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برای گناهکار بودن یک فرد، همین اندازه کافی است که 
حق کسانی که مخارج آنها بر عهده اوست را تباه کند.

             

روزنامه

از  جوان  کوهنورد  جسد  کوهستان  نجات  و  امداد  گروه  بی وقفه  تالش  با 
ارتفاعات دراک شیراز به سطح زمین منتقل شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز، 

از  کوهنورد  یک  سقوط  بر  مبنی   125 سامانه  با  شهروندان  تماس  پی  در 
شیراز  آتش نشانی  فرماندهی  ستاد  کوهنوردی،  حین  در  دراک  ارتفاعات 
ساعت 12:53 دقیقه زنگ گروه ویژه امداد و نجات کوهستان از ایستگاه 4 را 
به صدا درآورد و آتش نشانان بالفاصله با تجهیزات ویژه نجات به سوی محل 

اعالم شده در ارتفاعات دراک حرکت کردند.
کامران علی اکبری کمک فرمانده تیم کوهستان دراین باره گفت: کوهنورد 
جوان 22 ساله که به همراه دوستش عازم ارتفاعات دراک شده بود در پی 
عبور از مسیرهای صعب العبور تعادل خود را ازدست داده و از دیواره 50 متری 

کوه سقوط کرده بود.
در  هوا  بسیار سخت و گرمای شدید  در شرایط  داد: آتش نشانان  ادامه  وی 
مسیر سه کاج به جست وجو پرداختند و پس از 4 ساعت تالش در مسیرها و 

دره های صعب العبور، عاقبت جسد مرد گمشده را یافتند.
کمک فرمانده گروه امداد و نجات کوهستان تصریح کرد: آتش نشانان جسد 
و  فیکس کرده  برانکارد  درون کیسه مخصوص روی  دادن  قرار  از  بعد  را 
به سوی دامنه کوه حرکت کردند که گرمای هوا و مسیرهای ریزال حرکت 

را بسیار مشکل کرده بود.
سرانجام تیم کوهستان بعد از 4 ساعت کوهپیمایی جنازه جواه 22 ساله را به 

پایین کوه انتقال داده و تحویل عوامل نیروی انتظامی دادند.

از  با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ  آزار و معاون مبارزه 
دستگیری متهم پرونده آزار و اذیت در یک کلینیک دندانپزشکی پیش 

از خروج وی از کشور خبر داد.
سرهنگ  بزرگ،  تهران  آگاهی  پلیس  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
علی ولیپور گودرزی در توضیح این خبر گفت: ۲۹ تیرماه پرونده ای با 
از کالنتری  دندانپزشکی  اذیت منشی خانم در کلینیک  موضوع آزار و 
۱۳۴ شهرک قدس به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع 
شد. شاکیه پس از حضور در اداره شانزدهم به کارآگاهان گفت: فردی 
به عنوان بیمار به کلینیک دندانپزشکی مراجعه کرد، اما با سوءاستفاده از 
خلوتی داخل کلینیک به سمت من حمله ور شد و مرا مورد آزار و اذیت 

قرارداد.
شاکی در توضیحات تکمیلی به کارآگاهان عنوان کرد: ساعت 19 مردی 
حدودًا ۵۰ ساله به کلینیک دندانپزشکی مراجعه کرد و درخواست کرد 
تا پزشک نسبت به معاینه وی اقدام بکند؛ به او توضیح دادم که پزشک 
بعدازظهرها ویزیت ندارند و من نیز صرفًا برای نوبت دهی به بیماران و 
بااطالع از تنها  پاسخگویی به تلفن ها در مطب حضور دارم. این شخص 
بودن من در داخل مطب، ناگهان به سمت من حمله ور شد؛ دیوانه وار مرا 
مورد ضرب و شتم قرارداد و پس از آزار و اذیت از داخل مطب متواری 

شد.
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با مراجعه به محل وقوع جرم به 
بررسی تصاویر دوربین های مداربسته پرداخته و موفق به شناسایی پالک 

خودرو متهم شدند. با شناسایی تصویر متهم به نام »مسعود« )۵۴ ساله( از 
سوی شاکی پرونده، کارآگاهان در بررسی های بیشتر اطالع پیدا کردند 
تا  اروپایی است و  از کشورهای  اقامت در یکی  دارای  این شخص  که 
چند روز آینده نیز قصد خروج از کشور را دارد؛ لذا در اولین مرحله و 
برابر هماهنگی با شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک تهران، اقدام قانونی جهت 
ممنوع الخروج شدن متهم انجام شد و در ادامه با انجام اقدامات ویژه پلیسی 
محل سکونت مسعود در شهرک قدس – خیابان زرافشان شناسایی، در 
تهران  پلیس آگاهی  شانزدهم  اداره  به  و  دستگیر  مردادماه   ۲۵ سحرگاه 

بزرگ منتقل شد.
متهم  افزود:  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  جنایی  جرائم  با  مبارزه  معاون 
پس از مواجه حضوری با شاکیه و همچنین مشاهده تصاویر ضبط  شده 
دوربین های مداربسته داخل کلینیک دندانپزشکی مجبور به بیان حقیقت 
شد و صراحتًا به آزار و اذیت شاکیه اعتراف کرد؛ نهایتًا با اعتراف صریح 
متهم و انجام تحقیقات تکمیلی، متهم با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

واژگونی خودرو زانتیا 
یک مصدوم برجای گذاشت

بازگشت دختر 3 ساله به آغوش خانواده

3 امتیاز رهاورد تیم های شیرازی در لیگ 
برتر فوتسال بانوان بود

مرگ مرد جوان و مصدومیت 4 نفر 
حاصل تصادف دو خودروی سواری

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  از 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث 

دنبال  به  کازرون،  شهرستان 
پیام  مرکز  با  مردمی  تماس های 
گزارش  کازرون،   ۱۱۵ اورژانس 
محور  در  زانتیا  خودرو  واژگونی 
کازرون-فراشبند )گردنه مهرنجان( 
داده شد. بالفاصله آمبوالنس پایگاه 
و  امدادرسانی  جهت  کازرون 
حادثه  موقعیت  به  موضوع  بررسی 

اعزام شد.
این تصادف که منجر به مصدومیت 
از  پس  بود  شده  زانتیا  سرنشین 
بیمارستان  به  اولیه درمانی  اقدامات 

ولیعصر کازرون منتقل گردید.

فارس  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
روز   10 که  هوشیار  هانیه  گفت: 
ربوده  میان سال  خانمی  توسط  قبل 
آغوش  به  سالم  و  بود صحیح  شده 

گرم خانواده بازگشت.
سرهنگ فرج شجاعی در گفت وگو 
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
فردی   ،97 مردادماه   11 کرد:  بیان 
به هویت معلوم با مراجعه به پلیس 
دختربچه  داشت  اظهار  آگاهی 
هوشیار  هانیه  هویت  به  سه ساله اش 
در کوچه روبه روی منزلمان مشغول 
بازی بوده که پس از مدتی ناپدید 
برای  جست وجو  و  است  شده 

پیدایش وی فایده ای نداشته است.
به صورت ویژه  افزود: موضوع  وی 
در دستور کار مأموران قرار گرفت 
دوربین های  بررسی  از  پس  و 
خانمی  شدند  متوجه  مداربسته 
ربوده  منزل  جلو  را  طفل  میان سال 
از  با یک دستگاه سواری پیکان  و 

محل متواری شده است.
کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
شدند  موفق  آگاهی  پلیس  مأموران 
از  اختفای آدم ربا را در یکی  محل 

روستاهای شهرستان شیراز شناسایی 
را  وی  غافلگیرانه  اقدام  یک  در  و 

دستگیر کنند.
استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
خاطرنشان کرد: پس از انتقال متهم 
به پلیس آگاهی در بازجویی فنی و 
تخصصی اعتراف کرد و مدعی شد 
مدت 15 سال است که از همسرش 
و  افسردگی  دلیل  به  و  شده  جدا 
تنهایی و پر کردن خألهای روحی 
و عاطفی، تصمیم به ربودن کودک 

کردم.
کودک  افزود:  شجاعی  سرهنگ 
و  سالمتی  گزارش  از  پس  معصوم 
مادرش  به  روز   15 از  پس  معاینه، 
پرونده  تشکیل  با  آدم ربا  و  تحویل 
آن  از  و  تحویل  قضایی  مرجع  به 

طریق روانه زندان شد.
عنوان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
داد  نخواهد  اجازه  پلیس  داشت: 
امنیت،  و  نظم  مخالن  و  مجرمان 
آسایش شهروندان را بر هم بزنند و 
در صورت هرگونه اقدام غیرقانونی 
برخورد  قاطعانه  هنجارشکنان  با 

می شود.

برتر  لیگ  در  شیرازی  تیم های 
برابر  کشور  بانوان  فوتسال 
حریفان خود به یک بُرد و یک 

باخت دست یافتند.
آرا  پارس  تیم  ایرنا  گزارش  به 
مصاف  به  رفسنجان  در  شیراز، 
تیم مس این شهر رفت و با ارائه 
یک بازی خوب تیم میزبان را با 

نتیجه سه بر 2 شکست داد.
این  با  شیراز  آرا  پارس  تیم 
پیروزی و با کسب 6 امتیاز در 

رده سوم جدول قرار گرفت.
فجر  پویندگان  تیم  همچنین 
تیم  به مصاف  آبادان  در  شیراز 
به  منجر  که  رفت  آبادان  نفت 
شکست 2 بر صفر تیم شاگردان 
تیم  سرمربی  زارع،  ستاره 

پویندگان فجر شد.
آبادان  نفت  پاالیش  تیم 
خود  نخست  دیدار  در  که 
شکست خورده بود در این دیدار 
به میدان  امتیاز  برای کسب سه 
آغاز،  سوت  همان  از  و  آمد 

بازی را هجومی شروع کرد.
در نیمه نخست، تیم پاالیش نفت 
آبادان بارها تا آستانه باز کردن 
دروازه تیم پویندگان فجر شیراز 

موفق  عملکرد  اما  رفت؛  پیش 
نداد  اجازه  تیم  این  دروازه بان 
این  موقعیت های  یک بار  به جز 

تیم به ثمر برسد.
استفاده  با  عبادی طرفی،  عاطفه 
با  شیراز  فجر  مدافعان  اشتباه  از 
شوتی زیبا برای پاالیش نفت در 

نیمه اول گلزنی کرد.
تیم پاالیش نفت آبادان در نیمه 
دوم هم بازی را در اختیار داشت 
و با حمالت خود تیم فجر شیراز 
این  در  و  قرارداد  تحت فشار  را 
الناز  توسط  یک بار  نیز  نیمه 
بازی  تا  رسید  گل  به  آرمات 
تیم  به سود  بر صفر  نتیجه 2  با 

آبادانی ها پایان یابد.
و  روستا  سمیه  قنبری،  مریم 
مرجان سعیدی از تیم پویندگان 
با  دیدار  این  در  شیراز  فجر 

کارت زرد داور جریمه شدند.
تیم پویندگان فجر شیراز با این 
رده  در  امتیاز  سه  با  و  شکست 

چهارم جدول قرار گرفت.
لیگ  فوتسال  رقابت های  در 
کشور  باشگاه های  بانوان  برتر 
12 تیم حضور دارند و به صورت 

دوره ای با هم بازی می کنند.

تصادف مرگبار دو خودروی 
کمربندی  در  سواری 
 4 و  کشته  یک  مهدی آباد، 

زخمی برجای گذاشت.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی سازمان 
تصادف  در  آتش نشانی، 
پژو  خودروی  دو  بین  شدید 
خود  جان  نفر  یک  سمند  و 
از  نفر   4 و  ازدست داده  را 
سرنشینان خودروهای سواری 
بیمارستان  روانه  و  مجروح 

شدند.
این گزارش، وقوع  بر اساس 
 21:52 ساعت  حادثه  این 
توسط  مردادماه   25 دقیقه 
 125 سامانه  به  شاهدان 
آتش نشانی اطالع داده شد که 
ستاد  هماهنگی  با  بی درنگ 
شیراز،  آتش نشانی  فرماندهی 
ایستگاه  سه  آتش نشانان 
به  سازمان  این   3 و   18،17
محل حادثه واقع در کمربندی 

مهدی آباد اعزام شدند.
مسلم گرامی فرمانده عملیات 
سازمان آتش نشانی شیراز در 
داشت:  اظهار  خصوص  این 
سواری  خودرو  دستگاه  یک 
پژو به علت نامعلومی به شدت 
با یک دستگاه خودرو سمند 
برخورد کرد که براثر آن سه 
سرنشین خودرو سواری سمند 
گرفتار  آن  اتاقک  داخل  در 

شدند.
لحظات  در  کرد:  اضافه  وی 
سرنشینان  حادثه  این  اولیه 
شده  خارج   خودرو  از  پژو 

بودند.
این که  به  اشاره  با  گرامی 
یک زن 28 ساله و یک مرد 
 6 فرزند  همراه  به  ساله   30
سمند  خودروی  در  سالشان 
دچار  به شدت  و  محبوس 

مصدومیت شده بودند، افزود: 
از  بعد  بالفاصله  آتش نشانان 
متفرق کردن مردم از اطراف 
قطع  نیز  و  تصادف  صحنه 
اقدام  خودروها  برق  جریان 
و  اولیه کردند  ایمن سازی  به 
از تجهیزات  استفاده  با  سپس 
هیدرولیکی و لوازم مخصوص 
نجات، مصدومین را از داخل 

خودرو بیرون آوردند.
وی اضافه کرد: متأسفانه پس 
فوت  اولیه  معاینات  انجام  از 
خودرو  ساله   30 مرد  راننده 
جراحات  شدت  براثر  سمند، 
امدادگران  توسط  وارده 
همچنین  شد،  تائید  اورژانس 
زن 28 ساله که فاقد هوشیاری 
 6 دختربچه  همراه  به  بود 
انتقال  درمانی  مراکز  به   ساله 

یافت.
گرامی با اشاره به این که دو 
پژو )23  مصدوم زن خودرو 
و 19 ساله(، در شرایط بهتری 
داد:  ادامه  می برد،  سر  به 
از  پس  آتش نشانی  نیروهای 
و  تصادف  صحنه  ایمن سازی 
تحویل مصدومین به اورژانس 
مرکز  به  انتقال  جهت 
خود  ایستگاه  به   درمانی، 

بازگشتند.
سازمان  این  عملیات  فرمانده 
کرد:  تأکید  خاتمه  در 
توصیه  رانندگان  به  همواره 
می شود که با سرعت مطمئنه 
هنگام  در  و  کرده  رانندگی 
توجه  و  هوشیاری  رانندگی 
جانبی  فاصله  و  داشته  کامل 
را با خودروهای مجاور، جلو 
رعایت  دقیق  به طور  عقب  و 

نمایند.
این  بروز  علت  است  گفتنی 
حادثه رانندگی از سوی پلیس 
راهور در دست بررسی است.

درحالی که فوتبال خوزستان مهم ترین برهه از 
پیشکسوتانی  می کند،  را سپری  تاریخ خویش 
و  خبرنگاران  زمانی  که  می کنم  مشاهده  را 
ده ها هزار تماشاگر از شهرهای دور و نزدیک 
بازی های  دیدن  برای  استان  از  خارج  حتی  و 
اما اکنون یکی  آنها سر و دست می شکستند؛ 
گرفته،  افسردگی  آن یکی  شده،  خانه نشین 
دیگری در نان شب خود و خانواده اش مانده، 
آژانس  در  آن یکی  است،  بدهکار  این یکی 
کار می کند، دیگری در کارگاه شیشه بری و 
آن یکی در گوشه ای از شهر فالفلی زده، عده 
زیادی هم در مدرسه فوتبال برای چندرغاز پول 
جلوی هر کس و ناکسی سرشان را خم کرده 
و خالصه هرکسی در گوشه ای به نوعی مشغول 
اقتصاد  تا شرمنده زن و بچه اش نشده و  است 
خانواده اش  جلوی  بتواند  تا  نشکند  را  کمرش 
سربلند کرده و در چشمان آنها نگاه کند؛ اما 
مسئولین  چرا  است؟  این  موسپیدان  حق  آیا 
ورزش استان، مدیرعامل های باشگاه ها، هیئت 
استاندار  نمایندگان و  مهم تر  از همه  فوتبال و 
این  به حال آنها نمی کنند؟ یعنی خود  فکری 
افتخارآفرینی های  اخیر  دهه  چند  طی  عزیزان 
ساران،  صبیح  سالمی،  حسن  اهوازی،  حسن 
اهوازی، علی  فرتوت  نادیگو، علی  محمدجواد 
غیبی،  علی محمد  نجدی،  شهرام  پورحمادی، 
مجید مثنوی، کریم آلبوخنفر، امید کنگریس، 
مسعود  تهامی،  ابراهیم  برادران،  سه  لفته 
نوروزی، فرزاد آهک پور، غالمعلی رویین تن، 
احمد  جاسم  نیسی،  خلف  قاسم،  ابن  مصطفی 
رباط،  شیخ  حشمت اهلل  سعداوی،  نعیم  بریحی، 
سعادت  نادریانفر،  حمید  عالیوند،  افشین 
رضایی، داریوش فرخ نیا، حافظ دانیالی، بهمن 
نصیری، عالفپور، غالم حشمتی، سیروس کرد، 
حسین عنبرزا، نادر زرگانی، جهانبخش داراب 
بدر  موسوی،  طاهر  سید  سرخی،  صادق  پور، 
حسینی،  عادل  سید  فرسیات،  برادران  جابری، 
کویتی پور، برادران سالماتی، برادران پاکدل، 

ذلفی،  یزدی،  برادران  زاده،  بختیاری  برادران 
سعید  اصل،  یزدانی  امین  اصل،  حمدی  امید 
نعیمی، خلیل حسن زاده، کاظم لفتوی، رحمان 
مطرودی، علی خنفری، میثاق شهبازمهر، حمید 
غبیشاوی، منصور عبدپور، سعید خنفری، طارق 
جنامی،  کاظم  خضیراوی،  علی  پورداودی، 
کریم شاوردی، جالل کاملی مفرد، مهدی قائد، 
علی علمداری، عیسی دارم، علی فیروزی، علی 
کالم،  خوش  غریب،  شاه  عبدالرضا  خنافره، 
بچاری،  مرتضی  پیر،  خادم  خلیفه،  زاده،  مسلم 
علی  محمد  حمزه،  بیت  جواد  شریعتی،  سلیم 
سیدمحمد  پورکیانی،  راکی،  صفر  آلبوغبیش، 
صیافی،  عباس  پور،  غانمیان  محمد  علوی، 
ناصر  مرتضوی،  سیدمجتبی  حردانی،  فریدون 
مطلق، برادران نعمتی نژاد، سهراب میرزاخانی، 
براتوند،  بهرام  بوستانی،  کریم  هویزه،  طاهر 
ده ها  و  وزیری  منوچهر  نیت،  پاک  بهروز 
چند  طی  استان  فوتبال  ارزشمند  پیشکسوت 
به  را  خود  اینکه  یا  ندیده اند؟  را  اخیر  دهه 
بی خیالی زده اند؟ چرا باید این ها و صدها عزیز 
و  خورده  را  استان  فوتبال  خاک  که  دیگری 
خوزستان  و  خود  برای  فوتبال  زمین های  در 
گود  بیرون  کرده اند  دست وپا  اسم ورسمی 
از  معتقدند که علم برخی  اگر عده ای  بمانند؟ 
این عزیزان به روز نیست، باید عرض کنم که 
اکثر مربیان جوان فعلی شاگرد همین عزیزان 
وی  از  را  فوتبال  الفبای  حقیقت  در  و  بوده 

آموخته اند. 
ارزشمند  تجربیات  بگذریم،  که  مورد  این  از 
اگر  شوید.  منکر  نمی توانید  دیگر  را که  آنها 
فالن  خدای ناکرده  که  است  این  عده ای  نظر 
یا  روحی  مشکالت  فالن  دارای  پیشکسوت 
چنین  که  شمایی  پرسید  باید  است،  اخالقی 
هستید؟  معصوم  خودتان  آیا  می کنید،  ادعایی 
پس  ندارید؟  و  نداشته  اشتباهی  هیچ  آیا 
مقامی  و  پست  و  جایگاه  هر  در  انسانی  هر 
است  ممکن  که  دارد  و  داشته  ایراداتی  قطعًا 

نباشد،  بخشودنی  حتی  یا  پوشاندنی  به هیچ وجه 
مربیان  تجربه  و  تخصص  توان،  کنار  از  اما 
پیشکسوت و بازیکن ساز استان که نمی توانید 

به این سادگی ها بگذرید. 
شاید هم از وجود این عزیزان در رأس فوتبال 
استان دلهره دارید که اگر سبب اصالح و بهبود 
فوتبال استان شوند، منافع عده ای به خطر بیفتد. 
است که  این  باقیمانده  تنها صحبت  اگر  پس 
و  داشته  مشکل  هم  با  عزیزان  این  از  برخی 
خدمتتان  دارند،  اساسی  سالیقی  و  اختالف نظر 
عرض کنم که همیشه ما بین والدین و فرزندان 
اختالف سلیقه  نیز  همسان  دوقلوهای  حتی  و 
همه  نیست  قرار  ضمنًا  دارد.  وجود  نظر  و 
پیشکسوتان را در کنار هم و در یکجا مشغول 

به کار نمائید. 
فکری،  خط  ازنظر  که  عزیزانی  می توان  بلکه 
را  هستند  راستا  یک  در  سالیق  و  عالیق 
هیئت مدیره،  استعدادیاب،  مشاور،  به عنوان 
قبیل  این  از  اتاق فکر و عناوینی  فنی،  کمیته 
در هیئت فوتبال، تیم های مختلف باشگاهی و 
سایر زمینه های فوتبالی و ورزشی استان مشغول 
به کار کرد و از چند دهه تالش و تجربیات 
آنها استفاده کرد. چراکه عدم بهرهبرداری از 
در  آشکار  خیانتی  به منزله  عزیزان  این  وجود 

حق فوتبال خوزستان خواهد بود.

مسئولین، پیشکسوتان فوتبال خوزستان را دریابند

تیم کوهنوردی استهبان متشکل از 
علیرضا کشفی، صابر علیزاده، علی 
مطلع و حامد قشقایی به سرپرستی 
به  توانست  بااقتدار  علیرضا کشفی 
قله ۵۰۴۷ متری کازبکی گرجستان 
کار  به  موفقیت  با  و  کند  صعود 

خود پایان دهد.

رقابت های  در  محمدی  نوید 
و  وحدت  جام  بین المللی  کاراته 
 دوستی ارومیه مدال برنز را کسب 

کرد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
روابط  از  نقل  به  فارس،  جوانان  و 
استان،  کاراته  هیئت  عمومی 
رقابت های  دوره  چهاردهمین 
وحدت  جام  بین المللی  کاراته 
 289 حضور  با  ارومیه  دوستی  و 
قالب  در  کشور   13 از  کاراته کا 

60 باشگاه در سالن شش هزارنفری 
غدیر ارومیه آغاز شد که در پایان 
وزن   4 نوجوانان،  وزن   5 نتایج 
بزرگ ساالن  وزن  یک  و  جوانان 
و  نوجوانان  انفرادی  کاتای  نیز  و 

جوانان به دست آمد.
 +76 وزن  در  و  جوانان  بخش  در 
ترکیه  از  فاروک  عمر  کیلوگرم، 
از  موراتوف  آلمات  شد.  اول 
قزاقستان در مکان دوم قرار گرفت 
)فارس(  ایران  از  محمدی  نوید  و 
سوم  ترکیه  از  دمیر  فرهات  و 

مشترک شدند.

حـــــــــوادث

صعود افتخارآمیز تیم اعزامی هیئت کوهنوردی 
استهبان به قله کازبکی گرجستان

کسب نشان برنز کاراته کای فارسی
در رقابت های بین المللی جام وحدت 

و دوستی ارومیه

سرویستحلیل/محسنبابادی

اذیت خانم منشی در دندانپزشکی

مرگ کوهنورد جوان در کوهستان دراک شیراز


