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زیاد دعا کنید؛ زیرا دعا
پیش آمِد بد را دفع می کند.

             

روزنامه

نفت گچساران از راهیابی به لیگ دسته اول بازماند
رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان استان فارس گفت: پنج بازیکن از فارس 
نابینایان کشورمان به پیکارهای جهانی اسپانیا  در ترکیب اصلی تیم فوتبال 

اعزام می شوند.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس، محمدرضا هاشمی نژاد با اعالم این خبر به خبرنگار ایپنا گفت: 
باصری و  مزارعی، رسول  احمدرضا شاه حسینی، حجت اله  حسین رجب پور، 
میثم شجاعیان، پنج بازیکن فارسی هستند که راهی رقابت های فوتبال نابینایان 

جهان می شوند.
هاشمی نژاد تصریح کرد: امیر پوررضوی، بهزاد زادعلی اصغر، صادق رحیمی 
قصر، محمدرضا مهنی نسب و مرتضی رمضانی نیز دیگر ملی پوشان تیم فوتبال 

نابینایان ایران در مسابقات جهانی اسپانیا را تشکیل می دهند.
وی افزود: جواد فلفلی و امیرحمزه زارع از فارس به عنوان سرمربی و مربی، 
هدایت ملی پوشان را در این پیکارها به عهده دارند و محمدمهدی رفیعی مربی 

بدن ساز تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان است.
تیم های  با  مسابقات  این  دوم  گروه  در  ایران  تیم  اینکه  بابیان  هاشمی نژاد 
مسابقات  خاطرنشان کرد:  است،  شده  هم گروه  کلمبیا  و  فرانسه  آرژانتین، 
فوتبال ۵ نفره قهرمانی جهان روزهای ۱۷ تا ۲۷ خردادماه به میزبانی کشور 

اسپانیا و در شهر مادرید برگزار می شود.
رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان استان فارس با اشاره به اینکه هشتمین و 
آخرین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال پنج نفره نابینایان کشورمان به میزبانی 

تهران آغازشده است، ادامه داد: تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران برای شرکت در 
مسابقات جهانی 2018 اسپانیا، روز 15 خردادماه راهی این رقابت ها می شود.

وی اظهار داشت: در این دوره از پیکارها 16 تیم اسپانیا، ترکیه، مراکش و 
تایلند در گروه اول، آرژانتین، فرانسه، کلمبیا و ایران در گروه دوم، چین، 
روسیه، مکزیک و کره جنوبی در گروه سوم و برزیل، انگلستان، کاستاریکا 

و مالی در گروه چهارم با هم رقابت می کنند.
هاشمی نژاد تأکید کرد: تیم برزیل در مسابقات فوتبال نابینایان جهان مدافع 
عنوان قهرمانی است و پرافتخارترین تیم شرکت کننده این رقابت ها به شمار 

می آید که سه دوره متوالی عنوان نخست را از آن خود کرده است.

از  الرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
بازدید  فیشور  روستای  احداث  حال  در  ورزشگاه 

کرد.
استانداری  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 

معاون  حسنی  جلیل  الرستان  ویژه  فرمانداری  و 
استاندار و فرماندار ویژه الرستان به اتفاق علی اصغر 
عمرانی  امور  و  برنامه ریزی  معاون  علی پور 
اوز،  بخشدار  آتش فراز  محمدحسین  و  فرمانداری 
از ورزشگاه در حال احداث روستای فیشور بازدید 
روند  و  چگونگی  جریان  در  نزدیک  از  و  کرد 

ساختان قرار گرفت.
به گفته تاج الدین محمدی پیمانکار این طرح، این 
مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت 16 هکتار 

در حال ساخت است.
االن  تا  ورزشگاه  این  چمن  زمین  داد:  ادامه  وی 
به همراه  را  فیزیکی  پیشرفت  از ۷۵ درصد  بیش 
توسط  ریال  میلیارد   9 آن  برای  تاکنون  و  دارد 

خیرین محلی فیشور هزینه شده است.

این  روشنایی  برج های  همچنین  افزود:  وی 
ورزشگاه نیز به مبلغ 5 میلیارد و 500 میلیون ریال 

خریداری و به زودی نصب خواهد شد.
این  بعدی  فازهای  در  کرد:  تأکید  محمدی 
مسجد،  فیزیوتراپی،  ورزشی،  سالن  نیز  ورزشگاه 
سکو و رختکن، سرویس بهداشتی و غیره ساخته 

می شود.
مجموعه  این  کامل  اتمام  برای  کرد:  اضافه  وی 
هزینه  ریال  میلیارد   100 از  بیش  ورزشی  عظیم 

خواهد شد.
بازدید  حاشیه  در  الرستان  ویژه  فرماندار  حسنی 
از این ورزشگاه در حال احداث فیشور از تمامی 
قدردانی  و  تشکر  ورزشی  مجموعه  این  خیرین 

کرد.

رئیسهیئتنابینایانوکمبینایاناستانفارسخبرداد؛

5 فوتبالیست فارسی راهی مسابقات نابینایان جهان می شوند

بازدید فرماندار ویژه الرستان از ورزشگاه در حال احداث روستای فیشور

بررسی  نفره   29 کارشناسی  هیئت 
نفر  سه  نیز  و  سازمان  و  نهاد   14 ماه،   17 از  پس  پالسکو  مرگبار  حادثه 

مالک  آتش نشانی،  سازمان  شهر،  شورای  تهران،  شهرداری  شناخت.  مقصر  را 
ساختمان، سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور ازجمله مقصران این حادثه 

معرفی شدند.
به گزارش جام جم، ساعت 8 صبح 30 دی سال 95 ساختمان تجاری 17 طبقه 

پالسکو با قدمت 56 ساله در چهارراه استانبول تهران آتش گرفت.
210 دقیقه بعدازآن، ساختمان به طور کامل ریزش کرد و شش شهروند جان 

باختند و 16 آتش نشان در جریان امدادرسانی به شهادت رسیدند.
پرونده ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد و خانواده های جان باختگان و 

شهدای آتش نشان شکایت هایی را مطرح و خواستار مجازات مقصران شدند.
قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران دیروز درباره آخرین 
روند پرونده حادثه پالسکو گفت: از همان آغاز حادثه، تحقیقات قضایی برای 
شناسایی مقصران حادثه از سوی 9 گروه که شامل 29 نفر بودند، آغاز شد. این 
گروه ها ازجمله اداره امور آتش سوزی و آتش نشانی، راه و ساختمان، بیمه، اداره 
برق، الکترونیک و مخابرات، سازمان گاز و گازرسانی، کارشناسان بررسی مواد 
پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی، حوادث  الکتروشیمی،  محترقه و منفجره، 

ناشی از کار و تأسیسات ساختمانی علت حادثه را بررسی کردند.
وی افزود: سرانجام این تیم های کارشناسی در قالب 3000 صفحه نظریه خود 
حادثه  این  در  اشخاصی  همچنین  و  نهاد   14 شد  مشخص  که  اعالم کردند  را 
مغازه داران،  شامل  پالسکو  ساختمان  بهره برداران  آنها،  ازجمله  بوده اند.  مقصر 
بودند.  مدیرعامل ساختمان  و  هیئت مدیره  )بنیاد مستضعفان(،  مالک ساختمان 
امور  اتحادیه ها و مجامع  اصناف،  اتاق  اجتماعی،  همچنین وزارت کار و رفاه 
صنفی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران تهران و کشور، شورای اسالمی تهران، سازمان آتش نشانی، بیمه مرکزی، 
صاحب کارگاه و دو کارگر وی که آتش سوزی و انفجار از مغازه آنها شروع 

شده بود و شهرداری تهران مقصران این حادثه شناخته شدند.
به مقصران  نظریه کارشناسی  این  داد:  ادامه  تهران  دادسرای جنایی  سرپرست 
حادثه در حال ابالغ است تا چنانچه اعتراضی نسبت به نظریه دارند به دادسرا 
اعالم کنند. همچنین بررسی ها نشان می داد چون کارگاهی که در طبقه دهم 
منشأ آتش سوزی بوده، گازرسانی نشده بود، مالک آنجا با سیم کشی از المپ 
مهتابی از آن برای روشن کردن هیتر و یخچال استفاده می کرد. این سیم کشی 

ناایمن و جرقه ناشی از آن علت شروع آتش بود. سپس به علت کار نبودن 
سیستم های موجود ازجمله کپسول آتش نشانی و خاموش کننده ها، آتش به سایر 
ساختمان سرایت کرده و سرانجام منجر به تخریب ساختمان شده است. در همان 
بعد از  بازداشت شدند. آنها  موقع صاحب مغازه و دو کارگر وی شناسایی و 

پایان تحقیقات برای آنها قرار وثیقه صادر و آزاد شدند.
شهریاری افزود: از آغاز حادثه تا پایان آواربرداری، دادسرا نظارت کامل بر 
عملکرد حاضران در آنجا داشت. همچنین مکاتبات بسیاری از سوی دادسرا با 
نهادها و سازمان های مربوط انجام شد. بر اساس تحقیقات قضایی و طبق نظریه 
تیم کارشناسی معلوم شد حادثه پالسکو عمدی نبوده و فقط یک حادثه بوده 
است. یکی از سازمان های مقصر در این حادثه، دیه شش نفر از قربانیان را موقت 
به خانواده هایشان پرداخت؛ اما با تحقیق از خانواده شهدای آتش نشان معلوم شد 
و  پرونده اند  پیگیر  همچنان  خانواده   16 این  و  نشده  پرداخت  دیه ای  آنها  به 

خواستار مجازات مقصران این حادثه هستند.
وی گفت: هیئت کارشناسی در مکاتبات متعددی که با مرجع قضایی داشتند 
اعالم کردند، واحدهای مشابه ساختمان پالسکو وجود دارد و ایراداتی که در 
دیگر ساختمان ها هست به مالکان آنها اعالم شود تا برای رفع نقص و ایرادهای 
موجود در ساختمان اقدام کنند تا شاهد تکرار حوادث مشابه پالسکو نباشیم و 

در صورت بروز بحران در آینده آن را کنترل کنیم.
معاون دادستان تهران درباره ساخت دوباره ساختمان پالسکو هم تأکید کرد: 
پیگیری احداث دوباره ساختمان پالسکو در حیطه وظایف سازمان و نهادهای 
دیگر است که شاکیان حادثه پالسکو برای پیگیری این موضوع باید در دادگاه 

حقوقی، این بخش از پرونده را پیگیری کنند.
همچنین به هالل احمر و اداره گاز تذکراتی داده شد ازجمله این که هالل احمر 
به محض اطالع از حوادث مشابه برای امدادرسانی اقدام کند و همچنین اداره گاز، 
بررسی های دوره ای از ساختمان هایی مانند پالسکو را داشته باشد که اگر ایرادی 

در این ساختمان ها بود به مالکان آنجا اخطارهای الزم را بدهند.

حادثه  جریان  در  منازعین  از  نفر  دستگیری شش  از  اهواز  انتظامی  فرمانده 
تیراندازی که جلوی درب دادگاه انقالب در منطقه کیانپارس اهواز رخ داد، 

خبر داد.
ایسنا  با  در گفت وگو  محمد صفری  سرهنگ  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
منطقه  در  انقالب  دادگاه  درب  جلوی  تیراندازی  حادثه  وقوع  به  اشاره  با 
کیانپارس اهواز که 2 خردادماه رخ داد و فیلم آن در فضای مجازی منتشر 
انقالب مربوط به قتلی بوده  شد، اظهار کرد: تیراندازی جلوی درب دادگاه 
که در خردادماه سال گذشته در روستای اسماعیلیه از حوزه شهرستان کارون 

رخ داده بود. طرفین دعوا جلوی درب دادگاه حضور یافته بودند که با هم 
درگیر شدند.

وی افزود: در جریان این درگیری یک نفر از طرفین دعوا با اسلحه شکاری 
اقدام به تیراندازی کرد که موجب مصدومیت یک نفر شده است.

نیروی  عوامل  همکاری  با  بالفاصله  گفت:  اهواز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
انتظامی، رئیس کالنتری و معاونت عملیات فرماندهی انتظامی اهواز شش نفر 
این  افزود: در حال حاضر حال مصدوم  از منازعین دستگیر شدند.  صفری 

درگیری خوب گزارش شده است.

پلیس  رئیس 
اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای 

فرماندهی انتظامی استان اصفهان از عملیات پیچیده دستگیری 
داده های  هک  نرم افزار  طراحی  با  که  حرفه ای  هکر  یک 
و  اصفهان  در  بانکی  سراسری  شبکه  به  نفوذ  قصد  رایانه ای 

سرقت ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را داشت خبر داد.
میزان، سرهنگ مرتضوی در  از  به گزارش جام جم آنالین 
تشریح این خبر گفت: پیش بینی و خنثی سازی هک و نفوذ 
به سیستم های رایانه ای شرکت ها، بانک ها و سازمان ها یکی از 
اقدامات بسیار مهم و تأثیرگذار مجموعه پلیس فتای فرماندهی 
اقدامات،  این  که  می آید  شمار  به  اصفهان  استان  انتظامی 
تاکنون ناکامی مجرمان حرفه ای دررسیدن به اهداف خود را 

نیز به همراه داشته است.
وی افزود: در همین رابطه کارشناسان پلیس فتای استان در 
یک اقدام پیش دستانه، توانستند از وقوع یک سرقت بزرگ و 
بی سابقه در شبکه سراسری یکی از بانک های استان جلوگیری 
با  فتا  پلیس  کارشناسان  عنوان کرد:  مسئول  مقام  این  کنند. 
اشرافیت اطالعاتی و همچنین رصد و پایش خود در فضای 
نرم افزار  طراحی  به  اقدام  حرفه ای  هکری  دریافتند  سایبری 
»هک و نفوذ به سیستم عامل داده های رایانه ای« کرده و قرار 
است در هفته جاری همدست وی نرم افزار را از طریق یک 
حافظه جانبی برای چند دقیقه به یکی از رایانه های بانکی در 

شهر اصفهان متصل کند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: متهم بر اساس نقشه از 
پیش طراحی  شده قرار بود از راه دور به شبکه سراسری بانک 
نفوذ کرده و مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از حساب های 
مشتریان را سرقت و به چندین حساب دریکی از مؤسسات 
به حساب های  را  مبلغ  این  ساعت  چند  و ظرف  واریز  مالی 

ارزی خود در خارج از کشور منتقل کند.
رصد  گسترده،  تحقیقات  از  پس  گفت:  مرتضوی  سرهنگ 
روابط و فعالیت های مجرمانه این هکر و اقدامات پیچیده علمی 
و تخصصی کارشناسان سرانجام مخفیگاه متهم شناسایی و طی 

هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
این مقام ارشد انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: در ادامه ۱۰ 
نفر از همدستان متهم نیز در عملیات ضربتی مأموران پلیس 
و  نرم افزار هک  جانبی حاوی  حافظه  و  دستگیر  استان  فتای 

نفوذ به سیستم عامل رایانه ای شبکه بانکی نیز کشف شد.
پرونده  رابطه  این  در  گفت:  اصفهان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
تشکیل و متهمان تحویل مراجع قضایی شده و با قرار صادره 
روانه زندان شدند. سرهنگ مرتضوی در پایان سایت پلیس 
را   www.cyberpolice.ir الکترونیکی  آدرس  به  فتا 
فتا  پلیس  آموزشی  هشدارهای  و  حوادث  اخبار  انتشار  منشأ 
اعالم و آمادگی کارشناسان متخصص و فنی به عنوان پشتیبان 
سایت را جهت دریافت گزارشات مردمی و اخذ نقطه نظرات 

شهروندان و کاربران اعالم کرد.

مقدسی:     علیرضا  خبری/  سرویس 
توسط  مخدر  مواد  کیلوگرم   180
نی ریز در  محور  امنیتی در  مأموران 

قطرویه سیرجان کشف و ضبط شد.
درستکار  مهدی  محمد  سرهنگ 
فرمانده سپاه نی ریز با اعالم این خبر 
نی ریز  سپاه  امنیتی  مأموران  گفت: 
موفق شدند مقدار 180 کیلوگرم مواد 
مخدر تریاک را از یک دستگاه وانت 

مزدا کشف و ضبط نمایند.

فرمانده سپاه نی ریز ادامه داد: مأموران 
امنیتی سپاه نی ریز در حین گشت زنی 
مسیر قطرویه-سیرجان به وانت مزدا 
که حامل یک عدد تانکر سوخت بود 
مشکوک شده و به وی دستور ایست 
در  وی  می نمایند.  متوقف  را  او  و 
پایان عنوان داشت: پس از هماهنگی 
میزان 180  بررسی خودرو  قضایی و 
تریاک  نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم 
از این خودرو کشف و ضبط گردید.

در حادثه تصادف شدید دو خودروی 
کازرون-قائمیه  محور  در  سواری 
کودک یک روزه به طور معجزه آسایی 

سالم ماند. 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
دو  کازرون،  شهر  اسالمی  شورای  و 

روستای  حوالی  در  خودروی سواری 
جام بزرگی در محور کازرون-قائمیه 
برخورد  هم  با  به شدت  روبه رو  از 
نفر   5 حادثه  این  در  که  کردند 

مصدوم شدند.
این حادثه به کودک  خوشبختانه در 
یک روزه ای که پس از تولد در حال 
خانه  به  بیمارستان کازرون  از  انتقال 

بود، هیچ آسیبی وارد نشد.
پس ازاینکه  نیز  حادثه  مصدومان 
خارج  خودرو  از  آتش نشانان  توسط 
شدند، جهت اقدامات درمانی و انتقال 
کارکنان  اختیار  در  بیمارستان  به 

اورژانس قرار گرفتند.

پسربچه بازیگوش مشغول بازی کردن 
بود که ناگهان سر وی بین نرده های 

فلزی پنجره اتاق گرفتار شد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  بروز  با  همزمان  آتش نشانی، 
کودک  این  والدین  تماس  و  حادثه 
ایستگاه  آتش نشانان   ،125 سامانه  با 
5 با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی شیراز، ساعت 11:04 روز 
جنوبی  مطهری  خیابان  به  گذشته 
روانه شدند. به گفته هوشنگ سلیمانی 
فرمانده آتش نشانان اعزام شده به محل 
مشغول  پنج ساله  پسربچه  حادثه، یک 
وی  سر  ناگهان  که  بود  کردن  بازی 

اتاقش  پنجره  فلزی  نرده های  بین 
برای  وی  والدین  تالش  و  کرد  گیر 

رهاسازی سر پسربچه بی نتیجه ماند.
نیروهای  گفت:  ادامه  در  وی 
آرام  از  پس  بی درنگ  آتش نشانی 
کردن پسربچه، با استفاده از تجهیزات 
بین  کامل،  بااحتیاط  و  هیدرولیکی 
میله های فلزی نرده فاصله ایجاد کرده 

و سر پسربچه را رهاسازی کردند.
به  اشاره  با  آتش نشانی  فرمانده  این 
به  حادثه  این  در  خوشبختانه  اینکه 
داد:  ادامه  نرسید،  آسیبی  پسربچه 
ایمنی  تذکرات  پایان  در  آتش نشانان 

را به والدین ارائه دادند.

 کشف 180 کیلو گرم مواد مخدر در نی ریز

نجات کودک یک روزه در تصادف شدید دو 
خودرو در کازرون

دردسرهای پسربچه بازیگوش

مدرسه تخصصی آموزش قایقرانی 
در بوشهر راه اندازی شد

نخستین مدرسه تخصصی آموزش قایقرانی ویژه رده های 
با حضور  آیینی  بوشهر روز چهارشنبه در  پایه در  سنی 
شماری از ورزشکاران و مسئوالن هیئت قایقرانی استان 

در دهکده گردشگری بوشهر راه اندازی شد.
بوشهر  استان  قایقرانی  هیئت  رئیس  ایرنا،  گزارش  به 
مدرسه  این  راه اندازی  از  هدف  گفت:  آیین  این  در 

استعدادیابی در رشته قایقرانی است.
رشته های  در  قایقرانی  مدرسه  این  افزود:  زارعی  مهدی 
را  خود  فعالیت  بت  دراگون  و  کانادایی  کانو  کایاک، 

کرده است.
نام نویسی  برای  می توانند  عالقه مندان  داشت:  اظهار  وی 
همه روزه به کمپ قایقرانی استان در دهکده گردشگری 

بوشهر مراجعه کنند.
زارعی بیان کرد: دراین ارتباط قایقرانان مستعد هر رشته 
منتخب  تیم های  قالب  به صورت حرفه ای در  و  شناسایی 

استان برای رقابت های کشوری انتخاب می شوند.
استعداد  از  برخورداری  ازلحاظ  بوشهر  استان  وی گفت: 
را  قایقرانی کشور  قطب  به  تبدیل  قابلیت  زیرساخت  و 
دارد که دراین ارتباط همه تالش خود را برای شکوفایی 

استعدادهای این استان بکار گرفته می شود.

گاز  و  نفت  فوتبال  تیم  سرپرست 
گچساران گفت: این تیم با شکست 
در  تهران  جنوب  استقالل  برابر  در 
صعود  از  رفت وبرگشت  بازی   2
کشور  فوتبال  اول  دسته  لیگ  به 

بازماند.
اسماعیل پناهپوری در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: بازی برگشت 
و  گچساران  گاز  و  نفت  تیم های 
استقالل جنوب تهران ساعت 21.40 
حضور  با  شب  چهارشنبه  دقیقه 
که  گچسارانی  پرشمار  هواداران 
در  بودند  رسانده  تهران  به  را  خود 
تهران  دستگردی  شهید  ورزشگاه 

شروع شد.
دقیقه تالش  از 120  بازی پس  این 
در دقایق قانونی و اضافه با تساوی 

یک یک به پایان رسید.
ضربات  در  تهران  جنوب  استقالل 
گاز  و  نفت  شد  موفق  پنالتی 

گچساران را مغلوب کند.
مردم  نماینده  و  فرماندار 
شهرستان های گچساران و باشت در 
مجلس شورای اسالمی از تماشاگران 

ویژه این بازی بودند.
تهران  جنوب  استقالل  تیم  گل 
تساوی  گل  و  بازی   70 دقیقه  در 
از  گچساران  گاز  و  نفت  بخش 
دقیقه  در  مظاهری  محمدرضا  سوی 
رفت  بازی  رسید.  ثمر  به  بازی   90
و  گچساران  گاز  و  نفت  تیم های 
 25 روز  که  تهران  جنوب  استقالل 
برگزار  گچساران  در  اردیبهشت 
تالش  دقیقه   90 از  پس  تیم   2 شد 

به تساوی یک یک رضایت دادند.
نفت و گاز گچساران 2 فصل پیش 

در بازی پلی آف، بازی را به حریف 
راهیابی  از  و  واگذار کرد  بوشهری 
کشور  فوتبال  اول  دسته  لیگ  به 
تیم نفت و گاز گچساران  ماند.  باز 
امتیاز   16 برد،   3 تساوی،  هفت  با 
نهایی  مرحله  در   3 گل  تفاضل  و 
قرار  رده بندی  جدول  دوم  رده  در 
گروه  دوم  تیم  عنوان  به  و  گرفت 

خود به مرحله پلی آف راه یافت.
و  گچساران  گاز  و  نفت  تیم های 
با  ترتیب  به  تهران  جنوب  استقالل 
کسب 16 و 15 امتیاز به مرحله پلی 
آف راه یافتند. نفت و گاز گچساران 
بازی و دریافت  با 20  اول  در دور 
13 گل، دومین خط دفاعی مستحکم 

مسابقات را در اختیار داشت.
دربازی های  گچساران  گاز  و  نفت 
 29 رساندن  ثمر  به  با  نخست  دور 
حمله  خط  چهار  از  یکی  زده  گل 
اول  مرحله  تیم   32 میان  در  برتر 
فوتبال  دوم  دسته  لیگ  بازی های 

کشور را در اختیار داشت.
گچساران  گاز  و  نفت  گل  تفاضل 
در مسابقات امسال در مرحله نخست 

16 گل بود.
نفت  بندرعباس،  شهرداری  تیم های 
گیالن،  داماش  گچساران،  گاز  و 
شهرداری  شاهین  آبادان،  پاالیش 
گروه  در  بوکان  سردار  و  بوشهر 
دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم 

فوتبال کشور بازی کردند.
اروند  کارون  فومن،  شهرداری 
خرمشهر، نفت امیدیه، خوشه طالیی 
استقالل  و  تهران  مقاومت  ساوه، 
هم  با  اول  گروه  در  تهران  جنوب 

رقابت کردند.
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دستگیری 6 نفر از منازعین حادثه تیراندازی در اهواز

سرقت نافرجام ۲600 میلیارد ریال 

از شبکه بانکی اصفهان
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