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وضو گرفتن قبل از غذا ،فقر را برده و بعد از غذا
وسوسه را میبرد و به چشم ،سالمتی میدهد.

مهر

1397

روزنامه

طی مراسمی با حضور مسئوالن
و پیشکسوتان و اهالی ورزش،
همایش تجلیل از چهرههای برتر
شهرستان فراشبند برگزار شد.
این همایش به همت اداره ورزش
و جوانان و همکاری فرمانداری
فراشبند و موسسه مردمنهاد شکوه
آفتاب در حالی به انجام رسید که
برای شناسایی و معرفی افراد برتر
هر حوزه ،عالوه بر نظرسنجی وسیع
در سطح شهرستان ،کارگروههایی
نیز در هر حوزه مجزا ،جهت
انتخاب افراد برگزیده فعالیت
میکردند که درنهایت در هر حوزه
یک نفر بهعنوان چهره برگزیده و
معرفی شدند.
این مراسم با حضور فرماندار،
معاون فرماندار ،شهردار و اعضای
شورای شهر ،مسئولین ادارات و
نیروهای نظامی و انتظامی و با
حضور خسرو قاسمیان استاد و
عضو هیئتعلمی دانشکده ادبیات
دانشگاه شیراز و پیشکسوت ورزش
و سید ابراهیم حبیبی از معلمان و
مربیان پیشکسوت کشتی و دیگر
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پنجشنبه

برگزاری همایش تجلیل از
چهرههای برتر فراشبند

چهرههای پیشکسوت ورزش
فراشبند در تاالر قشقایی برگزار
شد.
مدعوین ابتدا همراه با شاگردان خود
جهت ادای احترام به مقام واالی
شهیدان در گلزار شهدا حضور
یافتند و سپس وارد تاالر شدند .رضا
صداقت رئیس اسبق اداره ورزش
و جوانان شهرستان کازرون و
دبیر همایش پیشکسوتان فراشبند،
طی سخنانی درخصوص اهداف
این همایش و همچنین فراخوان
عمومی و تألیف کتاب ورزشی
این شهرستان سخن گفت و از
کلیه مسئولین ،مدعوین ،خبرنگاران
تشکر کرد.
همچنین تعدادی از پیشکسوتان
ازجمله حاج فتحعلی فیروزی که
حامی مالی این همایش بود و
عبدالرضا دشتی به بیان خاطرات
خود پرداختند و در پایان بهتمامی
پیشکسوتان و مدعوین از سوی
فرمانداری و انجمن پیشکسوتان و
اداره ورزش و جوانان ،لوح تقدیر
اهدا شد.

صفحه

7
شماره

2354

سال
بیست و چهارم

شطرنجباز شیرازی هفتمین مدال پاراآسیایی را برای فارس کسب کرد
زهرا محمدیراد شطرنجباز نابینای شیرازی در
چهارمین روز رقابتهای شطرنج ،بازیهای
پاراآسیایی  2018جاکارتا به مدال نقره دست
یافت و هفتمین مدال را برای استان فارس به
ارمغان آورد.
به گزارش ایرنا ،محمدیراد در کالس  b1بانوان،
در بخش تیمی شطرنج به همراه ملیحه صفایی و
لیال زارعزاده نایبقهرمان شد و نشان ارزشمند
نقره پاراآسیایی را به خود اختصاص داد.
بدین ترتیب با پایان یافتن چهارمین روز این
رقابتها ورزشکاران شرکتکننده از استان
فارس تاکنون هفت مدال کسب کردهاند.
ساره جوانمردی در تپانچه بادی به مسافت 50
و  10متر  2نشان طال گرفت ،سمیرا ارم در
تپانچه  10متر صاحب نشان نقره شد ،علیاصغر
جوانمردی در پرتاب وزنه مدال نقره گرفت و
امید ظریف صنایعی هم در دو  200و  100متر 2
نشان برنز و زهرا محمدیراد هم در شطرنج نقره
کسب کرد.
زهرا محمدیراد در رشته شطرنج ،سامان بالغی،
ندا فراستی ،سمیه کهزاد پور و ناهید کرمی
(بسکتبال با ویلچر) ،ساره جوانمردی و سمیرا ارم
(تیراندازی) ،بهرام سلیمانی (دوچرخهسواری)،
محمد الوان پور ،سید علیاصغر جوانمردی،

آرزو رحیمی ،امید ظریف صنایعی و علیرضا
فرح (دوومیدانی) و علی غریبشی (وزنهبرداری)
 14ورزشکار اعزامی از استان فارس هستند و
محسن عزیزنژاد هم از این استان بهعنوان مربی
دوومیدانی حضور دارد.سامان بالغی ،ندا فراستی،
سمیه کهزاد پور ،ناهید کرمی ،ساره جوانمردی،
سمیرا ارم ،علیرضا فرح و محمد الوان پور ازجمله
ورزشکاران استان فارس دربازیهای جاکارتا
هستند که شانس کسب مدال در این رقابتها
را دارند.
ساره جوانمردی ،پرچمدار کاروان ایران در آیین
افتتاحیه بازیهای پارا آسیایی  2018جاکارتا بود
و سمیرا ارم هم دیگر بانوی تیرانداز شیرازی،
پرچمدار مراسم اختتامیه این بازیهاست.
سامان بالغی ،سمیه کهزاد پور ،ندا فراستی،
ساره جوانمردی و بهرام سلیمانی ورزشکارانی
هستند که در دومین دوره این بازیها که در
سال  2014در اینچئون کره جنوبی برگزار شد،
حضور داشتند.
ساره جوانمردی در این دوره ( )2014در
تیراندازی  2نشان طال گرفت و سمیه کهزاد
پور ،ندا فراستی و سامان بالغی هم در بسکتبال
با ویلچر نشان برنز را از آن خود کردند و بهرام
سلیمانی هم در رشته دوچرخهسواری چهارم شد.

ورزﺷﻰ

همچنین فوتبالیستهای فارسی در دوره گذشته
(دومین دوره) چهار مدال طال کسب کردند که
در سومین دوره ،رشته فوتبال هفت و پنج نفره از
بازیهای پارا آسیایی جاکارتا ،حذف شده است.
کاروان  20نفره اعزامی از استان فارس در
مسابقههای پارا آسیایی  2014اینچئون کره
جنوبی ،با کسب هشت مدال طال ،یک نقره و سه
برنز ،کارنامه درخشانی از خود بهجای گذاشتند.
کاروان ورزشی ایران در نخستین دوره این
بازیها که در سال  2010در گوانژو چین و با
حضور چهار هزار ورزشکار از  41کشور آسیایی
در  19رشته برگزار شد ،با کسب  80مدال (27
طال 24 ،نقره و  29برنز) به مقام چهارم رسید.
ورزشکاران ایران در دومین دوره این بازیها که
در اینچئون کره جنوبی و با حضور چهار هزار و
 500ورزشکار از  41کشور برگزار شد ،در 16
رشته ورزشی حضور یافتند و در این دوره هم با
کسب  120مدال ( 37طال 52 ،مدال نقره و 31
مدال برنز) بعد از کشورهای چین ،کره جنوبی و
ژاپن به مقام چهارم دست یافت.
سومین دوره بازیهای پارا آسیایی که چهاردهم
مهر  97با پرچمداری ساره جوانمردی ورزشکار
شیرازی آغاز شد که تا بیست و یکم همین ماه در
شهر جاکارتا پایتخت کشور اندونزی ادامه دارد.

دختران نونهال هندبال کازرون قهرمان
المپیاد نخبگان فارس شدند

دختران نونهال هندبال
کازرون قهرمان المپیاد
نخبگان استان فارس شدند.

خبرنگار و عکاس/
علیرضا گلچین :مسابقات
المپیاد نخبگان فارس رده
نونهاالن با حضور تیمهای
کازرون ،فیروزآباد ،شیراز،
سایپا و امیدوار الرستان در

شیراز برگزار شد.
در این رقابتها تیم دختران
نونهال کازرون با اختالف
زیاد و بدون شکست حریفان
خود را شکست دادند.
در این مسابقات تیم کازرون
اول و تیمهای شیراز و
فیروزآباد به ترتیب دوم و
سوم شدند.

در روز جهانی کودک؛
بادبادکهای کودکان پاسارگادی به پرواز
درآمدند

در بازیهای پاراآسیایی 2018؛

جوانمردی به مدال نقره پرتاب وزنه دست یافت
سیدعلیاصغر جوانمردی ورزشکار فارسی به مدال
نقره پرتاب وزنه بازیهای پاراآسیایی 2018
جاکارتا دست یافت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل ورزش
و جوانان فارس ،در ادامه رقابتهای دوومیدانی
بازیهای پاراآسیایی ،سید علیاصغر جوانمردی
نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه کالس
ادغامی  F35به رقابت با حریفان پرداخت که

درنهایت مدال نقره را از آن خودکرد.
جوانمردی با  14.45متر نقره گرفت .پرتابگر ازبک
با  15.75متر به مدال طال رسید و نماینده چین هم با
 14.99متر به مدال برنز دست یافت.
مهران نکویی مجد دیگر نماینده کشورمان در
این رشته با  14.70متر چهارم شد .سومین دوره
بازیهای پاراآسیایی  2018در روزهای  14تا 21
مهر با حضور  2هزار  880ورزشکار از  41کشور در
 18رشته ورزشی به میزبانی جاکارتا برگزار میشود.

در روز جهانی کودک
جشنواره بادبادکها در اداره
ورزش و جوانان شهرستان
پاسارگاد برگزار شد.
در این جشنواره کودکان
پاسارگادی در روز جهانی
کودک با حضور در مجموعه

ورزشی شهید حاجیپور به
شادی پرداختند.
برگزاری جشن و اهدای
هدیه ،پرواز بادبادک و
انجام بازیهای کودکانه
ازجمله برنامههای این
جشنواره بود.

حـــــــــوادث
در بلوار چمران شیراز؛

 10اصله درخت براثر بیاحتیاطی در آتش
نابود شد

بیاحتیاطی در روشن کردن
حریق  10اصله درخت جوان
را در بلوار چمران شیراز طعمه
حریق کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی سازمان
آتشنشانی شیراز ،وقوع این
حادثه ساعت  15:44دقیقه به
سامانه  125آتشنشانی اطالع
داده شد که بیدرنگ با هماهنگی
ستاد فرماندهی این سازمان،
آتشنشانان ایستگاه  20به محل
حادثه در بلوار چمران رهسپار
شدند.
روشن کردن حریق و ایجاد
شعلههای گسترده بر روی خار
و خاشاک در فضای سبز منجر
به کندسوزی و درنهایت حریق
درختان و خارو خاشاک موجود

شده بود.
متأسفانه استعداد محیطی و وزش
باد نیز مزید بر علت شده و
شعلههای آتش را به  10اصله
درخت جوان از نوع بادامکوهی
رسانده بود.
به هنگام وقوع این حادثه هیچ
فرد یا افرادی در محل حضور
نداشت به این خاطر این حادثه
مصدومی نداشت.
در زمان رسیدن به محل
آتشنشانان با رعایت اصول
ایمنی و با استفاده از چند رشته
لوله آبده آتشنشانی به مقابله
با این آتشسوزی پرداخته و
شعلههای آتش را بعد از  1ساعت
تالش مهار و خاموش کرده و
همچنین از گسترش آن به اطراف
جلوگیری به عمل آوردند.

در بیضا رخ داد؛

مرگ تلخ کارگر چاهکن در عمق  25متری چاه

کارگر چاهکن حین حفر چاه،
در عمق  25متری چاه در بیضا
گرفتار شد و جان باخت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی سازمان آتشنشانی
شیراز ،رخداد این حادثه ساعت
 17:43به سامانه  125اطالعرسانی
شد که بالفاصله آتشنشانان
ایستگاه  4به همراه گروه امداد و
نجات چاه نورد به باغی در حوالی
شهر بیضا اعزام شدند.
به گفته آتشنشانانی که در محل
حادثه حاضر بودند :در یک باغ
در حوالی شهر بیضا کارگری
مشغول حفر یک حلقه چاه بود
که ناگهان به علت عدم استفاده
از تجهیزات مخصوص و ایمن به
عمق  25متری چاه خشک سقوط

کرد و گرفتار شد .آتشنشانان
بهمحض رسیدن به محل حادثه،
ایمنسازیهای الزم را انجام دادند
و با تجهیزات مخصوص خود را به
عمق چاه رساندند.
نیروهای آتشنشانی با تالش
همهجانبه و پس از حدود یک
ساعت و نیم عملیات ،با استفاده از
تجهیزات مخصوص نجات ،خود را
به کارگر  50ساله رساندند و وی
را بهسرعت از داخل چاه خارج
کرده و تحویل کادر پزشکی
اورژانس حاضر در محل حادثه
دادند.
متأسفانه پس از انجام معاینات
پزشکی مشخص شد ،وی براثر
شدت جراحات وارده جان خود را
ازدستداده است.

بازسازی صحنه قتل توسط «دماسبی»
جوان  30ساله معروف به «دماسبی» که در پی ارتباط شیطانی با یک زن
 24ساله ،شوهر قصاب او را به طرز هولناکی کشته بود هنگام بازسازی
صحنه قتل گفت :من به درخواست «ف» از صحنه جنایت تصویر گرفتم.
به گزارش مشرق ،صبح  8شهریور ،خبر وقوع جنایتی هولناک ،قاضی ویژه
قتل عمد مشهد را به شهرک مهرگان کشاند جایی که جسد سوخته یک
مرد جوان کنار منزل مخروبهای در مهرگان  58رها شده بود .بررسیهای
مقدماتی قاضی کاظم میرزایی بیانگر آن بود که فرد یا افرادی ،جسد
سوخته را از مکان دیگری به محل کشف انتقال دادهاند چراکه خطوط
موازی کشیده شدن شیء سنگینی روی نخالهها و خاکهای محل از دید
مقام قضایی دور نمانده بود .پیگیری این سرنخ مهم به منزلی در همان
نزدیکی رسید و مشخص شد که از چند روز قبل فرد معروف به «دماسبی»
که در آن منزل بهصورت مجردی زندگی میکرد ،دیگر در محل مشاهده
نشده است.
این در حالی بود که آثار جنایت و به آتش کشیدن جسد در حمام
همین منزل نمایان بود؛ بنابراین احتمال قتل وی قوت گرفت؛ اما تحقیقات
کارآگاهان که باراهنماییهای قضایی ادامه داشت ،نشان داد که زن جوانی
به نام «ف» از مدتی قبل به منزل مجردی «دماسبی» رفتوآمد داشت.
وقتی آن زن مورد شناسایی کارآگاهان قرار گرفت که چند روز از کشف
جسد سوخته میگذشت.
«ف» که با دستور قاضی میرزایی بازداشت شده بود از گم شدن شوهرش
خبر داد و گفت :چند روز قبل جوانی با موهای «دماسبی» به منزل ما در
مهرگان  56آمد و از همسرم که قصاب بود ،تقاضا کرد تا برای کشتن
گوسفند همراهش برود؛ ولی دیگر هیچگاه همسرم بازنگشت! کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی که به اظهارات این زن جوان،
مشکوک شده بودند به ردیابی شوهر وی پرداختند که مشخص شد جسد
سوخته متعلق به مرد قصاب است! از سوی دیگر مشخصات «ف» با زنی
که به منزل «دماسبی» رفتوآمد داشت ،کام ً
ال با وی مطابقت میکرد به
همین دلیل کارآگاهان وی را با دستور قاضی میرزایی مورد بازجوییهای
تخصصی قراردادند .این زن که همه راههای گریز را بسته میدید بهناچار
پرده از ارتباط شیطانی خود با «دماسبی» برداشت و گفت :آن جوان 30
ساله که بهروز نام دارد و گاهی خود را «ایمان» معرفی میکند ،همسرم
را کشت تا با او ازدواج کنم! در پی اعترافات این زن  24ساله ،بالفاصله
کارآگاهان به تعقیب جوان معروف به «دماسبی» پرداختند و به همین
دلیل تصویر وی برای شناسایی شهروندان درج شد.
حدود دو روز بعدازاین ماجرا بود که کارآگاهان موفق شدند دماسبی
را در یک کارگاه ضایعات فروشی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل
کنند .این جوان که با دیدن «ف» متوجه شده بود همهچیز لو رفته است،
بهراحتی ارتکاب قتل مرد قصاب را به گردن گرفت و گفت :عاشق «ف»
شده بودم که با نقشه شیطانی او همسرش را به قتل رساندم! این گزارش
حاکی است متهمان این پرونده جنایی در حالی برای بازسازی صحنه قتل
به محل وقوع جنایت هدایت شدند که زن  24ساله سعی میکرد خود را
از همه اتفاقات جنایی این پرونده تبرئه کند! او وانمود میکرد که همه
صحنههای جنایت را «دماسبی» انجام داده و او فقط نظارهگر بوده است اما
وقتی به دستور قاضی کاظم میرزایی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت

تا جزئیات صحنه قتل را تشریح کند بهناچار بسیاری از صحنه جنایی این
پرونده را که نقش مهمی در آن داشت پذیرفت.
در ادامه بازسازی صحنه جنایت ،جوان  30ساله معروف به «دماسبی» بابیان
اینکه به خاطر بستن موهای بلند در پشت سرم ،مرا «دماسبی» خطاب
میکنند ،در حضور قاضی ویژه قتل عمد به تشریح چگونگی وقوع این
جنایت هولناک پرداخت و گفت :من و «ف» از سه ماه قبل از قتل در
پارک با هم آشنا شدیم.
او با همسرش که مردی قصاب بود اختالف داشت و از من خواست برای
رسیدن به یکدیگر باید همسرم را از میان برداری! من هم که عقلم را
ازدستداده بودم به نقشه شیطانی او عمل کردم! آن روز مرد قصاب را
به بهانه کشتن گوسفند به خانه مجردیام آوردم و به او مشروبات الکلی
تعارف کردم درحالیکه قرصهای خوابآوری را درون مشروبات حل
کرده بودم .او با نوشیدن آن ،به حالت نیمه بیهوشی به خواب رفت و من
هم ابتدا با بلوکه سیمانی و سپس با تیغ موکت بری او را به قتل رساندم
بعدازآن «ف» به منزلم آمد و مدعی شد به خاطر اینکه کودک شیرخواره
دارد نمیتواند صحنه قتل را ببیند!
سپس با دادن گوشی تلفن همراهش از من خواست تا از صحنه کشته شدن
همسرش تصویر بگیرم که او بعد آن تصاویر را نگاه کند! آن لحظه «ف»
مقابل در منزل ایستاده بود که من از همه صحنههای جنایت تصویربرداری
کردم؛ ولی بعدازاین ماجرا «ف» به داخل منزل آمد و با کمک یکدیگر
جسد را درون حمام کشاندیم تا آن را بسوزانیم! من مقداری بنزین روی
جسد ریختم ولی به دلیل تجمع گازهای بنزین در حمام ،وقتی شعله را
روشن کردم ناگهان صدای انفجارگونهای رخ داد که «ف» ترسید و
به بیرون از منزل دوید! وقتی دیدم دود زیادی در فضا پراکنده شد و
همسایگان در جریان قرار میگیرند با بدبختی شعلههای آتش را خاموش
کردم! سپس «ف» را نزد همسایگانم فرستادم تا از آنها فرغون و آب
بگیرد؛ اما او فقط توانست آب گیر بیاورد چراکه آب منزل قطع بود! ولی
هیچکس به او فرغون نداد تا با آن جسد را به محل دیگری حمل کنیم،
بهناچار با همان آب ،خونهای ریخته شده در منزل را شستیم و سپس جسد
سوخته را روی پرده گذاشتم و بهتنهایی در محل کشف رها کردم!
در پی اعترافات صریح متهمان این پرونده جنایی ،قاضی میرزایی با صدور
دستور بازداشت موقت ،آنان را روانه زندان کرد تا مراحل قضایی دیگر
پرونده طی شود.

کامیون حامل  11هزار لیتر گازوئیل
قاچاق در شیراز توقیف شد
فرمانده یگان امداد شیراز از توقیف یک دستگاه کامیون بنز
و کشف  11هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی قلعهبردار در گفتوگو با خبرنگار با
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بیان کرد :در اجرای طرح
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و جلوگیری از سوخت قاچاق،
گشت انتظامی یگان امداد شهرستان شیراز در حین گشتزنی
به یک دستگاه کامیون بنز حامل آجر مشکوک و آن را
متوقف کردند.
سرهنگ قلعهبردار عنوان داشت :در بازرسی از آن خودرو
مشخص شد که حامل  11هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع
گازوئیل که به طرز ماهرانهای در زیر آجرها جاسازی شده
است.
این مقام انتظامی بابیان اینکه در این خصوص یک نفر
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد ،تصریح کرد :نیروی
انتظامی با قاچاقچیان کاال بهشدت مقابله خواهد کرد و اجازه
جوالن و سرکشی به آنها نخواهد داد و از مردم درخواست
میشود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع
را از طریق شماره تلفن  110به پلیس اطالع دهند.

کشف  110رأس دام قاچاق در فسا
فرمانده انتظامی فسا از توقیف یک دستگاه کامیون و
کشف  110رأس دام قاچاق به ارزش یک میلیارد و 500
میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج رستمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،اظهار کرد :در راستای اجرای طرح مبارزه
با قاچاق کاال ،مأموران مبارزه با قاچاق کاال با ایجاد تور
ایست و بازرسی و انجام گشتهای محسوس و نامحسوس
در محورهای مواصالتی ،به یک دستگاه کامیون باری
مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد :در بازرسی از خودرو ،تعداد  110رأس دام
(بره) فاقد مجوز و قاچاق کشف و در این رابطه دو نفر
متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی فسا بابیان اینکه ارزش دامهای قاچاق برابر
نظر کارشناسان یک میلیارد و  500میلیون ریال برآورد
شده است ،افزود :متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع
قضایی معرفی شدند.
سرهنگ رستمی با اشاره به نامگذاری سال جاری بهعنوان
«حمایت از کاالی ایرانی» تصریح کرد :پلیس بااقتدار
کامل با قانونشکنان در حوزه مبارزه با قاچاق کاال برخورد
خواهد کرد.

