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خداوند بنده ای را ذلیل نکرده است 
مگر او را از دانش و ادب، عقب افتاده می کند.

روزنامه

حـــــــــوادث

سرپرست فدراسیون هاکی خبر داد:
یاسوج میزبان المپیاد هاکی دختران کشور

تیم فوتسال شبکه بهداشت و درمان کازرون تیم 
داراب را شکست داد

منزل مسکونی خالی از سکنه در شیراز دچار آتش سوزی شد

نجات دو کوهنورد جوان از ارتفاعات کوه سرخ

نبود  هنگام  به  مسکونی  یک منزل 
و  شد  آتش سوزی  دچار  آن  ساکنان 

خساراتی به آن وارد آمد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط 
شیراز، در ساعت 21:04 دقیقه شب در 
 125 سامانه  به  شهروندان  گزارش  پی 
مبنی بر آتش سوزی یک منزل مسکونی 
ستاد  زینبیه،  بلوار  در  واقع  دوطبقه 
شیراز  آتش نشانی  سازمان  فرماندهی 
ایستگاه های  عملیات  نیروهای  بالفاصله 

9 و 19 را به محل حادثه روانه کرد.
مسکونی  منزل  یک   همکف  طبقه 
دوطبقه خواب دچار آتش سوزی شد که 
هنگام رسیدن آتش نشانان، دود و آتش 
از پنجره های شکسته آن بیرون می زد و 

نیز رسیده  به طبقه دوم  شعله های آتش 
بود. آتش نشانان پس از قطع برق و گاز 
تقسیم  عملیاتی  گروه  دو  به  ساختمان 
وارد  ساختمان  به  دو جهت  از  و  شدند 

شده و عملیات اطفا را آغاز کردند.
کردن  خاموش  با  همزمان  آتش نشانان 
جست وجوی  به  آتش سوزی،  این 
این  در  احتمالی  شدگان  محبوس 
یافت  هیچ کس  که  پرداختند  ساختمان 

نشد.
توسط  حادثه  این  علت  است  گفتنی 
بررسی  کارشناسان آتش نشانی در حال 
کامل  مهار  از  پس  آتش نشانان  است. 
به  ساختمان  تحویل  و  آتش  شعله های 
خاتمه  خود  عملیات  به  انتظامی  عوامل 

دادند.

شیراز،  آتش نشانان  نفس گیر  تالش  با 
وضعیت  در  که  جوان  کوهنورد  دو 
سرخ  کوه  ارتفاعات  در  خطرناکی 

قرارگرفته بودند نجات یافتند.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
آتش نشانی،  سازمان  عمومی  روابط 
 125 سامانه  با  شهروندان  تماس  طی 
آتش نشانان،  از  کمک  درخواست  و 
بالفاصله گروه امداد و نجات کوهستان 
آتش نشانی   17 و   4 ایستگاه  در  مستقر 
ساعت 2:00 بامداد خود را به ارتفاعات 

کوه سرخ، رساندند.
صخره نوردی  باهدف  آقا  کوهنورد  دو 
مشغول  و  رسانده  ارتفاعات  به  را  خود 
که  بودند  کوهنوردی  و  صخره نوردی 
به علت عدم آگاهی از مسیر و نداشتن 

تجهیزات مناسب راه خود را گم کرده و 
در ارتفاعات گرفتار شده بودند.

این افراد در سرمای کوه گرفتار شده و 
دچار ضعف جسمانی شدید شده بودند.

و  سخت  بسیار  شرایط  در  آتش نشانان 
مکان یاب  از  استفاده  با  شدید  سرمای 
و  پیدا  را  کوهنوردان  حرکت  مسیر 
کوهنوردان  این  سمت  به  به سرعت 

حرکت کردند.
پنج  از  پس  آتش نشانی  نجات گران 
را  خود  سرانجام  کوه پیمایی،  ساعت 
به  توجه  با  و  رساندند  کوهنوردان  به 
انجام  از  پس  آنان،  جسمانی  وضعیت 
اقدامات اولیه و دادن مقداری آب و غذا، 
به پایین کوه هدایت کردند و  آنان را 

به سالمت به محل امن انتقال دادند.

المپیاد  گفت:  هاکی  فدراسیون  سرپرست 
آذرماه  پنجم  تا  یکم  کشور  دختران  هاکی 
شهر  در  کشور  سراسر  از  تیم   12 حضور  با 

یاسوج برگزار می شود.
محمودی:  زینب  خبری/  سرویس 
استان  هاکی  هیئت  نشست  در  اباذری  حسن 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: نخستین بار تیم 
مردان  بخش  در  کشور  پیشکسوتان  هاکی 
اعزام  هنگ کنگ  جهانی  جام  رقابت های  به 
می شوند. رقابت های لیگ هاکی زیر 23 سال 
شده  آغاز  کشور  در  بار  نخستین  برای  نیز 

است.
المپیاد استعدادهای برتر هاکی کشور باهدف 
رقابت های  در  حضور  برای  افراد  شناسایی 
می شود.  برگزار  ژاپن   2020 المپیک 
شهرستان  به ویژه  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
هاکی  مهم  خاستگاه های  از  یکی  گچساران 

در کشور است.
این  دبیر فدراسیون هاکی در  بخارایی  حمید 
نشست نیز گفت: اقدامات مطلوبی در بخش 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  بانوان  هاکی 

صورت گرفته است.
المپیاد  برگزاری  خواستار  هاکی  فدراسیون 
یاسوج  میزبانی شهر  به  هاکی دختران کشور 
بود که امیدواریم بتوانیم میزبانی خوبی داشته 

باشیم.
تا پنجم  از یکم  المپیاد هاکی دختران کشور 
یاسوج  شهر  در  تیم   12 حضور  با  آذرماه 

برگزار می شود.
و  ورزش  مدیرکل  علوی  محمدتقی  سید 
جوانان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست 
دولت  سیاست های  راستای  در  گفت:  نیز 
ورزش  به  را  فعالیت ها  اولویت  امید  و  تدبیر 

بانوان اختصاص داده ایم.
تا  ملی  تیم  اردوی  افزود:  نیز  ادامه  در  علوی 
پایان امسال در کهگیلویه و بویراحمد برگزار 
می شود. شهال گشتاسبی نیا رئیس هیئت هاکی 
نشست  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
نیز گفت: کهگیلویه و بویراحمد برای میزبانی 
المپیاد هاکی دختران کشور آمادگی دارد و 
شهر  در  المپیاد  میزبانی  سابقه  نیز  استان  این 

یاسوج را داشته است.
دوره های  افزود:  نیز  ادامه  در  گشتاسبی نیا 
مربیگری هاکی توسط مربیان برتر فدراسیون 
دوره های  این  و  می شود  برگزار  استان  در 
یاسوج  شهر  در  رایگان  به صورت  آموزشی 

برگزار خواهد شد.
باال  استان  در  هاکی  خانه  تابلوی  هنگامی که 

رفت در این رشته ورزشی روسفید شدیم.
پیشکسوتان  کمیته  رئیس  حیدری  نوروز 
گفت:  نیز  نشست  این  در  هاکی  فدراسیون 
به عنوان مربی در روستای تلخاب شیرین تیم 
هاکی با حضور ۱۴۰ نفر تشکیل دادم که ۱۲۰ 

نفر از آن ها سازمان یافته هستند.
درصد   ۹۰ افزود:  نیز  ادامه  در  حیدری 
تلخاب  روستای  همین  از  استان  بازیکنان 
شیرین هستند که این بازیکنان بدون دریافت 

شهریه آموزش می بینند.
افزایش  با  که  است  وارداتی  هاکی  لوازم 
قیمت ارز مشکالت و معضالت دو برابر شده 

است.
هاکی  مسابقات  میزبان  آذرماه  دوم  نیمه 

پیشکسوتان انتخابی تیم ملی هستیم.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
اداره کل ورزش و  روابط عمومی 
جوانان استان فارس، از هفته چهارم 
دانشگاه  کارکنان  فوتسال  لیگ 
فوتسال  تیم  فارس،  پزشکی  علوم 
کازرون  درمان  و  بهداشت  شبکه 
در داراب مهمان تیم فوتسال شبکه 

شهرستان  این  درمان  و  بهداشت 
تیم  توانست  کازرون  تیم  که  بود 
 3 نتیجه  با  خانه خود  در  را  داراب 
پیروزی   4 و  دهد  بر یک شکست 
پیاپی و بدون شکست و کسب 12 
امتیاز به تنهایی در صدر جدول قرار 

گیرد.
آذرماه   8 در  مسابقات  این  ادامه 
تیم  میزبان  کازرون  تیم  که  است 
درمان  و  بهداشت  شبکه  فوتسال 
فیروزآباد خواهد بود و در صورت 
این  در  کازرون  تیم  پیروزی 
رقبا  دیگر  نتایج  به  توجه  با  دیدار 
در  را  خود  قهرمانی  به احتمال زیاد 

این فصل قطعی خواهد کرد.

رضا  ورزشی/  سرویس 
هفته  چارچوب  در  خلیجی: 
کشور  فوتسال  برتر  لیگ  شانزدهم 
حضور  در  بهبهان  اهورای  تیم 
اولین  خود،  خونگرم  تماشاگران 

پیروزی خود را کسب کرد.
بندرعباس  آذرخش  تیم  بازیکنان 
تا  امتیاز   20 آوردن  به دست  با  که 
جایگاه  نهم  رده  در  پانزدهم،  هفته 
نسبتًا پایداری داشتند، به مصاف تیم 

جنگنده اهورا بهبهان آمدند.
انگیزه  با  نیز  اهورا  تیم  بازیکنان 
فراوان به دنبال کسب اولین پیروزی 
هدف  به  بالخره  که  بودند  خود 
خود رسیدند که برای این پیروزی 

تیم اهورا تا نیمه دوم صبر کرد.
به  نتیجه 1-1  با  بازی  این  اول  نیمه 
گل  با  نهایت  در  و  رسید  تساوی 
معروف  گلزن  مسیحی  دوم حجت 
شجاعی  کاپیتان  گل،  تک  و  خود 
دلچسب  و  شیرین  پیروزی  این  به 

دست یافتند.
 7 با  اهورا  تیم  اگرچه  برد  این  با 
جدول  پایین  در  همچنان  امتیاز 
امید و  قرار دارد، ولی این پیروزی 
شور زایدالوصفی در میان بازیکنان 
خوزستانی  تیم  این  هواداران  و 
انتظار  همگان  و  است  کرده  ایجاد 
بر  پایانی  نقطه  موفقیت،  این  دارند 

ناکامی های پیشین باشد.

 17 گفت:  کم بینایان  و  نابینایان  فوتبال  ملی  تیم  شیرازی  مربی 
فوتبالیست به دومین مرحله از اردوی آماده سازی و استعدادیابی 
بیشترین  بازیکن   9 داشتن  با  فارس  که  شدند  دعوت  ملی  تیم 

سهمیه را در این تیم دارد.
پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقل  به  فارس  اداره کل ورزش و جوانان  اطالع رسانی  خبری و 
در گفت وگو  زارع  امیرحمزه  اسالمی،  خبرگزاری جمهوری  از 
با ایرنا اعالم کرد: این اردو در تهران آغاز می شود و بازیکنان 
دعوت شده زیر نظر کادر فنی تیم ملی به آماده سازی خود برای 

رقابت های جهانی و آسیایی می پردازند.
اجرت  سامان  باصری،  رسول  ایزدی،  علیرضا  کرد:  اضافه  وی 

مرتضی  کریمی،  نوراهلل  مرزبان،  علیرضا  بخت،  علیرضا  دست، 
کریمی، علیرضا رضایی و سید ایوب حسینی 9 ورزشکار دعوت 

شده از فارس هستند.
زارع ادامه داد: محمدرضا نصرتی و محمد نادری از گیالن، مهدی 
امین  محمد  شرقی،  آذربایجان  از  زاده  کریم  امیررضا  و  طالعی 
دیگر  کرمان  از  مختارآبادی  سجاد  و  سجاد  سعید  زاده،  رحیم 

بازیکنان دعوت شده به تیم ملی هستند.
استان  داشت:  اظهار  نابینایان و کم بینایان  فوتبال  ملی  تیم  مربی 
فارس پرافتخارترین تیم فوتبال نابینایان را در ایران دارد که 6 
دوره متوالی قهرمان شده و همواره بیشترین ملی پوش داشته است.
زارع افزود: در این اردو بازیکنان تیم ملی زیر نظر جواد فلفلی 
به عنوان سرمربی، محمدرضا شاد دل و محمد امین بهمنی به عنوان 
ملی  تیم  اردوی  کرد.  خواهند  دنبال  را  خود  تمرینات  مربیان 

فوتبال نابینایان و کم بینایان تا یکم آذرماه در تهران ادامه دارد.
رقابت های  برای  را  خود  کم بینایان  و  نابینایان  فوتبال  ملی  تیم 
آسیایی 2019 که کسب سهمیه المپیک 2020 ژاپن است آماده 
ژاپن  و  تایلند  شیراز،  میزبانی  به  ایران  کشورهای  و  می کند 

کاندیداهای برگزاری این بازی ها هستند.
همچنین تیم ملی ایران در سال 2019 در رقابت های جهانی که 

قرار است تیرماه 98 در آمریکا برگزار شود، شرکت می کند.

به  فارس  استان  تیروکمان  مسابقات  در  فارس  استان  کمانداران 
مسافت 30 متر با هم به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت تیرکمان فارس شامگاه در گفت وگو با ایرنا بیان 
داشت: 38 کماندار دختر و پسر در این پیکارها که به میزبانی 

جهرم برگزار شد در 2 بخش کامپوند و ریکرو شرکت داشتند.
رده  در  و  بزرگساالن  ریکرو  رشته  در  افزود:  روحانی  تفضل 
آقایان محمد فالح از شیراز، عبداهلل محمدی از گراش و محمد 
مهدی چشمه زنگی از شیراز عنوان اول تا سوم را کسب کردند و 
در رشته کامپوند این رده هم حمیدرضا محمدی از گراش، احسان 
یوسفی از شیراز و حسین روحانی از جهرم به ترتیب سکوی اول 

تا سوم را از آن خود کردند.
همچنین در رشته ریکرو رده جوانان، رضا افشون از شیراز به مقام 
قهرمانی رسید و محمد آبکار از جهرم دوم شد و در کامپوند علی 
زارع از شیراز اول شد، امیر علی هنری و مهدی آقایی از جهرم 

دوم و سوم شدند.
در رشته ریکرو بزرگساالن در رده خانم ها، زهره رابو از شیراز 

مدال طال گرفت، طیبه ریحانی از شیراز نشان نقره دریافت کرد 
رشته  در  و  یافت  دست  برنز  مدال  به  شیراز  از  خادمی  مریم  و 
کامپوند، زهرا مرادیان از جهرم، سارا بنیانی از شیراز و مریم علی 

آبادی از شیراز به ترتیب اول تا سوم شدند.
المیرا دهقانی از شیراز  در رده ریکرو جوانان در بخش خانم ها 
مرضیه  و  شد  نایب قهرمان  گراش  از  محمدی  فاطمه  شد،  اول 
جهانیان از شیراز به مقام سوم رسید و در رشته کامپوند، ملیکا 

قنبری از شیراز قهرمان شد.

9 فوتبالیست از فارس به تیم ملی نابینایان دعوت شدند

کمانداران برتر فارس به رقابت پرداختند

عروس مجازی کالهبردار از آب درآمد
جدید  ترفند  از  قزوین  استان  فتا  پلیس  رئیس 
اجتماعی  شبکه های  در  سایبری  کالهبرداران 
فضای  در  که  پسری  کرد:  اعالم  و  داد  خبر 
طعمه  داشت  را  دختری  با  ازدواج  قصد  مجازی 

کالهبرداری شد.
ایسنا،  از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
کرد:  اظهار  توکلی  فخرالدین  سرهنگ 
به  دستیابی  با  روزها  این  سایبری  کالهبرداران 
به راحتی  اجتماعی  شبکه های  فعال سازی  کد 
تحت نام و عنوان فرد از دوستان و آشنایان وی 

کالهبرداری می کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه این نوع کالهبرداری های 
سایبری در پی اعتماد و غفلت کاربران صورت 
شبکه های  فعال سازی  کد  خود  که  می گیرد 

اجتماعی را در اختیار دیگران قرار می دهند.
رئیس پلیس فتا استان قزوین با اشاره به یکی از 
پرونده های موجود در پلیس فتا در این خصوص 
ابراز کرد: مرد جوانی با در دست داشتن مرجوعه 
قضایی به پلیس فتا مراجعه و شکایتی را مبنی بر 

کالهبرداری سایبری ارائه کرد.
شاکی  اظهارات  بررسی  در  کرد:  اضافه  توکلی 

با دختر جوانی در  این فرد  پرونده مشخص شد 
یکی از شبکه های اجتماعی آشنا شده که دختر 
جوان به بهانه آشنایی بیشتر برای ازدواج با وی 
می خواهد که کد فعال سازی عضویتش در شبکه 
اجتماعی را برای نصب در روی رایانه اش ارسال 
شخصیت  با  بیشتر  مکالماتش  بررسی  با  و  کند 

وی آشنا شود.
وی ادامه داد: دختر جوان با استفاده از اطالعات 

آشنایان و بستگان مرد خواستگار که از طریق 
سه  از  هستند،  ارتباط  در  هم  با  اجتماعی  شبکه 
نفر آن ها بابیان نیاز فوری مبالغی را کالهبرداری 

می کند.
این که  بابیان  قزوین  استان  فتا  پلیس  رئیس 
فنی  تحقیقات  یکسری  با  فتا  پلیس  کارشناسان 
را  او  قضایی  هماهنگی  با  و  شناسایی  را  متهم 
دستگیر کردند، تصریح کرد: متهم که با ترفندی 
خود را به شاکی نزدیک و با شخصیت کاذب، 
غیرواقعی  را  سایر مشخصات خود  و  سن، شغل 
بزه  به  فنی  شواهد  برابر  در  بود  کرده  عنوان 

انتسابی اعتراف کرد.
کرد:  درخواست  شهروندان  از  توکلی 
کد  به  دیگران  ندهند  اجازه  به هیچ عنوان 
فعال سازی شبکه های مجازی آنان دسترسی و از 
و  شده  اجتماعی عضو  شبکه های  در  طریق  این 
تسهیل  یعنی  این عضویت  چراکه  کند،  فعالیت 
ارتباطات با دوستان و آشنایان شما در گروه یا 
دارید  را  آن ها  تلفن  شماره  که  اجتماعی  شبکه 
و یا آن ها شماره شما را در گوشی خود ذخیره 

کرده اند.

در  گفت:  اهواز  شهرداری  اجرائیات  مسئول 
و  شرقی  ساحلی  پارک  پاکسازی  جریان 
منطقه  در  قلیان  عرضه کنندگان  جمع آوری 
عامری اهواز یک موتورسوار اقدام به اسیدپاشی 
اجرائیات شهرداری  مأموران  از  نفر   ۴ به سمت 

کرد.
اینکه  بابیان  سبزعلی  دانیال  مشرق،  گزارش  به 
اهواز   7 منطقه  شهرداری  اجرائیات  نیروهای 
از  عامری  ساحلی  پارک  پاکسازی  حال  در 

عرضه کنندگان قلیان بودند اظهار داشت: ساعت 
14 بود که یک موتورسوار به همراه راکب، یک 
اجرائیات  راننده خودروی  به سمت  اسید  بطری 
پاشیده و در پی آن 4 نفری که در خودرو بودند 

دچار سوختگی شدند. 
وی بابیان اینکه راننده از ناحیه چشم دچار آسیب 
شدید شده، افزود: متأسفانه در این حادثه راننده 
و  شکم  صورت،  ناحیه  از  اجرائیات  خودروی 
دست دچار آسیب دیدگی شدیدی شده و مابقی 

طالقانی  بیمارستان  در  سرپایی  به صورت  افراد 
اهواز درمان شدند.

در  داد:  ادامه  اهواز  شهرداری  اجرائیات  مسئول 
امام  بیمارستان  در  خودرو  راننده  حاضر  حال 

خمینی )ره( اهواز تحت درمان قرار دارد.
پلیس  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  سبزعلی 
با  اکیپ   2 همراه  به  اهواز  شهر  پیشگیری 
به  شروع  اهواز  شهرداری  اجرائیات  همکاری 

پاکسازی عرضه کنندگان قلیان کردند.

دو  پسر  دوری  از  طالق،  از  پس  که  جوان  مرد 
اقدامی  در  کرده  پیدا  روحی  بیماری  ساله اش 

عجیب دست به کودک ربایی زد.
در  جوانی  مرد  قبل  روز  چند  مشرق،  گزارش  به 
که  داد  خبر  مردی  دستگیری  از  پلیس  با  تماس 
قصد داشت پسر 2 ساله اش را برباید. به دنبال این 
تحقیقات  در  شدند.  محل  راهی  مأموران  تماس 
اولیه پدر کودک به مأموران گفت: من و همسرم 

می خواستیم به خرید برویم.
شد.  خارج  خانه  از  ما  از  زودتر  ساله ام  دو  پسر 
وارد  ماست  منتظر  خانه  مقابل  که  تصور  این  با 

به  وقتی  نبود.  خبری  پسرم  از  اما  شدیم  کوچه 
این مرد را  ناگهان  اطراف پرداختم  جست وجوی 
دیدم که دست پسرم را گرفته و با خود به سمت 
خیابان می برد. با سروصدا و کمک همسایه ها مرد 

جوان را دستگیر کردیم و پسرم را نجات دادیم.
بدین ترتیب مرد کودک ربا دستگیر شد و برای 
تحقیقات به شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران 
رابطه  در  بازجویی  طول  در  متهم  اما  شد؛  منتقل 
بدین  و  اختیار کرد  این کودک ربایی سکوت  با 

ترتیب موضوع به خانواده اش اعالم شد.
پدر این مرد بالفاصله به دادسرا آمد و در تحقیقات 

قبل  چندی  دارد  روحی  مشکل  پسرم  گفت: 
همسرش او را ترک کرد و پسر دو ساله شان را 
شد.  بدتر  پسرم  بعدازآن حال  برد.  با خودش  هم 
خودش  پسر  می کند  فکر  می بیند  را  بچه ای  هر 
این  اینکه  تصور  به  هم  امروز  مطمئنم  است. 
برده و قصد  با خود  را  او  است  مال خودش  بچه 

کودک ربایی نداشته است.
بازپرس سهرابی  به دستور  متهم،  اظهارات پدر  با 
مرد جوان به پزشکی قانونی منتقل شد و با تأیید 
دستور  جنایی  بازپرس  متهم،  شخصیتی  اختالل 
بستری شدن او را در بیمارستان روانی صادر کرد.

جاده  در  بارندگی  از  حاصل  آب های  شدن  جاری  اثر  در 
صدرا، خودرو ساینا به همراه سرنشین گرفتار شد.

سازمان  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
ساعت  در  شیراز  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
14:10 دقیقه، گزارش گیر افتادن خودرو سواری در سیالب 
جاری در جاده صدرا، آتش نشانان از ایستگاه 8 را به محل 

حادثه روانه کرد.
پس از اعالم مرکز فرماندهی 125، مبنی برگیر کردن یک 
تیم  سیالب،  در  سرنشین  همراه  به  ساینا  خودرو  دستگاه 
به  احتمالی  دیدگان  حادثه  به  امدادرسانی  به منظور  امدادی، 

محل حادثه در جاده صدرا شتافتند.
پس از حضور در محل با کمترین زمان ممکن، آتش نشانان 
پس از ایمن سازی محل و خارج کردن سرنشین از خودرو 
و انتقاالن به محل امن، به کمک تجهیزات امدادی و خودرو 

یدک کش، خودرو را از سیالب خارج کردند.
هنگام وقوع سیالب:

1. اگر ماشین شما در آب هایی که به سرعت سطح آنها باال 
محل  به  و  کنید  رها  را  آن  فورًا  است،  گیرکرده  می آید، 

مرتفعی بروید.
و  جاده  خرابی های  مراقب  و  کنید  رانندگی  به آرامی   .2

شیب ها باشید.
زیرا  کنید،  استفاده  سنگین  دنده های  از  رانندگی  هنگام   .3

ترمزها در آب به خوبی کار نمی کنند.
4. اگر پیاده هستید، از نقاطی که در آن سطح آب از زانو 

باالتر است، عبور نکنید.

عملیات آتش نشانان شیراز 
برای رهاسازی خودروی سواری از سیالب

جزئیات اسیدپاشی به مأموران شهرداری اهواز

کودک ربایی به خاطر توهم

در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال کشور
صورت گرفت؛

اولین برد تیم اهورا بهبهان 
در لیگ برتر فوتسال کشور


