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خداوند را به یاد بیاور؛ زیرا او بر هر چیزی 
که از او بخواهی، یاور تو خواهد بود.

             

روزنامه

حـــــــــوادث

کشف یک رأس بز کوهی وحشی در شیراز

کشف 20 کیلو تریاک در شیراز

کشف 18 رأس گوساله قاچاق در الرستان

کشف 39 کیلو تریاک در عملیات 
مشترک پلیس فارس و بوشهر

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
با دستگیری 58 معتاد در شیراز

برخی رسانه ها به دنبال تفرقه افکنی در حوزه ورزش هستند

یک  گفت:  شیراز  انتظامی  فرمانده 
متخلف  فردی  از  کوهی  بز  رأس 
شهرستان  این  محله های  از  یکی  در 

کشف شد.
در  القاصی مهر  دالور  سرهنگ 
پایگاه خبری  با خبرنگار  گفت وگو 
دریافت  پی  در  کرد:  بیان  پلیس، 
بر نگهداری یک رأس  مبنی  خبری 
یک  منزل  در  وحشی  کوهی  بز 
به صورت  موضوع  متخلف،  فرد 
قرار  مأموران  کار  دستور  در   ویژه 

گرفت.

 40 کالنتری  مأموران  افزود:  وی 
از  پس  شیراز  شهرستان  سلطان آباد 
اعزام  محل  آن  به  قضایی  هماهنگی 
یک  منزل  آن  از  بازرسی  در  و 
کشف  را  وحشی  کوهی  بز   رأس 

کردند.
این مقام انتظامی بابیان اینکه در این 
دستگیر  متخلف  نفر  یک  خصوص 
در  کرد  توصیه  شهروندان  به  شد، 
صورت مشاهده تخلف در این زمینه 
 110 پلیسی  فوریت های  مرکز  به 

اطالع دهند.

کشف  از  شیراز  انتظامی  فرمانده 
بازرسی  در  تریاک  کیلوگرم   20
نفر  یک  دستگیری  و  یک منزل  از 
شیراز  شهرستان  این  در  قاچاقچی 

خبر داد.
در  القاصی مهر  دالور  سرهنگ 
پایگاه خبری  با خبرنگار  گفت وگو 
انتظامی  مأموران  کرد:  بیان  پلیس، 
با  شیراز  شهرستان  گیوم  پاسگاه 
عملیاتی  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام 
معلوم  هویت  به  شخصی  فعالیت  از 
در تهیه و توزیع مواد مخدر تریاک 
مطلع و رسیدگی به موضوع را دستور 

کار خود قراردادند.
از  استفاده  با  مأموران  افزود:  وی 

به  متهم  پلیسی،  خاص  شگردهای 
هویت »ص-ک« که در امر قاچاق 
شرقی  استان های  از  مخدر  مواد 
فعالیت  شیراز  شهرستان  به  کشور 
دستگیر  را  مخفیگاهش  در  داشت 
وی  منزل  از  بازرسی  از  پس  و 
کشف  تریاک  کیلوگرم   20  میزان 

کردند.
سرهنگ القاصی مهر بابیان اینکه در 
این خصوص یک نفر متهم دستگیر 
و تحویل مراجع قضایی شد، تصریح 
کرد: مبارزه با سوداگران مرگ یکی 
است و  پلیس شیراز  اولویت های  از 
قانون  برابر  و  به شدت  قاچاقچیان  با 

برخورد می شود.

گفت:  الرستان  انتظامی  فرمانده 
این  انتظامی  مأموران  تالش  با 
کامیون  دستگاه  یک  شهرستان، 
ایسوزو متوقف و در بازرسی از آن، 
19 رأس احشام )گوساله( قاچاق به 
میلیون   200 و  میلیارد  یک  ارزش 

ریال کشف شد.
سرهنگ داود امجدی در گفت وگو 
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
بیرم  بخش  انتظامی  مأموران  گفت: 
کنترل  هنگام  الرستان  شهرستان 
از  یکی  در  عبوری  خودروهای 
محورهای مواصالتی، به یک دستگاه 

را  آن  و  مظنون  ایسوزو  کامیون 
متوقف کردند.

در  داد:  ادامه  امجدی  سرهنگ 
رأس   19 خودرو،  این  از  بازرسی 
فاقد  که  قاچاق  )گوساله(  احشام 
مدارک قانونی بود کشف و در این 

خصوص یک نفر دستگیر شد.
اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
تحویل  پرونده  تشکیل  پس  متهمان 
خاطرنشان  شدند،  قضایی  مرجع 
کرد، ارزش این محموله قاچاق برابر 
نظر کارشناسان یک میلیارد و 220 

میلیون ریال برآورد شده است.

دو پسر جوان به خاطر طلب یک میلیون تومانی خود، نامزد بدهکارشان را ۵ 
ساعت گروگان گرفته و از او فیلم سیاه تهیه کردند.

به گزارش جام جم آنالین، روزنامه ایران نوشت: دختر جوان سوار بر موتور 
نامزدش شد تا به همراه او و یکی از دوستانش به خانه برود؛ اما در زیرگذر 
مردان  شدند.  پیاده   ۲۰۶ پژو  خودروی  از  مرد  دو  تهران  رجایی  شهید  پل 
ناشناس قمه به دست دو مرد موتورسوار را تهدید کرده و به زور دختر جوان 

را سوار خودرو کرده و متواری شدند.
پریسا عصر همان روز با پلیس تماس گرفت و از گروگان گیری ۵ ساعته اش 
توسط مردان پژو سوار خبر داد. دختر جوان گفت: ۵ ساعت قبل دو مرد جوان 
مرا ربودند و به خانه ای که پاتوق موادفروشان بود بردند. آنها مرا در اتاقی 
حبس کرده و پس از آزار و اذیت و تهیه فیلم های سیاه آزادم کردند. من از 

مردان پژو سوار به خاطر آدم ربایی و آزار و اذیت شکایت دارم.
کارآگاهان  گام  نخستین  در  شد.  آغاز  تحقیقات  جوان  دختر  شکایت  با 
باراهنمایی های دختر ۲۸ ساله راهی خانه شیطانی شدند. با ورود به خانه آنها 
مرد میان سالی را بازداشت کردند. مرد میان سال در تحقیقات گفت: این خانه 
متعلق به من است؛ اما نمی دانم در اینجا چه اتفاقی رخ داده است. من از چند 
پسرم  دست  خانه  مدت  این  در  بودم.  رفته  اعتیاد  ترک  به کمپ  قبل  روز 

شایان بود.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان به سراغ شایان رفته و او را بازداشت کردند. 
شایان در تحقیقات اولیه منکر ماجرا شد اما زمانی که با دختر جوان روبه رو 
مواد مخدر  به  اعتیاد  او گفت: من و دوستم  اعتراف کرد.  به آدم ربایی  شد 
داریم. با نامزد پریسا هم سر خریدوفروش مواد آشنا شدیم. گاهی اوقات در 
پاتوقی که دورهم جمع می شدیم او مواد می آورد  و دادوستد داشتیم. تا اینکه 

آرش امزد پریس به من یک میلیون تومان بدهکار شد. چند باری به سراغش 
اینکه پولم را از آرش  اما هر بار بهانه آورد. برای  رفتم و پولم را خواستم 
بگیرم موضوع را با دوستم در میان گذاشتم. به این نتیجه رسیدیم که پریسا 
را برباییم و با تهدید از آرش پول بگیریم. روز حادثه به کمین او نشستیم و 
زمانی که آنها در حال عبور بودند راه را سد کردیم. با ربودن دختر جوان او 
را به مخفیگاهمان بردیم و با آرش تماس گرفتیم. او را تهدید کردم که اگر 
یک میلیون تومان را برنگرداند فیلم هایی را که از نامزدش گرفته ام در فضای 
مجازی منتشر می کنم. آرش مدام از ما مهلت می خواست وقتی اوضاع را چنین 
دیدیم پریسا را رها کردیم. با اظهارات متهم، همدستش نیز بازداشت شد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان از تحت تعقیب بودن ضارب طلبه همدانی و 
همسر او از اهالی منطقه خضر همدان خبر داد و گفت: به زودی این فرد ضارب 

با رصد اطالعاتی و همکاری همه جانبه نیروهای امنیتی دستگیر می شود.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از تسنیم، سرهنگ رضا زراعی اظهار داشت: 
بر اساس اخبار واصله فردی حوالی ساعت 9.40 دقیقه باحالت غیرعادی وارد 
منزل همسایه خود که دیواربه دیوار به محل سکونت آنها در منطقه خضر ساکن 
بودند شده و با ضربات چاقو ابتدا شوهر را از ناحیه سر و سپس با دادوفریاد و 
کمک خواهی همسرش، همسر او را هم از روبه رو و سپس از پشت سر مجروح 

کرده است.
ترس  از  آنان ضارب  و کمک خواهی  مجروحان  این  دادوفریاد  با  افزود:  وی 
گیر افتادن هراسان به داخل کوچه فرار می کند که در این حین با دختربچه ای 

کوچک هم برخورد که او را هم زخمی کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان اظهار داشت: ضارب اکنون فراری است اما پلیس با 
ترفندهای اطالعاتی و همکاری های عمومی که دریافت می کند به زودی ضارب 

را دستگیر می کند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان هم به تسنیم گفت: به گفته پدر 
ضارب فرزند آنها با این خانواده هیچ مشکلی نداشته و سال ها با صلح و دوستی 
کنار هم زندگی می کردند و به صورت غیرمنتظره این حادثه تأسف بار را موجب 

شده است. حسین بشری تأکید کرد: پلیس تمام تالش خود را برای دستگیری 
ضارب در اسرع وقت به کار گرفته و ضارب به زودی در چنگال پلیس استان 
هم  همدان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر  می شود.  گرفتار 
باحالت  ساله(   48( خانواده  مرد  گفت:  حادثه  این  مجروحان  وضعیت  درباره 
به مرکز درمانی  ناحیه ساعد، سروگوش  از  براثر ضربات چاقو  آسیب دیدگی 

بعثت منتقل شده بود که آسیب دیدگی مختصری هم در ناحیه شکم داشت.
این حادثه  اینکه وضعیت عمومی هر دو مجروح  بر  تأکید  با  جعفر شاهرخی 
مانند  اولیه  درمانی  اقدام های  داشت:  اظهار  است  بهبودی  به  رو  و  مناسب 
نوع  دلیل  به  مجروح  این  و  شده  انجام  )مرد(  او  برای  غیره  و  سی تی اسکن 
اتاق عمل نداشته و اکنون هم تحت نظر و بستری  نیازی به  جراحت ها وارده 
بوده و هوشیار است. وی افزود: همسر وی نیز با مجروحیت از ناحیه سمت چپ 
بدن به بیمارستان منتقل شده بود که بدون هدر دادن وقت ما و همکاران ما در 
بخش اورژانس خدمات درمانی مناسب را برای او انجام دادیم تا برای پذیرش 

در اتاق عمل آماده شود.
عمل  و  شد  منتقل  عمل  اتاق  به  او  مجروح  این  پذیرش  با  گفت:  شاهرخی 
جراحی نواحی آسیب دیده را متخصصان بیمارستان انجام دادند. وی نیز در حال 
 حاضر هوشیار و تحت نظر پزشکان بیمارستان بوده و به لحاظ درمانی رو به 

بهبود است.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت: وظیفه اداره کل 
و هیئت های ورزشی تیمداری نیست.

و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان 
انتخاباتی  مجمع  در  کامیاب  علی  حیدر  فارس،  استان 
جزء  اسکیت  افزود:  فارس  استان  اسکیت  هیئت 
زمینه  باید  که  است  پرطرفداری  و  مفرح  ورزش های 

معرفی بیش ازپیش آن فراهم شود.
بخش  حضور  برای  زمینه سازی  و  برنامه ریزی  وی 
هیئت های  وظایف  از  یکی  را  ورزش  در  خصوصی 
ورزشی دانست و افزود: استان فارس با در اختیار داشتن 
به  نرم افزاری می تواند  فراوان سخت افزاری و  امکانات 

قطب ورزش اسکیت در کشور تبدیل شود.
بعد  تقویت  فارس  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
همگانی ورزش اسکیت در این استان را یک اقدام الزم و 
ضروری دانست و گفت: شهرداری و آموزش وپرورش 
دو دستگاهی هستند که می توانند در توسعه این ورزش 

به مجموعه ورزش و جوانان کمک کنند.
کامیاب تجهیز و بهره برداری از خانه اسکیت را اتفاقی 

مثبت در راستای توسعه این ورزش در استان دانست و 
افزود: با راه اندازی این مکان ورزشی بخش عمده ای از 

مشکالت بانوان فعال در این رشته نیز حل خواهد شد.
پژمان  و  دستغیب  عبدالرضا  زحمات  از  تقدیر  با  وی 
فوالدی رئیس و سرپرست پیشین هیئت اسکیت استان 
خواستار توجه بیش ازپیش به ورزش بانوان در این رشته 
بانوان  از  را  نمی توان حق ورزش کردن  شد و گفت: 

گرفت.
را  از صحبت هایش ورزش  کامیاب در بخش دیگری 
عامل ایجاد نشاط در جامعه و منشأ امیدآفرینی دانست و 
با اشاره به کسب نتایج درخشان ورزشکاران فارس در 
مسابقات آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا گفت: سفیران 
ورزش فارس با کسب تاریخی ترین نتایج ورزش فارس 
و در شرایطی که کشور در شرایط خوب اقتصادی قرار 
نداشت نشان داد که ورزش می تواند میدان بازآفرینی 

 امید در جامعه باشد.
تحمیلی  جنگ  دوران  با  را  کشور  امروز  شرایط  وی 
به  اعتماد  با  مقایسه کرد و گفت: در آن هشت سال 
جوانان پیروزی های بزرگی نصیب کشور شد و امروز 

پیروزی های  به  کردیم  اعتماد  جوانان  به  هرکجا  هم 
بزرگی دست یافته ایم.

استان  اسکیت  هیئت  انتخاباتی  درمجموع  است  گفتنی 
فارس با کناره گیری مهرشاد قهرمانی از رقابت، مهرداد 
خائف و پژمان فوالدی به عنوان کاندیدای احراز پست 
ریاست هیئت اسکیت استان، خود را در معرض رأی 
اعضای این مجمع گذاشتند که خائف توانست با کسب 
از مجموع 16 رأی جواز نشست روی صندلی  9 رأی 
سال   4 برای  را  فارس  استان  اسکیت  هیئت  ریاست 

کسب کند.

ورزشکار   10 گفت:  فارس  استان  کم بینایان  و  نابینایان  ورزش های  هیئت  رئیس 
نابینایان کشور  نفره  فوتبال 5  استعدادیابی  اردوی  اولین  فارس در  از  مربی  و یک 

شرکت می کنند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره 

کل ورزش و جوانان فارس، سید محمدرضا هاشمی نژاد اظهار داشت: بر اساس اعالم 
فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان کشور 10 بازیکن و یک مربی در این 
اردو حضور دارند و نکته قابل ذکر این است که از استان فارس بیشترین نفرات به 
این اردو دعوت گردیده اند که نشان دهنده ظرفیت باالی ورزشکاران استان فارس در 

عرصه میادین بین المللی است.
هاشمی نژاد بیان کرد: علیرضا ایزدی، مرتضی کریمی، علیرضا مرزبانی، سید ایوب 
نوراهلل  بخت،  علیرضا  باصری،  رسول  رضایی،  علیرضا  زاد،  کهنه  عبداهلل  حسینی، 
کریمی و سامان اجرت دست 10 ورزشکاری هستند که از فارس در این اردو حضور 
خواهند داشت. وی افزود: امیر حمزه زارع نیز به عنوان مربی در این اردو در کنار 

سایر ورزشکاران حضور دارد.
هاشمی نژاد بیان کرد: این اردو از 27 مهرماه الی 2 آبان ماه در مجموعه ورزشی شهید 

معتمدی کارگران تهران برگزار می شود.

نورآباد  انتظامی  فرمانده 
از کشف 39 کیلو و 700 
عملیات  در  تریاک  گرم 
با  مبازره  پلیس  مشترک 
این شهرستان  مواد مخدر 

و بوشهر خبر داد.
هاشم  محمد  سرهنگ 
با  گفت وگو  در  قسام 
خبری  پایگاه  خبرنگار 
در  کرد:  بیان  پلیس، 
اقدامات  تشدید  راستای 
و  قاچاقچیان  با  مبارزه ای 
سوداگران مرگ و تعامل 
بین مأموران پلیس مبارزه 
شهرستان  مخدر  مواد  با 
بوشهر،  و  نورآباد 
یک  تردد  از  مأموران 
ایسوزو  کامیون  دستگاه 
مطلع  مخدر  مواد  حامل 

شدند.
در  موضوع  افزود:  وی 
دستور کار مأموران قرار 
انجام  از  پس  و  گرفت 

و  اطالعاتی  کارهای 
موردنظر  خودرو  پلیسی، 
رستم  نورآباد-  محور  در 

شناسایی شد.
تصریح  انتظامی  مقام  این 
و  متوقف  خودرو  کرد: 
در بازرسی از آن، میزان 
گرم   700 و  کیلو   39
به صورت  که  تریاک 
شده  جاسازی  ماهرانه ای 

بود، کشف شد.
اشاره  با  قسام  سرهنگ 
در  متهم  یک  اینکه  به 
دستگیر  خصوص  این 
شد، عنوان داشت: نیروی 
انتظامی شهرستان نورآباد 
اجازه نمی دهد قاچاقچیان 
امنیت  و  نظم  مخالن  و 
احساس  نقطه ای  هیچ  در 
کنند  آرامش  و  امنیت 
با  قانونی  اقدامات  با  و 
برخورد  موارد  این گونه 

می کنند.

شیراز  انتظامی  فرمانده 
معتاد   58 جمع آوری  از 
کارتن خواب  و  ولگرد 
امنیت  ارتقای  طرح  در 
اجتماعی در این شهرستان 

خبر داد.
دالور  سرهنگ 
گفت وگو  در  القاصی مهر 
خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
مأموران  گفت:  پلیس، 
 13 کالنتری  انتظامی 
شیراز  شهرستان  عباسیه 
امنیت  ارتقای  طرح 
محوریت  با  اجتماعی 
آلوده  مناطق  پاک سازی 
معتادان  جمع آوری  و 

پرخطر را در سطح حوزه 
اجرا  مرحله  به  استحفاظی 

گذاشتند.
طرح  این  در  افزود:  وی 
 13 کالنتری  مأموران 
شیراز  شهرستان  عباسیه 
چند  شناسایی  از  پس 
با  پرخطر  معتادان  پاتوق 
رده های  دیگر  همکاری 
عملیات  دو  در  عملیاتی 
عمل وارد   ضربتی 
شدند و ضمن جمع آوری 
متجاهر،  معتاد   58
مقادیری انواع مواد مخدر 
کشف  استعمال  آالت  و 

کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی 
رسانه های این استان با مطرح کردن مسائل حاشیه ای و مباحث 
طایفه ای، سردسیری و گرمسیری به دنبال تفرقه افکنی در حوزه 
ورزش استان هستند و مطمئن باشند که برخورد قاطع با آنان 

می شود.
مجمع  نشست  در  علوی  محمدتقی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
انتخابات هیئت کاراته کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار 
داشت: این امور سبب تخریب حوزه ورزش استان و وارد آمدن 

آسیب های جدی به آن می شود.
کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  مسئوالن  افزود:  وی 
و  رسانه ها  کارساز  و  منصفانه  نقد  هرگونه  از  بویراحمد  و 
روزافزون  تعالی  به  کمک  راستای  در  استان  این  خبرنگاران 

ورزش استان استقبال می کنند.
بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کسب  و  بیشتر  پویایی  برای  استان  این  کاراته  هیئت  کرد: 
موفقیت های بهتر 2 مقوله مهم برنامه محوری و هدف گذاری را 

با جدیت در دستور کار خود قرار دهد. 
محور  برنامه  و  فعال  ورزشی  هیئت های  کرد:  عنوان  علوی 
کل  اداره  موردحمایت  بیش ازپیش  بویراحمد  و  کهگیلویه 

ورزش و جوانان این استان قرار می گیرند.
و  کهگیلویه  کاراته  هیئت  مسئوالن  تالش  خواستار  وی 
بویراحمد برای حضور چند ورزشکار این استان در لیگ های 
حضور  سهمیه  کسب  برای  ملی  تیم  اردوهای  و  کشور 

دربازی های المپیک سال 2020 توکیوی ژاپن شد.
کاراته  هیئت  مسئوالن  بیشتر  چه  هر  توجه  لزوم  بر  علوی 
کهگیلویه و بویراحمد به ورزشکاران قهرمان و مدال آور این 

استان تأکید کرد.
با اشاره به وجود ظرفیت های چشمگیر در رشته ورزشی  وی 
کاراته در کهگیلویه و بویراحمد، ابراز داشت: مدیریت اصولی 

برای حفظ و ارتقای روزافزون این قابلیت ها ضروری است.
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اقدام های الزم برای تأمین زیرساخت ها و امکانات نرم افزاری 
در هیئت کاراته این استان به منظور کمک به قهرمان پروری و 

گسترش ورزش همگانی در استان انجام می شود. 
برای  تمرین  کمپ  راه اندازی  و  ایجاد  داشت:  اظهار  علوی 
درآمدزایی  بر  عالوه  بویراحمد  و  کهگیلویه  کاراته  هیئت 
سبب میزبانی مناسب تر اردوهای تیم ملی رده های مختلف سنی 

می شود.
وی افزود: مسئوالن هیئت کاراته کهگیلویه و بویراحمد طرح 
توجیهی برای ساخت این کمپ را به زودی تهیه و به اداره کل 
ورزش و جوانان استان ارائه دهند تا اقدام های الزم انجام شود.

و  دوازدهم  دولت  مهم  سیاست های  از  یکی  بیان کرد:  علوی 
وزارت ورزش و جوانان حمایت هر چه بیشتر از ورزش بانوان 

در تمامی رشته ها ازجمله کاراته است.
به  و  بوده  مهم  بانوان  توسعه ورزش  و  رشد  عنوان کرد:  وی 
همین دلیل نیز در کهگیلویه و بویراحمد این موضوع با جدیت 

پیگیری و روی آن سرمایه گذاری همه جانبه خواهد شد.
ملی،  تیم  اردوهای  میزبانی  مالی،  حامی  جذب  استعدادیابی، 
برگزاری  ورزشکاران،  کردن  شناسنامه دار  و  ساماندهی 
دوره های دانش افزایی برای مربیان و داوران، ایجاد و راه اندازی 
کمپ تمرین و حمایت از بانوان به عنوان مهم ترین برنامه های 
چهار سال آینده هیئت کاراته کهگیلویه و بویراحمد در این 

نشست اعالم شد.
از 18 عضو مجمع انتخابات هیئت کاراته کهگیلویه و بویراحمد 

سه نفر حق رأی دادن نداشتند.
کلثوم شهرخ پور یکی از کاندیداهای این انتخابات نیز قبل از 

انجام رأی گیری انصراف داد.
از مجموع 15 رأی مأخوذه در این نشست رحیم محمودزاده با 
کسب کل آرا به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کاراته 

کهگیلویه و بویراحمد انتخاب و معرفی شد.
حدود 50 هزار ورزشکار ساماندهی شده مرد و زن در رشته های 

مختلف در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند.

وظیفه اداره کل و هیئت های ورزشی تیمداری نیست
نمی توان حق ورزش کردن را از بانوان گرفت

رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان:

 10 ورزشکار از فارس در اولین اردوی استعدادیابی فوتبال شرکت می کنند

تجاوز به یک دختر به خاطر بدهی

طلبه همدانی و همسر او با ضربات چاقو مجروح شدند


