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دوشنبه

مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور
هیئت وزنهبرداری خوزستان به مقام
دوم رسید .در مسابقات رده سنی
جوانان و بزرگساالن نیز خوزستان
بار دیگر به مقام اول رسید و در رده
پیشکسوتان سوم کشور شدند.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری گفت:
در مسابقات بینالمللی نوجوانان
آسیا افشین طاهری دو نشان نقره
کسب کرد؛ همچنین در رقابتهای
جوانان آسیا رحمان اورامه دو طال و
یک نقره کسب کرد .در مسابقات
جوانان جهان نیز اورامه به دو نشان
برنز رسید؛ همچنین در رقابتهای
بزرگساالن جهان سید ایوب
موسوی  2نشان نقره به دست آورد
که افتخار بزرگی بود.
وی ادامه داد :در مسابقات جام فجر
نیز تیم منتخب خوزستان با  22نشان
طال اول شد؛ همچنین در رقابتهای
باشگاههای آسیا تیم مناطق نفتخیز
جنوب قهرمان شد؛ در مسابقات
المپیک پیشکسوتان شمس از
خوزستان با شکستن رکورد جهان به
نشان طال رسید.
وی گفت :امیدواریم تیم ملی حفاری
که در لیگ برتر جوانان به مقام
قهرمانی دستیافت امسال در لیگ
بزرگساالن وزنهبرداری تیم داری
کند .وی بابیان اینکه بحث برگزاری
کالسهای علمی و مربیگری نیز
نقطه عطفی در هیئت خوزستان بود،
گفت :فعالیتهایی که در سال 96
توسط هیئت وزنهبرداری خوزستان
صورت گرفت منجر به این شد که
خوزستان با  1545امتیاز در صدر
استانهای کشور قرار گیرد.

حـــــــــوادث

کاهش  200درصدی سرقت منزل و تصادفات
فوتی در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از
کاهش  200درصدی سرقت
منزل در ایام نوروز سال  97در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل
در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین ارجمند در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،با اعالم این خبر
گفت :با تشدید فعالیتهای
قرارگاه مبازره با سرقت،
افزایش گشتهای خودرویی
و پاسهای پیاده و همت و
تالشهای شبانهروزی کارکنان،
شاهد کاهش انواع سرقتها
بخصوص کاهش  200درصدی
سرقت منزل در این شهرستان
بودهایم.
سرهنگ ارجمند ،تالش و
پشتکار شبانهروزی کارکنان،
هدفمند کردن واحدهای گشت،
بلوکبندی حوزه استحفاظی،
تشدید فعالیتهای قرارگاه
مبارزه با سرقت ،ایجاد انگیزه

خدمتی در کارکنان به دلیل
صمیمیت و احترام متقابل و از
همه مهمتر همراهی و مشارکت
آحاد مختلف مردم با پلیس را
ازجمله اقداماتی برشمرد که
در کاهش سرقت و افزایش
کشفیات نقش بسزایی داشتهاند.
این مقام انتظامی تصریح کرد:
در بحث تصادفات جادهای نیز به
حمد الهی و با تالش شبانهروزی
همکاران ،شاهد کاهش 200
درصدی تصادفات فوتی نیز در
این حوزه هستیم.
وی در پایان از تمامی شهروندان
درخواست کرد :با ارائه
پیشنهادات سازنده خود ،نیروی
انتظامی شهرستان را در انجام
بهتر مأموریتها یاری رسانند
و هرگونه موارد مشکوک در
خصوص موضوعات امنیتی و
اجتماعی را در اسرع وقت از
طریق مرکز فوریتهای پلیس
 110به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی ارسنجان از
توقیف یک دستگاه تریلر
کشنده و کشف  21هزار و
 560لیتر فراورده نفتی از نوع
«اکستواکت» در آن شهرستان
خبر داد.
سرهنگ احمد فداکار در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،در بیان جزئیات
دقیق این خبر گفت :در پی
تشدید اقدامات انتظامی و برخورد
قاطع با قاچاقچیان ،مأموران پلیس
آگاهی شهرستان ارسنجان مطلع
شدند شخصی به هویت معلوم با
یک دستگاه تریلر قصد انتقال
سوخت قاچاق به استانهای دیگر
دارد.
وی افزود :موضوع در دستور کار
مأموران قرار گرفت و با برپایی
تور ایست و بازرسی خودرو را

مشاهده و برای بررسی بیشتر آن
را به پلیس آگاهی انتقال دادند.
سرهنگ فداکار بابیان اینکه در
بازرسی از این تریلر 21 ،هزار و
 560لیتر فراورده نفتی قاچاق از
نوع «اکستواکت» کشف شد،
تصریح کرد :در این زمینه یک
نفر قاچاقچی دستگیر و پس از
تشکیل پرونده مقدماتی بهمنظور
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع
قضائی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان
در خاتمه با تأکید بر استمرار
طرحهای عملیاتی مبارزه با قاچاق
بهصورت برنامهریزیشده ،اظهار
کرد :پدیده قاچاق عالوه بر ضربه
زدن به اقتصاد کشور زمینهساز
جرائم دیگری در جامعه میشود
و مقابله با آنیکی از اولویتهای
کاری پلیس به شمار میرود.

کشف بیش از  21هزار لیتر سوخت قاچاق
در ارسنجان
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

دبیر فدراسیون وزنهبرداری:
مبارزه با دوپینگ مهمترین نقطه عطف
فدراسیون وزنهبرداری است

دبیر فدراسیون وزنهبرداری گفت:
مهمترین نقطه عطف فدراسیون
وزنهبرداری مبارزه جدی با دوپینگ
است و با خاطیان این امر برخورد
جدی خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا ،محسن بیرانوند
در مجمع ساالنه هیئت وزنهبرداری
خوزستان در اهواز اظهار کرد:
اگر بنا بود که  2سال پیش در
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری کشور
تست دوپینگ بگیریم حتی مربیان
ورزشکاران نیز از تست دادن فرار
میکردند؛ اما امروز همه جامعه
وزنهبرداری کشور بهراحتی با سیستم
مبارزه با دوپینگ کنار آمدهاند.
بیرانوند در ادامه با گرامیداشت یاد
محمدزمان مهمدی ،بهمن مطلق
و علی علیزاده سه مربی ارزنده
خوزستانی وزنهبرداری کشورمان
افزود :بسیاری از وزنهبرداران کشور
شاگردان این عزیزان بودند که
اکنون در حیات نیستند .وی ادامه
داد :اکنون جامعه ما در هر کاری
نیاز مبرمی به اخالقمداری دارد و
اگر قرار باشد رزومهای از هیئت
وزنهبرداری خوزستان داده شود اتحاد
و همدلی در بین اعضای وزنهبرداری
خوزستان مهمترین عامل در رونق
این رشته است.
وی با اشاره به اینکه وزنهبرداری
خوزستان پارسال در تمامی ردههای
سنی روی سکو بود که افتخار
بزرگی به شمار میرود ،افزود:
پارسال  6وزنهبردار از خوزستان
در جشنواره وزنهبرداری نوجوانان
شرکت کردند که یکی از آنها
جزو  23نخبه بود؛ همچنین در
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هرچقدر برای مردم کارکنیم
بازهم کم است

مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت :هرچقدر برای مردم کارکنیم
باز هم کم است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری
و اطالعرسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس ،حیدرعلی کامیاب
کالنتری که در حاشیه سفر دوروزهاش به جنوب فارس سخن
میگفت ،هدف از این سفر را شرکت در شورای اداری ،بررسی
طرحهای عمرانی در حوزه ورزش و دیدار و گفتوگو با اهالی
ورزش این قسمت از استان عنوان کرد و افزود :مردم ما ،مردمی
شریف و قدرشناس هستند که خصایل باعث میشود تا سعی کنیم
خدمتگزاری به آنها را هیچگاه تعطیل نکنیم.
وی بازدید از زمین چمن مصنوعی در حال احداث شهر عالمرودشت،
بازدید از دو پروژه درروستاهای چاه کوروکمالی ،کلنگزنی زمین
چمن مینیفوتبال روستای دهنو از توابع عال مرودشت ،بازدید از

سالن  1500متری شهدای رمضان المرد و بازدید از مجموعه ورزشی
در حال ساخت پارسیان المرد را ازجمله برنامههای این سفر عنوان
کرد و گفت :پروژه زمین چمن مصنوعی فوتبال عالمرودشت یک
پروژه بزرگ و بسیار حائز اهمیت است و نگاه ورزشی شهردار و
شورای اسالمی شهر عالمرودشت قابلتحسین است.
کامیاب افزود :من از مشارکتشان در این پروژه تشکر میکنم و
انشاءاهلل با عزمی راسخ این پروژه را به سرانجام خواهیم رساند.
کامیاب هزینه کردن در ورزش را سرمایهگذاری برای سالمت
جامعه و پرورش نسلی با جسم و روح سالم دانست و افزود :هرچقدر
در حوزه ورزش و برای جوانان عزیز کارکنیم باز هم کم است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس در بخش دیگری از صحبتهایش
با اشاره به دیدار با یکی از خیرین ورزشی منطقه به نام رمضان بدری
خواستار حضور بیشازپیش خیرین در حوزه ورزش شد و گفت:
هرچند سال اخیر خیرین ورزشی نقش قابلتوجهی در اعتالی ورزش
استان داشتهاند.
کامیاب با اشاره به تجربه خوب حضور خیرین در اموری مانند
مدرسهسازی و اقدامات عامالمنفعه افزود :خیرین هیچ انتظاری از
ما ندارند؛ زیرا متوجه این قضیه هستند که اگر به جوانان شهر
خود کمک کنند قطعًا به شکوفایی استعدادهای آنها ،پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد و شادی و نشاطشان کمک
کردهاند.

ووشوکاران فارس به اردوی تیم ملی جوانان رفتند

دبیر هیئت ووشو فارس گفت :سرمربی تیم ملی جوانان 2 ،ووشوکار
اهل فارس را به اردوی تیم ملی برای شرکت در رقابتهای جهانی
دعوت کرد و این ورزشکاران به این اردو رفتند.
سید یاسر موسوی در گفتوگو با ایرنا بیان کرد :محمد فرهادی
در وزن منهای  60کیلوگرم و علی پورکریم در وزن منهای 48
کیلوگرم ورزشکاران استان فارس هستند که به این اردو دعوت
شدند .وی اضافه کرد :این دو ورزشکار در رقابتهای انتخابی تیم
ملی پس از پشت سر گذاشتن حریفان خود جواز حضور در اردوی
تیم ملی را کسب کردند.
دارد.
ادامه
هفته
یک
مدت
به
ملی
تیم
دبیر هیئت افزود :اردوی
در رقابتهای جهانی که از بیستم تیر  97در کشور برزیل برگزار
حضور
برای
را
خود
ایران
جوانان
ووشو
ملی
موسوی ادامه داد :تیم
میشود ،آماده میکند.

ورزش صبحگاهی در محلههای یاسوج توسعه مییابد
رئیس هیئت ورزشهای همگانی
کهگیلویه و بویراحمد گفت :ورزش
صبحگاهی و عصرگاهی بهزودی در
محلههای شهر یاسوج مرکز این استان
توسعه مییابد.
محمدعلی رهامی در گفتوگو
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در
این طرح بهقیدقرعه به تعدادی از
شرکتکنندگان جوایزی اهدا میشود.
وی هدف هیئت ورزشهای همگانی
کهگیلویه و بویراحمد از اجرای این
طرح را ایجاد نشاط و شادابی هر چه
بیشتر بین مردم شهر یاسوج اعالم
کرد.
رهامی افزود :بر اساس این طرح هر
هفته در یکی از محلههای شهر یاسوج
ورزش صبحگاهی و عصرگاهی
به همراه دیگر رقابتهای ورزشی
برگزار خواهد شد.

آدمربایی ساختگی برای ازدواج

وی بیان کرد :یکشنبه  26فروردین
در مجموعه ورزشی دولتآباد شهر
یاسوج و با حضور جمعی از مسئوالن
اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه
و بویراحمد ورزش عصرگاهی
برگزار شد و بهقیدقرعه به شماری از
افراد شرکتکننده جوایزی ازجمله
دوچرخه ،البسه ورزشی و ظروف
آشپزخانه اهداشد.
رهامی عنوان کرد :نیمه دوم سال
گذشته اقدامهای فرهنگی مطلوبی
برای تشویق قشرهای مختلف
مردم کهگیلویه و بویراحمد به
ورزش همگانی و برگزاری ورزش
صبحگاهی و عصرگاهی انجام شد.
وی اظهار داشت :تیر امسال همایش
پیادهروی خانوادگی با حضور شبکه
سوم سیما در شهر یاسوج برگزار
میشود.

تالش آتشنشانان برای نجات پسربچه سهساله
از چاه  20متری

کارگر ساختمانی وقتی نتوانست خانواده دختر موردعالقهاش را راضی
به ازدواج کند ،دست به اقدام عجیبی زد .او با طراحی آدمربایی
ساختگی ،دختر جوان را همراه خود برد.
به گزارش جامجم 5 ،فروردین امسال مردی با حضور در پلیس آگاهی
مشهد از ناپدید شدن خواهر  28سالهاش خبر داد.
شاکی به افسر تحقیق گفت :من و بقیه اعضای خانواده عصر  4فروردین
برای شرکت در جشن عروسی به خانهیکی از اقوام رفتیم؛ اما شب که به
خانه بازگشتیم ،با صحنه عجیبی روبهرو شدیم .وسایل خانه بههمریخته
بود و از خواهرم خبری نبود .زمانی که در حال جستوجو در اتاقها
بودیم ،متوجه شدیم مقداری از پولهای موجود در خانه همراه مدارک
هویتی خواهرم و گوشی تلفن همراه او نیز ناپدید شده است.
شاکی ادامه داد :نمیدانستیم چه بالیی سر او آمده است .برای یافتن
خواهرم به خانه اقوام ،دوستان و حتی همسایهها رفتیم تا ردی از او پیدا
کنیم که بینتیجه بود .سرانجام فردی غریبه از طریق تلفن کارتی با
خانهمان تماس گرفت و اعالم کرد خواهرم را ربوده و با خودش برده
و این سزای خانوادهای است که نمیگذارند دخترشان ،خودش مرد
زندگیاش را انتخاب کند.
با تشکیل پرونده قضایی تحقیقات پلیسی برای یافتن تماسگیرنده
مرموز و یافتن دختر جوان ادامه داشت تا اینکه چند روز بعدازاین
ماجرا مأموران به سرنخهایی دست یافتند که نشان میداد تلفن کارتی
مربوط به یکی از محلههای شهر کرج بوده و عالوه بر آن چند روز قبل
از ناپدید شدن مرموز دختر جوان با مردی در محله مهرویالی کرج با
او تماس گرفته بود .همین سرنخ کافی بود که روند رسیدگی به پرونده
وارد مرحله جدیدی شود.
این در حالی بود که سه برادر دختر ناپدیدشده زمانی که متوجه ماجرا
شدند بی آنکه پلیس را در جریان قرار دهند دست به کارآگاه بازی
عجیبی زدند .آنها از شهر مشهد برای یافتن این مرد به مهرویالی
کرج آمدند.

آنها دو روز در اطراف خانه وی کشیک دادند تا اینکه روز سوم با
یافتن این مرد که سرایدار ساختمانی بود ،او را بهزور و تهدید داخل
خودرویشان انداختند و به یکی از محلههای تهران آوردند .آنها مرد
افغان را چندساعتی بازجویی کردند و کتکش زدند؛ اما زمانی که
نتوانستند اطالعاتی از خواهرشان به دست بیاورند وی را به اداره آگاهی
تهران آورده و تحویل دادند.
مرد جوان در جریان تحقیقات به افسر تحقیق گفت :من دو سال است
که همراه همسرم در خانهای در محله مهرویالی کرج بهعنوان سرایدار
کار میکنیم و این سه مرد را نمیشناسم .آنها بهزور کتکم زدند و با
خود به اداره پلیس آوردند .من خواهر آنها را ندیدهام؛ اما میدانم او با
یکی از دوستان من به نام غالم که کارگر ساختمانی بود ،از یک سال
پیش در تلگرام دوست شده و باهم در ارتباط بودند.
وی افزود :آنها تصمیم به ازدواج گرفته بودند؛ اما خانواده آن دختر
مخالف این ازدواج بودند و حتی او را تهدید کرده بودند در صورت
ازدواج او با غالم ،بالیی سر هردوی آنها میآورند .گمان میکنم
آنها این آدمربایی ساختگی را راه انداختهاند تا بتوانند باهم ازدواج
کنند.
با اطالعاتی که او در اختیار پلیس قرارداد روند رسیدگی به پرونده وارد
مرحله جدیدی شد .پلیس در جستوجوی دختر جوان و مرد موردعالقه
اوست تا به این آدمربایی ساختگی پایان دهد.

تغییر نام مرد زندانی و مرگ او در زندان ،خانوادهاش را با دردسر
روبهرو کرد.
به گزارش جامجم ،اوایل هفته گذشته زنی جوان با حضور در شعبه نهم
بازپرسی دادسرای جنایی تهران درخواست کرد برای برادر گمشدهاش
جواز دفن صادر شود.
شاکی زن به افسر تحقیق گفت :برادرم در کار خالف بود و چند
سال قبل رابطهاش را با خانواده قطع کرد و از او خبری نداشتیم .بارها
در این سالها در جستوجویش بودیم و حتی در کالنتری محلهمان
گمشدن او را خبر دادیم؛ اما تالشهایمان برای یافتن او بینتیجه ماند.
چند روز پیش که بهطور اتفاقی به محله قدیمیمان رفته بودم از طریق
دوستان برادرم متوجه شدم او آذر سال  94در زندانی در کرج فوت
کرده است .بعد از چند روز هم جسد او در گورستان دفن شده است.
زمانی که این موضوع را شنیدم جستوجو کردم که معلوم شد برادرم
فوت کرده اما بانام دیگری دفن شده است .میخواهم جواز دفن جدید
بانام او صادر شود که ثبتاحوال فوت برادرم را ثبت کند؛ چراکه دفن
او بانام دیگری برایمان دردسرساز شده است.

با شکایت زن جوان دستور قضایی برای روشن شدن ابعاد این پرونده
صادر شد .مأموران در جریان تحقیقات اولیه متوجه شدند جوان
فوتشده دارای چند فقره سابقه کیفری در ارتباط با مواد مخدر بود
و آخرین بار هم آذر  94به اتهام حمل و نگهداری  260گرم شیشه
دستگیر و از سوی قاضی دادگاه انقالب به زندانی در کرج منتقلشده
بود اما باگذشت چند روز در زندان فوت کرده است.
با این سرنخ ،مأموران از مسئوالن زندانی که متهم در آنجا فوتشده
بود ،تحقیق کردند که معلوم شد تصویر زندانی فوتشده با برادر
شاکی مطابقت دارد اما نامی که او زمان ورود به زندان اعالم کرده
متفاوت است بنابراین با مشخص شدن این ماجرا با دستور قضایی
قرار شد که برای اطمینان بیشتر از هویت واقعی زندانی فوتشده،
اثرانگشت او که روی برگه صورتجلسه دادگاه انقالب ثبتشده با
اثرانگشتی که از او در اختیار پلیس و زندان بوده مطابقت داده شود.
بعدازاین که تطبیق این اثرانگشتها هویت واقعی جوان فوتشده
را تائید کرد ،مکاتبهای با ثبتاحوال انجام گیرد تا نام واقعی مرد
فوتشده ثبت شود.

دردسر تغییر نام مرد قاچاقچی

بیاحتیاطی و نبود ایمنی منجر به
سقوط وحشتناک پسربچه  3ساله
درون چاه آب  20متری شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان
آتشنشانی شیراز ،این حادثه به
سامانه  125آتشنشانی اطالع
داده شد که بیدرنگ گروه امداد
و نجات از ایستگاه  12و  7این
سازمان ساعت  13:30به سمت
روستای نیل گونک روانه شدند.
وصالی فرمانده عملیات سازمان
آتشنشانی دراینباره گفت:
پسربچه سهسالهای که دور از
خانواده مشغول بازی در باغ بود
ناگهان به داخل چاه  20متری
آب بدون حفاظ و ناایمن سقوط
کرد.
وی افزود :آتشنشانان بیدرنگ
با استفاده از تجهیزات امداد و

نجات ،وارد چاه شده و با استفاده
از نردبان آتشنشانی ،این پسربچه
را از چاه خارج کردند و به عوامل
اورژانس تحویل دادند.
وصالی ادامه داد :تکنسینهای
اورژانس پس از ارزیابی متوجه
شدند که کودک فاقد عالئم
حیاتی است که بالفاصله اقدامات
احیا انجام و پس از ظهور عالئم
حیاتی مصدوم به بیمارستان انتقال
داده میشود.
به گفته وی وضعیت کودک
وخیم گزارش شده است.
این فرمانده آتشنشانی تصریح
کرد :ایمنسازی اطراف چاه در
زمینهای کشاورزی و باغها
بسیار پراهمیت است و ممکن
است منجر به حوادث جبرانناپذیر
و خطرناک شود.

مرگ کوهنورد تنها ،در ارتفاعات دراک
با تالش  3روزه گروه امداد
و نجات کوهستان سازمان
آتشنشانی جسد کوهنورد
میانسال یافت و از ارتفاعات
جنوبی دراک به سطح زمین
منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان
آتشنشانی ،در پی تماس خانواده
یک کوهنورد با سامانه  125مبنی
بر مراجعت نکردن وی پس از
ساعتها کوهنوردی به منزل،
ستاد فرماندهی آتشنشانی شیراز
ساعت  14:00روز سهشنبه 21
فروردینماه زنگ گروه ویژه
امداد و نجات کوهستان از
ایستگاههای  4و  17را به صدا
درآورد و آتشنشانان بالفاصله
با تجهیزات ویژه نجات بهسوی
محل اعالم شده در ارتفاعات
دراک حرکت کردند.
مصطفی صفری فرمانده گروه
امداد و نجات کوهستان دراینباره
گفت :کوهنورد میانسال روز
دوشنبه عازم ارتفاعات دراک
شده و در پی گرفتار شدن در
ارتفاعات و گمشدن وی دچار
حادثه شده بود که خانواده وی

با ابراز نگرانی از نیروی انتظامی
و سازمان آتشنشانی برای یافتن
وی درخواست کمک کرده
بودند.
وی ادامه داد :آتشنشانان در روز
اول و در شرایط بسیار سخت
در ارتفاعات کوه به جستوجو
پرداختند که به نتیجه نرسیده و
ناچار پس از ساعاتی به ایستگاه
بازگشتند و با روشن شدن هوا
بار دیگر و در دو روز متوالی
عملیات جستوجو را از سر
گرفتند و پس از ساعتها تالش،
عاقبت در ظهر روز پنجشنبه
جسد مرد گمشده را در ارتفاعات
جنوبی یافتند.
صفری افزود :آتشنشانان به
کمک عوامل هاللاحمر جسد
مرد میانسال را بعد از کاور
کردن بر روی برانکارد فیکس
کرده و بعد از ساعتها پیادهروی
به پایین کوه انتقال داده و به
نیروی انتظامی تحویل دادند.
کارشناسان سازمان آتشنشانی
علت مرگ کوهنورد را ناآشنایی
با مسیر و سقوط از ارتفاع اعالم
کردند.

