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تیم کمبینایان بوشهر قهرمان مسابقات فوتسال اسپانیا شد
 4هندبالیست گچساران به تیم ملی دعوت شدند
سرپرست تیم هندبال نفت و
گاز گچساران گفت :چهار
هندبالیست این تیم
به نامهای مهرداد
علی
صمصامی،
رحیمی ،مجتبی حیدر
پور و محمدقاسمی به
اردوی تیم ملی هندبال
کشور دعوت شدند.
مجید راستیپور در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا
افزود :این بازیکنان برای شرکت
در نخستین اردوی آمادهسازی تیم
ملی هندبال جمهوری اسالمی ایران
جهت شرکت دربازیهای آسیایی
جاکارتا به تیم ملی فراخوانده
شدهاند.
وی اظهار کرد :اردوی آمادهسازی
تیم هندبال ایران از  24اردیبهشت
در محل فدراسیون هندبال در
تهران آغاز میشود.
راستیپور تصریح کرد :اردوی
آمادگی تیم ملی باهدف حضور
مقتدرانه دربازیهای قهرمانی آسیا
با حضور سرمربی خارجی تیم ملی
برپا میشود.
هجدهمین دوره بازیهای آسیایی
از  27مرداد تا  11شهریور به
میزبانی جاکارتا در اندونزی
برگزار میشود.
مدال نقره دربازیهای آسیایی
 2010گوانگجو بهترین نتیجه
تاریخ هندبال ایران در این
مسابقات است.

هشت سال پسازآن
مسابقات ،هندبال ایران روزهای پر
افتوخیزی را پشت سر گذاشته
است و باوجوداینکه ازنظر تعداد
لژیونر در باشگاههای اروپایی،
یکی از سرآمدان رشتههای ورزشی
ایران بهحساب میآید ،در رده ملی
نتوانسته به موفقیت قابلمالحظهای
دست پیدا کند.
تیم هندبال نفت و گاز گچساران
قهرمان سیامین دوره لیگ برتر
مردان ایران در سال  1396شد.
کسب مقام چهارم و هفتم در 2
ساله متوالی در جام باشگاههای
آسیا و مقام هشتم جام باشگاههای
جهان از دیگر موفقیتهای
تیم نفت و گاز گچساران
است.
شهرستان  124هزارنفری گچساران
 18تیم در رقابتهای ورزشی
مختلف کشور و  47بازیکن در
تیمهای ملی دارد.

بدمینتون الرستان در میان
برترینهای استان فارس

رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان بوشهر گفت :تیم
کمبینایان این استان که به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران در
رقابتهای بینالمللی رشته فوتسال در کشور اسپانیا شرکت کرده بود به
مقام قهرمانی رسید.
محمدرضا ابراهیمزاده در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسالمی افزود:
در این رقابتها نماینده ایران در اولین حضور بینالمللی خود توانست با
شایستگی در بین هفت تیم با کسب پنج پیروزی و یک شکست قهرمان
شود و تیم ب اسپانیا و الف اتریش به ترتیب دوم و سوم شدند.
وی یادآور شد :در این رقابتها تیمهای ملی الف و ب و منتخب ایالت
سویا اسپانیا ،تیم ملی الف و ب اتریش و آلمان حضور داشتند.
رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان بوشهر اظهار کرد:
تیم ایران برای حضور در این رقابتها تمرینات فشردهای را پشت سر
گذاشت و موفق شد برای کشور افتخارآفرینی کند.

ورزشکار سهگانه کهگیلویه و بویراحمد در کشور اول شد

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت :علی عباسنژاد
از این استان در رقابتهای سهگانه مردان قهرمانی کشور مقام نخست را
کسب کرد.
سید محمدتقی علوی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :عباسنژاد
عضو تیم ملی سهگانه مردان رده سنی بزرگساالن است.
وی افزود :این دوره از رقابتها به مدت سه روز و در  2رده سنی امید و
بزرگساالن در شهر قم برگزار شد.
علوی بیان کرد 81 :ورزشکار سهگانه از  21استان کشور در این رقابتها
حضور داشتند.
وی عنوان کرد :علی عباسنژاد از کهگیلویه و بویراحمد توانست در
رده سنی بزرگساالن با کسب زمان یک ساعت و یک دقیقه و  9ثانیه
قهرمان شود و مدال طال را کسب کند.
علوی اظهار داشت :محمدمهدی رحمتی از
چهارمحال و بختیاری و سید حسن بابایی از قزوین
به ترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار
گرفتند.
وی گفت :در رده سنی امید نیز پارسا محجوب از کرمانشاه اول
شد و امین سقایی از چهارمحال و بختیاری و سید محمد حسینی از گلستان
به ترتیب عناوین دوم و سوم را تصاحب کردند.
علوی اظهار داشت :در بخش تیمی رده سنی بزرگساالن قزوین،

آذربایجان غربی و جزیره کیش و در رده سنی امید نیز زنجان ،خراسان
جنوبی و همدان به ترتیب بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.
سهگانه یک ورزش ترکیبی شامل  1.5کیلومتر شنا 40 ،کیلومتر
دوچرخهسواری و  10کیلومتر دوومیدانی است.

از برترینهای استان فارس در رشته بدمینتون تجلیل شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره
کل ورزش و جوانان استان فارس ،طی مراسمی که در
سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
برگزار شد ،هیئت بدمینتون الرستان بهعنوان هیئت برتر
شهرستانهای استان فارس معرفی و از جالل احمدیراد
رئیس و شیما علیرضایی نائب رئیس هیئت الرستان تجلیل
و تقدیر به عمل آمد.
از عملکردهای هیئت بدمینتون الرستان میتوان به حضور
در میان هشت تیم حاضر در لیگ برتر استان در بخش
آقایان و حضور تیم آقایان و بانوان در لیگ دسته یک
استان فارس اشاره کرد.

حـــــــــوادث
تیراندازی در عروسی  34نفر را راهی بیمارستان کرد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان فارس گفت :آدابورسوم
غلط تیراندازی در مراسم عروسی
در روستای محمدآباد در شهرستان
جهرم منجر به مجروحیت  34نفر
از شهروندان شد.
سرهنگ کاووس محمدی در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،بیان کرد :در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیس
 110مبنی بر یک فقره تیراندازی
منجر به جرح در مراسم عروسی
در روستای محمدآباد از توابع
شهرستان جهرم ،بالفاصله مأموران
انتظامی شهرستان به محل حادثه
اعزام شدند.
وی افزود :پس از بررسی مشخص
گردید فردی  40ساله با یک
قبضه اسلحه شکاری ساچمهزنی در

حال شادی کردن بوده که براثر
تیراندازی غلط 34 ،نفر از کسانی
که در مراسم جشن شرکت داشتهاند
را مجروح و راهی بیمارستان کرده
است.
وی افزود :مأموران پلیس آگاهی
پس از تحقیقات فنی و تخصصی،
در کمترین زمان ممکن ضارب را
دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل
کردند.
سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد:
متأسفانه تیراندازی در مراسم
شادی ،گاهًا منجر به وقوع حوادث
تأثر باری میشود که شایسته
است با فرهنگسازی همهجانبه
از تداوم این رسم نادرست که
تاکنون بسیاری از خانوادهها را
داغدار کرده است جلوگیری
کرد.

تشدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی در جهرم

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم
گفت :طرح ارتقای امنیت
اجتماعی با کشف بیش از 9
کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری
 12نفر متهم تحت تعقیب در این
شهرستان به مرحله اجرا درآمد.
سرهنگ افشین حیدری در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،بیان کرد :در
راستای افزایش احساس امنیت
عمومی و رفاه حال شهروندان،
طرح ارتقا امنیت اجتماعی با
محوریت پاکسازی نقاط آلوده
با بهرهگیری حداکثری از توان
انتظامی و عملیاتی شهرستان،
باقدرت و جدیت اجرا شد.
وی ادامه داد :در این راستا،
مأموران موفق شدند  12متهم تحت
تعقیب و  2خردهفروش مواد مخدر
را دستگیر و در بازرسی از محل
پاتوق آنان 9 ،کیلو و  180گرم

مواد مخدر از نوع حشیش کشف
کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم
بابیان اینکه در این طرح 26
دستگاه خودرو و موتورسیکلت
متخلف و فاقد مدارک توقیف
و روانه پارکینگ شده است،
بیان کرد :در این مأموریت
 2نفر سارق دستگیر و یک
دستگاه بیل مکانیکی نیز توقیف
شد.
سرهنگ حیدری بابیان اینکه
متهمان پس از تشکیل پرونده،
برای سیر مراحل قانونی تحویل
مراجع قضائی شدند ،تأکید کرد:
اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
و برخورد با قانونگریزان و
قانونشکنان باقوت ادامه خواهد
داشت و نیروی انتظامی قاطعانه
با اینگونه افراد برخورد خواهد
کرد.

انت

قام اینستاگرامی
نامزد سابق

سال اول ورود به دانشگاه با
جواد آشنا شدم .پسر خوبی به نظر
میرسید ،کمحرف و ساکت ،برعکس
من که پرشور و نشاط بودم .اواسط ترم
دوم از طریق یکی از همکالسیهایم
متوجه عالقه او به خودم شدم و این
برایم غیرمنتظره بود.
جواد پسر گوشهگیری بود و من هیچ
اطالعاتی در مورد خصوصیات رفتاری
او نداشتم برای همین روزی که برای
اولین بار جلویم ایستاد و با کمرویی
از من خواستگاری کرد به او جواب
منفی دادم.
بعد از شنیدن جواب منفی از طرف
من ،جواد چندین مرتبه دیگر هم از
من خواستگاری کرد و درنهایت به او
جواب مثبت دادم.
بعد از دو ماه خانوادهاش برای
خواستگاری آمدند و ما باهم نامزد
شدیم .قرار شد بعد از اتمام درسمان
مراسم ازدواج را برگزار کنیم .چند
ماهی از نامزدی من و جواد میگذشت
و من در این مدت وابستگی شدیدی
به او پیداکرده بودم .اگر یک روز
جواد را نمیدیدم ،عصبی و پرخاشگر
میشدم .نامزدم اخالق به خصوصی
داشت .دیگر به من اجازه رفتوآمد
با دوستانم را نمیداد .در کالس حق
صحبت باهمکالسیهای پسر را نداشتم
و اگر در خیابان با یکی از آنها برخورد
میکردیم و مجبور به احوالپرسی
میشدم ،چند روزی با من حرف نمیزد
و به دیدنم نمیآمد.
جواد متوجه عالقه شدید من به خودش
شده بود و از همین سوءاستفاده میکرد
و مرا در موقعیتهایی که خودش
دوست داشت ،قرار میداد.
یکترم مانده بود تا هر دو
فارغالتحصیل شویم .جواد با معرفی
یکی از دوستان پدرش درجایی مشغول
کار شد .به همین دلیل بعضی از روزها
نمیتوانست سر کالس حاضر شود و
این بزرگترین مشکل من شده بود،
زیرا در طول ساعت کالس ،بارها پیام

دزدا

ن خودپردازها ب

س

ه  37سرقت
جدید اعتراف ک

رقتهای هالیوود

میداد و مرا چک میکرد و تأکید
داشت وقتی نیست با همکالسیهایم
صحبت نکنم .کنترل زندگی من
توسط جواد ازحدگذشته بود و کم کم
خانوادهام نگران این موضوع شدند.
چند بار پدرم با او صحبت کرد و از
جواد خواست تا کمتر حساسیت نشان
دهد .مدتی رفتارش خوب میشد و چند
روز بعد دوباره کنترل کردن را شروع
میکرد.
دیگر باوجود عالقه زیاد به او از
رفتارهایش خسته شده بودم و بعد از
چند جلسه مشاوره از او هم خواستم
تا به مشاور مراجعه کند؛ اما زیر بار
نمیرفت و هر دفعه با دلیلهایی که
فقط برای خودش منطقی بود از رفتن
نزد مشاور شانه خالی میکرد.
از رفتارهای جواد خسته شده بودم،
هرچه با او صحبت میکردم ،تأثیری
نداشت و به همین دلیل تصمیم گرفتم
برای همیشه از او جدا شوم.
هیچکس جدایی ما را باور نمیکرد.
روزهای اول بارها خواستم که برگردم
و خودم را سرزنش میکردم که چرا از
او جدا شدم؛ اما کمکم خودم را متقاعد
کردم که بدون جواد هم میتوانم
زندگی کنم .بعد از فارغالتحصیلی
در موسسهای مشغول کار شدم،
یک سال از به هم خوردن نامزدی
من و جواد میگذشت که پیمان به
خواستگاری من آمد و قرار ازدواج را
گذاشتیم .یک روز پیمان وارد اتاق
کارم شد و صفحه گوشیاش را جلویم
گرفت ،از چیزی که میدیدم ،شوکه

شدم .شخصی پیجی بانام و عکس من
در اینستاگرام ایجاد کرده بود و همه
عکسهای خصوصیام را به اشتراک
گذاشته بود .چند روزی از این ماجرا
میگذشت و هرروز یکی از عکسهای
من در صفحه قرار میگرفت ،پیمان
از من خواست به پلیس فتا مراجعه و
از طریق قانونی اقدام کنم .من هم که
زندگیام را درخطر میدیدم ،شکایتی را
در پلیس فتا مطرح کردم .پس از مدت
کوتاهی جواد توسط پلیس فتای کرمان
دستگیر شد و در اعترافات خود گفته
بود برای انتقامجویی و تسویهحساب
شخصی ،اقدام به این عمل مجرمانه
کرده است.
پلیس فتای کرمان دراینباره هشدار
داد :افراد بهویژه خانمهای جوان
باید در حفظ و نگهداری اطالعات
شخصی و خانوادگی خود دقت کنند
و تا زمانی که روابطی مثل ازدواج
و ...بین آنها قطعی نشده از ارسال
هرگونه اطالعات شخصی خودداری
کنند .تحت هیچ شرایطی به اشخاصی
که در فضای مجازی با وعدههای
دروغین مثل دوستی و ازدواج قصد
نزدیک شدن به آنها را دارند ،اعتماد
نکرده و اطالعات شخصی خود را
برایشان ارسال نکنند و در صورت
مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن
را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی
 www.cyberpolice.irبخش
فوریتهای سایبری ،لینک ثبت
گزارشهای مردمی ،با پلیس در میان
بگذارند.

ردند

ی تحت تأثیر
«فرار از زندان»

دزدان خودپردازهای تهران و
کرج در تازهترین اعترافات خود به سرقت از
 22مغازه و  15دستگاه خودرو اعتراف کردند.
سارقان که به روش هالیوودی سرقتهای
خود را انجام میدادند ،صحنه سرقتها را
بازسازی کردند.
به گزارش جامجم ،رسیدگی به این پرونده
از اواخر سال گذشته و به دنبال سرقت
سریالی دستگاههای خودپرداز در تهران در
دستور کار پلیس قرار گرفت .بررسی فیلم
صحنههای سرقت نشان داد ،چهار عضو باند
با خودروهای باربری و تیزرو به محلهای
سرقت رفته و نقشهشان را اجرا میکردند.
با وقوع پنج سرقت در مدت دو ماه تیمی از
کارآگاهان با دستور شهرام خسروی بازپرس
شعبه پنجم دادسرای ناحیه  3تهران تحقیقات
برای دستگیری دزدان را آغاز کرده و
مأموران در عملیاتی ضربتی دزدان را دستگیر
کردند.
آغاز تحقیقات
با انتقال متهمان به دادسرا تحقیقات از آنها
آغاز شد که سارقان حرفهای به سرقت
پنج دستگاه خودپرداز در محلههای ونک،
میرداماد ،نازیآباد و مالصدرا اعتراف کردند.
در ادامه نیز مشخص شد ،دزدان چند دستگاه
خودپرداز را هم در کرج به همین شیوه سرقت
کردند که تحقیقات برای شناسایی سرقتهای
اعضای این باند در این شهر آغاز شد.
بازپرس پرونده که احتمال میداد سارقان
مرتکب سرقتهای دیگری شده باشند به
کارآگاهان دستور داد به بازجویی از متهمان
ادامه دهند.
متهمان در ابتدا منکر سرقتهای دیگر شده
اما وقتی پلیس را در یکقدمی افشای راز
سرقتهای خود دیدند ،به سرقت از  22مغازه
و دزدیدن  15خودرو اعتراف کردند.
طراح این سرقتها گفت :ما بچهمحل بودیم و
هرکدام سابقه سرقت داشتیم.
چندی قبل باند را تشکیل داده و تصمیم
گرفتیم از مغازهها سرقت کنیم .با سرقت
خودروهایی مثل مزدا دو اتاقک و نیسان در
سطح شهر پرسه میزدیم و مغازههایی را که
امکان سرقت ازآنجا وجود داشت ،شناسایی
میکردیم .با تخریب در اجناس داخل مغازه

مانند زعفران ،برنج و پوشاک را سرقت کرده
و از محل فرار میکردیم .گاهی عابران به
کار ما اعتراض میکردند که آنها را تهدید
میکردیم ،دخالت نکنند.
تغییر شیوه سرقتها
متهم درباره نقشه سرقت خودپردازها هم
عنوان کرد :با اعضای باندم سریال فرار از
زندان را میدیدیم و تحت تأثیر آن تصمیم
گرفتیم شیوه سرقتهای خود را هالیوودی
کنیم.
باید سرقتهای بزرگ انجام میدادیم .باند
ما تخصصی بود و هرکدام از اعضای باند در
کاری تخصص داشتند.
به همین خاطر به دنبال شیوه سرقتهای
جدید رفتیم .با بررسی بانکها متوجه شدیم
دستگاههای خودپرداز امنیت کافی را ندارند
و با پیچ به زمین وصل شدهاند که سرقتشان
راحت است .بعد از انتخاب شیوه جدید
سرقتها ،تقسیمکار کردیم .دو نفر از اعضای
باند سارقان حرفهای خودروهای لوکس و
رانندگان حرفهای بودند.
آنها وظیفه سرقت خودروها و فرار از
محلهای سرقت را به عهده گرفتند .برای
سرقت خودروهای لوکس به نمایشگاهها
دستبرد میزدیم .میدانستیم سوئیچ خودروها
همانجاست و بهراحتی میتوانستیم آنها
را سرقت کنیم .یک نفر از اعضای باند
قویهیکل بود که او وظیفه جابهجایی
خودپردازها را عهدهدار بود .بعد از هر سرقت
خودروها را در محلی خلوت رها میکردیم تا
ردی از ما باقی نماند.
پس از اعتراف متهمان ،با دستور بازپرس
خسروی آنها به محلهای سرقت منتقلشده
و صحنه دزدیهای خود را بازسازی کردند.
تحقیقات از اعضای این باند برای کشف
دیگر جرائم آنها ادامه دارد.

