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روزنامه

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی

 درخشش تنیسورهای گراش 
 در رقابت های نوجوانان و جوانان 

تنیس روی میز فارس

حـــــــــوادث

 ۱۰۰ درصد جرائم خشن شهرستان عسلویه 
کشف شد

از  خوزستان  انتظامی  فرمانده 
و  حرفه ای  سارق  دستگیری 
 ۱۲ با  منازل  طالجات  سابقه دار 
از  بیش  ارزش  به  سرقت  فقره 
شهرستان  در  ریال  میلیارد  هفت 
گزارش  به  داد.  خبر  اهواز 
خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایرنا 
زاده  عباس  حیدر  سردار  پلیس، 
خبر  این  جزئیات  تشریح  در 
چند  وقوع  پی  در  داشت:  اظهار 
منازل  از  طالجات  سرقت  فقره 
مختلف  مناطق  در  شهروندان 
الزم  تدابیر  اهواز،  شهرستان 
دستگیری  و  شناسایی  جهت 
سارق یا سارقان احتمالی به پلیس 
آگاهی ابالغ و موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار قرار گرفت.

پلیس  کارآگاهان  افزود:  وی 
انجام  با  اهواز  غرب  آگاهی 
کار  و  تخصصی  تحقیقات 
و  حرفه ای  سارق  اطالعاتی، 

نفر  یک  همراه  به  سابقه دار 
اهواز  شهرستان  در  را  مال خر 
با  هماهنگی  از  پس  و  شناسایی 
عملیات  دو  طی  قضایی  مرجع 
مخفیگاهشان  در  غافلگیرانه 

دستگیر کردند.
کرد:  تصریح  زاده  عباس  سردار 
سارق دستگیر شده در تحقیقات 
سرقت  فقره   ۱۲ به  پلیس 
طالجات از منازل به ارزش هفت 
در  ریال  میلیون    ۵۰۰ و  میلیارد 
اهواز  شهرستان  مختلف  مناطق 
انتظامی  فرمانده  کرد.  اعتراف 
به  اشاره  با  خوزستان  استان 
تشکیل  از  پس  متهمان  این که 
مرجع  تحویل  مقدماتی  پرونده 
قضایی داده شدند، اذعان داشت: 
تحقیقات جهت کشف طالجات 
سرقتی و استرداد به مال باختگان 
دارد.  قرار  پلیس  کار  دستور  در 
پیش ازاین نیز در ۲۶ شهریورماه 

از  خوزستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری دو سارق حرفه ای طال 
از منازل شهروندان با هفت فقره 
سرقت به ارزش پنج میلیارد ریال 
در شهرستان اهواز خبر داده بود.

و  پاکسازی  طرح  اجرای 
حرفه ای  سارق   ۲۹ دستگیری 

در اهواز 
اهواز  انتظامی  فرمانده  همچنین 
حرفه ای  سارق   ۲۹ دستگیری  از 
انواع  فقره   ۱۰۳ با  سابقه دار  و 
خبر  شهرستان  این  در   سرقت 

داد. 
سرهنگ  محسن اظهار داشت: در 
اجتماعی،  امنیت  ارتقای  راستای 
و  آلوده  نقاط  پاکسازی  طرح 
جرم خیز باهدف برخورد قاطعانه 
سابقه دار،  و  حرفه ای  سارقان  با 
مخدر  مواد  فروشندگان  همچنین 
غیرمجاز  سالح های  دارندگان  و 
شهرستان  در  روز  سه  مدت  به 

درآمد.  اجرا  مرحله  به  اهواز 
کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
اقدامات  با  انتظامی  مأموران 
اطالعاتی، ۲۹ سارق  و  تخصصی 
سارق  یک  سابقه دار،  و  حرفه ای 
خرده فروش  هشت  عنف،  به 
دارنده  نفر   ۱۰ و  مخدر  مواد 
شناسایی،  را  غیرمجاز  سالح 
مرجع  با  هماهنگی  از  پس 
ضربتی  عملیات  چند  در  قضایی 
مخفیگاهشان  در  هماهنگ  و 
دالوند  سرهنگ  کردند.  دستگیر 
در  انتظامی  مأموران  داشت:  بیان 
مقدار  طرح  این  اجرای  راستای 
مواد  انواع  گرم   ۵۸۷ و  کیلو   ۹
افزود:  مخدر کشف کردند. وی 
متهمان دستگیر شده در تحقیقات 
انواع سرقت  فقره  به ۱۰۳  پلیس 
در سطح شهرستان اهواز اعتراف 
و پس از تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضایی شدند. 

سارق هفت میلیارد ریال طالجات در دام پلیس خوزستان گرفتار شد

بابادی:  محسن  خبری/  سرویس 
در پی انتقال زودهنگام نکونام به 
پسندیده ترین  درحالی که  فوالد، 
حمایت  می توانست  ممکن  اقدام 
مقابل  در  باشد،  بومی  مربیان  از 
استان  ورزشی  جامعه  اکثریت 
بازیکنان  وی،  از  و  ایستادم 
دفاع  تمام قد  شرایطش  و  انتخابی 
کردم اما به همگان این وعده را 
دادم که در صورت عدم مشاهده 
و  نام  شأن  در  فوالد  تیم  شرایط 
اولین  خوزستان،  فوتبال  اعتبار 
وی  منتقد  که  بود  خواهم  نفری 
و مطالبه گر حقوق جامعه فوتبالی 

خوزستان باشم. 

اتمام  از  پس  روز  چند  و  اکنون 
هفته سوم لیگ برتر، مشاهده شده 
که فوالد با پایین ترین کیفیت در 
بازی ها حاضر و ناتوان از اجرای 
دقایقی از یک بازی تماشاگرپسند 

و حتی معمولی است. 
فوتبال  مهد  دیرباز  از  خوزستان 
کشور و به ارائه فوتبال تهاجمی 
اما  است،  بوده  معروف  زیبا  و 
گویا هافبک دفاعی بودن نکونام 
سال ها  و  بازیگری  دوران  در 
دستیار کی روش بودن در تیم ملی 
شیوه  دستیار،  و  بازیکن  به عنوان 
بازی محتاطانه و دفاعی همراه با 
به  را  ریسک پذیری  جرأت  عدم 
این مربی جوان دیکته کرده است. 
بازیکنی  جواد  کاپیتان  اینکه  در 
پرافتخار با 151 بازی و گل های 
حساس در سطح ملی بوده، شکی 
نیست؛ اما از وی انتظار می رود از 
قالب آنچه بوده و آموخته خارج 
یک  کسوت  در  اکنون  و  شده 
فوتبال  به  برتری  لیگ   سرمربی 

بنگرد. 

نیز  لیگ  ادامه  در  فوالد  اگر 
این گونه دست وپابسته عمل کرده 
به  را  همیشگی  بازی های  آن  و 
نمایش نگذارد، بدون تردید پایان 
جا  جدول  پایینی  نیمه  در  فصل 
خوش خواهد کرد. البته این انتقاد 
به معنای رها کردن یا بی توجهی 
حفظ  عدم  و  دفاعی  اصول  به 
زود  به  توجه  با  اما  نبوده،  نتیجه 
بسته شدن تیم، استخدام بازیکنان 
برپایی  فنی،  کادر  دلخواه  مورد 
اردوهای منظم و ساختار حرفه ای 
اهمیت  می رود وی  انتظار  فوالد، 
آگاه  و  دانسته  بیشتر  را  موضوع 
زحمتکش  کارگران  که  باشد 
شرکت فوالد خوزستان با به جان 
خریدن خطرات فراوان و خون دل 
طاقت فرسای  گرمای  در  خوردن 
هزینه های  سانتی گراد،  درجه   60
تا  کرده  تأمین  را  تیم  این  اداره 
خوش  خبرهایی  شنیدن  شاید 
ورزشگاه های  دیگر  و  فوالد  از 
آن ها  تن  از  را  خستگی  کشور، 

بزداید. 

زحمتکش  عوامل  و  مدیریت 
چشم انتظار  همچنان  نیز  باشگاه 
نشستن  ثمر  به  و  درخشش 
آقای  پس  هستند.  تالش هایشان 
نکونام لطفًا این انتقادات را جدی 
گرفته و کاری نکنید که قبل از 
هفته پنجم و ششم لیگ، حسرت 
در  بومی  مربیان  از  استفاده  عدم 
خوزستان  فهم  فوتبال  مردم  دل 

باقی بماند. 
تهاجمی  بازی های  کنید  سعی 
تاکتیک های  و  پالن ها  با  همراه 
اتخاذ  نیز  را  گلزنی  جهت  الزم 
کرده یا در سیستم بازی و نحوه 
بازنگری  بازیکنان  به کارگیری 
کسب  قدرت  تیم تان  تا  کنید 
نشان  را  بازی ها  در   پیروزی 

دهد. 
توصیه می کنم در این راه و جهت 
کار،  نقایص  کردن  برطرف 
آنالیزورهای  و  کارشناسان  از 
هیچ گونه  بدون  که  استان  بومی 
چشمداشتی حاضر به همکاری اند 

نیز بهره بجوئید.

دومین  به  قاسم پور  پوریا 
مرحله اردوی انتخابی تیم ملی 
موی تای به مدت پنج روز که 
غربی  آذربایجان  میزبانی  به 

برگزار می شود، دعوت شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
ورزش و جوانان آباده به نقل 

رئیس  ذاکری دوست  علی  از 
رزمی  ورزش های  هیئت 
به  قاسم پور  پوریا  شهرستان 
انتخابی  اردوی  مرحله  دومین 
تیم ملی موی تای به مدت پنج 
روز که به میزبانی آذربایجان 
غربی برگزار می شود، دعوت 

شد.

۴۸۰ کیلوگرم نمک خوراکی غیربهداشتی 
در دیر کشف شد

فرانک پرتوآذر نایب قهرمان اولین دوره 
رقابت های دوچرخه سواری بانوان جایزه 

بزرگ کشور شد

 پوریا قاسم پور به دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی موی تای 
دعوت شد

آمادگی  مسابقات  دوره  یک 
در  شاغل  بانوان  ویژه  جسمانی 

دستگاه های اجرایی برگزار شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
راستای  در  مهر  شهرستان  جوانان 
و  نشاط  ارتقای  طرح  اجرای 

تندرستی زنان شاغل با ورزش یک 
جسمانی  آمادگی  مسابقات  دوره 
دستگاه های  در  شاغل  بانوان  ویژه 
شبکه  شاغلین  حضور  با  اجرایی 
اداره  و  فرمانداری  و  بهداشت 
برگزار  والیت  سالن  در  ورزش 

شد.

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
نقل  به  جوانان شهرستان گراش و 
از پایگاه خبری هیئت تنیس روی 
مسابقات  گراش  شهرستان  میز 
نوجوانان و جوانان تنیس روی میز 
استان با حضور ۸۸ بازیکن نوجوان 
آکادمی  در  جوان  بازیکن   ۸۵ و 
بانو حاجیه  استعدادیابی و قهرمانی 

رضوی گراش برگزار شد. 
مسعود  قهرمانی  با  رقابت ها  این 
محمدمهدی  سوم  مقام  و  درویشی 
مقام  و  جوانان  در  آخوندی 
در  سبزواری  محمدحسن  سوم 
به کار  استان  رقابت های نوجوانان 

خود خاتمه داد. 
روی  تنیس  جوانان  مسابقات  در 
میز استان که با حضور ۸۵ راکت 
به صورت گروهی حذفی  به دست 
درویشی  مسعود  شد  برگزار 
خود  رقبای  تمامی  شکست  با 
کسب  را  قهرمانی  مقام   توانست 

کند. 
در  شیراز  از  دین  فلک  شایان 
محمدمهدی  و  ایستاد  دوم  جایگاه 
پورزینلی  محمدمهدی  و  آخوندی 
به ترتیب از گراش و داراب مقام 
سوم مشترک را به دست آوردند. 

 ۸۸ که  نوجوانان  رقابت های  در 
استان  سراسر  از  باز  پینگ پنگ 
و  سهرابی  پارسا  داشتند  حضور 
شیراز  از  دو  هر  دین  فلک  شایان 
به ترتیب مقام اول و دوم را کسب 
سبزواری  محمدحسن  و  کردند 
ترتیب  به  زاده  عسکری  مهدی  و 
سوم  مقام  الرستان  و  گراش  از 

مشترک را به دست آوردند. 
مرحله  در  سبزواری  محمدحسن 
از  مصدومیت  دلیل  به  نیمه نهایی 
تشخیص  با  نوجوانان  رقابت های 
کرد.  کناره گیری  پزشک 
مرتضی  را  رقابت ها  برگزاری 
موغلی، حسین درویشی و ابوالفضل 

دیباچی عهده دار بودند.

سرهنگ پیمان فتاحی در جمع خبرنگاران 
در  پلیس  علمی  توان  افزایش  با  افزود: 
قواعد  و  اصول  و  جرائم  به  رسیدگی 
اقدام های پیشگیرانه در نیمه نخست امسال 
در شهرستان عسلویه وقوع سرقت اتومبیل 
۷۳، سرقت مغازه ۵۷، سرقت به عنف ۵۰  
تجاوز  آدم ربایی،  قبیل  از  خشن  جرائم  و 
کاهش  درصد   ۱۰۰ تیراندازی  و  عنف  به 

داشته است.
وی بیان کرد: در این مدت شاهد کشف 
درصدی   ۴۶ کیف قاپی،  درصدی   ۲۰۰
 ۲۳ و  قطعات  و  خودرو  داخل  سرقت 

درصدی سرقت منزل بودیم.
شهروندان  از  عسلویه  انتظامی  فرمانده 
عالوه  منزل  از  خروج  هنگام  به  خواست 
و  درها  ایمنی  وضعیت  از  اطمینان  بر 
را  خود  منزل  خانه،  ورودی  قسمت های 
از  روزانه  تا  سپرده  مطمئن  اشخاص  به 

وضعیت آن اطمینان حاصل کنند.
فتاحی تأکید کرد: شهروندان همچنین باید 
از نگهداری پول نقد و طالی خود در منزل 

خودداری کنند.
گشت زنی های  انجام  شد:  یادآور  وی 
مستمر  همکاری های  و  تعامل  هدفمند، 
اعزام  بسیج،  عوامل  و  افتخاری  پلیس  با 
عوامل  از  شهر  سطح  در  پیاده  گشت های 

موفقیت پلیس در عسلویه بوده است.
و  نظم  بیان کرد:  انتظامی عسلویه  فرمانده 
بدون  و  است  پلیس  کار  اساس  انضباط 
و  تعهد  معنوی،  انضباط  داشتن  شک 
شهروندان  رضایت مندی  مسئولیت پذیری، 

را در پی دارد.
اساس  بر  که  مأموریتی  داد:  ادامه  فتاحی 
نظم و انضباط طراحی و برنامه ریزی نشود 
و  نداشته  دنبال  به  توفیقی  مأموریت  آن 

اقتدار پلیس را کاهش می دهد.

بیمار دیالیزی که زن پرستار را کشته و جسد 
او را آتش زده بود قصاص می شود.

از  این پرونده  به  به گزارش مشرق، رسیدگی 
۱۹ آذرماه سال ۹۷ به دنبال ناپدید شدن یک 
پلیس  کار  دستور  در  آزاده  نام  به  جوان  زن 
قرار گرفت. شوهر این زن که به پلیس آگاهی 
رفته بود گفت: همسرم پرستار است و در یک 

مطب کار می کند.
او دیروز صبح از خانه بیرون رفت، اما دیگر 
رفتم  او  کار  محل  مطب  به  وقتی  بازنگشت. 

منشی گفت همسرم به محل کارش نرفته است. 
وی افزود: گوشی موبایل آزاده خاموش است 
دنبال  به  باشد.  آمده  سرش  بالیی  می ترسم  و 
اظهارات این مرد تالش برای پیدا کردن ردی 

از زن گمشده آغاز شد.
بررسی  به  تحقیقات  از  گام  نخستین  در  پلیس 
دریافت  و  پرداخت  زن  این  تلفنی  تماس های 
وی صبح با اسنپ به ایستگاه متروی جوانمرد 
اسنپ  راننده  به این ترتیب  بود.  رفته  قصاب 

تحت بازجویی قرار گرفت.
وی گفت: صبح زن جوان را از مقابل خانه اش 
متروی  حوالی  در  او  کردم.  ماشینم  سوار 
جوانمرد قصاب از ماشین پیاده شد در بین راه 
درباره سند زدن یک ملک  تلفنی  نفر  با یک 
صحبت می کرد و به نظرم می خواست با او قرار 

مالقات بگذارد.
اظهارات راننده جوان سرنخ اصلی را به پلیس 
داد و روشن شد آزاده به تازگی ملکی را خریده 

است و با فروشنده اختالف حساب داشت. 
محمود  نام  به  ساله ای   ۴۰ مرد  ترتیب؛  بدین 

داشت  سعی  که  وی  شد.  بازداشت  و  ردیابی 
نشان دهد  از مرگ آزاده  بی اطالع  را  خودش 
در  این که  تا  کرد  بسیاری  داستان سرایی های 
اعتراف  جوان  زن  قتل  به  بعدی  بازجویی های 

کرد.
یک  به  را  ملکی  پیش  مدتی  گفت:  محمود 
با زن جوانی  را  نیز خانه  او  بودم  فروخته  نفر 
جوان  زن  به  را  من  سفته های  و  کرده  معامله 
تومان  میلیون   ۳۰۰ خاطر  همین  به  بود.  داده 
را  او  هرگز  من  داشتم.  جوان  دست زن  سفته 
صحبت  او  با  تلفنی  بار  چند  فقط  بودم  ندیده 
کردم تا مشکلمان را حل کنیم. وی ادامه داد: 
آخرین بار با او صحبت کردم و از او خواستم 
مالقات  هم  با  تا  بیاید  کارم  محل  مقابل  تا 
کنیم. او وقتی به محل کارم آمد روی صندلی 
او  به  من  نشست.  من  کنار  پرشیا  پژو  جلوی 
صندلی  به  تا  خواستم  او  از  و  کردم  اعتراض 
 عقب برود، اما عصبانی شد و شروع به فحاشی 

کرد.
شده  عصبانی  که  من  و  کرد  توهین  خیلی  او 

را  او  و  گذاشتم  گلویش  روی  را  دستم  بودم 
او  نشد.  ساکت  اما  کردم،  مرگ  به  تهدید 
را  گلویش  دودست  با  که  می کرد  فحاشی 
من  بی هوش شد. وی گفت:  این که  تا  گرفتم 
که ترسیده بودم ماشین را متوقف کردم و به او 
ماساژ قلبی دادم، اما زن جوان نفس نمی کشید. 
در  رفتم.  قم  اتوبان  سمت  به  خاطر  همین  به 
جسد  کردن  پنهان  برای  و  ترسم  از  راه  میان 
به پمپ بنزین رفتم و بنزین خریدم. سپس در 
پنهان قتل  راز  تا  زدم  را آتش  قم جسد   جاده 

بماند.
به دنبال اظهارات این مرد پلیس بقایای جسد را 
کشف کرد و محمود به بازسازی صحنه جرم 

پرداخت. 
کنید  باور  گفت:  بعدی  بازجویی های  در  وی 
فقط  نداشتم. من  را  من قصد کشتن زن جوان 
به خاطر رفتارهای غیراخالقی آزاده به او تذکر 
فحاشی کرد که کنترل  به  او شروع  اما  دادم، 
دیالیزی  بیمار  من  دادم.  دست  از  را  اعصابم 

هستم و از اولیای دم تقاضای بخشش دارم.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم از شناسایی محل 
دپوی بیش از سه میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در البه الی سنگ های اسکله بندر الفت این 

جزیره خبر داد.
عبدالرضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرزبانان  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ضربت 
باخبر  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  پایگاه  این 
شدند در البه الی سنگ های اسکله بندر الفت 
به صورت دپو وجود  مقادیری کاالی قاچاق 
فرصتی  در  دارند  قصد  قاچاقچیان  و  دارد 
انتقال  اطراف  شهرهای  به  را  آن   مناسب 

دهد.
این خبر  از کسب  افزود: مرزبانان پس  وی 
بالفاصله به محل اعزام و  در بازرسی از محل 
البسه و یک هزار و  موفق شدند ۲۶۸ ثوب 
سه  ارزش  به  قاچاق  مچی  ساعت  عدد   ۱۷۰
به  و  کشف  را  ریال  میلیون   ۵۵۵ و  میلیارد 

مقر انتقال دهند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم در خاتمه گفت: 
قصد  قاچاق،  کاالی  دپوی  با  قاچاقچیان 
داشتند این محموله را در فرصتی مناسب از 
جزیره قشم خارج و به شهرهای اطراف این 

جزیره انتقال دهند.

بهداشت محیط زیست شهرستان 
نمک  کیلوگرم   ۴۸۰ دیر 
یک  در  غیربهداشتی  خوراکی 
واحد عطاری در شهر دوراهک 

کشف کرد.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
این  گفت:  دیر  شهرستان 
و  نشده  تصفیه  نمک  میزان 
نمک  به عنوان  غیرقابل مصرف 
تبلیغ،  مجاز  دریایی  خوراکی 
قرار  مورداستفاده  و  توزیع 
هوشیاری  با  که  می گرفت 
تیم های بازرسی شبکه بهداشت 

و درمان کشف شد.
گفت وگو  در  آخوندی  احمد 
با ایرنا افزود: با توجه به اینکه 
این نمک ها مجوز و مشخصات 
بهداشتی ندارند احتمال آلودگی 

و  سنگین  فلزهای  به  آنها 
سرطان زا بودن آنها دور از ذهن 

نیست.
خوراکی  نمک  گفت:  وی 
بهداشتی باید دارای رنگ سفید، 
شفاف تا مات، شورمزه و فاقد 
و  بوده  خارجی  مواد  هرگونه 
شده  تهیه  بهداشتی  شرایط   در 

باشد.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
کرد:  اضافه  دیر  شهرستان 
و  بهداشتی  خوراکی  نمک 
دربسته های  باید  همچنین  مجاز 
مناسب غیرقابل نفوذ به رطوبت 
و ظرف های شیشه ای با دربندی 
در  مجاز  نوع  از  و  مناسب 
با مواد غذایی بسته بندی   تماس 

شود.

دومین  در  پرتوآذر  فرانک 
دوره  اولین  برگزاری  از  روز 
دوچرخه سواری  رقابت های 
کشور  بزرگ  جایزه  بانوان 
سپیدان  شهرستان  میزبانی  به 
نایب قهرمانی  مقام   به 

رسید.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی و پایگاه 
خبری و اطالع رسانی اداره کل 
اولین  فارس،  و جوانان  ورزش 
مسابقات دوچرخه سواری  دوره 
با  پوالدکف  بزرگ  جایزه 
بخش  در  حضور ۲۱ رکاب زن 
بانوان به میزبانی استان فارس و 
پیست دوچرخه سواری مجموعه 
توریستی  و  تفریحی  ورزشی، 
سپیدان  شهرستان  کف  پوالد 
 )XCE( الیمینیتور  رشته  در 

برگزار شد.
رقابت ها  این  روز  دومین  در 
برترین های  حضور  با  که 
دوچرخه سواری کوهستان ایران 
برگزار شد، مونا فرح بخشیان از 
قهرمانی  مقام  به  تهران  استان 
دست  یافت و فرانک پرتوآذر 

در  فارسی  خوب  ورزشکار 
سکوی دوم قرار گرفت.

در  مسابقات  روز  دومین  نتایج 
شرح  به  بانوان  الیمینیتور  رشته 

زیر است:
از  فرحبخشیان  مونا  اول:  نفر 

استان تهران
از  پرتوآذر  فرانک  دوم:  نفر 

استان فارس
نفر سوم: مینا صفایی زنجانی از 

استان زنجان
پرتو آذر  نفر چهارم: روشنک 

از استان فارس
نفر پنجم: سمیرا میری از استان 

فارس
از  مختاری  فاطمه  ششم:  نفر 

استان فارس
نفر هفتم: زهرا نوذری از استان 

فارس
از  شریعتی  مرضیه  هشتم:  نفر 

فارس
بانوان  بخش  در  مسابقات  این 
برگزار  الیمینیتور  رشته  در  و 
شد و در بخش آقایان در رشته 
و  پیگیری  کانتری  کراس 

برگزار خواهد شد.

دپوی بیش از سه میلیارد ریال کاالی رازگشایی از جسد سوخته خانم پرستار در پایتخت
قاچاق در قشم لو رفت

تدابیر دفاعی نکونام فوالد را تیمی محافظه کار جلوه داده است


