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و  تلگرام  در  نوجوان  دختران  فریب  با  که  شیطان صفت  آرایشگر 
اینستاگرام، با تهدید از آن ها فیلم و عکس خصوصی می گرفت، بازداشت 

شد.
به گزارش جام جم، هفته گذشته مردی همراه دختر نوجوانش با حضور در 
شعبه 13 دادیاری دادسرای جنایی کرج، از مردی که دخترش را تهدید 

به انتشار عکس های خصوصی اش در تلگرام کرده بود، شکایت کرد.
شاکی به قاضی  میر عشقی گفت: دخترم چند روزی بود دچار افسردگی 
شده و مدام سرش درگوشی تلفن همراهش بود و شب ها تا صبح گریه 
نمی داد.  درستی  پاسخ  می پرسیدم  رفتارش  تغییر  درباره  وقتی  می کرد. 
سرانجام مدعی شد، فریب فردی را خورده و آن مرد او را تهدید می کند. 

با شنیدن این حرف ها تصمیم به شکایت از مرد مزاحم گرفتیم.
کند.  بازگو  را  ماجرا  خواست  نوجوان  دختر  از  پرونده  قاضی  ادامه  در 
دختر نوجوان به قاضی پرونده گفت: چندی پیش به طور اتفاقی با دختری 
از سوی  شد  مدعی  او  ارتباط  این  جریان  در  شدم.  آشنا  اینستاگرام  در 
پسری اغفال  شده و زندگی اش را ازدست داده است. دچار افسردگی شده 
و تصمیم به خودکشی گرفته است. بعد از شنیدن حرف های او گفتم که 
من هم در عشقم نسبت به یک پسر شکست  خورده ام و حتی آن پسر مرا 
کتک هم زده است. همین گفت وگو باعث دوستی بیشترمان شد تا جایی 
که او گفت کمکم می کند تا از آن پسر انتقام بگیرم. او از من خواست 
عکس های خصوصی ام را برایش ارسال کنم تا مطمئن شود به او اعتماد 
دارم. غافل از این که او چه نقشه ای در سر دارد، به وی اعتماد کردم و 

عکس های خصوصی ام را برایش فرستادم.
از  تهدیدآمیز  پیام  ارسال  با  پیش  هفته  دو  از  داد:  ادامه  نوجوان  دختر 
من خواست فیلم و عکس های غیراخالقی از خودم تهیه کرده و برایش 
ارسال کنم، در غیر این صورت عکس های خصوصی ام را در تلگرام و 
اینستاگرام منتشر می کند و مرا به دردسر می اندازد. حتی در پیام های بعدی 
می گفت من نشانی خانه ات را می دانم، اعضای خانواده ات را می شناسم و 
حتی می دانم امروز چه کسانی از خانه شما خارج شده اند، چه مکان هایی 
سر  بالیی  می خواهی  اگر  بازمی گردند.  خانه  به  ساعاتی  چه  و  رفته اند 
بپذیری. همچنین متوجه شدم  باید خواسته ام را  نیاید  اعضای خانواده ات 
آن فرد که این همه بال سرم آورده یک دختر نیست؛ بلکه یک مرد است.
با این شکایت، پرونده برای ادامه تحقیقات در دستور کار مأموران پلیس 
این که مأموران  تا  ادامه داشت  البرز قرار گرفت. تحقیقات  استان  فتای 
اطالعاتی به دست آوردند که نشان می داد، مرد مزاحم از اینترنت یک 
کرده  استفاده  جرائمش  برای  کرج  مهرشهر  محله  در  مردانه  آرایشگاه 

احضار  فتا  پلیس  به  تحقیقات  برای  او  آرایشگر  مرد  شناسایی  با  است. 
شد که با تحقیق از وی معلوم شد خودش از اینترنت آرایشگاه استفاده 
نمی کرده؛ بلکه دوستانش زمانی که به آرایشگاه می آمدند از آن استفاده 
می کردند و این اواخر یکی از دوستانش که آرایشگاه مردانه داشته از 

اینترنت محل کار او استفاده کرده است.
با مشخص شدن این موضوع روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی 
شد. جست وجوها ادامه داشت تا این که متهم فراری که جوان آرایشگری 
بود شناسایی و بازداشت شد. مأموران در بازرسی از گوشی تلفن همراه او 
حدود 400 عکس مربوط به دختران 10 تا 15 ساله را که به نظر می رسید 

بیشتر آن ها اغفال  شده اند، کشف کردند.
انتقال به پلیس فتا بازجویی شد و به افسر تحقیق گفت:  با  متهم جوان 
پرنوگرافی  به  بسیاری  عالقه  چون  پیش  مدتی  از  و  آرایشگرم  من 
تلگرام  در  نوجوان  و  خردسال  دختران  فریب  با  گرفتم  تصمیم  داشتم، 
بیاورم؛  دست  به  را  آن  فیلم های  و  خصوصی  عکس های  اینستاگرام  و 
بنابراین عکس های منتشر شده از دختران نوجوان و جوان را با سرکشی 
در اینستاگرام هایشان کپی کرده و آن را برمی داشتم. بعدازآن در فضای 
و  اینستاگرام  از  می گشتم که  سال  و  دختران کم سن  دنبال  به  مجازی 
تلگرام استفاده می کردند. با هویت جعلی خودم را دختر جا می زدم و با 

آن ها ارتباط برقرار می کردم.
متهم ادامه داد: در مرحله بعدی وانمود می کردم از سوی جوانی فریبکار 
اغفال و شکست عشقی خورده ام. با این ترفند اطالعات زندگی سوژه هایم 
را به دست می آوردم و وانمود می کردم کمک می کنم آن ها از عشق های 
شکست خورده شان انتقام بگیرند. آن ها به گمان این که من یک دخترم، 
سوژه هایم  برخی  می کردند.  ارسال  برایم  عکس  و  فیلم  و  کرده  اعتماد 
را از میان دختران همسایه که در نزدیکی خانه ام یا محل کارم زندگی 
می کردند، شناسایی و برخی را در رصد فضای مجازی انتخاب می کردم. 
با به دست آوردن اطالعات زندگی آن ها و اعضای خانواده شان تهدیدشان 
می کردم برای در امان ماندن خود و خانواده هایشان و این که جان آن ها 
به خطر نیفتد حتمًا باید عکس ها و فیلم های خصوصی برایم ارسال کنند.

هشدار قضایی
قاضی میر عشقی، دادیار شعبه 13 دادسرای جنایی کرج به جام جم گفت: 
با اعتراف متهم به جرائم سیاهش، او با قرار قانونی در بازداشت به سر 
می برد و تحقیقات تکمیلی برای رازگشایی از دیگر جرائم این متهم ادامه 
دارد. افرادی که در دام او گرفتار شده اند، می توانند با حضور در دادسرای 
جنایی کرج یا پلیس فتای استان البرز از متهم شکایت کنند تا به پرونده 

آن ها رسیدگی شود.
رفتار  بر  بیشتری  نظارت  خواست  آن ها  از  خانواده ها  به  هشدار  با  وی 
و  باشند  داشته  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  هنگام  خود  فرزندان 
اعتماد  غریبه  افراد  به  به راحتی  تا  بدهند  آن ها  به  را  الزم  آموزش های 
نکنند و اطالعات خودشان، خانواده، شرایط زندگی و مشکالتی را که 
برایشان رخ داده بازگو نکنند و در اختیار آن ها قرار ندهند تا این گونه 
حادثه ای  هرگاه  هم وطنان  نگیرند.  قرار  سودجو  افراد  سوءاستفاده  مورد 
برایشان در فضای مجازی رخ داد، حتمًا موضوع را به دادسرا یا پلیس فتا 
اطالع دهند و از اقدامات خودسرانه که ممکن است جان، مال و زندگی 

آن ها را به خطر بیندازد خودداری کنند.
از  یا صنوفی که در محل کارشان  مغازه داران  به ویژه  از مردم  همچنین 
از  افراد دیگری  باشند که جز خودشان،  استفاده می کنند آگاه  اینترنت 
این اینترنت استفاده نکنند که مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و آن ها را 

به دردسر بیندازد.

که  آموزشگاه  یک  موتورخانه 
بود،  شده  آتش سوزی  دچار 

توسط آتش نشانان اطفا شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
مهدی  کازرون،  شهرداری 
خبر  این  اعالم  با  صادق زاده 
توجه  با  خوشبختانه  گفت: 
حادثه  این  گزارش  اینکه  به 
به سرعت به آتش نشانان رسید و 
نخستین تیم عملیاتی در کمترین 
محل  به  را  خود  ممکن  زمان 

حادثه رساند، حریق موتورخانه با 
کمترین میزان خسارت مهار شد.
آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
دریافت  با  اینکه  بابیان  کازرون 
دو  بالفاصله  آتش سوزی  خبر 
به  ایستگاه  دو  از  عملیاتی  تیم 
افزود:  شدند،  اعزام  حادثه  محل 
آتش سوزی خارج از زمان شیفت 
هیچ  و  داد  رخ  مدرسه  آموزشی 
حضور  مدرسه  در  دانش آموزی 

نداشت.
حادثه  علت  صادق زاده  گفته  به 

در دسترس بررسی است.

پستی  امانات  گمرک  مأموران 
ساری در استان مازندران از داخل 
تشک بچه تریاک کشف کردند.
از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
ایران،  گمرک  عمومی  روابط 
پستی  امانات  گمرک  مأموران 
پس  مازندران  استان  در  ساری 
بسته  یک  به  شدن  مشکوک  از 
محموله  اطالعات  رصد  با  پستی 
بسته  کنترل  و  بررسی  حین  در 
و  تشک  کفش،  شلوار،  شامل 
مخدر  ماده  وجود  متوجه  بالش، 

در داخل تشک بچه شدند.
از  بررسی  از  پس  مأموران  این 
 990 و  کیلو  یک  پستی  بسته 
ماده  گرم   365 حدود  گرمی 
و  کشف  تریاک  نوع  از  مخدر 

ضبط کردند. 
بر اساس این گزارش ماده مخدر 
به شکل ماهرانه ای و شبیه به الیه 

جاسازی شده  تشک  در  چسب 
بود.

الکترونیکی  با  گزارش،  بنابراین 
رصد  امکان  و  گمرک  شدن 
اسناد،  با  آن  تطبیق  و  محموله 
این  شدن  مجهز  با  هم چنین 
کنترلی  دستگاه های  به  سازمان 
کشفیات  موادیاب،  سگ های  و 
مأموران  توسط  مخدر  مواد 
داشته  قابل توجهی  رشد  گمرک 

است.
آمار رو به رشد کشفیات قاچاق 
توسط مأموران گمرک ایران، در 
سال های اخیر موردتوجه سازمان 
و  قرارگرفته  گمرک  جهانی 
سال  در  توانست  ایران  گمرک 
مواد  قاچاق  کشفیات  در   2017
مخدر جایگاه اول و در کشفیات 
را  دوم  رتبه  کاال  قاچاق  انواع 

کسب کند.

حمل  اتهام  به  حالی  در  نوجوان  پسر 
مواد افیونی در دادگاه محاکمه شد که 
ادعا کرد برای جلب توجه پدرش و به 
دست آوردن دل او بسته مشکوک را 

برای وی جابه جا کرده است.
ساله   15 فرهاد  جام جم،  گزارش  به 
ششم شهریور امسال وقتی می خواست 
در  پدرش  به  را  مشکوک  بسته ای 
مأموران  از سوی  برساند  تهران  شرق 
شد.  دستگیر  نبرد   132 کالنتری 
بدنی  بازرسی  در  پلیس  مأموران 
گرم   31 حاوی  بسته ای  نوجوان  پسر 
هروئین و ده گرم شیشه کشف و پسر 
نوجوان را بازداشت کردند. این متهم 
در بازجویی ها گفت قصد داشته مواد 
را از خانه ناپدری اش در خیابان شوش 
به خانه پدرش در شرق تهران برساند.
کیفری  دادگاه  چهارم  شعبه  در  متهم 
رسیدگی  ویژه  که  تهران  استان  یک 
به جرائم اطفال است به ریاست قاضی 
عبداللهی و با حضور یک قاضی پای 

میز محاکمه ایستاد.
زندگی اش  جزئیات  تشریح  در  وی 
است.  معتاد  سال هاست  پدرم  گفت: 
شد  جدا  او  از  مادرم  خاطر  همین  به 
ولی  کرد؛  ازدواج  جوان  مردی  با  و 
چون مادرم هم به دام اعتیاد افتاده بود 
شش ماه قبل به اتهام حمل مواد مخدر 
است.  زندان  در  حاال  و  شد  بازداشت 
ناپدری ام زندگی  با  این مدت من  در 
از  قبل  روز  یک  این که  تا  می کردم 
در  مقابل  پدرم  شوم  بازداشت  این که 
خانه آمد و بسته ای مشکوک را به من 
را  بسته  فردا  خواست  من  از  او  داد. 
مقابل در خانه اش ببرم و به او تحویل 
با  من  می دید  این که  از  پدرم  دهم. 
ناپدری ام زندگی می کنم ناراحت بود، 
دست  به  و  او  کردن  خوشحال  برای 

آوردن دلش قبول کردم.
وی ادامه داد: صبح باآنکه گواهی نامه 
رانندگی نداشتم سوار ماشین ناپدری ام 
در  برسانم.  پدرم  به  را  بسته  تا  شدم 
میان راه یکی از دوستان پدرم که او 
هم معتاد است مرا دید و سوار ماشین 
پلیس  مأموران  بعد  دقیقه  چند  شد. 
سررسیدند و مرا بازداشت کردند. باور 
مرا  پدرم  این که  برای  فقط  من  کنید 
مانند قبل دوست داشته باشد دست به 
این کار زدم. من نزدیک به هفت ماه 
تربیت  و  اصالح  کانون  در  است که 

هستم و حاال از قضات دادگاه تقاضای 
بخشش دارم.

دفاع  به  متهم  این  مدافع  وکیل  سپس 
این که  به  توجه  با  و گفت:  پرداخت 
خانواده ای  در  و  دارد  سال   15 متهم 
حرمت  و  بزرگ شده  نابه سامان 
به درستی  شده  مرتکب  که  را  عملی 
تقاضای  دادگاه  از  است،  نمی دانسته 

تخفیف در مجازاتش رادارم.
وارد  قضایی  هیئت  جلسه  پایان  در 

شور شد تا رأی صادر کند..
چقدردرسخواندهای؟

یک  خواندم.  درس  راهنمایی  دوم  تا 
سال بود که ترک تحصیل کرده بودم.

چرادرستراادامهندادی؟
شرایط خانوادگی ام به نحوی نبود که 

بتوانم درس بخوانم.
کارمیکردی؟کارگر بودم و سقف 

کاذب نصب می کردم.
چندخواهروبرادرداری؟

حاال  که  دارم  کوچک  خواهر  یک 
زندگی  شهرستان  در  مادربزرگم  با 

می کند.
شغلپدرتچیست؟
نقاش ساختمان است.

چراپدرومادرتازهمجداشدند؟
پدرم معتاد بود و مدام مادرم را کتک 

می زد.
ناپدریات با چهمدتاستمادرت

ازدواجکردهاست؟دو سال.
شغلناپدریاتچیست؟

بدی  درآمد  و  است  کاشی کار  او 
ندارد.

مادرت و تو با ناپدریات رابطه
به  نیست.  بدی  مرد  او  بود؟ چطور
همین خاطر هم وقتی مادرم به زندان 
منطقه  ناپدری ام در  افتاد من در خانه 

شوش زندگی می کردم.
ازمادرتخبرداری؟

دو ماه قبل از کانون به زندان رفتم و 
مادرم را مالقات کردم.

مادرتچرابهزندانافتاد؟
خودش  مصرف  برای  است.  معتاد  او 
که  داشت  خانه  در  مواد  گرم  سه 

بازداشت شد.
چهکار داری قصد شوی آزاد اگر

کنی؟
با  و  می روم  مادربزرگم  خانه  به 
خواهرم زندگی می کنم و دیگر سمت 

هیچ خالفی نمی روم.

جوانان  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  پایان  در  خوزستان  فوالد  تیم 
به عنوان نایب قهرمانی رسید.

به گزارش ایرنا تیم جوانان فوالد خوزستان با شکست برابر تیم گل 
گهر سیرجان از جام قهرمانی دور ماند و با عنوان نایب قهرمانی در 

این فصل به کار خود پایان داد.
در آخرین هفته از رقابت های لیگ برتر جوانان تیم فوالد خوزستان 
درحالی که برای کسب عنوان قهرمانی به یک پیروزی نیاز داشت، 
با نتیجه 3 بر 1 مغلوب تیم گل گهر سیرجان شد و بر سکوی دوم 

رقابت های لیگ برتر قرار گرفت.
نیمه نخست این دیدار بدون ردوبدل شدن توپی از دروازه ها خاتمه 
از حریف خود  ابتدا در دقیقه 50 فوالدی ها  نیمه دوم  اما در  یافت؛ 
تساوی  گل  به  نژاد  عالی  علی  توسط   60 دقیقه  در  و  افتادند  عقب 

بخش رسیدند.
با توجه به نیاز سرخ پوشان به سه امتیاز این دیدار، تمامی بازیکنان 
این تیم در دقایق باقیمانده روی دروازه حریف خیمه زدند که این امر 
موجب شد در دقایق 60 و 91 دروازه فوالدی ها باز شود و درنهایت 

بازنده این بازی شوند.

در پایان این رقابت ها تیم فوالد خوزستان از مجموع 22 بازی انجام  
شده به 15 برد، 2 تساوی و پنج شکست دست  یافت و در کل 47 

امتیاز کسب کرد.
شاگردان خدریان )تیم فوالد خوزستان( همچنین با 41 گل زده عنوان 
به  این فصل را  برتر جوانان در رقابت های  برترین خط حمله لیگ 

خود اختصاص دادند و تنها تیم بدون شکست در خانه لقب گرفتند.
تیم نفت اهواز دیگر نماینده استان در این هفته میزبان تیم سپاهان بود 
که با نتیجه چهار بر صفر تن به شکست داد. این نماینده استان در 
پایان این مسابقات با 28 امتیاز در مکان هشت رده بندی جای گرفت.
گفتنی است تیم سپاهان اصفهان موفق به کسب عنوان قهرمانی این 

دوره از مسابقات شد.

انجمن هنرهای رزمی کارگران  رزمی کاران مرودشت در قالب تیم 
فارس در مسابقات جهانی ورزش های رزمی شرکت کرده و مدال های 

خوش رنگی را برای مرودشت و فارس به ارمغان آورند.

و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
به  جهان  رزمی  ورزش های  مسابقات  مرودشت،  شهرستان  جوانان 

میزبانی ایران برگزار شد.
انجمن هنرهای رزمی کارگران  رزمی کاران مرودشت در قالب تیم 

فارس در مسابقات جهانی ورزش های رزمی شرکت کردند.
و  مصطفی پور  حسین  ناصریان،  علیرضا  را  منتخب  تیم  این  اعضای 
سعید رضایی رحیمی تشکیل داده و در این رقابت ها توانستند با غلبه 
بر حریفان مدال های خوش رنگی را برای مرودشت و فارس به ارمغان 

آورند.
علیرضا ناصریان در وزن منفی 57 در رشته مبارزات آزاد مدال طال 
برنز  مدال  به کسب  موفق  نیز  را کسب کرد و حسین مصطفی پور 

سالح های سرد این دوره از مسابقات شد.
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سخت ترین غذاب به مردم در روز قیامت 
مربوط به پیشوای ظالم است.

             

روزنامه

جابه جایی مواد مخدر به خاطر پدردام تلگرامی آرایشگر شیطان صفت برای دختران نوجوان

مهار آتش سوزی یک مدرسه در کازرون

کشف تریاک جاسازی  شده در تشک بچه! 

جوانان فوالد خوزستان بر 
سکوی دوم لیگ برتر فوتبال 

کشور ایستادند

 مدال های رنگارنگ ارمغان رزمی کاران مرودشت 
از مسابقات جهانی

برگزاری مسابقات کونگ فو پرثوا به مناسبت یادواره 
شهدای شهرستان پاسارگاد

1013 هیئت و باشگاه ورزشی در بوشهر فعال است

دیدار رئیس جدید هیئت کشتی کازرون با 
امام جمعه این شهر

تیم سیدان در مسابقات تنیس روی میز بخش های استان 
فارس سوم شد

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره ورزش و جوانان  روابط عمومی 
یادواره شهدای  مناسبت  به  پاسارگاد، 
شهرستان پاسارگاد مسابقات کونگ فو 
پرثوا توسط اداره ورزش و جوانان در 

برگزار  حاجی پور  شهید  رزمی  سالن 
با هم  پاسارگادی  و کونگ فو کاران 
به رقابت پرداختند و نفرات اعزام به 
مسابقات استانی که بیست فرودین ماه 

برگزار خواهد شد، انتخاب شدند.

استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بوشهر گفت: یک هزار و 13 هیئت 
در  سازمان یافته  به صورت  باشگاه  و 
این  در  ورزشی  مختلف  رشته های 

استان فعالیت می کنند.
با  گفت وگو  در  بهروزیان فرد  احمد 
شمار  این  افزود:  خورموج  در  ایرنا 
هیئت   380 استانی،  هیئت   43 شامل 
ورزشی  باشگاه   590 و  شهرستانی 

است.
دولت  حمایت های  کرد:  اضافه  وی 
باعث شده تا استان بوشهر درزمینه ی 
و  تکمیل  و  قهرمانی  ورزش های 
خوبی  کارهای  زیرساخت ها  تجهیز 

انجام شده است.
 60 امسال  افزود:  بهرویان فرد 

تکمیل  و  توسعه  برای  ریال  میلیارد 
شهرستان  در  ورزشی  زیرساخت های 
بعضی  که  است  شده  هزینه  دشتی 
سالن  ازجمله  پروژه ها  این  از 
به  و  تکمیل  ساحلی  زیارت  ورزشی 

بهره برداری رسید.
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
 21 گذشته  سال   4 در  گفت:  بوشهر 
و  شهرها  در  مصنوعی  چمن  زمین 
روستاهای شهرستان دشتی ساخته و به 

بهره برداری رسید.
از  شماری  آیینی  در  همچنین 
خورموج  شهر  فوتبال  پیشکسوتان 
مؤسس  منفرد  غالم  حاج  ازجمله 
نیم قرن  با  خورموج  ایرانجوان  باشگاه 

سابقه ورزشی تجلیل شدند.

خبرنگاروعکاس/علیرضاگلچین:
جدید  رئیس  مالیری  نادر  دیدار 
اعضای  و  کازرون  کشتی  هیئت 
مالیری،  عباس  کشتی  هیئت 
اردکانی،  محمد  دهقان،  علی اکبر 
مهربان،  عظیم  مردانی،  صمد 

شهر  امام جمعه  با  گلچین  علیرضا 
مالی  مشکالت  بررسی  و  کازرون 
پیش آمده  مشکل  و  کشتی  هیئت 
فرنگی  کشتی  مربی  برای 
برگزار  جلسه ای  مهربان   عظیم 

شد.

مسابقات  در  مرودشت  سیدان  تیم 
قهرمانی تنیس روی میز بخش های 
استان فارس، عنوان سوم را کسب 
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به  کرد. 
اداره ورزش  از روابط عمومی  نقل 
مرودشت،  شهرستان  جوانان  و 
میز  روی  تنیس  قهرمانی  مسابقات 
تنیس  خانه  در  استان  بخش های 
در  شد.  برگزار  شیراز  میز  روی 
با  زرقان  بخش  تیم  مسابقات  این 
تیم  و  شد  قهرمان  حریفان  بر  غلبه 
قرار  دوم  جایگاه  در  شهر  جنت 
رونیز  و  سیدان  تیم های  گرفت. 
جایگاه  در  مشترک  به صورت  نیز 
ربیعی،  مجتبی  گرفتند.  قرار  سوم 
عبدالرحمان هادی، احمدرضا طیبی 
قهرمان  تیم  اعضای  هادی  قاسم  و 
را تشکیل دادند. قاسم رهبر، سجاد 
ایوب  و  تندرو  حسین  خادمی، 

اسماعیلی در تیم جنت شهر داراب 
زارع،  محمدصادق  کردند.  بازی 
عبدالهی  ایرج  و  فارسی  رحیم 
را  مرودشت  سیدان  تیم  اعضای 
استهبان  رونیز  تیم  و  داده  تشکیل 
علیرضا  محسنی،  محمد  ترکیب،  با 
بیگی  علی  امیرحسین  موردینی، 
این  در  درخشان  حسن  امیر  و 
بخش  در  کرد.  شرکت  بازی ها 
عبدالرحمان  مسابقات  این  انفرادی 
هادی از زرقان قهرمان شد و سجاد 
بر  داراب  شهر  جنت  از  خادمی 
گرفت.  جای  نایب قهرمانی  سکوی 
احمدرضا طیبی دیگر نماینده زرقان 
دشمن  از  هوشیار  عمار  همراه  به 
انفرادی به صورت  زیاری در بخش 
قائد  غالمرضا  شدند.  سوم  مشترک 
ملی مرودشت قضاوت  شرفی داور 

این دیدارها را بر عهده داشت.


