل شــود، چرا که اهالی ورزش هم مثل ما تاکنون 
از زبان مدیران و مسئوالن ریز و درشت ورزش از این وعده های یک ماهه 
و چندماهه زیاد شــنیده اند و در عمل، چیزی جز »سر خرمن« ندیده اند! 
و کار و بار ورزش به همان پاشــنه ای که دلخواه و مطلوب این به اصطالح 

مدیران بوده، چرخیده است. 
سال هاست به ویژه در این یکی، دو سال اخیر از زبان مسئوالن ارشد 
ورزش می شــنویم که ظرف یک ماه آینده یا تــا آخر فصل جاری )مثال 
بهار یا پاییز و...( تکلیف مالکیت و مدیریت دو تیم استقالل و پرسپولیس 
که از سرمایه های کم نظیر »ملی« ما به حساب می آیند، مشخص خواهد 
شــد. اما ماه ها سپری شده و فصل ها گذشته است، هیچ اتفاقی برای این 
تیم ها نیفتاده اســت و کار و بار مدیریتی این دوتیم ریشه دار و مردمی به 
محله »برو و بیا« تبدیل شــده اند و مدیریت ارشد ورزشی، به ترتیب رفقا 
و دوســتان خود را در این تیم ها به عنوان مدیرعامل و سرپرست و عضو 
هیئت مدیره نصب و عزل می کنــد، تا از خجالت محبت های آنها درآید، 

حال سر این دو تیم هر چه آمد که آمد، آن زیاد مهم نیست!!  
برای همین هم هســت که می بینیم اوایل هفته گذشته پیشکسوتان 
تیم استقالل و قبل از آن جمعی از هواداران این تیم جلوی مجلس شورای 
اسالمی گرد می آیند و شــکایت وضعیت مدیریتی را به نمایندگان خود 
می برند و در اواخر همان هفته، طرفداران و پیشکســوتان پرســپولیس 
در اعتراض به ســاز و کار مدیریتی مسئوالن ورزش جلوی مجلس جمع 
می شوند و درددل و شکایت خود را با نمایندگان مطرح می کنند. وضعیت 
مدیریت ورزش به ویژه در حصر و مقطع فعلی به گونه ای اســت که همه 
اهل ورزش از خرد و کالن و پیر و جوان از آن آگاه و ناراضی هستند. این 
وضعیتی اســت که هرگز نمی تواند، توانایی هــای بالقوه ورزش ایران را به 
فعلیت درآورد و از ظرفیت های غنی آن در ابعاد مادی و انسانی در جهت 
تحول و پیشرفت مستمر آن اســتفاده بهینه به عمل آورد. این وضعیتی 
اســت که اصال ورزش در آن جدی گرفته نشده و اراده ای هم برای بهبود 

وضع ورزش و پاسخ به مطالبات و انتظارات هواداران ورزش وجود ندارد.
این وضعیتی است که بر آن نوعی روزمرگی و هرهری مسلکی حاکم 
اســت و مدیران و مسئوالن آن ورزش، این ابزار مهم و دارای کارکردهای 
متنوع- و نه فقط ورزشــی- را به شکل ابزاری در خدمت اهداف و منافع 
شــخصی و خانوادگی و بانــدی و جناحی خــود درآورده اند و به همین 
دلیل همان اندازه که از »شایســته ها« و »کاربلدها«ی ورزش درســت یا 
اصال استفاده نمی شــود، آدم های غریبه و بیگانه با ورزش و... به میدان و 
عرصه  های مدیریتی فراخوانده می شــوند و نتیجه اش هم همین است که 
داریم می بینیم، وضعیتی که باید حتما تغییر کند تا ورزش و ظرفیت ها و 
توانایی های ارزشمند و گره گشای آن آزاد شوند و در خدمت رشد و اعتالی 

ورزش ایران قرار بگیرند. 
امیدواریم حاال که طرفداران و بزرگ ترهای دو تیم مطرح کشــورمان 
بــه خاطر وضعیت نامطلوب ورزش که ریشــه در عملکرد مدیریتی دارد، 
دســت به دامان نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی شده اند، این 
عزیزان هم در این باره هرآنچه می توانند و از دستشان ساخته است، انجام 
دهند، البته می دانیم که متاســفانه به دلیل »شــرایط خاصی« که وجود 
دارد، مجلــس نمی توانــد از همه ابزارهای کنترلــی و نظارتی خود برای 
برخورد با مدیران یا وزارتخانه های متخلف استفاده کند و دقیقا به همین 
دلیل هم هســت که بعضــی از این وزارتخانه ها و مســئوالن با آگاهی از 
چنین »مصونیتی« به جای انجام بهتر و دلســوزانه تر وظیفه، دنبال کار و 

مشغولیت خودشان هستند. 
بــا این وجود مردم همه چیز را می بینند و به ذهن می ســپارند و بر 
مبنای آن قضاوت می کنند، آنها بدون تردید درباره وضعیت فعلی ورزش 
و نحوه مدیریتی آن قضاوت خوبی ندارند، کما اینکه نشانه های ملموس و 
عینی آن را داریم می بینیم، آنها حتما این را هم در نظر خواهند داشــت 
که نمایندگان مجلس نیز در چنین شرایطی، ورزش را به حال خود رها و 
به اهالی ورزش بی اعتنایی نکرده و پای صحبت ها و حرف هایشان نشسته 
و در حد توان هم دنبال حل مشــکالت و برطرف کردن موانع و برخورد 
با مانع ســازان و کســانی بوده اند که علی رغم پوشــیدن ردای مدیریت و 
مسئولیت، خود با رفتار و عملکردشان به مثابه بزرگ ترین مانع بر سر راه 

پیشرفت ورزش درآمده اند.

از امروز ۲7 مهرماه در خانه کشتی آغاز شود.
آزمایش کرونای تمامی آزادکاران منفی شد

برخالف فرنگی کاران ، اردوی تیم ملی کشــتی آزاد در 
خانه کشــتی آغاز شده است. شــاگردان غالمرضا محمدی 
روز پنجشــنبه تست کرونا دادند و با منفی اعالم شدن تمام 
تســت ها ، اردوی این تیم از روز جمعه آغاز شد. طبق اعالم 
کادرفنی تیم ملی کشــتی آزاد اردوی تیــم ملی تا ۸ آبان 
ادامه خواهد داشت. دیروز هم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون 
کشــتی در اردوی آزادکاران حاضر شد و از اهمیت سالمت 
ورزشکاران برای فدراسیون گفت. رئیس فدراسیون کشتی با 
تأکید بر حفظ انگیزه کشتی گیران برای حضور در رقابت های 
جهانــی تصریح کرد: از شــما می خواهــم در فرصت کوتاه 
باقیمانده تا مســابقات جهانی، تمامــی تالش خود را انجام 
دهید تا بتوانید از اعتبار کشــتی ایران در جهان دفاع کنید. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: از شما می خواهم که منش 
جوانمردی را حفظ کنید و با رعایت موارد اخالقی و بدور از 

حاشیه فقط بر انجام تمرینات خود تمرکز کنید.

دبیر: به عدالت در کشتی اعتقاد دارم
رئیس فدراســیون کشــتی بعــد از صحبــت در جمع 
ملی پوشــان کشتی آزاد، در گفت و گویی با سایت فدراسیون 
کشتی درباره مســائل روز این رشته به صحبت پرداخت و 
برخی ابهام ها را برطرف کرد. او گفت: فدراســیون کشتی به 
دنبال این بود که تنور کشتی داغ شود و دوباره کشتی گیران 
به روی تشک کشــتی بازگردند و به همین منظور لیگ را 
برگزار کردیم. بــرای اتحادیه جهانی نیز خیلی مهم بود که 
کشــتی گیران دوباره به روی تشــک بازگردند و به اصطالح 
تنور کشتی داغ شود چراکه اللوویچ عضو کمیته بین المللی 
المپیــک و از افراد نزدیک بــه توماس باخ رئیس این کمیته 

نیز است. 
وی افزود: درباره برگزاری لیگ به واقع فدراســیون کار 
ســخت و مشــکلی را انجام داد، چراکه هیچ موقع میزبان 
رقابت های لیگ و متحمــل هزینه های آن نبود و فقط یک 
ناظر برای نظرات این مسابقات اعزام می کرد، اما با توجه به 
شرایط موجود و خواست فدراسیون برای برگزاری مسابقات، 

از نظر میزبانی، محل اسکان، تأمین غذای روزانه و همچنین 
انجام تست های کرونا به تیم ها کمک کردیم و برگزاری دور 
رفت این رقابت ها بیش از یک میلیارد تومان برای فدراسیون 

هزینه داشت.
رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: به شخصه می دانستم 
که اتحادیه جهانی، رقابت های قهرمانی بزرگســاالن جهان 
را برگزار می کند چراکه کشــورهای شوروی سابق از جمله 
روسیه و کشورهای دیگر که در اتحادیه جهانی صاحب نفوذ 
نیز هستند، زمانی می توانند از دولت هایشان بودجه بگیرند 
که برگزاری مسابقات کشتی درمیان باشد. البته در ایمیلی 
که اتحادیه جهانی زده اعالم کرده اند که مسابقات به صورت 
قطعی برگزار می شود اما یک اما و اگر گذاشته اند که بلیت ها 
را طوری بگیرید که بتوانید پس دهید و شیوع ویروس کرونا 
نیز در کشــورها باال نرود، اما همه این ها دلیل نمی شود که 
ما کار نکنیم و در جلســه ای که با سفیر صربستان داشتیم 

هماهنگی های الزم را انجام دادیم. 
دبیر در ادامه درباره شیوع ویروس کرونا و ضربات آن به 
کشتی ایران گفت: شیوع ویروس کرونا و تعطیلی باشگاه های 
کشتی، ضربه بزرگی به کشتی کشور خواهد زد. این موضوع 
از ۳ ســال دیگر خودش را نشــان خواهــد داد، زمانی که 
بچه های ۹ و ۱۰ ساله نتوانند در باشگاه کشتی ثبت نام کنند 
و به سراغ کشتی نیایند، آینده کشتی از نظر نیروی انسانی 

تأمین نخواهد شد. 
رئیس فدراسیون کشــتی درباره واگذاری مسئولیت به 
افراد محتلف نیز عنوان داشت: در دوره قبل رئیس فدراسیون 
هم ســرمربی بــوده و هم رئیس فدراســیون امــا من فقط 
رئیس فدراســیون هســتم و اگر قرار بود همه کارها را من 
انجام دهم که دیگر وجود سرمربی و رؤسای کمیته ها معنی 
نداشــت. در جلسه با ســرمربیان یک چیز را اعالم کردم و 
من خط مشی کلی را اعالم کرده ام که مراقب باشید خدای 
ناکرده حق کســی ضایع نگردد، چراکه به عدالت در کشتی 
اعتقاد دارم. تمام کارها را به مســئوالن بخش های مختلف 
فدراسیون واگذار کرده ام و از آنها توضیح می خواهم، در بحث 
فنی نیز کادر فنی و ســرمربیان تیم های ملی باید پاسخگو 

باشند 

مدیرعامل صنایع آموزشــی وابسته به صندوق 
ذخیره فرهنگیان کشــوراعالم کرد: 110 هزار تبلت 
دانش آموزی در استان ها به منظور دسترسی به فضای 

آموزشی توزیع می شود. 
علی محمد مصلحــی، در گفت و گو با ایرنا گفت: اکنون 
آموزش از راه دور به دلیل شــیوع کرونــا از اهمیت باالیی 

برخوردار شده است.
وی خاطرنشــان کرد: از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۹ 
حوزه آموزشــی صندوق ذخیره فرهنگیان کشــور اقدام به 
برنامه ریــزی برای برخوردار شــدن دانش آمــوزان از تبلت 

دانش آموزی کرد. وی با  اشــاره اینکه در ۱5 شــهریورماه با 
وزارت آمــوزش و پرورش تفاهم نامه ای به منظور تهیه تبلت 
دانش آموزی منعقد شــده اســت، اضافه کــرد: برای تامین 

قطعات با کشور مالزی و چین رایزنی شد.
وی تصریح کرد: پس از ترخیص قطعات خریداری  شده، 
عملیات مونتاژ تبلت های دانش آموزی درتهران آغاز می شود.

مصلحی با بیان اینکه برنامه نصب شده بر روی نرم افزار 
تبلت های دانش آموزی رویکرد تربیتی دارد، یادآورشــد: این 
برنامه توســط کارشناســان مخابرات ضمن نظرخواهی از 

کارشناسان تربیتی تهیه و تنظیم می شود.

وی قیمت یک دستگاه تبلت دانش آموزی را دو میلیون 
و 5۰۰ هزارتومان ذکرکرد.

وی ادامه داد: تبلت های دانش آموزی دارای خدمات پس 
از فروش به مدت ۱۸ ماه است.

مدیرعامل صنایع آموزشــی صندوق ذخیره فرهنگیان 
کشــور افزود: اندازه تبلت های دانش آموزی هشــت اینچ با 
نرم افزارهای تعریف شده ای همانند تماس تصویری، صوتی 

و متن فایل است.
وی عنوان کرد: تبلت های دانش آموزی به صورت اقساط 

در اختیار جامعه هدف قرار می گیرد.

عامالن شهادت مرزبان هرمزگانی در اصفهان 
دستگیر شدند

فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از دستگیری عامالن شهادت 
مرزبان شهید »اصغر ساالپور« طی یک عملیات پیچیده مشتر ک در 

استان اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از بندرعباس، سرتیپ  حسین دهکی در 
جمــع خبرنگاران گفت: در پی درگیــری روز  جمعه مرزبانان پایگاه دریابانی 
قشــم با قاچاقچیان کاال که منجر به شهادت ستوان یکم »اصغر ساالرپور« از 
مرزبانان این فرماندهی شد، موضوع دستگیری عامالن شهادت این شهید در 

دستور کار فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان قرار گرفت.
این مقام مسئول در مرزبانی هرمزگان تصریح کرد: با هوشیاری مرزبانان 
قاتل و همدســت وی شناســایی و با توجه به متواری شدن و تغییر پی در پی 
محل اختفای متهمان، ســرانجام در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع حادثه مسیر 

فرار متهم در شهرضای استان اصفهان شناسایی شد. 
دهکی تصریح کرد: اکیپی از مأموران انتظامی  استان اصفهان و نیز ایست 
و بازرســی شهید امامی  شهرستان شــهرضا با هماهنگی مقام قضایی جهت 
دستگیری به مسیر مورد نظر اعزام و با انجام مراقبت های الزم سرانجام در یک 
عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان در ورودی شهرســتان شهرضای استان 
اصفهان دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری پژو متعلق به آنان توقیف شد.
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان اظهار کرد: متهمان در بازجویی اولیه به 
جرم خود اعتراف و در این رابطه پرونده قضایی تشــکیل و متهمان برای سیر 

مراحل قضایی به استان هرمزگان انتقال یافتند.

بویراحمد گفت:  و  انتظامی کهگیلویــه  فرمانده 
داراب امرانی از کارکنان فرماندهی انتظامی اســتان 
حین ماموریت در محور یاســوج - دهدشــت دچار 
سانحه رانندگی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
ســرهنگ مصطفایی، اظهار داشت: ستوان یکم شهید 
داراب امرانی ۴6 ســاله دارای دو فرزند بوده ضمنا وی برادر 

شهید نیز می باشد.
 این شهید شجاع انقالبی و فداکار نقش زیادی در تامین 
امنیت شهروندان و پیشــگیری از وقوع جرایم را در کارنامه 

کاری خود داشته است.

۱۰ راکت جنگ قره باغ
 به روستاهای خداآفرین اصابت کرد

فرماندار خداآفرین اعــالم کرد: در ادامــه درگیری نیروهای 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان 10 راکت این جنگ روز چهارشنبه 
هفته گذشــته به روستاهای قلی بیگلو و کدخدالو در این شهرستان 

اصابت کرد. 
علــی امیــری راد ، به ایرنا گفــت: در اثر اصابت ایــن راکت ها یک واحد 
مسکونی تخریب شده و یک نفر در اثر تخریب این واحد مصدوم شد. از آغاز 
درگیری هــای قره باغ درطی ۱۸ روز  بیــش از 5۰ گلوله راکت و خمپاره به 
روستاهای خداآفرین اصابت کرده است. شهرستان مرزی خداآفرین در ۲۱۰ 
کیلومتری شمال شرق تبریز در حاشیه رودخانه ارس و در ضلع جنوبی جبهه 
جنگ قره باغ بین ارتش های جمهوری  آذربایجان و ارمنستان واقع شده است.

دهیار روستای چرگ در استان فارس گفت: بیش از 100 راس گوسفند در منطقه باغدامچه روستای چرگ 
از توابع شهرستان خفر در استان فارس به دلیل مسمومیت تلف شدند. 

شهرام کامخواه، افزود: یکی  از دامداران روستای چرگ از توابع شهرستان خفر که بیش از ۱5۰ راس گوسفند را برای 
چرا و تامین آب و غذا به اطراف این روســتا برده بود به دلیل استفاده گوسفندان از سم به جای غذا، بیش از ۱۰۰ راس 

از دام های او از جمله بره، کهره و... تلف شدند. 
وی بیان داشت: به گفته برخی از شاهدان، سم هایی که برای از بین بردن حیوانات و جوندگان مضر در اطراف مزارع 
و باغ های روســتای چرگ قرار داده شــده، موجب تلف شدن این گوسفندان شد و این دامدار بدون اطالع از این موضوع 
و بنــا به عادت همیشــگی، دام های خود را برای چرا و تعلیف )علف خوردن( به این مــکان برده بود. به گفته کامخواه، 
خســارت های وارد شــده به این دامدار بیش از سه میلیارد ریال برآورد شده و علت دقیق و قطعی این موضوع در دست 

بررسی است، همچنین اجساد این گوسفندان با رعایت مسائل بهداشتی دفن شد.
وی با  اشــاره به اینکه در روزهای اخیر جمعیت موش ها و جوندگان موذی در این شهرســتان افزایش یافته اســت، 
اظهار داشــت: بسیاری از کشــاورزان برای مقابله با این جوندگان و حفاظت از محصوالت خود در باغ ها و مزارع از سم و 
داروهای کشنده استفاده می کنند که الزم است هم کشاورزان و هم صاحبان دامداری ها در این زمینه نکات ایمنی را با 

دقت رعایت کنند.
وی ادامه داد: صاحبان دامداری ها باید از هدایت دام های خود به اطراف باغ ها و مزارع کشاورزی پرهیز کنند چرا که 

آگاه نبودن از وضعیت این گونه اماکن ممکن است خسارت های مشابهی به دام های آنها وارد کند.

فرمانده مرزبانی اســتان کرمانشاه گفت: با تالش 
مرزداران اســتان 12 میلیارد ریال احشــام و کاالی 
قاچاق در شهرســتان های مرزی پاوه و ثالث باباجانی 

کشف شد. 
سرتیپ »یحیی الهی« در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
ماموران هنگ هــای مرزی پاوه و ثالث باباجانی حین کنترل 
نقاط صفر مرزی خود بــه تعدادی قاچاقچی برخورد کردند 
که قصد عبور تعداد قابل توجهی احشــام به آن ســوی مرز 

را داشتند.
وی ادامــه داد: بــا حضور بــه موقع مــرزداران پاوه و 

ثالث باباجانی ۱۸6 راس دام )گوسفند و بز( قاچاق که طبق 
نظر کارشناســان ارزش آن به پنج میلیارد ریال می رســید، 

کشف شد.
الهــی تصریــح کــرد: در همین راســتا چهــار نفر از 
قاچاقچیان که قصد انتقال احشام را به آن سوی مرز داشتند 
دســتگیر و برای صدور احکام الزم تحویــل مراجع قضائی 

شدند.
فرمانده مرزبانی اســتان کرمانشــاه یــادآوری کرد: در 
ماموریتــی دیگر نیز نیروهای هنگ مرزی پاوه پس از اطالع 
از حضور چند قاچاقچی در مرز، خود را به محل حضور آنها 

رسانده و موفق به کشف مقادیر قابل توجهی سیگار و لوازم 
آشپزخانه شدند.

وی افزود: مرزداران پاوه موفق شدند از قاچاقچیان ۹۲۰ 
هزار نخ سیگار قاچاق و ۱۱ هزار و ۲۳۲ عدد کارد و چنگال 
قاچاق که ارزش آنها به هفت میلیارد ریال می رسید، کشف 

کنند.
الهــی همچنیــن با اشــاره بــه توقیف هشــت راس 
دواب)حیوان بارکش(، از دســتگیری ســه نفــر خبر داد و 
گفت: بقیه قاچاقچیان متواری نیز شناســایی و تالش برای 

دستگیری آنها ادامه دارد.

کشف یک انبار احتکار الستیک در خوزستان
یک انبار الســتیک خودروهای ســنگین در خوزستان با تالش 

سربازان گمنام امام زمان )عج( کشف و ضبط شد. 
به گزارش ایرنا ،  ســربازان گمنام امام زمان )عج( خوزســتان در راستای 
مبارزه با مفاســد اقتصادی موفق شدند یک انبار احتکار الستیک خودروهای 
ســنگین را کشف و عوامل آن را دســتگیر کنند. بر پایه این گزارش  بیش از 
یکهزار حلقه الســتیک خودروهای سنگین احتکار شده  در یکی از شهرهای 
استان کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد که 
در نهایت روانه زندان شد. فرد یاد شده و همدستانش اقدام به جذب الستیک 
کرده تا بین متقاضیان واجد شــرایط با قیمت مصــوب توزیع کنند ولی این 
افراد به قصد سودجویی نه تنها این الستیک ها را توزیع نکردند بلکه اقدام به 
احتکار آنها  کرده و آن را از چرخه توزیع قانونی خارج کرده تا با سود باال و به 
صورت آزاد به فروش برسانند. بر پایه این گزارش الستیک های کشف شده که 
از چرخه توزیع خارج شده بودند به زودی به چرخه  قانونی بازخواهند گشت و 

در اختیار رانندگان کامیون های سنگین استان قرار خواهد گرفت.
حجت االســالم مرادی رئیس کل دادگســتری اســتان خوزســتان هم 
اعالم کرد : اشــخاصی که مسئول نظارت بر حســن انجام توزیع کاال توسط 
متهمــان بوده انــد و در این امر اهمال کرده و زمینه ســاز ورود خســارت به 
 امــوال بیت المال شــده اند نیز در ایــن پرونده تحت پیگرد قــرار می گیرند.

دستگیری کارمند اخراجی در همدان 
به خاطر اخاذی

رئیس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی 
استان همدان گفت: کارمند اخراجی یک شرکت برنامه نویسی با قصد 
اخاذی 30 میلیون تومانی از کارفرمای خود توسط پلیس فتا دستگیر 

شد. 
سرهنگ فیروز ســرخوش نهاد ،  در گفت و گو با ایرنا افزود: فردی با هویت 
پنهان با بهره گیری از شــبکه اجتماعی پیامی را برای مســئول یک شرکت 
برنامه نویسی ارسال کرده و در قبال منتشر نکردن مفاد پرونده ها و قراردادهای 

این شرکت درخواست ۳۰ میلیون تومان کرد.
وی اضافه کرد: مســئول این شــرکت برای پیگیری موضوع، با در دست 
داشــتن مرجع قضایی به پلیس فتا مراجعه کرده و اظهار داشت که به فردی 

که چند ماه پیش از شرکت اخراج کرده مظنون است.
رئیــس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان 
همدان ادامه داد: پلیس با در دست داشتن این سرنخ عامل اخاذی را شناسایی 

و دستگیر و این فرد در بازجویی ها به بزه انتسابی اعتراف کرد.
سرهنگ ســرخوش نهاد یادآوری کرد: متهم حدود سه ماه پیش پس از 
بروز اختالف با مسئول یک شرکت برنامه نویسی، از این محل اخراج شده  بود 

و در اقدامی تالفی جویانه درصدد اخاذی بود که توسط پلیس دستگیر شد.
وی اضافــه کرد: طبق گفته متهم، وی به علت اختالف مالی با مســئول 
شرکت برنامه نویسی اقدام به ترسیم نقشه ای برای اخاذی در قبال فاش نکردن 

اطالعات و اسناد این شرکت کرده بود.

شهرستان  متکدیان  ساماندهی  مرکز  مسئول 
قزوین گفت: متکدی میلیاردری که در شهر قزوین 
اقدام به تکدیگری می کرد شناسایی، جمع آوری و 

با حکم دستگاه قضایی روانه زندان شد. 
به گــزارش ایرنا، محســن رحیمی ، افــزود: یکی از 
متکدیانــی که بارها از ســوی عوامل گشــت این مرکز 
جمع آوری شــده و به او تذکر داده شــده بود  دست از 
تکدیگــری بــردارد، فردی متمول و ثروتمند اســت که 
در چهارراه های اصلی شــهر اقدام به تکدیگری در قالب 

»اسپند دودکردن« می کرد.
وی افــزود: چندین مرتبه به این فرد تذکر شــفاهی 
و همچنین پیشــنهاد کمک و ارائه بســته معیشــتی و 
نامه نگاری با دســتگاه های مختلف جهت رفع مشــکل 
احتمالی او داده شــد و در مراحلی نیز به مرکز متکدیان 
و کالنتری ارجاع شــد که به دروغ خــود را جانباز دفاع 

مقدس معرفی می کرد.
مسئول مرکز ساماندهی متکدیان خاطرنشان کرد:  
این شــخص در یکی از مناطق متوســط به باالی شهر 

قزوین زندگی می کند و دارای واحدهای مسکونی دیگری 
در جنوب شهر و اموال دیگر است که با یک دستگاه پراید 
به نزدیکی محل تکدیگری مراجعه کرده و وسایل اسپند 
دود کــردن را نیز همراه خــود در صندوق عقب خودرو 

می آورد.
مسئول مرکز ســاماندهی متکدیان گفت: نیروهای 
انتظامی  و شــهرداری مستقر در این مجتمع که اقدام به 
گشت زنی در سطح شهر می کنند در طی ماه های گذشته 
بارهــا این متکدی را در قزوین و در چهارراه های مختلف 
رویت کردند که در ایام اخیر به صورت علنی به همکاران 

ما توهین و آنها را تهدید به قتل کرده است.
وی افزود: این متکدی با مراجعه به مرکز ساماندهی 
متکدیان به همکاران ما پیشنهاد واریز ۳۰ تا 5۰ میلیون 
تومان پول به حساب آنها در ازای دریافت چک ارائه کرده و 
تأکید می کرد »خودتان را خسته نکنید نتیجه نمی گیرید 

من قباًل تهران بودم کسی نتوانست کاری بکند«.
وی گفت: برای متکدی میلیاردر در دستگاه قضایی 
قزوین پرونده تشکیل شد و با حکم دستگاه قضا خودروی 

او توقیف و شخص متکدی روانه زندان شد.
مســئول مرکز ســاماندهی متکدیان گفت: با حکم 
دستگاه قضایی از انبار منزل این متکدی بازدید به عمل 
آمــد که طی آن، حدود ۴۰۰ کیلــو برنج، اقالم مختلف 
اهدایی از ســوی مردم نظیر روغن مایــع، روغن نباتی، 
بسته های چند کیلویی عدس، لوبیا، چندین قوطی رب، 
ماکارونی، قند، شکر، چای خشک و... در انباری منزل او 

مشاهده شد.
رحیمی با  اشاره به بازدید و بازرسی انجام شده توسط 
مأموران انتظامی  از منزل متکدی میلیاردر، خاطرنشــان 
کــرد: علی رغم تالش های پنهانی صورت گرفته توســط 
خانواده ایــن متکدی جهت خــروج چندین فقره چک 
و کلیــد گاوصندوق از منزل در حین بازرســی مأموران 
انتظامی ، با هوشیاری سرپرست نیروهای انتظامی  مستقر 
در مرکز ساماندهی متکدیان، از خروج کلید گاوصندوق 
و چک ها جلوگیری و ۳5 فقره چک به ارزش تقریبی ۱۱ 
میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال به همراه هشت میلیون ریال 

وجه نقد کشف و ضبط شد.

جاعل اسناد در شهرستان ابهر 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: جعل کننده اسناد دولتی و 
گواهینامه های تحصیلی در شهرستان ابهر دستگیر شد. 

ســرهنگ محمد مهدیخانی ،  اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر 
اینکه فردی در زمینه جعل اســناد دولتــی و صدور گواهینامه های تحصیلی 
فعالیــت می کند، موضــوع در دســتور کار ماموران پلیــس امنیت عمومی 
شهرستان ابهر قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات پلیسی و بررسی های صورت 
گرفته مشخص شد شخصی غیر بومی در یک واحد صنفی خدمات کامپیوتری 
در شهرســتان اقدام به جعل اســناد دولتی و صدور گواهینامه های تحصیلی 
می کند. فرمانده انتظامی شهرستان ابهر بیان کرد: ماموران پس از هماهنگی و 
دریافت دستور مقام قضایی، از این واحد صنفی بازدید کردند که رایانه متهم 

حاوی تصاویر اوراق و امهار ادارات دولتی و خصوصی  به دست آمد.
مهدیخانــی یــادآور شــد: متهــم که فــردی ســابقه دار اســت و در 
 بازجویی هــا به جعــل مدارک شناســایی و هویتــی اعتراف کرده اســت.

جاعل هدف و انگیزه خود را کسب درآمد اعالم کرد. 

دادســتان عمومی و انقالب ســیرجان از 
دستگیری مسئول سابق مالی شهرداری زیدآباد 

این شهرستان به اتهام اختالس مالی خبر داد. 
به گزارش ایرنا،  محســن نیک ورز، افزود: مسئول 
سابق مالی شهرداری زیدآباد پس از بررسی و گزارش 
سازمان بازرسی استان کرمان به جرم اختالس به مبلغ 
قریب به پنج میلیارد ریال توسط پلیس امنیت عمومی 

شهرستان سیرجان دستگیر شده است.
وی با اشاره به این مطلب که تحقیقات الزم توسط 
بازرسان ادامه دارد، اظهار داشــت: امکان ورود افراد  

جدید به این پرونده  اختالس وجود دارد.
 دادســتان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان 
عنوان کرد: فرد دستگیر شده از سال ۹۲ تا ۹6 مسئول 

مالی شهرداری زیدآباد بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک هزار 
و 3۴0 کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس کرمان خبر 

داد.  
به گزارش ایرنا، سرتیپ»عبدالرضا ناظری« افزود: پلیس 
شهرستان قلعه گنج و تکاوران یگان ۱۲۴ شهداد در راستای 
مبارزه با اشــرار و قاچاقچیان مواد مخدر از عبور محموله ای 
ســنگین مواد مخدر مطلع شدند و دستگیری قاچاقچیان را 

در دستور کار خود قرار دادند.
وی اظهار داشت: تیم عملیاتی پلیس قلعه گنج با حضور 
در منطقه »شوره جازموریان« به یک دستگاه خودرو نیسان 
مشکوک شده و دستور ایســت دادند که قاچاقچیان بدون 

توجه به ایست پلیس متواری شدند.
ناظری بیان کرد: پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت 
و ردزنــی دقیق، ماموران موفق شــدند 6۸۳ کیلوگرم مواد 
مخــدر از نوع تریاک را که اشــرار در زیر خاک پنهان کرده 

بودند کشف و یک متهم را نیز در این رابطه دستگیر کنند.
وی در ادامه بیان داشــت: تکاوران یگان ۱۲۴ شــهداد 
نیز با اســتقرار در محورهای مورد نظر در محور فرعی راین 
به کرمان به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰5 مشکوک شدند 
و به آن دســتور ایست دادند که راننده بدون توجه به اخطار 

پلیس از صحنه متواری شد.
این مقام ارشــد پلیس گفت: با ســرعت عمل به موقع 
پلیس، راننده خــودرو که راهی برای خود متصور نبود با به 
جا گذاشــتن خودرو و با اســتفاده از تاریکی شب از محل 
متواری شــد که تکاوران پلیس در بازرســی از این خودرو 
657 کیلوگرم تریاک را کشــف کردند. ناظری با اشــاره به 
تالش پلیس کرمان برای دستگیری متهم فراری خاطرنشان 
کــرد: در مجموع یکهزار و ۳۴۰ کیلوگرم تریاک در عملیات 

ماموران پرتالش پلیس کرمان کشف شد.

رئیس  جمعیت هالل احمر چاراویماق گفت: ریزش 
کوه در روستای تکانلوی علیا چاراویماق یک فوتی و 

یک مصدوم بر جای گذاشت. 
محمد عبدی در جمــع خبرنگاران گفت: این دو نفر از 
اهالی روستای »داشــبالغ« چاراویماق اقدام به خاکبرداری 
از کوه های اطراف روســتای »تکانلو علیا« جهت اســتفاده 
در ســاخت و ســاز  کرده بودند. وی گفت: این حادثه بر اثر 
بی احتیاطی در خاکبرداری و ریزش کوه رخ داد که متاسفانه 

هر دو نفر در زیر خاک سست گرفتار شده اند.
وی افزود: بــا کمک نیروهای جمعیــت هالل احمر و 
اورژانس این شهرســتان یکی از افراد گرفتار شــده، نجات 
یافت و به بیمارســتان امیرالمومنیــن قره آغاج جهت مداوا 
منتقل شد. عبدی اعالم کرد: جوان ۳۲ ساله دیگر این حادثه 

در محل حادثه جان باخت.
شهرســتان چاراویماق در ۱5۰ کیلومتری جنوب شرق 

تبریز واقع است. 

مامور نیروی انتظامی حین انجام عملیات
 به شهادت رسید

کشف بیش از یک تن تریاک 
در کرمان 

ریزش کوه جان یک نفر را 
در چاراویماق گرفت

۱۱۰ هزار تبلت دانش آموزی در کشور توزیع می شود

بیش از ۱۰۰ راس گوسفند به دلیل مسمومیت تلف شدند

۱2میلیارد ریال کاالی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

کشف اختالس ۵ میلیارد ریالی 
در شهرداری زیدآباد سیرجان

متکدی میلیاردر در قزوین روانه زندان شد

https://www.irna.ir/news/84076522/کشف-یک-انبار-احتکار-لاستیک-در-خوزستان-توسط-سربازان-گمنام-امام
https://www.irna.ir/news/84076810/دستگیری-کارمند-اخراجی-در-همدان-به-خاطر-اخاذی-۳۰-میلیون-تومانی
https://www.irna.ir/news/84076810/دستگیری-کارمند-اخراجی-در-همدان-به-خاطر-اخاذی-۳۰-میلیون-تومانی
https://www.irna.ir/news/84076569/جاعل-اسناد-در-شهرستان-ابهر-دستگیر-شد
https://www.irna.ir/news/84076569/جاعل-اسناد-در-شهرستان-ابهر-دستگیر-شد
https://www.irna.ir/news/84076889/یک-تن-و-۳۴۰-کیلوگرم-تریاک-در-کرمان-کشف-شد
https://www.irna.ir/news/84076889/یک-تن-و-۳۴۰-کیلوگرم-تریاک-در-کرمان-کشف-شد
https://www.irna.ir/news/84078141/۱۲-میلیارد-ریال-کالای-قاچاق-در-کرمانشاه-کشف-شد
https://www.irna.ir/news/84078141/۱۲-میلیارد-ریال-کالای-قاچاق-در-کرمانشاه-کشف-شد

