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پروژه   ۲۳ اجرای  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشی عمرانی در شهرستان گچساران خبر داد.

و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
علوی  بویراحمد،  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی 
پروژه   ۲۳ اجرای  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

ورزشی عمرانی در شهرستان گچساران خبر داد.
سید محمدتقی علوی مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه بویراحمد بابیان 
شهرستان  در  ورزشی  عمران  پروژه   ۲۳ تعداد  هم اکنون  گفت:  خبر  این 

گچساران در دست اقدام است.
از مجموع  اینکه  بابیان  بویراحمد  و  مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه 
۲۳ طرح ورزشی در دست اقدام، تعداد ۹ طرح ورزشی عمرانی از اعتبارات 
اهدایی نفت هم اکنون در دست اجرا است، گفت: این پروژه ها شامل احداث 
پارک نفت بااعتباری به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال، کمک به مجموعه استخر 
زمین  احداث  به  ریال، کمک  میلیارد   ۴ مبلغ  به  بااعتباری  بانوان  ورزشی 
چمن مصنوعی در روستاهای پاکوه، جهادآباد، پشه کان، چهار بیشه، به مبلغ 
۲۰ میلیارد ریال است. وی ادامه داد: احداث سالن ورزشی چندمنظوره در 
روستای اسالم آباد بااعتباری به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، احداث سالن ورزشی 
چندمنظوره بانوان در روستاهای سرآب ننیز و ناصرآباد به مبلغ ۲۰ میلیارد 
ریال از مهم ترین طرح های اهدایی وزارت نفت در حوزه ورزش است که 

به شهرستان گچساران تخصیص داده شده است.
علوی با اشاره به اینکه این پروژه از پیشرفت فیزیکی ۱۰ الی ۷۰ درصد 
برخوردار هستند، گفت: مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال به طرح های ورزشی نفت 

اختصاص داده شده است.
از مجموع  اینکه  بابیان  بویراحمد  و  مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه 
این اعتبارات از محل اهدایی نفت تاکنون ۳۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال 
ریال  میلیون  میلیارد و ۷۵۲  تاکنون ۱۲  داده شده، تصریح کرد:  تخصیص 

هزینه شده است.
به  استانی  اعتبارات  به پروژه های ورزشی عمرانی دیگر که  ادامه  وی در 
ورزشی آب  سالن  تکمیل  هم اکنون  ابراز کرد:  داده شده،  تخصیص  آن ها 
شیرین به مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، احداث مجموعه ورزشی 
مبلغ  به  اتومبیل رانی  و  موتورسواری  و  کارتینگ  پیشنهادی  چندمنظوره 
سطح  در  مصنوعی  چمن  زمین های  پروژه های  تکمیل  ریال،  میلیارد   ۳
شهرستان بااعتبار ۷ میلیارد ریال، احداث زمین های چمن مصنوعی در سطح 
ریال،  میلیون   ۳۵۲ و  میلیارد   ۱۶ مبلغ  به  تخصیص یافته  بااعتبار  شهرستان 
تکمیل مجموعه ورزشی تختی گچساران بااعتباری به مبلغ ۸ میلیارد و ۸۷۳ 
میلیون ریال از پروژه های در دست اقدام است که اعتبارات استانی به این 

پروژه ها تخصیص داده  شده است.
علوی در ادامه به دیگر پروژه ها که محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار شده 
است، اشاره کرد و گفت: تکمیل سالن ورزشی با باکالن به مبلغ ۵ میلیارد 
و ۵۵۰ میلیون ریال، تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی گچساران به مبلغ ۱۴ 
میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال، تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی شهید بشارت 
به مبلغ ۴ میلیارد ریال، تکمیل مجموعه ورزشی شماره ۴ و ۳ به مبلغ ۱۰ 
میلیارد و ۴۰ میلیون ریال، احداث خوابگاه ورزشی به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال، تکمیل زمین ورزشی مظفرآباد به مبلغ یک ۱ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال و تکمیل مجموعه ورزشی شهید افراز به مبلغ ۵ میلیارد ریال 
ازجمله  ریال  میلیارد   ۹ مبلغ  به  گچساران  جوان  خانه  احداث  همچنین  و 
اقدام اداره ورزش و جوانان شهرستان گچساران که  پروژه های در دست 
جز اولویت کاری این اداره برای اتمام پروژه ها در سال جاری خواهد بود.

علوی در ادامه با اشاره به پروژه هایی که از محل اعتبارات استانی تأمین 
اعتبار می شود، بیان کرد: از مجموع ۱۴ پروژه عمرانی ورزشی در دست 
ورزشی  مجموعه  تکمیل  شیرین،  ورزشی آب  سالن  تکمیل  پروژه  اقدام، 
شهید  ورزشی  مجموعه  تکمیل  کالن،  بابا  ورزشی  سالن  تکمیل  تختی، 
عمرانی  فعالیت  مظفرآباد  روستای  در  ورزشی  زمین  تکمیل  و  بشارت 

ورزشی صورت گرفته است.
مبلغ  اینکه  بابیان  بویراحمد  و  و جوانان کهگیلویه  اداره ورزش  مدیرکل 
۸۵ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال به این طرح های استانی ورزش گچساران 
اختصاص داده شده، خاطرنشان کرد: تاکنون مبلغ ۴۰ میلیارد و ۵۱۸ میلیون 
ریال تخصیص یافته که از این میزان سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه 
شده است. وی گفت: این پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۳۰ الی ۱۰۰ درصد 

برخوردار هستند.
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کسی که دوست دارد قوی ترین مردم باشد، 
باید به خداوند توکل کند.

             

روزنامه

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

  ۲۳ پروژه ورزشی عمرانی 
در گچساران در دست اجراست

برپایی مسابقه پرس سینه و لیفت 
در بخش خشت کازرون

مسابقات دد لیفت جام شهید منفرد 
در گراش برگزار می شود

درخشش نونهاالن تکواندو کازرون 
در انتخابی فارس

در  کازرون  شهرستان  خشت  بخش 
مسابقات  برگزاری  شاهد  نوروز  ایام 
پرس سینه و لیفت به میزبانی باشگاه 

آذرخش بود.
علیرضا  خبرنگار/  و  عکاس 
با  مسابقات  از  دوره  این  گلچین: 
با  و  وزن   ۴ در  شرکت کننده   ۲۰
تنها  شفیعی  نصراهلل  شهید  سردار  یاد 
مستقیم  درنبرد  فارس  استان  شهید 
خلیج  در  که  جنایتکار  آمریکای  با 
 همیشه فارس به شهادت رسید، برگزار 

شد.
وزن  هر  اول  نفرات  به  پایان  در 

جوایزی اهدا گردید.
پرس سینه: 

 ۱۱۰ مرادی  فرشاد   -  ۷۲ وزن 
عارفی  آرش   -  ۷۹ وزن  کیلوگرم؛ 
۱۳۵ کیلوگرم؛ وزن ۸۶- احمد برومند 
فرهاد   +۸۶ وزن  و  کیلوگرم   ۱۴۵

مرادی ۱۶۰ کیلوگرم.
لیفت:

وزن ۷۲ فرشاد مرادی ۱۱۰ کیلوگرم؛ 
 ۱۴۵ روستاپور  رامین   ۷۵ وزن 
اسکندری  یاسین   ۸۶ وزن  کیلوگرم؛ 
۱۶۵ کیلوگرم و وزن ۹۵ فرهاد مرادی 

۲۱۰ کیلوگرم.

شهید  جام  لیفت  دد  بزرگ  مسابقات 
با حضور شهرستان های  محمود منفرد 
در  اردیبهشت ماه  استان  جنوب 

شهرستان گراش برگزار می گردد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره ورزش و جوانان  روابط عمومی 
بزرگ  مسابقات  گراش   شهرستان 

دد لیفت جام شهید محمود منفرد روز 
مجموعه  در  اردیبهشت ماه   21 جمعه 
ورزشی شهدا، سالن چندمنظوره شهدا 
رأس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

نوجوانان،  رده های  در  رقابت ها  این 
پیشکسوتان  و  بزرگ ساالن  جوانان، 

برگزار خواهد شد.

زن 40 ساله برای افشا نشدن راز خیانتش، نقشه قتل شوهر خود را با 
همدستی مرد موردعالقه اش به اجرا گذاشت. قاتل فراری برای قتل 
با اجیر کردن دو مرد با وعده پرداخت 50 میلیون تومان آن ها را 

با خود همراه کرد.
گذشته،  سال  دی   11 دقیقه   30 و   19 ساعت  جام جم،  گزارش  به 
مرد 50  قتل  از  و  تماس گرفت  پاسداران  با کالنتری 102  مردی 
ساله همسایه شان در طبقه چهارم آپارتمانی در محله شیان خبر داد.

حاضر  آنجا  در  ماجرا  بررسی  برای  که  زمانی  کالنتری  مأموران 
شدند، با جسد مردی میان سال در حالی روبه رو شدند که مقابل در 
ورودی خانه اش افتاده و شش ضربه چاقو به وی اصابت کرده بود.

در این مرحله یکی از مأموران کالنتری با سجاد منافی آذر، بازپرس 
کشیک قتل دادسرای جنایی تهران تماس گرفت و از قتل این مرد 

خبر داد.
مأموران با هماهنگی قضایی وارد آپارتمان مقتول شدند که در آنجا 
کیف و کوله پشتی، یک قبضه چاقو و یک گوشی تلفن همراه را 

یافتند.
ردپای قاتل روی خون مقتول

روی  تا  جسد  کنار  از  که  شدند  خونین  ردپاهای  متوجه  ادامه  در 
را  خانه  پای برهنه  با  قاتل  می رسید  نظر  به  و  داشت  وجود  پله ها 
ترک کرده، چراکه کفش های مردانه او در جاکفشی خانه مقتول 

جامانده بود.
از پنج  نیز تحقیق کردند که وی گفت:  از همسر مقتول  مأموران 
روز پیش دوست 27 ساله شوهرم به نام امین که از دوستان قدیمی 
ما  مهمان خانه  است،  خانوادگی مان  آشنایان  از  و 

و  من  امروز  بود.  برای شده  دخترم 
مهمانی  در  را شرکت  خانه 
دوست  کردیم.  نیز ترک  شوهرم 

از ما خداحافظی کرد و گفت می خواهد به همدان برود؛ درحالی که 
وسایل او در خانه مان مانده است.

ردپای 3 متهم در جنایت
با کشف این سرنخ و مشخص شدن هویت متهم فراری، او به اتهام 
قتل تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. مأموران در جریان تحقیقات 
و بازبینی دوربین مداربسته ساختمان محل جنایت، تصاویر ورود و 

خروج امین همراه دو جوان دیگر را به دست آوردند.
عالوه بر آن ها این سه نفر بعد از خروج همسر مقتول وارد خانه شده 
و ساعاتی پیش از بازگشت او بیرون رفته بودند. با به دست آمدن 
این تصاویر روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد. همین 
ماجرای  از  مقتول  زن  یابند  اطمینان  مأموران  که  بود  کافی  سرنخ 
حضور آن ها در خانه اش خبر داشته است؛ بنابراین او به عنوان یکی 

از مظنونان این جنایت بازداشت شد.
اعتراف به عشق پنهانی

زن 40 ساله در بازجویی ها همچنان منکر نقش داشتن در شوهرکشی 
بود؛ اما در جریان تحقیقات زمانی که پی برد مأموران اطالعاتی به 
از متهمان فراری  باامین یکی  او  دست آورده اند که نشان می دهد 
را  خود  سکوت  جنایت،  از  ماه  سه  باگذشت  داشته،  پنهانی  رابطه 

شکست و پرده از راز این جنایت برداشت.
متهم به افسر تحقیق گفت: امین لیسانس فیزیولوژی داشت و بیکار 
همراه  که  پیش  سال  چند  بود.  خانوادگی مان  آشنایان  از  او  بود. 
آنجا  در  را  او  بودیم  سفرکرده  کیش  به  خردسالم  دختر  و  شوهر 
مالقات کردیم. از آن موقع ارتباط دوستی او با شوهرم بیشتر شد 
پیدا  ادامه  خانوادگی مان  رفت وآمدهای  و 
کرد. او حتی مدتی را در خانه مان زندگی 
به  رفت وآمدهایش  جریان  در  می کرد. 
شدیم  عالقه مند  هم  به  کم کم  ما،  خانه 

و ارتباطمان شکل گرفت.
شوهرم  با  بار  چند  افزود:  وی 
خواستم  او  از  و  شد  دعوایم 
نکرد.  قبول  که  دهد  طالقم 
امین  و  من  پنهانی  ارتباط 
قبل  ماه  هشت  داشت.  ادامه 
از جنایت شوهرم به ارتباط ما 
مشکوک شد. باید او را از بین 
امین  با  را  موضوع  می بردیم. 
در میان گذاشتم، او قبول کرد 
نقشه قتل شوهرم را اجرا کنیم. 
از  را  شوهرم  بود  قرار  ابتدا 
بالکن خانه به پایین بیندازیم تا 
او بمیرد و ماجرا را خودکشی 
نشان دهیم که زنگ تلفن او به 
صدا درآمد و این کار انجام نشد. 
خوراندن  با  خواستیم  هم  یک بار 
کرده  بی هوش  را  او  مسموم  غذای 
و به قتل برسانیم که نشد. بعد از چند 
در  مخدر  مواد  گرفتیم  تصمیم  ماه 
خودروی شوهرم جاسازی کنیم تا با 
این ترفند پلیس او را دستگیر کند و 
بعدازاین که او به زندان افتاد، من طالق غیابی 

ناکام  هم  اقدام  این  در  کنم.  ازدواج  موردعالقه ام  مرد  با  و  بگیرم 
بسپارم  او  به  را  قتل شوهرم  من خواست  از  امین  این که  تا  ماندیم 
در  را  آپارتمان مان  یدک  کلید  یک  کند.  اجرا  را  آن  خودش  تا 

اختیارش قراردادم تا در زمان جنایت از آن استفاده کند.  
زمانی که شوهرم،  توافقمان  داد: شب جنایت طبق  ادامه  متهم زن 
من و دخترم را به مهمانی برد، او با ورود به خانه ام در آنجا پنهان 
شد. دیگر از ماجرا خبر نداشتم تا این که بعد از مهمانی با شوهرم 
تماس گرفتم اما پاسخ نداد. بعد با تلفن امین تماس گرفتم که خبر 
داد شوهرم را کشته است. من هم با خودروی کرایه ای همراه دختر 
خردسالم به خانه بازگشتم و با دیدن جسد شوهرم در خانه مطمئن 
شدم او نقشه را اجرا کرده؛ اما نمی دانستم همراه دو نفر دیگر این 

جنایت را انجام داده است.
عامل  سه  در جست وجوی  همچنان  پلیس  زن،  این  اعتراف های  با 
جنایت بود تا این که چند روز پیش ردپای دو نفر از آن ها که برای 
این جنایت اجیرشده بودند، در شهرری به دست آمد و پلیس جنایی 

پایتخت آن ها را در دو عملیات جداگانه دستگیر کرد.
دو متهم جوان در جریان تحقیقات پلیسی ابتدا به ضد و نقیض گویی 
پرداختند و گفتند زن مقتول دروغ می گوید و مقتول را نمی شناختند؛ 
اما زمانی که پلیس تصاویر ورود و خروج آن دو و دیگر همدست 
فراری شان از محل جنایت را به آن ها نشان داد متهمان سکوت خود 

را شکستند و اعتراف کردند.
اجیر شدن برای قتل

شهروز  دوستم  و  من  تحقیق گفت:  افسر  به  متهمان  از  یکی  فرید 
نشسته  تهران  بوستان های  از  دریکی  پیش  ماه  شش  بودیم.  بیکار 
پیدا  ادامه  ارتباطمان  امین آشنا شدیم و  با  اتفاقی  به طور  بودیم که 
کرد. در جریان دوستی مان او مدام از بدرفتاری های دامادشان به ما 

می گفت و این که او خواهرش را اذیت می کند و کتکش می زند.
چند هفته قبل از جنایت به دیدن من و دوستم آمد و خواست که با 
او همراه شویم تا دامادشان را به خاطر بدرفتاری هایی که با خواهرش 
نبود آن مرد کشته شود و قصدمان  تنبیه کنیم. قرار  انجام می دهد 
فقط تنبیه او بود. قبول کردیم و امین به ما گفت بابت همکاری با 
وی به هرکدام از ما 25 میلیون تومان می دهد که ما وسوسه شدیم و 

او را همراهی کردیم.
زمانی که همسر مقتول از خانه بیرون رفت ما همراه امین با کلید 
زیر  دوستم  و  من  شدیم.  وارد  و  بازکرده  را  آپارتمان  در  یدکی 
تخت خواب پنهان شدیم و امین به اتاق دیگری رفت. وقتی که مرد 
زیر  از  شد.  اتاق خواب  در  ما  وجود  متوجه  بازگشت  صاحب خانه 
تخت که بیرون آمدیم با وی درگیر شدیم که با چاقویی که دستمان 

بود، او را زخمی کردیم.
و  راهرو  سمت  و  کرده  فرار  دستمان  از  زخمی  مرد  افزود:  وی 
که  کند  خبر  را  همسایه ها  تا  رفت  آپارتمان  ورودی  در  نزدیک 
با ضربه های چاقو زد که فوت کرد. خیلی  امین او را  همان موقع 
ترسیده بودیم و فرار کردیم. امین هم که دستپاچه شده بود، گوشی 
و کفش هایش را جا گذاشت و پابرهنه فرار کرد. او بقیه پول را 
به ما نداد و فرار کرد. دیگر از او خبر نداشتیم و فکر نمی کردیم 

بازداشت شویم.
با اعتراف وی، همدستش نیز گفته های او را تأیید کرد. با صدور 
قرار بازداشت موقت برای سه متهم پرونده، آن ها روانه زندان شدند.

تحقیقات برای دستگیری دیگر متهم پرونده که ضربه های او باعث 
مرگ مرد میان سال شده است، ادامه دارد.

کالهبرداری با وعده اعزام به عتبات عالیاتاجیر کردن ۲ آدمکش برای ادامه رابطه شیطانی

دستگیری سرکرده باند سازمان یافته مواد مخدر 
جنوب شرق کشور

قهرمانی  مسابقات  گلچین/  علیرضا  خبرنگار:  و  عکاس 
نونهاالن جهت انتخابی تیم استان فارس در مسابقات قهرمانی 
کشوری با حضور تیم های کازرون، فسا، فیروزآباد، رستم، 
در  تکواندوکار  نونهال   50 شرکت  و  مرودشت  و  شیراز 

مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.
توانستند  کازرون  تکواندوکار  نونهاالن  رقابت ها  این  در 

مقام های ذیل را کسب نمایند.
مهسا  دوم،  مقام  ابراهیمی  فاطمه  اول،  مقام  عنایت  فرناز 
کسب  را  سوم  مقام  نظرپور  غزل  و  سوم  مقام  سرکاری 

کردند.

از  دشتستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری زن کالهبردار که با دادن وعده 
اعزام افراد به عتبات عالیات مبالغی را از 

آن ها اخذ می کرد، خبر داد.
میزان،  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
شکایت  پی  در  گفت:  رضوی  سرهنگ 
از  دشتستانی  شهروندان  از  زیادی  تعداد 
افراد  اعزام  خیر  بانی  را  خود  که  خانمی 
طریق  آن  از  و  معرفی  عالیات  عتبات  به 
شده  متواری  و  اخذ  افراد  از  را  مبالغی 
آگاهی  پلیس  در  پرونده  تشکیل  از  بود، 

شهرستان خبر داد.
و  قضایی  مرجع  هماهنگی  با  افزود:  وی 

در  متهم  پلیسی،  تحقیقات  انجام  از  پس 
فقره   ۱۰۰ به  و  دستگیر  خود  مخفیگاه 

کالهبرداری اعتراف کرد.
بیان  دشتستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ادامه  همچنان  وی  از  تحقیقات  داشت: 

دارد.
جهت  که  خواست  شهروندان  از  وی 
و  عالیات  عتبات  به  عزیمت  و  ثبت نام 
اماکن مقدس حتمًا از طریق مراجع معتبر 

اقدام کنند.
خواست  مالباختگان  از  رضوی  سرهنگ 
به  خود  شکایت  به  رسیدگی  جهت  که 

پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند.

از  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  فرمانده 
سازمان  یافته  باند  سرکرده  دستگیری 
در جنوب شرق کشور خبر  مخدر  مواد 

داد.
از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
تشریح  در  قنبری  محمد  سردار  ایسنا، 
جزئیات دقیق این خبر گفت: یگان های 
عملیاتی پلیس شهرستان سراوان با تالش 
موفق  اطالعاتی  اشراف  و  شبانه روزی 
باند  سرکرده  دستگیری  و  شناسایی  به 

سازمان  یافته مواد مخدر شدند.
اقدامات  ماه ها  از  پس  افزود:  وی 
آخرین  گسترده،  تخصصی  و  اطالعاتی 

شهرستان  در  قاچاقچی  این  تردد  محل 
در  و  شناسایی  پلیس  توسط  سراوان 
در  ضربتی  و  غافلگیرانه  عملیات  یک 

مخفیگاهش دستگیر شد.
با  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  فرمانده 
اشاره به گستردگی اقدامات متهم دستگیر 
شده تصریح کرد: نامبرده در چندین فقره 
چندین  مأموران،  با  مسلحانه  درگیری 
 100 از  بیش  ترانزیت  آدم ربایی،  فقره 
سبک  سالح های  تهیه  و  مخدر  مواد  تن 
رسیدگی  که  داشته  دخالت  سنگین  و 
دستگاه  همکاری  با  نامبرده  اتهامات  به 

قضایی در حال پیگیری است.


