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چه بد گروهی هستند ،آن قومی که مؤمن ،در حال تقیه و
پنهان کاری میان آنها ،راه میرود.
نهج الفصاحه ،ترجمه علی اکبر میرزایی،چاپ هفتم 827

سهشنبه

با رأی اعضای مجمع؛

نفت و گاز گچساران نائب قهرمان لیگ دسته یک
والیبال نشسته شد

رئیس اداره امور ورزش شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
گفت :نفت و گاز این شهرستان
نائب قهرمان لیگ دسته یک
والیبال نشسته کشور در مشهد
مقدس شد.
محمد حبیبینژاد در گفتوگو با
خبرنگار ایرنا افزود :مرحله نهایی
رقابتهای والیبال نشسته لیگ
دسته یک کشور با حضور  6تیم
روزهای شانزدهم تا نوزدهم اسفند
برگزار و نفت و گاز گچساران با
چهار پیروزی و  12امتیاز نائب
قهرمان شد.
در این بازیها تیم هیئت البرز با
پنج پیروزی و  15امتیاز قهرمان
و مخابرات خراسان رضوی با سه

پیروزی و  9امتیاز در جایگاه سوم
قرار گرفت.
وی بیان کرد :نفت و گاز
گچساران در این رقابتها سامان
سوله اهواز ،مخابرات خراسان
رضوی و هیئت اهواز را با
نتایج مشابه سه بر یک شکست
داد و منطقه اقتصادی دوغان
تایباد را با نتیجه سه بر صفر
برد.
حبیبینژاد گفت :تنها شکست
نفت و گاز گچساران با نتیجه سه
بر صفر مقابل هیئت البرز رقم
خورد.
تیم والیبال نشسته نفت و گاز
گچساران سابقه حضور در لیگ
برتر را نیز دارد.

حـــــــــوادث

متهم با اقدامات متقلبانه افراد
دارای خالفی باال را شناسایی و
با وعده کذب از آنها اخاذی
میکرد.
به گزارش جام جم آنالین از
سایت پلیس ،با شکایت فردی
در دیماه سال جاری مبنی بر
کالهبرداری از وی در مقابل
ستاد ترخیص خودرو ،موضوع
در دستور کار پلیس قرار
گرفت که با تحقیقات پلیسی

برگزاری انتخابات اعالم کردند.
گفتنی است پیشازاین حمیدرضا نصیری سرپرستی هیئت کشتی
استان را به عهده داشت.
محمد موسایی رئیس جدید هیئت کشتی استان فارس دارای مدرک
تحصیلی دکترای فیزیولوژی ورزشی بوده و سابقه فعالیت در این
رشته ورزشی را در کارنامه خود دارد.
حضور امید نوروزی قهرمان المپیک  2012لندن و محمدعلی گرایی
دارنده چندین عنوان آسیایی و جهانی و همچنین محمدعلی چمیایی
مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور بهعنوان اعضای مجمع قابلتوجه
بود.

کازرون میزبان مسابقات دوچرخه کوهستان لیگ فارس شد

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان
شهرستان کازرون ،مرحله دوم از سری
مسابقات رشته کوهستان لیگ استان
فارس در رده سنی جوانان و بزرگساالن
با حضور شهرستانهای شیراز ،المرد،
نورآباد ،عوض به میزبانی کازرون و
در پیست فنی و زیبای کازرون انجام
شد.
شرکتکنندگان از چند شهر استان فارس
با هم به رقابت پرداختند و پس از طی پنج
دور مسیر برای بزرگساالن و سه دور فنی کوهستانی نفرات اول تا سوم مشخص محمدی رئیس اداره ،شهردار ،شورای شهر
برای جوانان و سپری کردن مسیرهای شدند .در این مسابقات هیئت استان ،حامد و هاللاحمر حضورداشتند.

قتل مرد میلیاردر در تصادف ساختگی

تخریب  700حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی
در شهرستان مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از
تخریب و پر کردن  700حلقه
چاه کشاورزی غیرمجاز طی 8
روز گذشته در این شهرستان
خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،بیان کرد :برابر
حکم صادره از مراجع قضایی
مبنی بر پر کردن چاههای
غیرمجاز در شهرستان مرودشت
و احتمال درگیری متخلفان با
مأموران اداره آب و فاضالب،
تدابیر ویژهای در این خصوص
انجام شد.
وی افزود :با توجه به
خشکسالیهای پیاپی و حفظ

منابع زیرزمینی آب و جلوگیری
از برداشتهای غیرمجاز و در
اجرای احکام صادره از مقام
قضائی ،مأموران انتظامی شهرستان
مرودشت طی یک هفته گذشته با
کلیه امکانات و با همکاری اداره
منابع آب ،تعداد  700حلقه چاه
غیرمجاز را پلمپ کردند.
سرهنگ زراعتیان با اشاره به
صبر و شکیبایی مردم والیتمدار
در زمان اجرای این مأموریتها،
خاطرنشان کرد :تخریب و پر
کردن اینگونه چاهها برای
پیشگیری از خشک شدن
سفرههای آب زیرزمینی در
جلوگیری از بحران آب صورت
پذیرفته است.

دو مرد که به خاطر اختالف حساب دست به قتل مرد میلیاردر زدند،
دستگیر و جزئیات جنایت را بازگو کردند.
به گزارش جام جم آنالین از پلیس آگاهی تهران بزرگ ،ساعت ۲۱
روز  29تیرماه از طریق مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰به کالنتری
 ۱۶۹مشیریه اعالم شد که یک خودرو پژو  ۲۰۶سفیدرنگ پس
از تصادف با یک عابر پیاده از محل متواری شده است .با حضور
مأموران کالنتری در محل و اعالم خبر فوت «اکبر»  ۶۵ساله به
علت شدت جراحات ناشی از تصادف ،پرونده مقدماتی با موضوع
فوت مشکوک تشکیل و برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس پایتخت با اشاره به شناسایی
خودرو  ۲۰۶متواری شده از صحنه جنایت از میان بیش از ۵۷۰۰
خودرو مشابه عنوان داشت :کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس
آگاهی تهران بزرگ با بررسی اظهارات دو شاهد صحنه تصادف
و همچنین تصاویر بهدستآمده از دوربینهای مداربسته ،در حالی
موفق به شناسایی تصویر خودرو  ۲۰۶سفیدرنگ متواری شده از
صحنه جنایت شدند که امکان شناسایی هویت مالک  ۲۰۶از طریق
تصاویر دوربینهای مداربسته وجود نداشت؛ بااینوجود و با انجام
اقدامات ویژه پلیسی ،کارآگاهان با همان اطالعات بسیار اندک
بهدستآمده از خودرو  ،۲۰۶سرانجام موفق به شناسایی خودرو
شدند.
سرهنگ حمید مکرم در ادامه توضیحات این پرونده گفت :همزمان
و با توجه به اظهارات خانواده متوفی ،کارآگاهان اداره دهم ویژه
قتل پلیس اطالع پیدا کردند که حدود  ۱۳سال پیش ،افرادی ناشناس
با سندسازی اقدام به ساختوساز غیرقانونی در ملک متعلق به متوفی
در منطقه مشیریه کردند که با طرح شکایت این شخص در مراجع
قضایی ،نهایت ًا این افراد از سوی دادگاه و طی حکم قطعی محکومبه
باز پس دادن ملک و همچنین پرداخت جریمه چندمیلیاردی به
متوفی شدند.
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افتخاری رئیس باقی ماند

متهم از افراد دارای خالفی باال اخاذی میکرد
مشخص شد؛ متهم فردی ۳۳
ساله دارای سوابق متعدد کیفری
است.
متهم با حضور در مقابل ستاد
ترخیص با اقدامات متقلبانه افراد
دارای خالفی باال را شناسایی و
ضمن اخذ وجوهی از طعمههای
خود برای صفر کردن خالفی
آنان ،اوراق مجعول را هم
بهعنوان برگه تسویه خالفی به
این افراد ارائه میداد.

صفحه

در مجمع انتخابات هیئت نجاتغریق
و غواصی کهگیلویه و بویراحمد؛

رئیس هیئت کشتی فارس
انتخاب شد
با رأی اعضای مجمع محمد موسایی بهعنوان رئیس هیئت کشتی استان
فارس برگزیده شد و سکان این هیئت را برای چهار سال به دست
گرفت .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه
خبری و اطالعرسانی ورزش و جوانان فارس ،مجمع انتخاباتی هیئت
کشتی استان فارس بهمنظور انتخاب رئیس هیئت با حضور حمید
بنی تمیم ،نایبرئیس فدراسیون کشتی کشور ،حیدرعلی کامیاب
کالنتری مدیرکل ورزش و جوانان فارس ،محسن ساالری معاون
توسعه امور ورزش ،کارشناسان حوزه معاونت ورزش اداره کل،
مدیران حراست و بازرسی اداره کل و اعضای مجمع شامل نمایندگان
پنج شهرستان پاسارگاد ،داراب ،کوار ،مرودشت و ممسنی ،نماینده
آموزشوپرورش ،نماینده مربیان ،داوران ،ورزشکاران و باشگاهها در
محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.
در این مجمع پس از ارائه برنامههای چهارساله کاندیداها که تعداد
آنان به عدد  6میرسید ،درنهایت پس از رأی اعضای مجمع محمد
موسایی با کسب  11رأی از مجموع  17رأی مأخوذه با کسب
اکثریت آرا بهعنوان رئیس هیئت کشتی استان فارس برای مدت
چهار سال برگزیده شد .ساسان خوبیاری دیگر کاندیدای این هیئت 6
راب را به خود اختصاص داد و  4نفر دیگر انصراف خود را پیش از

ورزﺷﻰ

وی افزود :با شناسایی مالک خودرو  ۲۰۶سفیدرنگ به نام مجید ۴۷
ساله در منطقه مشیریه ،این شخص روز چهارشنبه گذشته دستگیر
و به اداره دهم ویژه قتل منتقل شد .وی در اظهارات اولیه مدعی
شد که هیچ شناخت و آشنایی با متوفی ندارد و در ادامه نیز منکر
هرگونه تصادف با خودرو  ۲۰۶شخصیاش شد.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس پایتخت با اشاره به شناسایی
دومین متهم در این پرونده عنوان داشت :در ادامه رسیدگی به
پرونده و با توجه به شواهد و دالیل ارائ ه شده از سوی کارآگاهان،
نهایت ًا متهم اصلی پرونده لب به اعتراف گشود و ضمن اعتراف
صریح به رانندگی خودرو  ۲۰۶در زمان ارتکاب جنایت به
شیوه ایجاد تصادف ساختگی ،شخص دومی را نیز بهعنوان
همدست خود به نام جعفر  ۴۵ساله معرفی کرد که این شخص
نیز در همان روز دستگیر و پس از انتقال به اداره دهم ،در همان
مراحل اولیهی تحقیقات صراحت ًا به معاونت در جنایت اعتراف
کرد.
متهم اصلی پرونده در اعترافاتش به کارآگاهان گفت :پس از
صدور رأی دادگاه تصمیم به گرفتن انتقام گرفتم؛ با همدستی یکی
از همسایگان خود به نام جعفر اقدام به طراحی نقشه قتل به شیوه
ایجاد تصادف ساختگی گرفتیم .حدود نیم ساعت قبل از تصادف
در محدوده مغازه متوفی حاضر شدیم؛ بهمحض خارج شدن متوفی
از مغازه وی را تعقیب کردیم .ناگهان متوفی در میانهی راه با
جدول خیابان تصادف کرد و برای بررسی میزان خسارت تصادف
از ماشین شخصی پیاده شد؛ در همین لحظه سرعت ماشین را زیاد
کرده ،به سمت متوفی حرکت کرده و بهشدت با ماشین به او
کوبیده و پسازآن بهسرعت از محل دور شدیم.
سرهنگ مکرم افزود :با توجه به اعترافات صریح متهمان و صدور
قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷
تهران ،متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم
ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

در مجمع انتخابات هیئت نجاتغریق
و غواصی کهگیلویه و بویراحمد،
افتخاری با کسب  16رأی برای
مدت چهار سال دیگر رئیس هیئت
نجاتغریق و غواصی کهگیلویه و
بویراحمد شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی و پایگاه خبری و
اطالعرسانی اداره کل ورزش و جوانان
استان کهگیلویه و بویراحمد ،در مجمع
انتخابات هیئت نجاتغریق و غواصی
کهگیلویه و بویراحمد ،افتخاری با
کسب  16رأی برای مدت چهار سال
دیگر رئیس هیئت نجاتغریق و
غواصی کهگیلویه و بویراحمد شد.
با حضور علوی مدیرکل ورزش
و جوانان استان ،رئیس فدراسیون
نجاتغریق و غواصی ،نایبرئیس این
فدراسیون و اعضای مجمع نجاتغریق
استان کهگیلویه و بویراحمد انتخابات
مجمع این هیئت ورزشی برگزار شد.
در این نشست ایلخان نوری رئیس
فدراسیون نجاتغریق و غواصی
بابیان اینکه وجود آبهای جاری در
کشور یک فرصت و ظرفیت ارزشمند
است گفت :متأسفانه عدم ساماندهی
آبهای جاری در برخی استانهای
کشور این فرصت را تبدیل به یک
بحران کرده که هرساله جان تعداد
زیادی از هموطنانمان را به خطر
میاندازد .وی افزود :هدف فدراسیون
نجاتغریق پرورش منجی غریق و
نظارت کارشناسی بر اماکن آبی است.
نوری با اشاره به اینکه نجاتغریق
یک فرا ورزش است تصریح کرد:
امداد و نجات در کار نجات و غریق

در اولویت است و در همین راستا
ضرورت توجه و نظارت بر اماکن
آبی و استخرها باید در دستور کار
قرار بگیرد.
رئیس فدراسیون نجاتغریق ادامه
داد :در راستای تعامل بیشتر با هیئت
نجاتغریق استان کهگیلویه و
بویراحمد برای هیئت این استان سهمیه
بیشتری در کالسهای (مدرسی،
مربیگری و ارتقا) در نظرخواهیم
گرفت.
علوی مدیرکل ورزش و جوانان
استان نیز در این نشست بابیان اینکه
برگزاری این مجمع یازدهمین و
آخرین انتخابات هیئتهای ورزشی در
سال  96است ،اظهار کرد :در طی سال
جاری همه اماکن آبی و استخرهای
استان موفق به کسب مجوز و پروانه
فعالیت شدند.
وی ضمن تقدیر از اقدام رئیس
فدراسیون نجاتغریق کشور مبنی
بر عضویت رئیس هیئت نجاتغریق
استان در کمیته تخصصی نجاتغریق
کشور گفت :این کمیته تنها  7عضو
دارد که حضور رئیس هیئت استان در
این کمیته فرصت ارزشمندی برای
استان است.
گفتنی است در این جلسه سید حسین
افتخاری بهعنوان ریاست هیئت
نجاتغریق استان با کسب  16رأی
از  17رأی مجمع به مدت چهار سال
بهعنوان رئیس هیئت نجاتغریق
استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب
شد.
جلسه مجمع در سالن جلسات اداره کل
ورزش و جوانان استان برگزار شد.

قتل معلم به خاطر  ۴۰۰هزار تومان

قربانی سرقت
بازنشسته
معلم
 ۴۰۰هزارتومانی مرد سرویسکار شد.
به گزارش جام جم آنالین از پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،ساعت  ۱۵روز
 25بهمنماه از طریق مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰به کالنتری  ۱۵۰تهرانسر
اعالم شد که چند ساعت است که از
داخل یک واحد آپارتمانی در منطقه
تهرانسر ،شهرک فرهنگیان بوی شدید
گاز استشمام میشود؛ بالفاصله مأموران
کالنتری و در ادامه تیم آتشنشانی
در محل حاضر شده و پس از ورود
به داخل خانه با جسد خانم  ۶۵سالهای
در قسمت پذیرایی خانه روبهرو شدند.
بااطالع خبر کشف جسد به پلیس
آگاهی ،کارآگاهان اداره دهم ویژه
قتل و تیم بررسی صحنه پلیس آگاهی
تهران بزرگ در محل حاضر شده و
با بررسی صحنه کشف جسد اطمینان
پیدا کردند که متوفی به شیوه خفگی به
قتل رسیده و قاتل یا قاتالن قصد داشتند
با به آتش کشیدن منزل مقتول آثار
جنایت خود را از میان بردارند.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی با اشاره به تحقیقات میدانی
گسترده انجام شده در این پرونده،
افزود :با آغاز رسیدگی به پرونده،
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ اطالع پیدا کردند که
مقتول معلم بازنشستهای بوده که در
محل سکونتش به پاکدامنی ،حسن
شهرت و رفتار شناختهشده بوده و پس
از فوت تنها پسرش ،از چند سال پیش
بهتنهایی در این خانه زندگی کرده
است .همچنین کارآگاهان اطالع پیدا
کردند که مقتول از اردیبهشتماه،
بازسازی محل سکونتش را آغاز کرده
و قصد داشته تا پس از تکمیل روند
بازسازی ،خانه را در اختیار اعضای
خانواده پسر مرحومش قرار دهد.
سرهنگ حمید مکرم با اعالم خبر

دستگیری متهم پرونده در کمترین
زمان و اعتراف متهم در کمتر از ۲۴
ساعت از لحظه دستگیری ،ادامه داد:
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
با بررسی سوابق افرادی که به اسامی
مختلف برای بازسازی به محل سکونت
مقتول تردد داشتند ،از میان این افراد
اقدام به شناسایی مجرم سابقهداری به
نام بهرام  ۴۰ساله کردند که پیشازاین
یکبار به اتهام سرقت دستگیر و
روانهی زندان شده بود.
با شناسایی «بهرام» بهعنوان متهم
احتمالی پرونده ،اقدامات پلیسی
ویژهای جهت بررسی فرضیه ارتکاب
جنایت توسط بهرام در دستور کار
کارآگاهان قرار گرفت و نهایتًا با
جمعبندی شواهد ،دالیل و مستندات
غیرقابلانکار ،کارآگاهان در ساعت
 ۱۵اقدام به دستگیری بهرام کردند.
بهرام پس از انتقال به اداره دهم پلیس
آگاهی ،ابتدا منکر هرگونه اطالع از
مرگ مقتول شد ،اما در ادامه تحقیقات
پلیسی ،در ساعت  ۲۳لب به اعتراف
گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف
کرد.
بهرام در اعترافاتش به کارآگاهان
گفت :برای کار تأسیساتی و تکمیل
سیستم گرمایشی خانه (سیستم شوفاژ)
به خانه متوفی تردد داشتم و طی این
مدت اطالع پیدا کردم که ایشان
بهتنهایی زندگی میکند؛ بااطالع از
موضوع ،تصمیم به سرقت گرفتم
تا اینکه به بهانه تکمیل کار خود به
خانهی متوفی رفتم؛ او را خفه کردم؛
به دنبال طالجات و وجوهات نقد داخل
خانه گشتم؛ طال و جواهراتی داخل خانه
نبود؛ نهایتًا با سرقت  ۴۰۰هزار تومان
قصد خارج شدن از خانه را داشتم ،اما
پیش از آن تصمیم گرفتم تا ابتدا خانه
را آتش زده تا آثار سرقت و جنایت
باقی نماند.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ افزود :با توجه به
اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت
و صدور قرار بازداشت موقت از سوی
بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه
 ۲۷تهران ،متهم برای انجام تحقیقات
تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت.

