
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:

بیمه، دغدغه اصلی 
کولبران است

آمار نشان می دهند این یکی از چهار فصل 
ضعیف استقالل است

امتیازنگیرها!

یادداشتی درباره جاودانگی آناتول فرانس؛

داستان نویسی که از 
ُقضات تقدس زدایی کرد

سازمان ایمنی حمل ونقل کانادا خبر داد:

پایان تحلیل اولیه 
اطالعات جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی

بازداشت برخی از 
مدیران شهرک های 
صنعتی استان البرز

سياست 2

دسترنج 4

آدرنالين 7

کتاب 8

چرتکه 3

سياست 2

 سخنگوی وزارت خارجه 
 با »بلوف خواندن« برخی ادعاها:

آتش سوزی های اخير ربطی 
به حمله سایبری ندارد

چرتکه 3

 ثبت نام مستاجران آغاز شد

 چه کسانی وام  ودیعه
 مسکن می گيرند؟
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اعتراض گسترده ایران به حرکات تهدیدآمیز 
جنگنده های آمریکایی علیه هواپیمای ماهان 

مزاحمت از نوع 
شوآف نظامی 

سياست 2

شــامگاه پنجشــنبه دو فروند جنگنده اف - 15 آمریکا در اقدامی 
جنون آمیز بیش از حد به یک هواپیمای مسافربری ماهان، نزدیک شده 
و با گرفتن حالت تهاجمی، موجب هراس مسافران این هواپیما شدند. 
پرواز 115۲ هواپیمایی ماهان از تهران به مقصد بیروت در حرکت 
بود که به دلیل حرکت خطرناک و تهدیدآمیز دو جنگنده بر فراز آسمان 
سوریه مجبور به کاهش سریع ارتفاع شد و در این بین برخی مسافران 

این پرواز آسیب دیدند.
خلبان پس از حصول اطمینان از ایمن بودن هواپیما، به سالمت در 
فرودگاه بیروت فرود آمد و زخمی ها تحت مداوا قرار گرفتند. متعاقب آن 

تصمیم درباره بازگشت هواپیمای مذکور به تهران اتخاذ شد.
مسئوالن آمریکایی تایید کردند که جنگنده ای که در مسیر پرواز 
هواپیمای ماهــان از تهران به لبنان ایجاد مزاحمــت کرد، آمریکایی 

بوده است.
بازرسی بصری،  در فاصله ای ایمن!

نخستین واکنش آمریکا به ایجاد مزاحمت جنگنده های این کشور 
برای هواپیمای ایرانی تأیید ماجرا ازســوی مقامــات آمریکایی بود؛ 
به طوری که، »بیل اوربان« ســخنگوی فرماندهی مرکزی تروریستی 
آمریکا در این باره مدعی شد: یک جنگنده اف-15 در ماموریت هوایی 
همیشــگی خود بر فراز پایگاه التنف در سوریه اقدام به بازرسی بصری 
هواپیمای مســافربری ماهان ایران کرد و این اقدام در فاصله ای ایمن 
با هواپیما انجام شــد و خلبان جنگنده پس از اطمینان از آن هواپیما 

فاصله گرفت...

افزایش تنش میان چین و آمریکا با درخواست بسته شدن کنسولگری  دو طرف 

کاهشروابطدیپلماتیک؛ادامهیکمنازعهپیشرونده
جهان 5

تکرار حادثه ای غم انگیز و هولناک، در سایه کمبود 
امکانات و نبود ایمنی؛ این بار خیابان شوش

 آتش نشانان یک یک 
جان می دهند
شهرنوشت 6


