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روزنامه

فضای  پلیس  رئیس 
استان  انتظامی  فرماندهی  اطالعات  تبادل  و  تولید 

عکس های  انتشار  و  مزاحمت  ایجاد  عامل  دستگیری  و  شناسایی  از  ایالم 
خانوادگی یکی از شهروندان در اینستاگرام خبر داد.

به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، سرهنگ علی جمالی اظهار کرد: در پی 
و  شخصی  تصاویر  فردی  این که  بر  مبنی  خانم  شهروندان  از  یکی  شکایت 
اینستاگرام منتشر کرده و  خصوصی و خانوادگی وی را در شبکه اجتماعی 
باعث هتک حیثیت و مزاحمت برای وی شده است، بررسی موضوع در دستور 

کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدام های فنی و تخصصی متهم شناسایی و ضمن هماهنگی 
با مقام قضایی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد و در بازجویی های اولیه، متهم 

با مشاهده مستندات، به بزه انتسابی اعتراف کرد.
ادامه تحقیقات خاطرنشان کرد:  انتظامی اظهار کرد: متهم در  این مقام ارشد 
همسرم پیش ازاین خواستگار شاکی بوده و از همین رو به وی حسادت کردم، 
لذا با استفاده از روابط خانوادگی و فامیلی به تصاویر خصوصی وی دسترسی 
پیداکرده و با ساخت صفحه ای در اینستاگرام، باانگیزه تسویه حساب شخصی و 

هتک حیثیت اقدام به انتقام جویی کردم.
در  می کنیم  توصیه  کاربران  همه  به  کرد:  خاطرنشان  ایالم  فتا  پلیس  رئیس 

اختیار  در  از  و  داشته  جدیت  خود  محرمانه  اطالعات  و  عکس ها  نگهداری 
قرار دادن آن ها به دیگران حتی نزدیکان خود خودداری کرده و آن ها را در 
شبکه های اجتماعی منتشر نکنند، چون این امر زمینه را برای سوءاستفاده های 

بعدی توسط افراد فرصت طلب ایجاد می کند.
جمالی یادآور شد: پلیس فتا آمادگی مقابله با جرائم رایانه ای را دارد و از عموم 
مردم درخواست داریم در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را سریعًا 
بخش   www.cyberpolice.ir آدرس  به  فتا  پلیس  وب سایت  طریق  از 

ارتباطات مردمی گزارش کنند.

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری پایتخت از اجرای طرح های انتظامی 
و  تهران  شرق  و  جنوب  غرب،  پایانه های  کالنتری های  مأموران  توسط 

دستگیری 15 سارق خبر داد.
اعالم خبر فوق  با  فارس، سرهنگ کاشانی  از  به گزارش جام جم آنالین 
مسافربری  پایانه های  امنیت  و  نظم  برقراری  راستای  در  داشت:  اظهار 
هستیم  هم وطنان  و  شهروندان  تردد  افزایش  شاهد  که  تابستان  فصل  در 
گرفته   نظر  در  سرقت  از  پیشگیری  اولویت  بر  که  انتظامی  طرح های 
و  جنوب  پایانه   208 غرب،  پایانه   209 کالنتری  سه  به  است  شده 
حال  در  عملیاتی  و  گشتی  تیم های  توسط  که  شد  ابالغ  شرق  پایانه   210 

اجراست.
در  دستگیر شدند که  این طرح 15 سارق  اجرای  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
سالن های انتظار با سوءاستفاده از خستگی مسافران و شیوه های حواسپرانی 

اقدام به سرقت کرده بودند.
در  سرقت  سابقه  سارقان  این  اکثر  داشت:  اظهار  پلیس  ارشد  مقام  این 
این  با شروع  تابستان سال های گذشته داشته اند که  پایانه های تهران را در 
فصل و آغاز مسافرت ها طعمه های خود را شناسایی و اموالشان را سرقت 

می کردند.
معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری ضمن اشاره به شگرد سرقت از طریق 
تعارف نوشیدنی های خنک خواب آور، آن را متداول ترین شیوه دانست که 

الزم است مسافران توجه جدی داشته باشند.
ارائه آموزش های چهره به چهره مسافران جهت آگاه سازی و  وی گفت: 
پیشگیری از بزه دیدگی را یکی از برنامه های اجتماعی کالنتری های مذکور 
دانست که این برنامه توسط نیروهای کالنتری ها در ورودی های پایانه ها و 

سالن انتظار به مسافران ارائه می گردد.
سرهنگ کاشانی در خاتمه اشاره داشت: هوشیاری مسافران می تواند منتج 
به پیشگیری از سرقت گردد که توصیه می شود مراقب وسایل خود باشند 

چراکه سارقان در پوشش و شگردهای مختلف در کمین نشسته اند.

فرمانده انتظامی فارس از دستگیری سارق حرفه ای اماکن 
خصوصی با ۳۰ فقره سرقت در شیراز خبر داد.

احمدعلی  سردار  فارس،  پلیس  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گودرزی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت  از مطب 
های ترک اعتیاد و آموزشگاه های موسیقی در شهرستان 
پلیس  کارآگاهان  از  متشکل  عملیاتی  ویژه  تیم  شیراز، 
آگاهی اقدامات پلیس را برای شناسایی و دستگیری سارق 

آغاز کردند.
به  متهم  پلیسی  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  افزود:  وی 
ضربتی  عملیات  یک  در  و  شناسایی  »م-پ«  هویت 

دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل کردند.
و  فنی  بازجویی  در  متهم  کرد:  تصریح  گودرزی  سردار 
تخصصی و در مواجه با ادله و مستندات پلیس چاره ای 
مطب  از  سرقت  فقره   ۳۰ به  و  نداشت  حقیقت  بیان  جز 
شیراز  در  موسیقی  های  آموزشگاه  و  اعتیاد  ترک  های 

اقرار کرد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده 
شد،  زندان  روانه  طریق  آن  از  و  قضائی  مراجع  تحویل 
تصریح کرد: ماموران موفق شدند در بازرسی از مخفیگاه 
متهم اموالی از قبیل ۳ دستگاه سازه تار، ۴ دستگاه سنتور، 
۳ دستگاه تار، یک دستگاه پیانو، ۶ دستگاه دی وی آر، 
دستگاه  یک  پزشکی،  مهر  عدد   ۶ فای،  وای  دستگاه   ۲
لیزر فیزیوتراپی، یک دستگاه ای اف فیزیو تراپی، یک 
کیبورد،  دستگاه   ۲ و  کیس  دستگاه   ۵ دوربین،  دستگاه 
یک دستگاه مودم و حدود ۴۰۰ عدد کلید کشف کردند.

در  پلیس  موفقیت  اینکه  بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده 
کشف جرم نتیجه تعامل شهروندان با پلیس است، عنوان 
حصول  شهروندان  همراهی  و  مشارکت  بدون  داشت: 
می  تقاضا  شهروندان  از  لذا  نیست  مقدور  کامل  امنیت 
شود ضمن توجه به اقدامات پیشگیرانه هرگونه اخبار را از 

طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کشف بیش از یک کیلوگرم شیشه در داراب

سارقان با 5 فقره سرقت راهی زندان شدند

چهار ورزشکار فارس سهمیه بازی های 
پاراآسیایی را کسب کردند

حسادت، انگیزه انتشار تصاویر 

خصوصی در اینستاگرام

حـــــــــوادث

توقیف  از  داراب  انتظامی  فرمانده 
یک دستگاه پژو پارس و کشف 
و  شیشه  گرم   235 و  کیلو  یک 
این  نفر قاچاقچی در  دستگیری 3 

شهرستان خبر داد.
در  ضربت  عبدالرضا  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
مأموران  کرد:  بیان  پلیس،  خبری 
این  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
شهرستان حین کنترل خودروهای 
سواری  دستگاه  یک  به  عبوری 
پژو پارس مشکوک و خودرو را 

متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی دقیق از این 
 235 و  کیلو  یک  میزان  خودرو 
متهم  نفر   3 و  کشف  شیشه  گرم 

نیز دستگیر شدند.
سرهنگ ضربت با اشاره به اینکه 
قاچاقچیان برای سیر مراحل قانونی 
شدند،  قضایی  مراجع  تحویل 
قاچاقچیان  اقدامات  کرد:  تصریح 
به هیچ وجه  شهرستان  این  در  کاال 
دور  پلیس  تیزبین  چشمان  از 

نخواهد ماند.

از دستگیری  انتظامی شیراز  فرمانده 
دو نفر سارق و کشف 5 فقره سرقت 
درون خودرو در آن شهرستان خبر 

داد.
در  القاصی مهر  دالور  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
در  گفت:  خصوص  این  در  پلیس، 
درون  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی 
خودرو در شهرستان شیراز، شناسایی 
و دستگیری سارقان در دستور کار 

مأموران کالنتری قرار گرفت.
راستا  این  در  کرد:  تصریح  وی 
موفق  گلشن   32 کالنتری  مأموران 
شدند 2 سارق حرفه ای درون خودرو 
را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام 
غافلگیرانه  عملیات  یک  در  قضایی 

آنان را دستگیر کنند.
شیراز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
انتقال  کالنتری  به  متهمان  افزود: 
مستندات  و  ادله  با  مواجه  در  و 
حقیقت  بیان  جز  چاره ای  پلیس 
درون  سرقت  فقره   5 به  و  نداشتند 
اعتراف  شهر  سطح  در   خودرو 

کردند.
این مقام انتظامی بابیان اینکه سارقان 
تحویل  پرونده  تشکیل  از  پس 
مراجع قضائی و از آن طریق روانه 
تصریح کرد: رضایت  شدند،  زندان 
است  پلیس  اتکا  نقطه  شهروندان 
هنجارشکنان  با  برخورد  ازاین رو 
برنامه های  از  یکی  قانون گریزان  و 

پلیس در سال جاری است.

الرستان در مسابقات هندبال فارس دوم شد

 برگزاری جشنواره بسکتبال به مناسبت دهه کرامت 
و روز دختر در فیروزآباد

رئیس هیئت ورزش نابینایان و 
چهار  گفت:  فارس  کم بینایان 
استان  این  نابینای  ورزشکار 
رقابت های  در  حضور  جواز 
را  جاکارتا   2018 آسیایی  پارا 

کسب کردند.
سید محمدرضا هاشمی نژاد، در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
ظریف  امید  و  فرح  علیرضا 
دوومیدانی،  رشته  در  ثنایی 
محمد دلیر در رشته شنا و زهرا 
شطرنج،  رشته  در  راد  محمدی 
فارس  استان  ورزشکار  چهار 
پارا  رقابت های  به  که  هستند 

آسیایی اعزام خواهند شد.
مریم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
نیز  گلبال  رشته  در  آهون 
ملی  تیم  اردوی  در  هم اینک 
این  امیدواریم  و  می برد  سر  به 
به عنوان  شایسته  ورزشکار 
پنجمین نماینده این استان جواز 
حضور دربازی های پارا آسیایی 

را کسب کند.
پارا  بازی های  دوره  سومین 
لغایت  یازدهم  از  آسیایی 
در   97 مهرماه  یکم  و  بیست 
کشور  پایتخت  جاکارتا  شهر 

اندونزی برگزار می شود.

قرار  ایران  ورزشی  کاروان 
است در رشته های، دوومیدانی، 
تیر  تیراندازی،  پینگ پنگ، 
نشسته،  والیبال  شنا،  کمان،  و 
با  بسکتبال  دوچرخه سواری، 
توپی(،  )ورزش  بوچیا  ویلچر، 
بخش  در  گلبال  و  بدمینتون 
رقابت های  در  آقایان  و  بانوان 
جاکارتا   2018 آسیایی  پارا 

شرکت کند.
مخصوص  ورزش  بوچیا 
از  شدید،  مغزی  فلج  بیماران 
گرفته  سرچشمه  باستان  یونان 
کشور  وارد   1980 سال  و 
امروزه  است،  شده  انگلستان 
یک رشته  به  که  بازی  این 
جای  است،  تبدیل شده  ورزشی 
پارا  آوردگاه های  در  را  خود 
بازکرده  پارالمپیک  و  آسیایی 
و  دقت  کنترل،  داشتن  است. 
عضالت  روی  فراوان  تمرکز 
آن  در  فعالیت  اصلی  الزمه 
از  بیش  در  بوچیا  بازی  است. 
و  دارد  رواج  جهان  کشور   50
به  ایران  در  رشته  این  فعالیت 
ورزش های  فدراسیون  همت 
سال  از  معلوالن  و  جانبازان 

1384 آغاز شده است.

سرویس خبری/ زینب محمودی: نایب رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس 
المپیک ۲۰۲۴  بازی های  به  این سه رشته  اضافه شدن  برای  رایزنی  از تالش و 

پاریس خبر داد.
علی اصغر فوادیان در مراسم انتخاب رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان 
کهگیلویه و بویراحمد از تالش فدراسیون بیلیارد برای المپیکی شدن این ورزش ها 
خبر داد و گفت: در تالش هستیم تا بیلیارد، بولس و بولینگ به بازی های المپیک 

۲۰۲۴ پاریس اضافه شوند.
نائب رئیس فدراسیون بیلیارد، بولینگ و بولس در ادامه سخنان خود پایگاه های 
قهرمانی را به درآمدزایی تشویق کرد و افزود: پایگاه قهرمانی استان کهگیلویه 
و بویراحمد می توانند از طریق اجاره دادن مکان ها به سمت درآمدزایی حرکت 

کنند.
در  گفت:  شوند،  استاندارد  استان  باشگاه های  تجهیزات  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
صورت استاندارد بودن تجهیزات باشگاه ها، این استان می تواند میزبانی مسابقات 
کشوری در این سه رشته را کسب کند که این موضوع به قهرمان پروری در این 

رشته ها کمک می کند.
این مسئول در فدراسیون بیلیارد عنوان کرد: حمایت از استان های کمتر برخوردار 
هزینه های  در  تخفیف  راستا  همین  در  دارد که  قرار  فدراسیون  دستور کار  در 
ورودی به مسابقات کشوری ازجمله برنامه های این فدراسیون برای حمایت از 

استان های کمتر برخوردار است.
دلیل  به  میز،  ازجمله  رشته  سه  این  تجهیزات  از  بسیاری  تصریح کرد:  فوادیان 
تحریم ها گران شده و واردات وسایل این رشته ها صورت نمی گیرد؛ لذا امکانات 

الزم برای تقسیم بین استان ها وجود ندارد.
وی خواستار استعدادیابی در این رشته ها شد و گفت: استعدادیابی در استان جدی 
از دانش آموزان شروع کنیم و  این موضوع را  گرفته شود که پیشنهاد می شود 

یک تعامل و همکاری بین آموزش وپرورش و هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس 
در استان ایجاد شود.

سید محمدتقی علوی مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد در این 
نشست نیز گفت: سومین مجمع انتخاباتی هیئت های ورزشی استان در سال جاری 
داشتیم که این انتخابات با حضور اعضای مجمع هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس 

استان برگزار شد.
علوی افزود: سه کاندید در این انتخابات ثبت نام کردند و تنها شاپور عنبری در 
این انتخابات کاندیدا شد که با حداکثر آرای 13 رأی کسب کرد و سکان دار 
مجدد هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان را به مدت چهار سال بر عهده گرفت.

وی اظهار داشت: فعالیت هایی در هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان صورت 
گرفته که با حمایت فدراسیون ورزش و جوانان توانستیم آکادمی بولینگ بیلیارد 
را ایجاد کنیم و به دنبال آن  هم ورزش بولس را در استان به صورت تخصصی 

ایجاد خواهیم کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بیان کرد: در بحث زیرساخت زمین های بولس 
این  اینکه  ماهیت  به  و  دارند  خانواده ها  که  استقبالی  جهت  به  شهرستان ها  در 
قرار  خود  کاری  برنامه  در  شود  برگزار  خانوادگی  به صورت  می تواند  ورزش 

خواهد گرفت.
همه  برای  را  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  شرایط  داشت:  بیان  علوی 
ورزشکاران یکسان در نظر گرفته ایم و خوشبختانه به سمت وسوی خاصی نرفتیم 
و البته قبول دارم که مشکالتی در این حوزه وجود دارد و اصاًل به فکر نباشید 

کسی بتواند مدینه فاضله درست کند.
وی در پایان افزود: اداره ورزش و جوانان نسبت به باشگاه های استان هیچ تعهدی 
باشگاه ها حمایت هایی صورت خواهد گرفت و  این  اما در جهت رونق  ندارد، 

بخشی از حمایت ها را رئیس هیئت باید انجام دهد.

و  اعضا  پیوند  ورزشکاران  دوومیدانی  رقابت های  در  فارس  بانوان  تیم 
بیماران خاص به مقام قهرمانی دست یافتند.

دبیر هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا فارس، بابیان این مطلب در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در این رقابت ها که در مجموعه ورزشی 
آفتاب انقالب تهران برگزار شد، تیم فارس با کسب 10 نشان طال و 6 
نقره بااقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های اصفهان و کردستان به 

ترتیب دوم و سوم شدند.

 2 رنجبر  فاطمه  مسابقه ها  این  انفرادی  بخش  در  داد:  ادامه  سپاسی  سپهر 
نشان طال و یک نقره کسب کرد، معصومه رضایی 2 نشان طال بر گردن 

آویخت و فرشته فکری هم به 2 نشان طال و یک نقره دست یافت.
وی اضافه کرد: همچنین اعظم مردان 2 نشان طال و یک نقره را به خود 
اختصاص داد، طاهره مهدوی پور 2 نشان طال و یک نقره کسب کرد و 

فاطمه نورانی هم به 2 نشان نقره رسید.
در این مسابقه ها 100 ورزشکار در 10 ماده با هم به رقابت پرداختند.

نایب رئیس فدراسیون بولینگ خبر داد؛

 تالش فدراسیون برای اضافه شدن بولینگ، بیلیارد و بولس 
به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

بانوان فارس قهرمان دوومیدانی پیوند اعضا کشور شدند

دوم  بر سکوی  خردساالن الرستان 
مسابقات استان فارس ایستادند.

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
جوانان الرستان، یک دوره مسابقات 
در  فارس  استان  قهرمانی  هندبال 
حضور  با  خردسال  آقایان  بخش 
شش تیم شیراز، الرستان، پاسارگاد، 
به  فیروزآباد  و  فسا  کازرون، 

میزبانی کازرون برگزار شد. 
الرستان  تیم  مسابقات  این  در 
و  نیکونژاد  امین  مربی گری  با 
حضور  هدایتی  مجتبی  سرپرستی 

و  شیراز  مقابل  برد  با  که  داشت 
فیروزآباد از گروه خود صعود کند. 
به صورت  رقابت ها  بعد  دور  در 
ضربدری به میزبان رقابت ها خورد 
حساب  شده  و  خوب  بازی  با  و 
کازرون  تیم  شکست  با  توانست 
راه  مسابقات  از  دوره  این  فینال   به 

یابد. 
بازی  ارائه  باوجود  فینال  دیدار  در 
الرستان  تیم  قابل قبول  و  خوب 
به  را  بازی  گل  یک  اختالف  با 
پاسارگاد واگذار و به نائب قهرمانی 

بسنده کرد.

جشنواره  دختر  روز  مناسبت  به 
بسکتبال با حضور ورزشکاران دختر 

و خانواده های آنان برگزار شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره ورزش و جوانان شهرستان  از 
مناسبت  به  جشنواره  این  فراشبند، 
والدت حضرت معصومه )س( و روز 

این جشنواره  در  شد.  برگزار  دختر 
که با شورونشاط خاصی برگزار شد 
و  ورزشکاران  از  نفر   100 از  بیش 
خانواده های آنان حضور داشتند که 
پس از تبریک روز دختر و پذیرایی 
انجام  به  ورزشکاران  شیرینی 

حرکات ورزشی پرداختند.

فرمانده انتظامی فارس خبرداد:
دستگیری سارق حرفه ای با ۳۰ فقره 

سرقت در شیراز

تعارف نوشیدنی خنک، متداول ترین شیوه سرقت
دستگیری ۱۵ سارق پایانه های مسافربری


