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وزیر ورزش و جوانان:

 3500طرح نیمهتمام ورزشی در کشور وجود دارد

وزیر ورزش و جوانان گفت :سه هزار و  500طرح نیمهتمام ورزشی در کشور
وجود دارد که برای تکمیل این طرحها مشارکت خیران ضروری است.
به گزارش ایرنا ،مسعود سلطانیفر در نشست شورای اداری میامی در سرسرای
شهید سید کاظم موسوی این شهرستان افزود :تالش دولت برای تکمیل
طرحهای نیمهتمام است و امیدواریم تا پایان دولت در عرصه ورزش خدمات
شایستهای صورت پذیرد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نزدیک شدن به چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی ادامه داد :طالییترین دوران بعد از انقالب جنگ تحمیلی در برابر تهاجم

دشمن و ایستادگی ملت ایران است و این مردم با رهبریهای امام راحل و بسیج
مردمی و بهکارگیری همه ظرفیتهای نظامی و اقتصادی اجازه تعرض به یک
وجب خاک کشور را ندادند.
وی روی کار آمدن دولت یازدهم را نیز یکی از دوران طالیی بعد از انقالب
اسالمی دانست و افزود :این دولت در شرایط بد اقتصادی و تحریمهای ظالمانه
شروع به فعالیت کرد.
سلطانیفر گفت :باوجود محرومیتها و فشار تجاری مذاکرهها آغاز شد ،در
مذاکرهها قدرت سیاسی و نظامی کشور را به جهانیان نشان دادیم.
وی همچنین با اشاره به استقبال پرشور مردم استان سمنان از رئیسجمهوری
اظهار کرد :دولتمردان بهعنوان خادمان ملت با حضور در منطقههای مختلف
و با بررسی نیازهای مردم ،به دنبال رفع مشکالت مردم و جلب رضایت آنها
هستند.
سلطانیفر خدمت به مردم را مهمترین وظیفه دولت و دولتمردان عنوان کرد
و گفت :هرروز باید تالش کنیم تا گره بیشتری از مشکالت مردم باز شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان سمنان گفت :باید با توجه به توانمندیهای
این استان در حوزههای گوناگون بهویژه گردشگری اقدام جدی صورت پذیرد.

سلطانیفر گفت :از استان سمنان نباید بهعنوان معبر گردشگری نامبرده شود،
این استان باید به مقصد گردشگری تبدیل شود.
وزیر ورزش و جوانان همچنین خدمترسانی به مردم مناطق محروم را مورد
تأکید قرارداد و گفت :در امر خدمترسانی ،مناطق محروم در اولویت قرار
دارند ،دولت پیگیر رفع مشکالت شهرستان میامی بهعنوان یکی از مناطق کم
برخوردار استان است.
سلطانیفر همچنین با اشاره به ظرفیتهای شهرستان میامی گفت :این شهرستان
در امر گردشگری تواناییهای ویژهای دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به مطالبات ورزشی مردم شهرستان میامی گفت :برای ایجاد و یا
تکمیل مجموعههای ورزشی در شهرستان تالش خواهیم کرد.
وزیر ورزش و جوانان در بدو ورود به شهرستان میامی ،با حضور در گلزار
شهدای این شهرستان به مقام واالی شهدای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی
ادای احترام کرد و در ادامه از محور میامی -جیالن ،بافت قدیم و بیمارستان
امام رضا (ع) بازدید کرد.
شهرستان میامی با جمعیت بیش از  40هزار نفر در شرق استان سمنان واقع
شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد:

افتخارات مهم ورزش بانوان استان باعث پویایی و نشاط شده
و نمایانگر استعدادهاست

مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای اداری
استان که با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان برگزار شد گفت :افتخارات
مهم ورزش بانوان استان باعث پویایی و نشاط شده و نمایانگر استعدادهاست.
سرویس خبری /زینب محمودی :مدیرکل ورزش و جوانان استان
کهگیلویه و بویراحمد در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد
که به ریاست علیمحمد احمدی استاندار و با حضور معصومه ابتکار معاون
رئیسجمهور در امور زنان و مدیران دستگاههای دولتی برگزار شد به تشریح
برنامهها و عملکرد ورزش استان در حوزه بانوان اشاره و از اولینهای ورزش
بانوان و استان سخن گفت.
سید محمدتقی علوی مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در
این جلسه با جایگاه ورزش استان در حوزه بانوان اشاره کرد و گفت :با درایت
و حمایتهای استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای اولین بار در تاریخ ورزش
کهگیلویه و بویراحمد شاهد حضور یک بانوی استان دربازیهای آسیایی
جاکارتا در رشته کوراش ،کسب مقام دوم در ماده پرتاب نیزه دربازیهای
کشورهای اسالمی ،قهرمانی تیم فوتسال جوانان بانوان در رقابتهای لیگ برتر،

حضور دو بانوی هندبالیست در تیم ملی در رقابتهای آسیایی ،حضور  3بانوی
هم استانی در تیم رول بال بانوان ،حضور بانوی هم استانی بهعنوان سرمربی تیم
رول بال بانوان کشور و حضور  6ملیپوش بانوان در تیمهای ملی فوتبال و
فوتسال بانوان بودیم.
وی همچنین از حضور  7نفر از ورزشکاران این استان در قالب تیمهای واترپلو،
هندبال و کوراش بانوان به بازیهای آسیایی جاکارتای اندونزی برای اولین بار
در تاریخ ورزش استان اشاره و از حمایتهای مادی و معنوی احمدی استاندار
ورزش دوست از دستگاه ورزش استان در کسب این موفقیتها تقدیر کرد.
علوی بر نقش احمدی استاندار در موفقیتها و توسعه ورزش سخن گفت و
استاندار را فردی برنامهمحور و اجرایی دانست و بیان داشت :در سایه حمایت،
پیگیریها و همراهی استاندار استان شاهد ارتقا و شکوفایی ورزش کهگیلویه
و بویراحمد خواهیم بود.
مدیرکل ورزش و جوانان بابیان اینکه تیمها و ورزشکاران کهگیلویه و
بویراحمدی در رقابتهای کشوری زنگ تفریح نیستند اظهار کرد :کسب رتبه
 24در المپیاد استعدادیابی کشور یکی از بزرگترین دستاوردها و افتخارات

حـــــــــوادث
دستگیری  65معتاد کارتنخواب در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از جمعآوری
 65معتاد کارتنخواب در طرح ارتقای
امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر
داد.
سرهنگ دالور القاصیمهر در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،گفت :مأموران انتظامی کالنتری
 13عباسیه شهرستان شیراز ،طرح
ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت
پاکسازی مناطق آلوده و جمعآوری
معتادان پرخطر را در سطح حوزه
استحفاظی به مرحله اجرا گذاشتند.
وی افزود :در این طرح مأموران
کالنتری  13عباسیه شهرستان شیراز

پس از شناسایی چند پاتوق معتادان
پرخطر با همکاری دیگر ردههای
عملیاتی در دو عملیات ضربتی
وارد عمل شدند و ضمن جمعآوری
 65معتاد متجاهر ،مقادیری انواع
مواد مخدر و آالت استعمال کشف
کردند.
سرهنگ القاصیمهر با اشاره به استمرار
طرحهای پاکسازی در مناطق آلوده و
برخورد جدی پلیس با سوداگران مرگ
و خردهفروشان مواد افیونی ،خاطرنشان
کرد :با هماهنگی مقام قضایی معتادان
متجاهر به مراکز ترک اعتیاد در شیراز
معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری
 2نفر جوینده عتیقه و گنج به همراه
کلیه تجهیزات مربوط به حفاری در
این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
گفت :در پی دریافت اخبار و
اطالعات واصله مبنی بر اینکه  2نفر
با تجهیزات گنجیابی داخل قلعهای
باستانی در یکی از روستای این
شهرستان ،مشغول حفاری غیرمجاز
هستند که مأموران به دلیل حساسیت
موضوع ،سریعًا به آن منطقه اعزام
شدند.

وی ادامه داد :مأموران با یک سری
کارهای اطالعاتی موفق شدند  2نفر
که در حال حفر زمین بودند را در
یک عملیات ضربتی دستگیر و از
آنان یک دستگاه فلزیاب ،تعدادی
تیشه و بیل کشف کنند.
سرهنگ جوکار ضمن تشکر از
شهروندان ،عنوان داشت :میراث کهن
این سرزمین متعلق بهتمامی افراد
جامعه بوده و هیچکس حق تملک
و سرقت آنان را ندارد؛ لذا از تمامی
شهروندان تقاضا میگردد هرگونه
اخباری درخصوص سرقت آثار
باستانی را سریعًا به پلیس اطالع دهند.

جویندگان گنج در دام پلیس فیروزآباد

پراید حامل  19کیلو تریاک به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی سروستان از دستگیری
دو قاچاقچی زن و کشف  19کیلو و
 200گرم تریاک در آن شهرستان خبر
داد.
سرهنگ عبدالرسول مجتهدی در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،بیان کرد :مأموران انتظامی این
شهرستان در اجرای طرح مقابله با ورود
مواد مخدر و کنترل خودروهای عبوری
در محور سروستان -فسا ،به یک دستگاه

پراید مظنون و پس از طی مسافتی
تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی سروستان بابیان اینکه
در بازرسی از این خودرو 19 ،کیلو و
 200گرم تریاک که به طرز ماهرانهای
در سپر خودرو جاسازی شده بود
کشف شد ،افزود :در این خصوص 2
نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل
پرونده تحویل مراجع قضایی و از آن
طریق روانه زندان شدند.

ورزﺷﻰ

ورزش استان در بخش بانوان است که بهتازگی بهدستآمده است .مدیرکل
ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار حمایت مسئولین استانی
در اعتبارات فصل  5استانی شد و گفت :امید میرود با حمایت استاندار و دیگر
دستگاهها مشکل ورزش و جوانان استان و هیئتهای استانی مرتفع شود.
علوی از معاون ریاستجمهور در امور زنان خواستار تخصیص اعتبار برای
احداث مجموعه یا کمپ ویژه بانوان شد و نبود وسایل نقلیه در ایاب و ذهاب
ورزشکاران را یکی از مشکالت ورزش استان ذکر کرد و گفت :امید است
با حمایت مسئولین و تالش همهجانبه جامعه ورزش ،شاهد حضور تعدادی از
قهرمانان این استان در مسابقات  2020توکیو باشیم.

حضور رئیس هیئت تیراندازی فارس
در کازرون

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره ورزش
و جوانان شهرستان کازرون؛ حجتاله گودرزی رئیس هیئت
تیراندازی به همراه دبیر و رئیس کمیته اهداف پروازی استان
فارس با حامد محمدی رئیس اداره ورزش و جوانان ،صادقیان
رئیس هیئت تیراندازی و نایبرئیس کازرون تشکیل جلسه
داد .در این جلسه ضمن تأکید فعال بودن هیئت تیراندازی
کازرون ،مسائل و مشکالت هیئت بررسی شد.

دروازهبان فوتسال زنان ایران در میان
بهترینهای جهان

فرزانه توسلی دروازهبان تیم ملی فوتسال زنان ایران نامزد
جایزه بهترین گلر جهان شد.
به گزارش ایرنا ،سایت «فوتسال پلنت» که هرسال جایزه
بهترینهای فوتسال جهان را اهدا میکند ،لیست بهترینهای
سال جدید را معرفی کرد.
در میان اسامی اعالم شده نام توسلی هم در بین اسامی بهترین
دروازهبانان جهان قرارگرفته است.
توسلی که سال  2015هم توانسته بود در این فهرست قرار
گیرد درباره تکرار این اتفاق خوشایند برای خودش به ایرنا
گفت :اگرچه این عنوان انفرادی است؛ اما همه بازیکنان در
تیم با بازی خوبشان باعث شدند تا من به این جایگاه برسم.
از آنها تشکر میکنم و امیدوارم روزی نام تکتک آنها را
در کنار بهترین عناوین دنیا ببینم.
سیستم امتیازدهی و انتخاب بهترینهای فوتسال جهان به این
شکل است که ابتدا تعدادی از بازیکنان در لیست اولیه از
سراسر جهان از سوی سایت فوتسال پلنت انتخاب میشوند و
کارشناسان در هر گروه پنج بازیکن را انتخاب میکنند و به
آنها امتیاز میدهند .برنده این جایزه در هر گروه کسی است
که بیشترین امتیاز را دارا باشد .نتیجه نهایی همه گروهها 10
دیماه ( 31دسامبر) اعالم خواهد شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد:

کالهبرداری از  2000کارتبانکی با نرمافزارهای همدمیاب
متهمان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی هرمزگان ،از شناسایی و
دستگیری عامل برداشت غیرمجاز از دو هزار
کارتبانکی به ارزش سه میلیارد و  500میلیون
ریال خبر داد و از عموم شهروندان خواست
برای خریدهای اینترنتی مراقب درگاههای
جعلی بانکی باشند.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از پایگاه
خبری پلیس ،سردار عزیزاهلل ملکی اظهار
داشت :به دنبال مراجعه یکی از شهروندان
بندرعباسی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب
وی ،پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور

کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
وی بابیان اینکه در بررسی حساب شاکی
مشخص شد مبلغ یکمیلیون و  500هزار ریال
برداشت شده است ،افزود :شاکی پرونده از
نرمافزار همدمیاب استفاده کرده بود که برای
پرداخت حق عضویت به درگاه جعلی بانکی
هدایت شده بود.
فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد :در
بررسی اولیه مشخص شد متهم برای ناشناس
ماندن ،از هویتهای افراد مختلفی سوءاستفاده
کرده که در ادامه با انجام اقدامات فنی و
شگردهای خاص پلیسی متهم به هویت «م.ف»
در یکی از استانهای مجاور شناسایی و در یک
عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر
شد.
ملکی با اشاره به اینکه متهم با همکاری دو
نفر از همدستانش مرتکب این جرم شده است،
افزود :متهم در تحقیقات اولیه ابتدا منکر بزه

انتسابی شد که با مشاهده دالیل و مستندات
کافی به برداشت مبلغ  3میلیارد و  500میلیون
ریال از  2هزار کارتبانکی اعتراف کرد.
وی اظهار داشت :با هوشیاری و اقدام بهموقع
کارشناسان پلیس فتا ،دو متهم دیگر نیز در این
رابطه دستگیر و این دو متهم نیز به بزه انتسابی
معترف شدند.
فرمانده انتظامی هرمزگان بابیان اینکه
ضروری است شهروندان توجه داشته باشند
که در هنگام خریدهای اینترنتی ،آدرس
سایت حتمًا با پروتکل  httpsشروع شود و
تغییری در آدرس بانکی به وجود نیامده باشد،
تصریح کرد :یکی از مهمترین مراجع برای
آموزش فضای مجازی ،سایت پلیس فتا است
و شهروندان باید در صورت مواجه با موارد
مشکوک در فضای مجازی ،آن را از طریق
سایت پلیس فتا و بخش فوریتهای سایبری و
گزارش مردمی اطالعرسانی کنند.

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کالهبردار
 ۴میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از مهر ،سرهنگ
جهانگیر تقیپور گفت :در مورخه بیستم
آبان  ۹۷پروندهای با موضوع کالهبرداری با
میزان  ۴۰میلیارد ریال به دادخواهی تعدادی
از شهروندان علیه فردی به نام «علی .ب» از
سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۸
تهران جهت رسیدگی تخصصی و جلب متهم
به معاونت مبارزه با جعل و کالهبرداری ارجاع
داده شد.
وی افزود :در شروع تحقیقات شاکیان به اداره
 ۱۴پلیس آگاهی دعوت و از آنها تحقیقاتی
به عمل آمد که طی آن مشخص شد متهم با
ارائه حوالههایی از بانک مرکزی مدعی بوده
که میتواند از طریق این حوالهها دالر ،یورو و
سکه را پایینتر از قیمت بازار تهیه کند.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی فاتب بیان داشت :متهم مبلغی حدود
 ۴میلیارد ریال از مالباختهها تحویل و تاریخی
را جهت تحویل سکه و دالر و ...به آنها اعالم
میکند اما وقتی که در تاریخ موردنظر با وی

تماس گرفته میشود مشخص میشود متهم با
خاموش کردن گوشی همراه خود متواری شده
است.
سرهنگ تقیپور با اشاره به اینکه حوالههایی
که متهم به مالباختهها تحویل داده بود جعلی و
فاقد اعتبار و اصالت بود ،عنوان داشت :متهم
که به دنبال خروج از مرزهای آبی کشور بود
در جزیره کیش پنهان شده بود که با اقدامات
پلیسی محل اختفای متهم در این جزیره
شناسایی و متهم در یک عملیات ضربتی و
غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر و به تهران
انتقال داده شد.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی فاتب بیان داشت :متهم خود را کارمند
یکی از بانکهای فعال کشور معرفی و با دادن
وعده تهیه دالر ،یورو و سکه باقیمتی بهمراتب
پایینتر از قیمت بازار طعمههای خود را فریب
میداده است.
این مقام مسئول درخصوص اظهارات یکی از
مالباختگان بیان داشت :مالباخته در اظهارات
خود اعالم داشت که اواخر مردادماه سال
جاری متهم که خودش را کارمند بانک معرفی
میکرد مدعی بود که در کار دالر هستم و

اگر شما سرمایهگذاری کنید من میتوانم سود
خوبی به شما بدهم من هم  ۳۵۰میلیون تومان
وجه نقد بهحساب وی واریز کردم که بعدها
فهمیدم چه اشتباه بزرگی مرتکب شدهام.
وی با اشاره به اینکه تاکنون  ۸نفر از کسانی
که متهم با این شیوه و شگرد حدود  ۴میلیارد
تومان از آنها کالهبرداری کرده است شناسایی
و علیه متهم اقامه دعوی کردهاند ،افزود :متهم با
قرار وثیقه  ۸میلیارد تومانی شعبه سوم دادسرای
بازپرسی ناحیه  ۸تهران جهت تحقیقات بیشتر
در اختیار اداره  ۱۴پلیس آگاهی است.

دستگیری کالهبردار  ۴میلیارد تومانی در تهران

کشف گوشت طیور غیرمجاز در قیروکارزین
فرمانده انتظامی قیروکارزین از توقیف یک دستگاه سمند
و کشف  300کیلوگرم گوشت بوقلمون ،کبک و بلدرچین
غیرمجاز و قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ دوم حمیدرضا صالحیفرد در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،با اعالم این خبر گفت :مأموران پلیس
آگاهی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در
یکی از محورهای مواصالتی به یک دستگاه سمند مظنون و
آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی ادامه داد :مأموران موفق شدند در بازرسی از این خودرو،
 300کیلوگرم گوشت بوقلمون ،کبک و بلدرچین غیرمجاز
قاچاق و فاقد پروانه بهداشتی را کشف و یک نفر در این
خصوص دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی قیروکارزین بابیان اینکه برابر نظر کارشناسان
ارزش گوشتهای مکشوفه 165 ،میلیون ریال برآورد شده
است ،عنوان داشت :گوشتهای مکشوفه به اداره دامپزشکی
ارسال و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع
قضایی شد.
در پایان سرهنگ صالحیفرد از عموم شهروندان خواست
مایحتاج زندگی خود را از فروشگاهها و محل عرضه گوشت و
طیور مجاز که دارای پروانه کسب معتبر میباشند تهیه کنند و
در صورت مشاهده هرگونه اخبار مرتبط که منجر به مخاطره
انداختن سالمت شهروندان میگردد در اسرع وقت از طریق
تلفن  110به پلیس اطالع تا مجرمان شناسایی و دستگیر شوند.

کشف بیش از  14کیلو مواد مخدر
در خنج
فرمانده انتظامی خنج از توقیف یک دستگاه پژو  405و کشف
 14کیلو و  595گرم تریاک و  240گرم سوخته و دستگیری
 5نفر قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ کرامت کریمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،گفت :مأموران پلیس آگاهی شهرستان خنج در
اجرای طرح کنترل خودروهای عبوری ،به یک دستگاه پژو
 405مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از این خودرو ،میزان  14کیلو و 595
گرم تریاک و  240گرم سوخته و یک قبضه اسلحه شکاری و
تعدادی فشنگ مربوطه کشف و در این زمینه  5نفر قاچاقچی
نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خنج تأکید کرد :برخورد با قاچاقچیان مواد
مخدر بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این
شهرستان قرار دارد و شهروندان میتوانند اخبار و اطالعات
خود پیرامون این موضوع را از طریق تلفن  110به پلیس
اطالع دهند.

