
حـــــــــوادث

انبار  در  شده  دپو  سوخته  اجناس 
باربری بولوار نصر دوباره سوختند.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
گزارش  شیراز،  نشانی  آتش 
باربری  انبار  از  غلیظ  دود  مشاهده 
تماس  طریق  از  بولوارنصر، 
شهروندان با سامانه 125، به مرکز 
به  و  شد  داده  اطالع  فرماندهی 
دنبال آن، آتش نشانان از ایستگاه 
ایستگاه  از  کمکی  نیروی  و   9
محل  به  را  خود  سرعت  به  هفت 
از  پس  را  حریق  و  رسانده  حادثه 
اطفا  و  مهار  تالش  ساعت   یک 

کردند.
فرمانده  بیات،  اسفندیاری  رضا 
این  در   9 ایستگاه  از  عملیات  این 
باره گفت: پس از رسیدن به محل 
به  غلیظ،  دود  مشاهده  و  حادثه 
سرعت عملیات اطفایی، پس از باز 
کردن درب توسط نگهبان که در 

لحظه رسیدن آتش نشانان به محل 
شروع  بود،  شده  آگاه  حریق   از 

شد.
این  اطفا  و  مهار  عملیات 
آتش سوزی که بدلیل آتش گرفتن 
گاراژ  داخل  سوخته  اجناس  مجدد 
رشته  چند  بوسیله  بود،  شده  ایجاد 
آبدهی و دو دستگاه خودرو اطفایی 
انجام تالش  دقیقه   56 از   پس 

 شد.
علت دقیق این آتش سوزی توسط 
دست  در  نشانی  آتش  کارشناسان 

بررسی است.
تیرماه،   16 روز  در  است  گفتنی 
منظوره  چند  انبار  سوزی  آتش 
اتفاق  نصر  بولوار  مجاز  غیر  و 
وقفه  بی  تالش  با  که  بود  افتاده 
 12 از  نشانان  آتش  از  نفر   80
اطفا  و  مهار  نشانی  آتش   ایستگاه 

شد.

با  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح 
فرمانده  گودرزی  سردار  حضور 
انتظامی استان در محله های آلوده 
سطح شهر شیراز اجرایی و در این 
راستا 173 کیلو تریاک و 3 کیلو 

هروئین کشف شد.
سردار »احمد علی گودرزی« در 
پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
خبری پلیس پیرامون اجرای این 
طرح های  اجرای  گفت:  طرح، 
سطح  در  آلوده  نقاط  پاکسازی 
به  و  همواره  شیراز  شهر  کالن 
کار  دستور  در  مستمر  صورت 

این فرماندهی قرار دارد.
از  ادامه داد: مرحله ای دیگر  وی 
با  امروز  بامداد  این طرح  اجرای 
دو  در  عملیاتی  نیروهای  حضور 
شیراز  شهر  کالن  آلوده  محله 
کارهای  انجام  با  و  اجرایی 
اطالعاتی و پلیسی محل های اختفا 

افراد مجرم شناسایی شد.
فارس  استان  انتظامی  فرمانده 

انتظامی  مأموران  با تالش  گفت: 
در این راستا 40 نفر متهم و مجرم 
خرده  و  سارق  تعقیب،  تحت 
و  شناسایی  مخدر  مواد  فروش 
طی چند عملیات منسجم دستگیر 

شدند.
کرد:  تصریح  گودرزی  سردار 
این طرح  در مجموع طی اجرای 
تریاک  کیلوگرم   173 منسجم، 
و  هروئین کشف  کیلوگرم   3 و 
هشت باب منزل و مغازه که در 
مخدر  مواد  فروش  و  خرید  امر 
این  شد.  پلمپ  داشتند،  فعالیت 
مقام انتظامی کشف تعداد زیادی 
و  شکاری  اسلحه  و  سرد  سالح 
وسایل  زیادی  مقدار  و  جنگی 
خودرو  باتری  جمله  از  مسروقه 
اجرای  مهم  نتایج  دیگر  از  را 
گفت:  و  کرد  عنوان  طرح  این 
همچنین مأموران در نتیجه اجرای 
این طرح 9 نفر اراذل و اوباش را 

شناسایی و دستگیر کردند. 

از  استان  آگاهی  پلیس  سرپرست 
دستگیری یک سارق حرفه ای با 25 

فقره سرقت در شیراز خبر داد.
سرهنگ »محسن سروقد« در گفت 

پایگاه  خبرنگار  با  گو  و 
گفت:  پلیس،  خبری 

وقوع  پی  در 
فقره  چندین 
سرقت ها،  سایر 

رسیدگی به موضوع 
پلیس  کار  دستور  در 

قرار گرفت.
در  داد:  ادامه  وی 
مأموران  راستا،  این 

کالنتری »11 زند« 
شیراز  شهرستان 

نفر  یک 
ق  ر سا

به هویت 
را  م«   – »ذ 

را  متهم  و  دستگیر 
به  ادامه تحقیقات  برای 
منتقل  آگاهی  پلیس 

کردند.
ین  ا

مقام انتظامی بیان کرد: پس از انتقال 
ابتدا  استان  آگاهی  پلیس  به  متهم 
سوابق کیفری وی استعالم و مشخص 
اتهام  به  سابقه  فقره  چند  دارای  شد 

سرقت می باشد.
استان  آگاهی  پلیس  سرپرست 
انجام  درتحقیقات  کرد:  اظهار 
سارق  این  از  شده 
به  دار  سابقه 
سایر  فقره   25
و  سرقت ها 
خصوصی  اماکن 
که  کرد  اقرار 
سرقت  صحنه های 
بازسازی و تا کنون 16 
نفر از شکات شناسائی و 
کشف  جهت  تحقیقات 
ادامه  سرقت ها  سایر 

دارد.
متهم  تصریح کرد:  سروقد 
پرونده  تشکیل  با 
جهت  مقدماتی 
مراحل  سیر 
مراجع  به  قانونی 
معرفی  قضایی 

شد.

انتظامی  فرماندهی  بازرسی  رئیس 
العمل  صحیح  مأموران  گفت:  استان 
یگان امداد شهرستان فیروزآباد، رشوه 
50 میلیون ریالی قاچاقچی کاال را رد 

و مراتب را صورتجلسه کردند.
سـرهنگ » احمـد رضا اسـتوار« در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه 
خبـری پلیـس، افزود: اکیپ گشـت 
شهرسـتان  امـداد  یـگان  مأمـوران 
فیروزآبـاد هنـگام گشـت زنـی در 
سـطح شـهر به یک دسـتگاه خودرو 
خـودرو  و  مظنـون  پرایـد  وانـت 
متوقـف  بیشـتر  بررسـی  جهـت  را 

کردنـد.
وی بـا بیـان اینکـه در بازرسـی از 
ایـن خودرو شـش دسـتگاه ماشـین 
آب  دسـتگاه  یـک  و  لباس شـویی 
مـدارک  فاقـد  و  قاچـاق  سـرد کن 
خـودرو  راننـده  و  کشـف  قانونـی 
دسـتگیر شـد، افـزود: متهـم جهـت 

رهایـی از چنـگال قانـون مبلـغ 50 
میلیـون ریـال وجـه نقـد بـه عنوان 
رشـوه بـه مأمـوران پیشـنهاد داد که 
مأمـوران صحیـح العمـل ضمـن رد 
آن، مراتـب را صورتجلسـه کردنـد.
انتظامی  فرماندهی  بازرسی  رئیس 
تشکر  و  تقدیر  ضمن  فارس  استان 
انتظامی، گفت:  مأموران  اقدام  این  از 
مرجع  به  پرونده  تشکیل  با  متهم 

قضائی معرفی شد.
کـرد:  تصریـح  اسـتوار  سـرهنگ 
شـهروندان در صورتی که پیشـنهاد، 
عملکـرد  از  انتقـادی  یـا  و  تقدیـر 
فـارس  اسـتان  انتظامـی  کارکنـان 
داشـته باشـند، می تواننـد بـا مراجعه 
حضـوری به دفتـر نظـارت همگانی 
فـارس  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی 
واقـع در خیابـان شـوریده شـیرازی 
اعـالم   197 تلفـن  طریـق  از  یـا   و 

نمایند.

درگیری  قربانی  که  معتاد  مرد  قتل  راز 
خانوادگی شده بود، در جریان تحقیقات پلیسی 

بعد از دو ماه فاش شد.
به گزارش جام جم، رسیدگی به این پرونده از 
نخستین روز فروردین امسال و به دنبال کشف 
جسد مردی در جاده جاجرود در دستور کار 
تیم جنایی تهران قرار گرفت. بررسی ها نشان 
داد، جسد متعلق به مردی حدود 35 ساله است 
که بر اثر اصابت ضربه های چاقو به شکم، پا 

و گردن به قتل رسیده بود.
جنایی  بازپرس  مدیرروستا،  محسن  دستور  با 
و  شد  منتقل  قانونی  پزشکی  به  جسد  تهران 
رازگشایی  برای  تحقیقات  مأموران  از  تیمی 
دلیل  به  کردند.  آغاز  را  جنایت  این  از 
روی  تحقیقات  جسد،  بودن  مجهول الهویه 
شناسایی هویت مقتول متمرکز شد و مأموران 
با انگشت نگاری هویت مرد جوان به نام داوود 
اتهام  به  این  از  پیش  او  کردند.  شناسایی  را 

موادمخدر دستگیر شده بود.
اتابک،  منطقه  در  مقتول  خانواده  شناسایی  با 
کارآگاهان به اعضای خانواده مقتول مراجعه 
آنها  متوجه شدند  اولیه  تحقیقات  همان  در  و 
هیچ شکایتی درباره ناپدید شدن او ارائه نکرده 
بودند. آن ها در تحقیقات مدعی شدند، داوود 
به خاطر مصرف موادمخدر هرازگاهی ناپدید 
می شد و بعد از مدتی دوباره بازمی گشت. این 
روز  چند  از  بعد  دوباره  کردیم  فکر  هم  بار 

بازمی گردد و شکایت نکردیم.
نشان  محل  تحقیقات  که  بود  درحالی  این 

درگیری  از کشف جسد،  قبل  روز  داد، چند 
رخ  خانواده اش  اعضای  و  داوود  بین  شدیدی 
داده بود و بعد از آن همسایه ها مقتول را ندیده 

بودند.
شد  آغاز  مقتول  خانواده  اعضای  از  تحقیقات 
علت  درخصوص  متفاوت  اظهاراتی  آنها  و 
مأموران  می کردند.  بیان  درگیری  انگیزه  و 
متوجه تناقض گویی های خواهر مقتول شده و 
به بازجویی از او پرداختند که لب به اعتراف 
گشود و گفت: 28 اسفند مادرم با من تماس 
من  می زند.  را  پدرت  داوود  گفت  و  گرفت 
و شوهرم به نام مهدی 42 ساله به خانه پدرم 
رفتیم؛ در زمان ورود، داوود با چاقو پدرم را 
تهدید می کرد و با دیدن ما، به سمت شوهرم 
با چاقویی که روی  نیز  حمله ور شد. شوهرم 
دیوار دستشویی قرار داشت، او را زد. پس از 

قتل برادرم، همه ترسیده بودیم؛ جسد را داخل 
با خودرویی که شوهرم  پارچه ای گذاشتیم و 
به  را  بود، جسد  امانت گرفته  به  دامادشان  از 

منطقه جاجرود منتقل کردیم.
با توجه به اعترافات خواهر مقتول، کارآگاهان 
در  قتل  به  متهم  سکونت  محل  به  مراجعه  با 

خیابان شهید غیاثی او را دستگیر کردند.
هرگونه  منکر  اولیه  اظهارات  در  مهدی 
مواجهه  از  پس  اما  شد،  جنایتی  ارتکاب 
حضوری با همسرش و اطالع از اعتراف وی 
با تائید  به ناچار لب به اعتراف گشود. مهدی 
گفت:  آنها  تکمیل  در  همسرش،  اظهارات 
پدرزنم  خانه  به  داوود،  کردن  نصیحت  برای 
رفتیم، اما به محض ورود به خانه، او با چاقو 
به سوی من حمله ور شد. من نیز با چاقویی که 
از لبه دیوار برداشتم، او را زدم، سپس جنازه را 
با همسرم به منطقه جاجرود انتقال دادیم و در 

کنار جاده ای خاکی رها کردیم.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه 
بزرگ،  تهران  پلیس آگاهی  با جرائم جنایی 
اعتراف  به  توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
سوی  از  موقت  بازداشت  قرار  متهم،  صریح 
انجام  برای  او  و  شد  صادر  پرونده  بازپرس 
ویژه  دهم  اداره  اختیار  در  تکمیلی  تحقیقات 
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

در حالی که متهم به قتل برای ادامه تحقیقات 
مقتول  والدین  شده،  منتقل  آگاهی  پلیس  به 
او  از  و  می بخشند  را  دامادشان  کردند  اعالم 

شکایتی ندارند.

انتظامی  فرمانده  اجتماعی  معاون 
کالهبرداری  کشف  از  اصفهان 
دستگیری  و  میلیونی   185
در  بازکن«  »بخت  رمال 

اصفهان  فرهنگی   کالنشهر 
خبر داد.

آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
کریمی،  جهانگیر  سرهنگ 
رمالی  دستگیری  به  اشاره  با 
کالهبرداری  با  اصفهان  در 
185 میلیون تومان گفت: این 
و  بیماران  درمان  مدعی  فرد 
بوده  جوانان  بخت  گشایش 
است و در هر بار ویزیت این 
آنها  از  را  زیادی  مبالغ  افراد 

دریافت می کرده است.
دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 

این  خصوص  در  متعدد  شکایات 
بررسی  و  تشکیل  پرونده  فرد 
پلیس  دستور کار  در  پرونده  این 
قرار  اصفهان  استان  آگاهی 

داشته  توجه  باید  افزود:  گرفت، 
جرم  فالگیری  و  رمالی  که  باشیم 
مجرم  فرد  این  رو  این  از  و  بوده 

شناخته می شود.

حال  در  کرد:  تصریح  کریمی 
دستگیر  رمال  فرد  این  حاضر 
برای  پرونده  تشکیل  حال  در  و 
است.  قضایی  مراجع  به  تحویل 
بازجویی های  در  شخص  این 
میلیون   185 انجام  به  اولیه 
از  کالهبرداری  تومان 
اعتراف اصفهانی   شهروندان 
 کرده است. معاون اجتماعی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با اشاره به پیدا شدن ابزارهای 
رمالی  و  نویسی  دعا  مختلف 
کرد؛  توصیه  متهم  منزل  از 
شهروندان به آموزه های الهی 
به  اعتماد  از  و  کنند  تکیه 
انحرافی  دیدگاه های  و  عقاید 

پرهیز نمایند.

آتش سوزی مجدد انبار غیرمجاز باربری 
بولوار نصر

اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده

خواهر، راز قتل برادر معتاد را فاش کرد

رمال بخت بازکن 185 میلیون به جیب زد
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شهرستان  فوتبال  هیئت  رئیس 
فوتبال  مسابقات  گفت:  پاسارگاد 
تیم   7 حضور  با  استان  نوجوانان 
پاسارگاد  طی 5 روز در شهرستان 

برگزار می گردد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ورزش و جوانـان فـارس، خلیـل 
حاجـی پـور در ایـن بـاره بیـان 
کـرد: در ایـن دوره از مسـابقات 
تیمهـای اتحاد پاسـارگاد، ولیعصر 
ارسـنجان،  شـهدای  پاسـارگاد، 
درخشـش  بوانـات،  پیـروزی 
ممسـنی، سـربازکازرون و جنوب 

خنـج حضـور دارنـد. کـه در دو 
گـروه با هـم بـه رقابـت خواهند 

پرداخـت.
این  کشی  قرعه  افزود:  وی 
حضور  با  گذشته  شب  مسابقات 
استان  فوتبال  هیئت  نماینده 
فارس، دبیرهیئت فوتبال شهرستان 
پاسارگاد، مسئول کمیته فوتسال و 
پاسارگاد،  داوران شهرستان  کمیته 
استان  فوتبال  روابط عمومی هیئت 
فارس و با حضور نمایندگان هفت 
تیم شرکت کننده در این مسابقات 

انجام گرفت.

طی  کشور  سوارکاری  فدراسیون 
هیئت  سوم  رتبه  کسب  نامه ای 
سوارکاری استان فارس را در سال 95 

اعالم کرد.
ورزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعالم  اساس  بر  فارس،  جوانان  و 
هیئت  کشور  سوارکاری  فدراسیون 
نظر  از  فارس  استان  سوارکاری 
پس  عملکرد  های  وشاخص  ارزیابی 
از استانهای تهران والبرز رتبه سوم را 
در بین 31 هیئت سوارکاری استان های 
اختصاص به  خود  کشور   سراسر 

 داد.
توجه  با  است:  آمده  نامه  این  در 
اساس  بر  شده  انجام  بررسی های  به 
خصوص  در  نظر  مورد  سرفصل های 
سوارکاری  هیئت  عملکرد  ارزیابی 
اطالع  به   1395 سال  در  فارس  استان 
از  امتیاز هیئت مذکور 655  می رساند 
هیئت   31 بین  در  لذا  می باشد،   1000

سوارکاری دارای رتبه سوم است.
شاپور طفیونی رئیس هیئت سوارکاری 
از  قدردانی  ضمن  فارس  استان 
حیدرعلی  شایسته  همکاری های 
ورزش  کل  مدیر  کالنتری  کامیاب 

محترم  رؤسای  فارس،  استان  وجوانان 
وهیئت  وجوانان  ورزش  ادارات 
دیار  مختلف  شهرستانهای  سوارکاری 
محترم  فارس، روسای  وتاریخی  کهن 
کمیته ها، سوارکاران، مربیان، داوران، 
وپرورش  کنندگان  تولید  کالنتران، 
باشگاه های  ومدیران  دهندگان 
سوارکاری استان فارس گفت: بر خود 
ومساعدت  همکاری  از  میدانم  الزم 
برای  که  عزیزانی  همه  روزی  شبانه 
توسعه ورزش زیبا ومفرح سوارکاری 
مکرم  پیامبر  تاکید  مورد  همواره  که 
هیئت  در  است  بوده  )ص(  اسالم 
و  قدردانی  فارس  استان  سوارکاری 
اجرای  با  امیدواریم  و  نمایم  تشکر 
انجام  برنامه ریزی های  و  سیاست ها 
شده و همکاری بیش از پیش همکاران 
دیار  سوارکاری  هیئت  در  دلسوزمان 
کهن وتاریخی فارس که مهد وتمدن 
شوری  دره  اصیل  اسب  وزادگاه 
جایگاه  به  را  ورزش  این  می باشد 
اصلی خود سوق داده و زمینه استفاده 
خود  استانی های  هم  برای  را  همگانی 
فصل  چهار  استان  این  جای  جای  در 

فراهم نماییم.

رئیس هیئت وزنه برداری فارس 
تیم های  سرمربی  نظر  با  گفت: 
ملی پایه کشور حمید رضا زارع 
اخالق  با  برداری  وزنه  قهرمان 
مرودشت در ترکیب 7 نفره تیم 
برای  نوجوانان  وزنه برداری  ملی 
حضور در مسابقات قهرمانی سال 

2017 آسیا قرار گرفت.
عمومی  روابط  گزارش  به 
علی  فارس،  جوانان  و  ورزش 
رقابت های  اینکه  بیان  با  رهائی 
نوجوانان  قهرمانی  وزنه برداری 
 2017 سال  در  آسیا  جوانان  و 
در  مرداد  هفتم  تا  تیرماه   30 از 
می شود  برگزار  نپال  کاتماندوی 
اعالم  اساس  بر  داشت:  اظهار 
نظر  با  برداری  وزنه  فدراسیون 

سرمربی  برخواه،  محمدحسین 
تیم های ملی پایه کشورمان اسامی 
در  حضور  برای  را  وزنه بردار   7

این مسابقات مشخص شدند.
مسابقات  اهمیت  بیان  با  وی 
آسیا  برداری  وزنه  قهرمانی 
گفت: حمیدرضا زارع )دسته 94 

برداران  وزنه  از  یکی  کیلوگرم( 
شهرستان  از  فارس  اخالق  با 
اکنون  مرودشت می باشد که هم 
نیز در اردوی تیم ملی حضور دارد 
با لطف خدا و تالش خستگی  و 
را جهت  توانست خود  ناپذیرش 
قهرمانی  مسابقات  به  اعزام 

تثبیت  نپال  در  آسیا  نوجوانان 
کند و به عنوان عضو تیم ملی 7 
نفره مسافر کاتماندوی نپال شود. 
فارس  وزنه برداری  هیئت  رئیس 
به  را  مهم  موفقیت  این  پایان  در 
مربی  برداری،  وزنه  قهرمان  این 
دوست  ورزش  مردم  زحمتکش، 
مردم  الخصوص  علی  فارس 
عزیز شهرستان مرودشت، جامعه 
خانواده  و  فارس  استان  ورزش 
فارس  برداری  وزنه  بزرگ 

تبریک گفت.
نیز جابر  گفتنی است هم اکنون 
محمد  و  زارعی  رضا  بهروزی، 
تیم  اردوی  در  فارس  از  زارعی 
ملی وزنه برداری بزرگساالن در 

آذربایجان حضور دارند.

استان  قایقرانی  هیئت  رئیس 
بوشهر گفت: 2 قایقران بوشهری 
مسابقات  در  شرکت  منظور  به 
ملی  تیم  اردوی  به  قهرمانی آسیا 
دعوت  جوانان  کانوکانادایی 

شدند.
گو  و  گفت  در  زارعی  مهدی 
ملی  تیم  اردوی  افزود:  ایرنا  با 
حضور  با  جوانان  کانوکانادایی 
سال  تیرماه   27 از  قایقران   6
جاری در دریاچه آزادی برگزار 

می شود.
وی بیان کرد: امیرحسین ماهینی 
قایقرانان  پی  زنده  عرفان  و 
بوشهری هستند که همراه با سایر 

کانوکانادایی  تیم  پوشان  ملی 
حضور  مهیای  را  خود  جوانان 
موفق در مسابقات قهرمانی آسیا 

2017 آماده می کند.
همین  به  شد:  یادآور  زارعی 
تیم  اردوی  از  مرحله  این  منظور 
ملی از 27 تیرماه به مدت 20 روز 
در دریاچه آزادی تهران برگزار 

می شود.

الیاس  اردو  این  در  گفت:  وی 
ملی  تیم  سرمربی  اقلیمی 
پورعزیز  ایمان  و  کانوکانادایی 
به عنوان مربی اعضای کادر فنی 
را  جوانان  کانوکانادایی  ملی  تیم 

تشکیل می دهند.
از  دیگری  بخش  در  زارعی 
رشته  داشت:  اظهار  خود  سخنان 
دراگون بت نیز که پیش از این 

انجمن های  هیئت  مجموعه  زیر 
هیئت  پوشش  زیر  بود  ورزشی 
›حجت  و  گرفته  قرار  قایقرانی 
کمیته  رئیس  عنوان  به  رنجبر‹ 
دراگون بت استان بوشهر انتخاب 

شده است.
کانو  تیم های  شد:  یادآور  وی 
دراگون  و  کایاک  کانادیی، 
اکنون  هم  نیز  بوشهر  استان  بت 
برای  خود  سازی  آماده  حال  در 

مسابقات کشور هستند.
ــن  ــت: ای ــار داش ــی اظه زارع
در  شــهریورماه  مســابقات 
دریاچــه آزادی تهــران برگــزار 

. د می شــو

رئیس هیئت وزنه برداری فارس خبر داد

وزنه بردار نوجوان فارسی برای اعزام به نپال در ترکیب تیم ملی 
نوجوانان قرار گرفت

2 قایقران بوشهری در اردوی تیم ملی جوانان

رئیس هیئت فوتبال پاسارگاد خبر داد
  مسابقات فوتبال نوجوانان استان در پاسارگاد 

برگزار می شود

بر اساس اعالم فدراسیون؛
 هیئت سوارکاری فارس رتبه سوم کشور

 را بدست آورد

25 فقره سرقت در پرونده سارق

 دست رد مأموران پلیس فیروز آباد
 به رشوه 50 میلیون ریالی


