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خداوند رحمت کند کسی را که زبانش را از گناه بازدارد و 
به زمان خویش آگاه باشد و در راه خود، ثابت قدم بماند.

             

روزنامه

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

احداث پارک ورزش خانواده شهر یاسوج 
در زمینی به مساحت 14 هکتار

اداره ورزش و جوانان شهرستان  هیئت شطرنج 
کازرون اقدام به برگزاری مسابقات ریتد سریع 
شطرنج )جام رمضان( در ۹ دور به روش سوئیسی 
با حضور ۶۵ شطرنج باز و نمایندگانی از باشگاه 
صمد  سرپرستی  به  کازرون  فرزین  شطرنج 
محمودی، محمدمهدی محمدی ناظر مسابقات و 
دبیر هیئت، سرداوری عابدی و داوری غالمرضا 

مرتجز کرد.
کازرون  شطرنج  هیئت  رئیس  محمودی  صمد 
از سطح  اظهار کرد: مسابقات  در گفت وگویی 
کیفی و کمی باالیی برخوردار است و ۴۵ نفر 
بین المللی  ریتینگ  حائز  شرکت کنندگان  از 
در  سنی  رده  بازیکنان  پرشور  حضور  بودند. 
مسابقات  به  خاصی  جذابیت  پیشکسوتان  کنار 
را  مسابقات  برگزاری  از  هدف  بود.  بخشیده 
افزایش تعداد ریتینگ داران شهرستان، باال بردن 
استعدادهای  تقویت  شطرنج بازان،  بازی  سطح 
بالقوه بازیکنان رده سنی و ارتقا جایگاه شطرنج 
برای  سنی  رده  بازیکنان  آمادگی  و  شهرستان 
شرکت در مسابقات استانی به خصوص مدارس 
صمیمانه  همکاری  از  وی  همچنین  کرد.  بیان 
همه بازیکنان و خانواده های آنها، کادر داوری 
و  ورزش  اداره  رئیس  محمدی  حامد  مسابقات، 

جوانان قدردانی کرد.
مقام های برتر مسابقات
مقام اول: هوشنگ مشی

مقام دوم: شادمهر مهبودی
مقام سوم: حمیدرضا روزبه

مقام چهارم: سیدمحمدحسین یعقوب زاده
مقام پنجم: سیدحسام الدین حسینی

مقام ششم: حسین رفیعی نیا
مقام های برتر باالی ۵۰ سال

 مقام اول: محمدحسین محمودی
 مقام دوم: محمدحسن رستی

مقام های برتر رده سنی
مقام اول زیر ۸ سال: علی محمودی
مقام دوم زیر ۸ سال: رضا اردشیری

مقام اول زیر ۱۰ سال: امیررضا شفیعی
مقام دوم زیر ۱۰ سال: امیرعلی طراوت پور

مقام اول زیر ۱۲ سال: رضا خجسته
مقام دوم زیر ۱۲ سال: مهدی قاسمی زاده

مقام اول زیر ۱۴ سال: سینا ادیبی
مقام اول زیر ۱۶ سال: محمدرضا مرحمتی زاده

مقام دوم زیر ۱۶ سال: فرهاد محمدعلی زاده
مقام اول بانوان: فاطمه بیانی

در ادامه به بانوان فعال شرکت کننده در مسابقات 
اثر  ارائه کننده  بشارتی  ابوالفضل  رمضان،  جام 
برتر نقاشی با موضوع شطرنج، فرهاد محمد علی 
زاده بازیکن بااخالق جوایزی به رسم یادبود اهدا 

شد.
مجید  قرآن  آیات  از  تالوتی  با  اختتامیه  مراسم 
حضور  با  حسینی  الدین  سیدحسام  قاری  توسط 
دانشگاه  بدنی  تربیت  دانشکده  مدیر  دریانوش 
معاونت  مرحمتی زاده  محمدحسین  شیراز، 
پژوهشی دانشگاه آزاد، ریاضی و محسن روزبهی 

یزدانی  عبدالرضا  اسالمی شهر و  رئیس شورای 
معاونت برنامه ریزی آموزش وپرورش آغاز شد.

ورزشی  المپیاد  دبیر  دریانوش  ادامه  در 
اظهار  شیراز  میزبانی  به  کشور  دانشگاه های 
کرد: ورزش شطرنج از محدود رشته هایی است 
که همه افراد در سنین مختلف در آن  فعالیت 
این رشته خاص  به  ویژه ای  توجه  باید  و  دارند 
کرد، وی فعالیت های انجام شده درزمینه شطرنج 
شهرستان را ستود، روزبهی رئیس شورای شهر 
نیز با توجه به محدودیت فضا و سالن شطرنج، 
شطرنج  هیئت  گرفته  صورت  فعالیت های 
و  فعالیت ها  و  بالندگی  موجب  را  شهرستان 
تالش های مجموعه را مورد تحسین قرارداد، در 
پایان به مقام های برتر حکم و جوایز ارزنده ای 

اهدا شد.
شایان ذکر است مراسم افطاری به دعوت هیئت 
شطرنج کازرون با حضور حامد محمدی رئیس 
اداره ورزش و جوانان، باقری شهردار شهرستان، 
شهرستان،  مسئولین  شهر،  شورای  نمایندگان 
و  شطرنج بازان  شیراز،  از  اسکندری  و  وطن 

مدعویین برگزار شد.

برگزاری باشکوه مسابقات شطرنج ریتد سریع 
)جام رمضان ۹۷( شهرستان کازرون

نخستین جلسه رسیدگی پرونده جنایی زوج 
دادن  فریب  و  اعتمادسازی  با  که  گیالنی 
قتل ه شت زن گیالنی را رقم زده بود برگزار 

شد.
از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
رسیدگی  جلسه  نخستین  فارس، 
قتل سریالی زوج گیالنی در رشت 

به ریاست قاضی کاشانی با حضور قاتالن و اولیای دم مقتوالن برگزار شد.
در این جلسه نماینده دادستان به قرائت گزارش ۴۷ صفحه ای کیفرخواست 
برای متهمان زوج ردیف اول )ف.ن( معروف به بهزاد و ردیف دوم )ل.گ( 
معروف به نگار که نتیجه گزارش های بازپرسان، دایره جنایی پلیس آگاهی 

و پزشکی قانونی است، پرداخت.
در کیفرخواست قرائت  شده از سوی نماینده دادستان برای متهم ردیف اول، 
با  بر میت  مانند قتل عمدی هشت زن مسلمان، شش فقره جنایت  اتهاماتی 
مثله کردن آن ها و هشت فقره سرقت و پنهان کردن اجساد در رودخانه ها و 

حاشیه جاده ها ذکر شده است.
همچنین در قرائت کیفرخواست برای متهم ردیف دوم یک فقره معاونت در 
متهم ردیف  مباشرت در خریدوفروش طالجات مساعدت در خالصی  قتل، 

اول از طریق منحرف کردن ادله، مشاهده و مسجل شده است.
نماینده دادستان در گزارش خود برای متهم ردیف اول درباره نحوه آشنایی 
با مقتوالن و چگونگی سرقت طالجات آن ها اظهار کرد قاتل ردیف اول با 
جلب اعتماد زنان با هدف دستیابی به طالجات و با فریب دادن آن ها مبنی بر 
این که رستورانی در منطقه امامزاده هاشم داریم و نیازمند کارگر هستیم و در 
برخی از قتل ها با هدف مساعده مالی به فقرا از سوی یک موسسه حمایتی که 
خودشان مسئول آن هستند. اقدام به دریافت شماره تماس خانواده ها و ارتباط 
مکرر و سپس آن ها را با همسر خود آشنا و در فرصتی معین و فریب دهنده 

اقدام به قتل و سرقت طال و جواهرات می کرده است.
بنابراین گزارش، زنان مقتوله باالی ۵۰ سال سن داشتند و همگی حین خروج 

از منزل مقدار زیادی طال به همراه و یا خود را با آن زینت کرده بودند.
این زوج قاتل در اظهارات خود به مثله و قطعه قطعه کردن شش فقره زن با 
چاقو از ناحیه های گردن، دست وپا در حمام خانه و ریختن آن ها در کیسه های 
زباله رنگی و سپس پنهان کردن آن ها با دفن در زمین و یا انداختن آن ها به 

آب و حاشیه خیابان ها اعتراف کرده اند.
دوم  ردیف  متهم  است  آمده  داستان  نماینده  گزارش های  در  همچنین 
این که  برای  را  طالها  می رسانده،  قتل  به  را  مقتوالن  همسرش  پس ازاینکه 
شک طالفروشی ها را نسبت به خود از بین ببرند در محله ها و فروشگاه های 
جواهری مختلف در فواصل زمانی طوالنی عرضه می کردند و با این اقدام ردی 

از خود باقی نمی گذاشتند.
نماینده دادستان همچنین در گزارش های خود قرائت کرد که متهم ردیف 
اول برای خرید سیم کارت و گوشی های سرقتی به فروشگاه های مستقر در 
خواهر امام رشت اقدام به خرید می رفته اما به دلیل اینکه شناسایی نشود همسر 

و  فراخوانده  کار  این  به  را  خود 
توسط  مسروقه  سیم کارت های  تمامی 
ارتباط  برای  و  تهیه  همسرش 
در  آن ها  دادن  فریب  و  زنان  با 

اختیارش قرار می گرفت.
ردیف اول و دوم طبق گزارش های متهم 

وابسته  نظیر  شخصیتی  صفات  از  قانونی  پزشکی 
بودن، ناپختگی، ضداجتماعی و در هنگام ارتکاب به 
قتل و مثله کردن اجساد، هیچ گونه آثار ناشی از جنون و یا سلب اراده 

در آن ها محرز نشده است.
مشکالت  بی پولی،  همچون  مواردی  اول  ردیف  متهم  قتل  انگیزه های  از 
اقتصادی و معیشتی، فقر و فساد اخالقی همسر اول یادشده و قاتل انتقام جویی 

از زندگی دیگران را از دالیل دیگر جرائم خود برشمرده است.
متهم ردیف اول در سال ۱۳۸۰ با فردی به نام »ع.پ« ازدواج کرده و پس از 
مدتی زندگی مشترک در سال ۱۳۸۵ این نامه خطاب به همسرش کرده که 

برای همیشه شما را ترک خواهم کرد.
همسر اول متهم ردیف اول در بازجویی های خود در دایره های قضایی اعتراف 
کرده که نامبرده در اواخر زندگی مشترک خود وی را تهدید کرده و همیشه 
چاقویی به پای خود می بسته و مبادرت به حمله آن در خودروی شخصی اش 
می کرده است و من را نیز تهدید می کرد که اگر این موضوع را با دیگران 

مطرح کنم، مرا خواهد کشت.
کرده  مطرح  قضایی  دایره های  در  خود  بازجویی های  در  دوم  ردیف  متهم 
که پس از فهمیدن به ارتکاب چهار فقره قتل از سوی همسرش و در میان 
گذاشتن دالیل آن با متهم ردیف اول از سوی همسرش مورد تهدید قرارگرفته 
با دیگران مطرح کند، خود و فرزند مشترکشان را  که اگر این موضوع را 

خواهد کشت.
همچنین در گزارش نماینده دادستان آمده است زنانی نیز پس از اعتمادسازی 

از دام و حیله این زوج نجات یافته اند.
این زوج  اعالم کردند که  دایره قضایی  به  اعترافات خود  نجات یافتگان در 
قاتل پس از اعتمادسازی، آن ها را به عروسی ای در تهران فرامی خواندند و در 
طی مسافت از آن ها سؤال می کردند که آیا طال و جواهرات خود را با خود 
با  از متمرکز شدن روی این سؤال، مشکوک و  یا نه که پس  همراه دارند 

تالش از خودرو پیاده می شدند.
برگزاری جلسات  از  اعالم کرد پس  پایان جلسه  نیز در  پرونده  این  قاضی 
آتی به فرجه قانون گذار رأی را صادر کرده و درصورتی که متهمان اعتراضی 
طی  از  پس  و  شد  خواهد  ارسال  عالی کشور  دیوان  به  پرونده  باشند  داشته 

مراحل نهایی حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد.
اولیای دم مقتوالن نیز از مقام قضایی اشد مجازات ازجمله سنگسار و قصاص 

را در اسرع وقت خواستار شده اند.
آن  در  و  برگزار  امسال  خرداد   ۳۱ تاریخ  در  سریالی  قتل  این  بعدی  جلسه 
خواسته  اصل  درخصوص  آن ها  وکالی  و  دم  اولیای  اظهارات  به  رسیدگی 

برگزار خواهد شد.

به همت کالنتری جوادیه تهران پارس، دو سارق که از اتباع 
افغان زورگیری می کردند دستگیر شدند.

یوسفوند  غالمرضا  سرهنگ  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
با  در گفت وگو  تهران پارس  جوادیه   ۱۲۶ کالنتری  رئیس 
مهر بابیان این مطلب گفت: در روزهای اخیر، سرقت هایی 
این سرقت ها  افغان به کالنتری گزارش شده بود؛  اتباع  از 
و  می گرفت  صورت  منطقه  سطح  بوستان های  در  عمدتًا 

قربانی ها هم اتباع افغان بودند.
و  تشکیل  تجسس  تیم  یک  منظور،  همین  به  افزود:  وی 
شب  ابتدایی  ساعات  در  عمدتًا  سارقان  که  شد  مشخص 
افغان که عمومًا کارگران ساختمانی بودند، برای  اتباع  که 
استراحت و قدم زدن به بوستان ها مراجعه می کردند، اقدام به 

زورگیری و سرقت می کردند.
سرهنگ یوسفوند اضافه کرد: این دو سارق با تهدید چاقو، 
سرقت  به  را  کارگران  این  تلفن  گوشی های  و  نقد  وجوه 

می برند.
رئیس کالنتری جوادیه تهران پارس در ادامه گفت: متأسفانه 
ایجاد  سارق  دو  این  که  وحشتی  و  رعب  فضای  دلیل  به 
می کردند، چهره آن ها در خاطر اتباع افغان نمی ماند و همین 

موضوع کار را برای شناسایی دشوارتر می کرد.
وی ادامه داد: تا اینکه ساعت ۲۱ در پارک پلیس در همان 
مأموران  و  شد  گزارش  کالنتری  به  سرقت  اعالم  منطقه 
حضور  با  رساندند.  حادثه  محل  به  را  خود  گشت  سریعًا 
مأموران پلیس مشخص شد که دو سارق، اموال دو افغان را 

پس از تهدید و ضرب و شتم به سرقت برند.
در  که  شهروندان  از  یکی  کرد:  اضافه  یوسفوند  سرهنگ 
عالوه  و  پرداخت  واقعه  شرح  به  داشت،  حضور  بوستان 
با یک  عنوان کرد که آن ها  بیان مشخصات دو سارق  بر 

موتورسیکلت با مشخصات ذکرشده از محل متواری شدند.
رئیس کالنتری جوادیه افزود: با توجه به مشخصات موتور 
و سارقان جست وجو آغاز شد و سرانجام دو سارق در یک 
بوستان رؤیت شدند، اما به محض مشاهده نیروهای کالنتری، 

از محل گریختند.
وی گفت: پس از تعقیب و گریز هر دو سارق که سابقه دار 

هم بودند دستگیر شدند و از آن ها چاقو و قمه کشف شد.

 ۳ هکتار از فضای سبز کوهستان دراک 
در آتش سوخت

قتل مادر گچسارانی توسط فرزند شیشه ای

پایان مسابقات فوتسال 
جام رمضان اقلید

نام شهدای مدافع  یاد و  با  مسابقات فوتسال جام رمضان 
حرم در اقلید برگزار و با قهرمانی تیم شهیدان عباس نژاد 

به پایان رسید.
اداره  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
ورزش و جوانان شهرستان اقلید، این مسابقات با حضور ۶ 
تیم )فراز، پدیده، کافه ونیز، وحدت، گیوه سرای اسماعیل، 
مقاومت شهیدان عباس نژاد( از روز ۱۲ ماه مبارک رمضان 
بعد از افطار در سالن سرداران این شهرستان آغاز شد و تا 

۲۹ ماه رمضان به طول انجامید.
عباس نژاد،  شهیدان  مقاومت  تیم های  گزارش،  بنابراین 
فراز و کافه ونیز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب 
کردند و تیم وحدت توانست کاپ اخالق این رقابت ها را 

به خود اختصاص دهد.
جمعی  حضور  با  که  رقابت ها  این  اختتامیه  مراسم  در 
دوستان  ورزش  پرشور  حضور  و  شهرستان  مسئوالن  از 
برگزار شد از تیم های برتر و کسانی که در برگزاری این 

مسابقات نقشی داشتند تقدیر به عمل آمد.

خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 
ورزش  پارک  نخستین  احداث  از 
خانواده استان خبر داد و گفت: این 
 14 مساحت  به  زمینی  در  پارک 

هکتار احداث می شود.
از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
امروز  ظهر  صفایی نیا  آذر  یاسوج، 
احداث  از  خبرنگاران  جمع  در 
نخستین پارک ورزش خانواده در 
خبر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
داد و اظهار کرد: با همکاری شورا 
و شهرداری یاسوج و به همت امور 
پارک  استانداری  خانواده  و  بانوان 
بار  نخستین  برای  خانواده  ورزش 

در سطح استان احداث می شود.
خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 
مجموعه  این  احداث  از  هدف 
بین  در  نشاط  ایجاد  را  ورزشی 

خأل  گفت:  و  دانست  خانواده ها 
نبود یک فضای امن و بانشاط برای 
انجام ورزش خانواده در کهگیلویه 
و  می شد  احساس  بویراحمد  و 
همین امر باعث شد این مورد را در 

دستور کار قرار دهیم.
همکاری  با  کرد:  بیان  وی 
شهرداری و شورای شهر زمینی به 
احداث  برای  هکتار   14 مساحت 
یافت  اختصاص  خانواده  ورزش 
و  و جوانان کهگیلویه  که ورزش 
بویراحمد کار تجهیز این مکان به 
انجام  را  تومان  میلیارد  یک  مبلغ 

می دهد.
این مسئول نقش ورزش در سالمت 
انکارناپذیر  را  خانواده ها  روان 
و  بانوان  امور  گفت:  و  دانست 
تالشی  هیچ  از  استانداری  خانواده 
برای راه اندازی سریع تر این پارک 

دریغ نمی کند.

زورگیری از اتباع افغان

حـــــــــوادث

اصله  از فضای سبز و ۲۰  ۳ هکتار 
کوهستان  آتش سوزی  در  درخت 

دراک نابود شد.
مسئول  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط 
شیراز  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
ایستگاه های  آتش نشانان  گفت: 
از  بعد   ۲۰ و   ۱۷ هشت،  چهار، 
این  بی وقفه،  تالش  ساعت  سه 

آتش سوزی را مهار کردند.

آتش نشانان  افزود:  عدلو  علیرضا 
بعد  اطفایی،  کامل  تجهیزات  با 
کوه پیمایی  دقیقه   ۴۰ حدود  از 
و  گرفتند  قرار  موردنظر  محل  در 
مهار را  آن  کوب،  آتش   به وسیله 

کردند.
آتش سوزی  این  در  داد:  ادامه  وی 
آتش  مراتع  از  هکتار   ۳ حدود 
گرفت که باعث سوختن حدود ۲۰ 

اصله درخت کیالک شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران 
براثر  ساله ای   ۲۵ جوان  گفت: 
توهمات ناشی از مصرف ماده مخدر 
شیشه، مادر ۶۰ ساله خود را از پای 

درآورد.
پلیس   خبری  پایگاه  گزارش  به 
در  موسوی  محمد  سید  سرهنگ 
پی  در  افزود:  خبر  این  تشریح 
دریافت خبری از طریق پلیس ۱۱۰ 
این شهرستان مبنی بر قتل زنی ۶۰ 
دریکی  افرادی  یا  فرد  توسط  ساله 
از محالت شهر گچساران، بالفاصله 
پلیس آگاهی و کالنتری  از  اکیپی 

۱۱ در محل حضور یافتند.
وقوع  محل  در  مأموران  افزود:  وی 
جنایت، جسد خانم ۶۰ ساله ای که با 
ضربات چاقو از ناحیه شکم و قفسه 
مشاهده  را  بود  رسیده  قتل  به  سینه 

و  تحقیقات  بالفاصله  که  کردند 
عامل  دستگیری  برای  فنی  اقدامات 
در  جنایت،  این  وقوع  عامالن  یا 
قرار  پلیس  مأموران  کار  دستور 

گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان گچساران 
صحنه  بررسی  با  کرد:  تصریح 
تحقیقات، ضمن  انجام  و  قتل  وقوع 
فرزند  قضایی،  مقام  با  هماهنگی 
از  کمتر  در  مقتول  این  ساله   ۲۵
قتل  به  مظنون  به عنوان  ساعت   ۲۴

دستگیر شد.
تحقیقات  در  کرد:  بیان  موسوی 
مقدماتی از این متهم، وی به صراحت 
اعتراف  خود  ساله   ۶۰ مادر  قتل  به 
توهمات  را،  انگیزه خود  و  و علت 
شیشه  مخدر  ماده  مصرف  از  ناشی 

بیان کرد.

مثله کردن 8 زن

با هدف سرقت 
جواهرات


