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استاندار فارس:

فارس میتواند مقصدی ایدئال برای گردشگران ورزشی جام جهانی
 2022قطر باشد

تیم گراش قهرمان پینگپنگ بانوان فارس شد

تیم ساواالن گراش در رقابتهای
پینگپنگ بانوان استان فارس به
مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش ایرنا در این رقابتها
که در سالن خانه پینگپنگ
شیراز برگزار شد 14 ،تیم شرکت
داشتند.
در پایان این بازیها تیم ساواالن
گراش عنوان نخست را کسب

کرد ،تیم بازرگانی صمیمی شیراز
نایبقهرمان شد و تیم پردیس
شیراز هم بر سکوی سوم ایستاد.
زهرا عامرطاس ،نیایش ایزدی،
آرمیتا محصولی ،مریم کشتی آرا
و هستی فتحی ،اعضای تیم ساواالن
گراش را که در این رقابتها بر استاندار فارس گفت :این استان میتواند مقصدی ایدئال برای گردشگران
سکوی قهرمانی ایستاد ،تشکیل ورزشی جام جهانی  2022قطر باشد.
میدادند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری و

سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 19
سال ایران اسامی بازیکنان دعوت
شده به اردوی جدید تیم ملی را
اعالم کرد که در بین آنها سه
بازیکن از فارس حضور دارند.
نایبرئیس هیئت فوتبال فارس،
بابیان این مطلب به ایرنا اظهار
داشت :هانیه خداپرستی ،فاطمه
امیری و فاطمه قاسمی ،بازیکنان

دعوت شده از فارس به اردوی تیم
ملی هستند.
خاتون طهمورثی افزود :این اردو
از نوزدهم بهمنماه جاری در
تهران آغاز و تا بیست و سوم
همین ماه ادامه دارد.
تیم ملی بانوان زیر  19سال ایران
خود را برای بازیهای آسیایی در
سال  2019آماده میکند.

سه بازیکن فارس به اردوی تیم ملی فوتبال
بانوان دعوت شدند

اطالعرسانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ،عنایتاله رحیمی در
دیدار با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان
با اشاره به ظرفیتهای مختلف فرهنگی ،تاریخی و ورزشی استان فارس
افزود :در صورت برنامهریزی دقیق و ایجاد هماهنگیهای الزم بین دو
وزارتخانه ورزش و جوانان و امور خارجه و همچنین سازمان گردشگری
و میراث فرهنگی میتوان از این ظرفیت در راستای توسعه اقتصاد و
گردشگری ورزشی در استان فارس استفاده کرد.
وی با اشاره به طول زمان برگزاری تورنمنت جام جهانی فوتبال در کشور
قطر افزود :میتوان از مزیت نزدیک بودن فارس به این کشور حوزه
خلیجفارس در راستای ترغیب گردشگران برای حضور در این استان
چهارفصل استفاده کرد .رحیمی نتیجه این اقدام را رونق اقتصادی استان و
اقدامی برای بهبود معیشت مردم دانست و گفت :تحقق این ایده مستلزم
ایجاد هماهنگی میان دستگاهی و برنامهریزی دقیق است.
رئیس شورای عالی ورزش استان فارس بر آمادگی این استان در
راستای میزبانی از گردشگران ورزشی حاضر در بزرگترین تورنمنت
فوتبال جهان تأکید کرد و گفت :برای استفاده بهینه از این فرصت باید
هماهنگیهای الزم در سطح ملی انجام شود.
رحیمی در بخش دیگری از صحبتهایش بر لزوم تسریع در تکمیل

حـــــــــوادث
جاساز مواد مخدر در ساک دستی لو رفت

فرمانده انتظامی آباده از کشف یک
کیلو و  900گرم شیشه و  500گرم
هروئین از ساک دستی زن مسافر در
این شهرستان خبر داد.
سرهنگ طهماسب سمایی در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس اظهار داشت :مأموران انتظامی
این شهرستان در محور شیراز به
اصفهان با اجرای ایست و بازرسی و
کنترل خودروهای عبوری ،به یک
نفر زن که بهعنوان مسافر در اتوبوس
بود مظنون شدند.
وی افزود :مأموران موفق شدند در
بازرسی از ساک دستی که همراه

مسافر بود میزان  2کیلو و 400
گرم شیشه و  500گرم هرویین که
بهصورت حرفهای جاساز شده بود
کشف کنند.
سرهنگ سمایی در پایان با اشاره به
معرفی متهم به مرجع قضایی ،از عزم
جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان
مواد مخدر و سوداگران مرگ خبر
داد و عنوان داشت :شهروندان باید
همیار پلیس در تأمین امنیت جامعه
بوده و اخبار و گزارشات خود
پیرامون فعالیت قاچاقچیان را از
طریق تماس با تلفن  110به نیروی
انتظامی اطالع دهند.

روز یکشنبه  ۱۴بهمنماه ورود
یک پسر با چاقو و لباس دخترانه
به خوابگاه دخترانه دانشگاه
صنعتی ارومیه گزارش شد.
به گزارش جام جم آنالین از
باشگاه خبرنگاران جوان ،پیش
از ظهر روز یکشنبه  ۱۴بهمنماه
پسر جوانی بالباس دخترانه به
خوابگاه دخترانه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی ارومیه وارد شده
که پس از چندین ساعت اسکان،
شبانگاه بین ساعت  ۲۰و  ۲۱به
همراه دختر موردعالقه خود خارج
میشود.
پسر جوان که اهل یکی از
شهرهای شمال کشور است ،با
هماهنگی دختر دانشجو بالباس
دخترانه ،در غفلت سرپرست
خوابگاه ،وارد خوابگاه شهید

بهشتی واقع در ابتدای خیابان
دانشکده (شهید بهشتی) شده
که پس از چندین ساعت از
متوجه شدن سرپرست خوابگاه،
وی را با چاقو تهدید میکند و
به همراه دختر شبانه از خوابگاه
میگریزد.
شورای صنفی دانشگاه صنعتی
ارومیه نیز با صدور بیانهای،
ضمن تأیید این خبر خواستار
برخورد با مسئولین مربوطه و
متخلف و روشن شدن این حادثه
شد.
همچنین این شورا اعتراض
دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
را نسبت به سهلانگاری مسئوالن
در حفظ حریم و امنیت خوابگاه و
کنترل عبور و مرورها را یادآور
شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان کرمانشاه گفت :فردی که
یکی از بستگان خود را در شهرستان
قصرشیرین به قتل رسانده بود دستگیر
شد.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه
خبرنگاران جوان ،معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه
گفت :فردی که اقدام به قتل یکی از
بستگان خود در شهرستان قصرشیرین
کرده بود با اقدام بهموقع پلیس و در
مدت کمتر از  ۷۲ساعت دستگیر شد.
سرهنگ محمدرضا آمویی افزود :به
دنبال وقوع یک فقره قتل در شهرستان
قصرشیرین ،مأموران رسیدگی به

پسری با ظاهر دخترانه در خوابگاه دانشجویی
تاجرانی
که قربانی ایمیلهای
جعلی شدند
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری
از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت:
شرکتهای تجاری که معامالت
خود با شرکتهای خارجی از طریق
ایمیل پیگیری میکنند ،بهترین سوژه
هکرها و مجرمان سایبری هستند.
به گزارش مشرق ،سرهنگ حسین
رمضانی در تشریح این خبر اظهار
کرد :در شگرد مجرمانه ایمیلهای
جعلی ( )fake mailعدم توجه به
آدرس ایمیل دریافتی و عدم دریافت
تأیید ایمیل در پی تماس تلفنی یا
ارسال فکس باعث میشود تا فرد،
قربانی هکرها و مجرمان سایبری شود
و بهراحتی در دام آنها بیفتد.
وی با اشاره به پرونده  ۷۸هزار
یورویی یک شرکت تجاری ایرانی
که قربانی ایمیل جعلی شده است،
افزود :متأسفانه مسئوالن این شرکت
بدون توجه به ایمیل دریافتی از
شرکت سوئدی که اعالم کرده بود
شمارهحساب آنها تغییر کرده وجه
واریزی را به شمارهحساب جدید
واریز کنید بدون تحقیق و بررسی
اقدام به واریز کردند که مبلغ واریزی
نه بهحساب شرکت بلکه بهحساب

ورزﺷﻰ

پروژههای ورزشی استان تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت موجود در
ورزشگاه  ۶۴هکتاری پارس شیراز خواستار برنامهریزی وزارت ورزش و
جوانان برای تکمیل فازهای بعدی این پروژه بزرگ شد.
استاندار فارس تکمیل فازهای بعدی این ورزشگاه را عامل مهمی در
توسعه اقتصادی ورزش در این استان دانست.
رحیمی در ادامه بهرهبرداری از مجموعه سوارکاری شیراز را گام مهمی در
راستای توسعه این ورزش دانست و با اشاره به سابقه ورزش سوارکاری
در استان فارس این استان را خاستگاه هنرهای مختلف در رشته سوارکاری
معرفی کرد و حضور عشایر و فرهنگ حاکم بر زندگی این قشر از
هموطنان را عاملی برای ماندگاری هنرهای سوارکاری دانست و گفت:
در کنار بهرهبرداری از این پروژه بزرگ ورزشی باید برای احداث یک
پیست کورس اسبسواری نیز در مرکز استان برنامهریزی کرد.
استاندار فارس عالقهمندی روستاییان فارس به پرورش اسب در این
روستا را اتفاقی خوب در حوزه اقتصاد ورزشی دانست و گفت :برخی از
روستاییان و عشایر با دریافت تسهیالت اقدام به احداث مراکز پرورش
نژادهای اصیل اسبهای ایرانی کردهاند که این اقدام میتواند زمینهساز
توسعه اقتصادی این ورزش باشد.
وی البته تکمیل زنجیره پرورش ،استفاده از اسب و توسعه ورزش
سوارکاری را عامل مهم و الزم برای به نتیجه رسیدن این روند
دانست.
رحیمی در بخش دیگری از صحبتهای خود از اراده موجود در استان
فارس برای داشتن یک نماینده در لیگ برتر فوتبال خبر داد و ضمن
درخواست از وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از فوتبال استان
گفت :اگرچه بنگاههای اقتصادی بزرگی برای حمایت از ورزش فوتبال
در استان وجود ندارد ،اما این هم همت در بین مدیران و اقشار مختلف
مردم وجود دارد تا در آیندهای نزدیک شاهد حضور نماینده فارس در
لیگ برتر فوتبال باشیم.
وی در بخش پایانی صحبتهایش با قابلقبول توصیف کردن اقدامات
دستگاه ورزش در توسعه زیرساختهای ورزشی استان طی چند سال
گذشته این اقدامات را مبتنی بر عدالت اجتماعی ارزیابی کرد و گفت:
میتوان گفت در توزیع امکانات سختافزاری در استان چه در روستاها،
چه در شهرها و مراکز استان نوعی عدالت اجتماعی قابل محسوس
است.

مربی تیم فوتسال نابینایان فارس:
حامی مالی نداریم

مربی تیم فوتسال نابینایان و
کمبینایان فارس گفت :باوجود
کارخانهها و شرکتهای
زیادی که در فارس وجود
دارد ،این تیم حامی مالی
(اسپانسر) ندارد.
هاشم حاصلی در گفتوگو با
ایرنا افزود :به خاطر نداشتن
حامی مالی برای اعزام تیم
به چهارمین دوره مسابقات
قهرمانی کشور که چندی پیش
در بابلسر برگزار شد ،با مشکل
مواجه شدیم.
وی اضافه کرد :حتی برای انجام
تمرینها هم با مشکل مواجه
هستیم و امیدواریم مسئوالن
استان برای این قشر معلول و
افتخارآفرین که در چندین
رشته ورزشی فعال هستند و
در آسیا و جهان برای ایران
و استان فارس افتخار کسب
کردند ،فکر اساسی کنند.
مربی تیم فوتسال نابینایان
فارس ادامه داد :تیم فارس
در چهارمین دوره رقابتهای
فوتسال نابینایان که بهمنماه
در بابلسر و با حضور  10تیم

گزار شد پس از تیمهای اردبیل
و لرستان که اول و دوم شدند،
بر سکوی سوم ایستادند و
افتخاری دیگر برای ورزش
فارس به ارمغان آوردند.
حاصلی افزود :حمیدرضا
زارعی ،بهروز رضایی ،ساسان
شریفی ،صمد شیدایی ،ابراهیم
کشاورزی ،داریوش خرمی،
حمید رنجبر ،محمد پویا و امید
ساعدی اعضای تیم فوتسال
فارس در رقابتهای کشوری
که سوم شدند ،تشکیل میدادند.
کسب مقام دوم تیم ملی فوتبال
نابینایان ایران در پارالمپیک
 2016برزیل که با حضور چهار
بازیکن از فارس ،به دست آمد،
کسب مدال طال و برنز در
رشته دوومیدانی توسط امید
ظریف صنایعی دربازیهای
پاراسیایی  2018جاکارتا و
کسب  2نشان نقره توسط
زهرا محمدی شطرنجباز نابینای
فارس دربازیهای آسیایی
 2018ازجمله افتخاراتی است
که ورزشکاران نابینای فارس
در سال  97کسب کردهاند.

دستگیری قاتل فراری

موضوع را در دستور کار قراردادند.
وی گفت :با انجام تحقیقات گسترده،
مأموران متوجه شدند که پدر و مادر
قاتل به یکی از شهرستانهای همجوار
متواری و در منزل یکی از بستگان
مخفی شدهاند.
سرهنگ آمویی افزود :مأموران پس از
هماهنگی با مقام قضایی و با رعایت
تمام ضوابط ،پس از ورود به منزل،
والدین قاتل را دستگیر و به پلیس
آگاهی انتقال دادند.
معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه گفت:
پدر و مادر قاتل در بازجوییهای
بهعملآمده به جرم فرزند خود مبنی
بر ارتکاب قتل بهوسیله سالح سرد

اعتراف و علت آن را اختالفات
خانوادگی عنوان کردند.
وی افزود :در ادامه تحقیقات قاتل که
به یکی از شهرستان مرکزی کشور
گریخته بود با شگردهای خاص پلیس

مجرمان سایبری واریز شده است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری
از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اضافه
کرد :هرچند در این پرونده مجرمان
شناسایی شدند؛ اما با توجه به اینکه
در خارج از مرزهای ایران این امر
اتفاق افتاده ،احقاق حق شاکی زمانبر
بود و اخذ وجه واریزی قوانین خاص
خود را دارد و این موضوع میتواند
روند کاری این شرکت را با توجه به
رقم واریزی بهحساب مجرم با مشکل
مواجه کند.
این مقام انتظامی تأکید کرد:
شرکتهای تجاری که درزمینه
واردات و صادرات فعال هستند و با
شرکتهای مختلف در سراسر جهان
مراودات مالی دارند حتمًا باید دقت
کنند که ایمیل دریافتی آنها جعلی یا
( )fake mailنباشد و حتمًا برای
واریز در پی تماس تلفنی و ارسال
فکس تأییده دریافت کنند که آیا
شمارهحساب اعالمی آنها همین
شمارهحساب است یا خیر.
سرهنگ رمضانی درخصوص
کالهبرداری با ارسال ایمیلهای جعلی،
گفت :کالهبرداران و مجرمان سایبری
با تغییر یک یا چند حرف از ایمیلها
و یا نام دامنه اصلی بهعنوانمثال
sorti@tazhanweb.com
بهجای ،sorti@tajanweb.com
ایمیلهای جعلی برای کاربران ارسال
میکنند و در این ایمیلهای جعلی

مث ً
ال از آنها میخواهند که مبلغ را
بهجای واریز به شمارهحسابهای
اصلی شرکت ،بهحساب مشخص شده
در ایمیل جعلی واریز نمایند و یا با
کلیک بر روی لینک آلوده رمز عبور
اکانت را مجدد تغییر دهید.
وی تأکید کرد :حتی در معامالت
داخلی درصورتیکه ایمیلی برای
پرداخت صورتحساب دریافت
کردید ،حتمًا از طریق تلفن و فاکس
تأیید شمارهحساب بگیرید چراکه
امکان ارسال ایمیلهای جعلی در
معامالت داخلی نیز وجود دارد و
شمارهحساب اعالم شده امکان دارد
برای یک کالهبردار سایبری باشد که
این ایمیل را برای شما ارسال کرده
است.
این مقام انتظامی یادآور شد :ارسال
ایمیل جعلی صرفًا برای کالهبرداری
نیست و در مواردی مشاهده شده افراد
برای سرکار گذاشتن ،تهدید و ...نیز
از این روش استفاده میکنند.

توقیف  46رأس احشام قاچاق
در فیروزآباد
فرمانده انتظامی فیروزآباد
گفت :با تالش مأموران انتظامی
این شهرستان 46 ،رأس احشام
فاقد مجوز به ارزش  2میلیارد و
 400میلیون ریال کشف شد.
سرهنگ مهدی جوکار در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
به قصرشیرین هدایت و در عملیاتی خبری پلیس ،بیان کرد :در ادامه
ضربتی دستگیر شد.
طرح تشدید مبارزه با قاچاق
متهم
کرد:
بیان
سرهنگ آمویی
کاال و ارز ،مأموران انتظامی
اختالفات
و
جویی
م
انتقا
انگیزه قتل را
این شهرستان هنگام کنترل
است.
کرده
عنوان
خانوادگی
محورهای مواصالتی ،یک

دستگاه کامیون حامل احشام
قاچاق را شناسایی و توقیف
کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان
فیروزآباد با اشاره به اینکه
در بازرسی از این خودرو46 ،
رأس احشام کشف و راننده نیز
دستگیر و تحویل مراجع قضایی
شد ،تصریح کرد :برابر نظر
کارشناسان ارزش احشام قاچاق
مکشوفه 2 ،میلیارد و  400میلیون
ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی ممسنی از
توقیف یک دستگاه سمند و
کشف  2کیلوگرم تریاک و
دستگیری  3نفر قاچاقچی در
این شهرستان خبر داد .سرهنگ
محمدهاشم قسام در گفتوگو
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
گفت :مأموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر این شهرستان با انجام
کار اطالعاتی و اجرای طرح
کنترل خودروهای عبوری ،به
یک دستگاه سمند مشکوک و
آن را متوقف کردند.

وی افزود :در بازرسی از این
خودرو ،میزان  2کیلوگرم
تریاک کشف و در این زمینه
 3نفر قاچاقچی نیز دستگیر و
تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی ممسنی 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.

رئیس پلیسراه جنوب استان
گفت :براثر واژگونی یک
دستگاه سواری جک در محور
فراشبند به سمت فیروزآباد ،یک
نفر کشته و  2نفر مجروح شدند.
سرهنگ حمدا...هوشمندی در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،بیان کرد :در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 110مبنی بر وقوع یک فقره
حادثه رانندگی در محور فراشبند
به سمت فیروزآباد ،بالفاصله
مأموران به همراه دیگر نیروهای
امدادی به محل حادثه اعزام

شدند.
وی ادامه داد :مأموران در
بررسیهای اولیه مشاهده کردند
یک دستگاه سواری جک با
 3سرنشین در محور مذکور
درحرکت بوده که واژگون و
براثر آن یکی از سرنشینان فوت
و  2سرنشین دیگر مجروح و به
بیمارستان منتقل شدند.
رئیس پلیسراه جنوب استان
بیان کرد :کارشناسان عدم توجه
کافی به جلو راننده و نقص
جاده را علت وقوع این حادثه
رانندگی اعالم کردهاند.

کشف تریاک در ممسنی

این مقام مسئول با اشاره به اینکه
احتمال دارد شما هم ازایندست
ایمیلها دریافت کنید ،افزود :اول
فرستنده ایمیل را بررسی کنید ،اگر
با یک نام فرستنده عجیبوغریبی
روبهرو شدید ،روی لینک کلیک
نکرده و ایمیل را باز نکنید ،همچنین
در یک ایمیل مشکوک به بدافزار یا
هر ایمیل ناشناخته دیگری فایلهای
ضمیمه ( )Attachmentsرا باز
نکنید.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری
از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در
پایان گفت :هموطنان میتوانند
آخرین آموزشهای الزم و هشدارهای
سایبری را از طریق راه ارتباطی
سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی
 www.cyberpolice.irدریافت
کنند ،ضمن آنکه در صورت مواجهه
با موارد مشکوک آن را از طریق
سایت پلیس فتا به بخش گزارش
مردمی اعالم کنند.

واژگونی سواری جک با یک کشته
و  2مجروح در فارس

