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روزنامه

سعیدرضا کیخا ملیپوش
ژیمناستیک ایران در
آخرین رنکینگ برترین
ورزشکاران جهان در وسیله
خرک حلقه در جایگاه
چهارم قرار دارد.
به گزارش روزنامه طلوع
به نقل از روابط عمومی و
پایگاه خبری و اطالعرسانی
اداره کل ورزش و جوانان
فارس ،به نقل از پایگاه
خبری وزارت ورزش و
جوانان سعیدرضا کیخا
ملیپوش ژیمناستیک ایران
در آخرین رنکینگ برترین
ورزشکاران جهان در وسیله
خرک حلقه با  54امتیاز در
جایگاه چهارم قرار دارد.
این ورزشکار تنها یک
امتیاز با نفر سوم رنکینگ
که ورزشکار ژاپنی است
فاصله دارد.
سعید رضا کیخا در مسابقات
کسب سهمیه المپیک که
تا امروز شرکت کرده

در همراهی کردن کسی که حقی برای تو نمیبیند
در حالی که تو حق او را به جا میآوری ،خیری نیست.
نهجالفصاحه ،ترجمه علیاکبر میرزایی ،چاپ هفتم 1740
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شماره
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سال
بیستوپنجم

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

پر رنگترین چهرهها در مشارکتهای اجتماعی سازمانهای
مردم نهاد جوان هستند

سعید رضا کیخا در جایگاه چهارم
رنکینگ دنیا در خرک حلقه

توانسته جایگاه چهارم را به
خود اختصاص دهد و البته
مسابقات قهرمانی جهان در
اشتودگارت آلمان بسیار
تعیین کننده است؛ چراکه
در آن مسابقات سه نفر
اول هر وسیله به المپیک
 2020راه پیدا میکنند.
چنانچه سعیدرضا کیخا در
آن مسابقه جزو سه نفر
اول شود در المپیک حضور
خواهد یافت و در غیر
اینصورت باید در مسابقات
کاتبوس آلمان یا باکو و
یا قطر در سالهای  2019و
 2020شرکت کند تا سهمیه
حضور در بازیهای المپیک
را به ارمغان آورد.
رئیس فدراسیون ژیمناستیک
اعالم کرده است تمام تالش
خود را برای تاریخسازی و
حضور این ورزشکار و یکی
از داوران خوب در لول 2
برای کسب سهمیه المپیک
انجام خواهد داد.

صفحه

پیامبر گرامی اسالم(ص) :

دوشنبه

ورزﺷﻰ

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت :پررنگترین چهرهها در مشارکتهای
اجتماعی سازمانهای مردم نهاد جوان هستند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره
کل ورزش و جوانان فارس ،حیدرعلی کامیاب که در نشست مشترک با سازمانهای
مردم نهاد فعال در امدادرسانی سیل شیراز سخن میگفت ،ضمن تقدیر از زحمات
جوانان فعال در این سمنها گفت :از ابتدای انقالب هرکجا درکشور مشکلی حادث
میشد این جوانان بودند که در بسیاری از مواقع گرهگشای کار بودند ،سیل فروردین
ماه شیراز هم نشان داد که باز هم میتوان به جوانان این سرزمین اعتماد کرد و به
تواناییهایشان امید داشت.
وی در این جلسه که اعظم کریمی مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی وزارت ورزش
و جوانان و بتول معلم مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس نیز حضور داشتند به
توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد جوان استان فارس اشاره کرد و گفت :امروز نه
تنها مردم و مسئوالن فارس بلکه مردم ،جوانان و مسئوالن دیگر استانهای کشور نیز
به این توانمندی ایمان آوردهاند.
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس حضور فعال و تأثیرگذار سازمانهای مردم
نهاد جوان این استان در امدادرسانی به زلزلهزدگان کرمانشاه در سال گذشته و همچنین
حضور در عملیات امدادرسانی به هموطنان سیلزده گلستان ،لرستان و خوزستان را تنها
بخشی از مأموریتهای برون استانی سازمانهای مردم نهاد فارس عنوان کرد و افزود:
امروز ما با خیال راحت بسیاری از مأموریتهای برخی از دستگاههای اجرایی استان
را باهدف برونسپاری و براساس اعتماد به جوانان به سازمانهای مردم نهاد واگذار
میکنیم.
کامیاب با تأکید بر اینکه نقش اداره کل ورزش و جوانان استان در مواجه با سازمانهای
مردم نهاد نقش حمایتی است ،افزود :برگزاری قابلتحسین دو نمایشگاه هفته دولت و
چهلمین فجر انقالب در سال گذشته توسط سازمانهای مردم نهاد جوان استان و حضور

پررنگ این جوانان در حادثه سیل شیرازثابت کرد ،که جوانان این استان جوانانی متعهد
و توانمند هستند.
وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به مبحث جوانان ،اعتبارات این حوزه در سال  97و 98
را خوب توصیف کرد و با بیان اینکه در هفته جوان امسال تعدادی از خانههای جوان
استان افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید ،افزود :یکی از کارهای ماندگار دولت در
حوزه جوانان احداث کمپ بینالمللی تربیت مدیران جوان است که در شمال غرب
شیراز و در نزدیکی سپیدان در حال ساخت است .مدیرکل ورزش و جوانان استان
فارس گستردگی حوزههای فعالیتی سمنهای جوان این استان را یک مزیت دانست
و گفت :امروز در معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان،
خدماتی نظیر مشاوره در حوزههای مختلف نیز انجام میشود که محوریت این خدمات
نیز برعهده جوانان است .کامیاب در پایان ابراز امیدواری کرد تا با توجه به تأکید
استاندار فارس و مصوبات متعدد ستاد ساماندهی امور جوانان استان ،دستگاههای مختلف
اجرایی ضمن اعتماد بیش از پیش به جوانان با برونسپاری مأموریتهای خویش زمینه
شکوفایی توانمندی جوانان را بیش از گذشته فراهم سازند.

کشتیگیر شیرازی مدال طالی بینالمللی کسب کرد

امیررضا دهبزرگی ،کشتیگیر شیرازی مدال طالی
رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی ترکیه را کسب
کرد.
رئیس هیئت کشتی فارس ،با بیان این مطلب در
گفتوگو با ایرنا افزود :دهبزرگی در این رقابتها در
وزن  48کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت و مقام
نخست این وزن را به خود اختصاص داد.
محمد موسایی ادامه داد :این کشتیگیر نوجوان با غلبه

برگزاری کارگاه ایروبیک بانوان در کازرون

بر کشتیگیرانی از ترکیه و گرجستان به دیدار نهایی
(فینال) راه یافت و در این مرحله هم با عبور از سد
کشتیگیر قزاقستانی به برتری رسید و مدال طال را بر
گردن آویخت.
امیررضا دهبزرگی ،مدال طالی رقابتهای المپیک
نوجوانان در سال  2018در آرژانتین را در کارنامه دارد.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این پیکارها چهار نشان
طال ،چهار نقره و یک برنز کسب کرد.

سرویس خبری /علیرضا
گلچین :کارگاه ایروبیک
بانوان در کازرون برگزار
شد .کارگاه ایروبیک بانوان
به مدت سه روز با مدرسی
فاطمه یزدانی در باشگاه
قهرمان برگزار شد.
محسن پیران رئیس هیئت
ورزشهای همگانی گفت:

برای اولینبار کارگاه
ایروبیک در کازرون
برگزار میشود که این
کارگاه پیشنیاز دوره
مربیگری ایروبیک میباشد،
کسانی که این دوره با
موفقیت سپری کنند به
دوره مربیگری ایروبیک
راه مییابند.

سرویس خبری /علیرضا
گلچین :دوره آمادگی
جسمانی بانوان به مدت 4
روز در بخش چنارشاهیجان
برگزار شد.
طهماسبی مسئول ورزش و
جوانان بخش چنارشاهیجان
و کوهمره گفت :با
استقبال بسیار خوب از
این دوره تعداد  26نفر
شرکتکننده از بخش

چنارشاهیجان ،شهرستان
کازرون و ممسنی شرکت
کردند.
طهماسبی افزود :این اولین
دوره مربیگری در سطح
بخش بوده و با برنامهریزی
که با هیئتهای ورزشی
انجام دادهایم تا پایان نیمه
اول سال دورههای متعددی
را در سطح بخش برگزار
خواهیم کرد.

دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3
بانوان در بخش چنارشاهیجان برگزار شد

حـــــــــوادث
کشف  1300سکه عتیقه از مسافران مترو

فرمانده یگان انتظامی متروی تهران از
دستگیری دو قاچاقچی و کشف 1300
عدد سکه تاریخی خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از سایت
پلیس ،سرهنگ علی راقی در تشریح
این خبر گفت :مأموران انتظامی گشت

مترو صحن مطهر ،هنگام گشتزنی
در سکوی ایستگاه مترو ،متوجه رفتار
مشکوک دو مرد شدند که یک ساک
نیز همراه آنان بود.
وی با اشاره به اینکه هر دو متهم رابطه
نسبی با یکدیگر داشته و از شهرستان
همدان برای فروش سکهها به تهران
آمدهاند ،افزود :در بازرسی از ساک
آنان 1300 ،عدد سکه عتیقه کشف شد.
فرمانده یگان انتظامی متروی تهران با
بیان اینکه یکی از متهمان اظهار داشت
که سکهها را چهار سال پیش از فردی
خریداری کرده است ،عنوان کرد :هر
دو متهم برای بررسی جزئیات پرونده به
پلیس پیشگیری منتقل شدهاند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
سیستان و بلوچستان از جریمه یک
میلیاردی قاچاقچیان سوخت خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از ایسنا،
حیدر میرزایی از رسیدگی به سه
پرونده قاچاق سوخت در سیب و
سوران خبر داد و اظهار کرد :مأمورین
یگان امداد شهرستان سیب و سوران در
اجرای طرح ویژه برخورد با قاچاقچیان
سوخت موفق به توقیف سه دستگاه
خودروی سبک و کشف  ۴۴هزار و
 ۳۰۰لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت

گاز شدند.
وی افزود :با دستگیری متهمین،
پروندههای متشکله در تعزیرات
حکومتی شهرستان سراوان موردبررسی
قرار گرفت و شعبه ویژه رسیدگی به
تخلفات قاچاق کاال و ارز با بررسی
اوراق و محتویات پرونده و براساس
اظهارات متهمین ،تخلف را محرز
دانست و سه قاچاقچی را جمعًا به
میزان یک میلیارد و یک میلیون ریال
جزای نقدی و ضبط سوخت مکشوفه
محکوم کرد.

یک دستگاه وانت نیسان در حین
حرکت در زیر گذر گلستان پس از
تصادف با کامیون واژگون شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی سازمان آتشنشانی،
در پی تماس شهروندان با سامانه 125
مبنی بر برخورد یک دستگاه خودرو
وانت نیسان با کامیون ،ستاد فرماندهی
آتشنشانی شیراز ساعت  01:00بامداد
زنگ ایستگاه  8را به صدا درآورد
و آتشنشانان به همراه تجهیزات
مخصوص روانه زیرگذر گلستان

شدند.
فرمانده آتشنشانان اعزامی در مورد
این حادثه اظهار داشت :یک دستگاه
خودرو نیسان که در حال عبور از
مسیر زیرگذر گلستان بود به علت
نامشخصی با یک دستگاه کامیون
برخورد کرد که منجر به واژگونی
وانت نیسان شد.
وی خاطر نشان کرد :نیروهای عملیات
بالفاصله ضمن ایمنسازی محل حادثه
و نصب عالئم هشدار دهنده ایمنی در
بزرگراه ،مشغول عملیات شدند.

محکومیت قاچاقچیان سوخت
و کشف  ۴۴هزار لیتر نفت گاز

برخورد وانت نیسان با کامیون حادثه آفرید

زن جوان هنگام مالقات شرعی با همسرش
در زندان از سوی وی به قتل رسید .شوهر این
زن که محکوم به حبس ابد است پس از قتل
میخواست خود را حلق آویز کند که با حضور
بهموقع مأموران ناکام ماند.
به گزارش مشرق ،ساعت یک ظهر مأموران
زندان قزل حصار در تماس با بازپرس کشیک
قتل پایتخت از قتل زن جوانی به دست شوهر
زندانیاش خبر دادند .به دنبال اعالم این خبر
بازپرس جنایی به همراه تیم بررسی صحنه جرم
راهی زندان قزل حصار شدند.
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد یکی
از زندانیان که محکوم به حبس ابد بوده هنگامی
که با همسرش مالقات حضوری داشته وی را به
قتل رسانده و سپس اقدام به حلق آویزی کرده
است .اما با حضور کارکنان زندان از مرگ
نجات یافته است .بدین ترتیب تحقیقات از مرد
جوان به دستور بازپرس دشتبان از شعبه نهم
دادسرای امور جنایی تهران صورت گرفت و
وی به قتل همسرش اعتراف کرد.
گفتوگو با متهم
 ۳۳سال سن دارد ،به جرم قاچاق هروئین
محکوم به اعدام بوده؛ اما  ۷ماه قبل موردعفو
قرار گرفت و اعدام او به حبس ابد شکسته
شد .وی در رابطه با انگیزهاش از این جنایت
میگوید.
به چه جرمی به زندان افتادی؟
 ۵سال قبل به جرم حمل یک و نیم کیلو
هروئین به اعدام محکوم شدم .اما  ۷ماه قبل
موردعفو قرار گرفتم و حکمم شکست و به
حبس ابد تبدیل شد .البته سال  ۸۵هم به اتهام

قتل همسر در مالقات زندان

حمل مواد بازداشت شدم؛ اما بعد از  ۸ماه حبس
آزاد شدم.
چرا همسرت را کشتی؟
به خاطر بیمهریهایش .به خاطر اینکه هر
کاری میگفتم انجام بده او مخالفش را انجام
میداد .مث ً
ال به او گفتم در تهران بماند؛ اما بدون
اینکه به من حرفی بزند وسایلش را جمع کرد
و به شهرستانی که خانوادهاش در آنجا زندگی
میکردند رفت .برادرش همکار من بود؛ ولی
هیچ قدمی برای آزادی من برنداشت .زمانی که
به اعدام محکوم شدم همسرم ناراحت نشد .من
اگر خالف کردم به خاطر او بود .میخواستم
او و پسر  ۱۰سالهام در رفاه و آسایش زندگی
کنند وگرنه خودم که نیاز به پول نداشتم.
در این مدت با همسرت مالقات داشتی؟
خودم به او گفتم نیاید .از بس که رفتارهایش
سرد بود .از دستش ناراحت بودم .من به خاطر
او به زندان افتادم و روزهای سختی بر من
گذشت؛ ولی همسرم اص ً
ال این موضوع را درک
نمیکرد .از او نفرت پیدا کرده بودم ،باید او را
میکشتم تا آرام میشدم .االن احساس آرامش

دارم.
از کی تصمیم به قتل همسرت گرفتی؟
یک هفتهای میشد .به او گفته بودم که به
مالقاتم نیاید .اما برای اجرای نقشهام به همسرم
زنگ زدم و گفتم از زندان خسته شدهام و
میخواهم خودکشی کنم .از او خواستم به
مالقاتم بیاید .او هم پذیرفت .میخواستم او
را خفه کنم اما زمانی که سوار اتوبوس حمل
زندانیان شدم چشمم به یک تیزی افتاد .آن را
برداشتم و زمانی که همسرم را دیدم او را با چند
ضربه به قتل رساندم .برای اینکه صدایش را
کسی نشنود دستم را روی دهانش گذاشته بودم.
چرا او را طالق ندادی؟
طالق نمیگرفت .چندسال قبل با همسرم دچار
اختالف شدم و درخواست طالق داد؛ ولی با
وساطت فامیل و خانوادهها آشتی کردیم .این
بار هر چه به او گفتم از بیمهریهایت خسته
شدهام و طالق بگیر قبول نمیکرد .نمیدانم
هدفش از این کار چه بود.
چرا دست به خودکشی زدی؟
خسته شده بودم .میدانستم که به خاطر کاری
که انجام دادهام اعدام میشوم .به همین خاطر با
کش شلوار خودم را حلق آویز کردم.
چطور با همسرت آشنا شدی؟
دختر خالهام بود .سال  ۸۳با هم ازدواج کردیم.
آن موقعها زندگی خوبی داشتیم و من برای
بهتر شدن زندگیام خیلی تالش میکردم .شغلم
آزاد بود؛ اما وقتی دیدم که درآمدم کفاف
زندگیام را نمیدهد تصمیم گرفتم در کنارش
مواد فروشی کنم .خودم هم گاهی اوقات
تریاک مصرف میکردم.

کشف  8تن سنگ طالی قاچاق در ورزقان

فرمانده انتظامی ورزقان از کشف  8تن سنگ
طالی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از فارس ،قاسم
نظری گفت 8 :تن سنگ طالی قاچاق به
ارزش  4میلیارد ریال در شهرستان ورزقان
کشف شد.
وی افزود :با تالش مأموران بخش خاروانا در
این رابطه چهار دستگاه نیسان توقیف و چهار
نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی
شد.
خرداد ماه سال  94بود قائم مقام امور معدنی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان

شرقی از امضای تفاهمنامهای در راستای
همکاری شرکت روسی و بخش خصوصی
استان در حوزه معدن طالی خاروانا با ذخیره
قطعی  30میلیون تن خاک طال با عیار  5درصد
خبر داد و پیشبینی کرد با راهاندازی کامل

آن برای  400نفر فرصت شغلی در منطقه ایجاد
میشود.
اکنون در این صندوقچه طالی آذربایجان بخش
خصوصی آذربایجانشرقی و سرمایهگذار
روسی به نسبت  30به  70در حال مشارکت
و انجام اکتشافات معدنی براساس مجوزهای
صادر شده هستند.
اما مدتی است خبرهای متعددی از برداشتهای
غیرمجاز و دستگیری سوداگران این امر
به گوش میرسد و نیرو انتظامی استان و
شهرستان ورزقان موفق به کشف قاچاقهای
متعدد سنگ طال از این منطقه شده است.

مرگ تلخ دختر  5ساله
به علت بیاحتیاطی پدر

رئیس پلیس راه جنوب استان
گفت :بر اثر واژگونی یک
دستگاه پژو  206در محور اوز
به سمت خنج 2 ،نفر کشته و
مجروح شدند.
سرهنگ حمداهلل 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
اوز به سمت خنج ،بالفاصله
مأموران به همراه دیگر
نیروهای امدادی به محل حادثه
اعزام شدند.

رئیس پلیس راه جنوب
استان ادامه داد :مأموران در
بررسیهای اولیه مشاهده
کردند یک دستگاه پژو 206
با  2سرنشین در محور مذکور
در حرکت بوده که واژگون
و بر اثر آن سرنشین که یک
کودک  5ساله بوده در دم
فوت و راننده مجروح و به
بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ هوشمندی تصریح
کرد :کارشناسان پلیس راه
علت این حادثه را تخطی از
سرعت مطمئنه از جانب راننده
اعالم کردهاند.

کشف  19کیلو و  700گرم تریاک
از پراید در آباده

فرمانده انتظامی شهرستان
آباده از کشف  19کیلو و
 700گرم تریاک از یک
دستگاه پراید و دستگیری
یک قاچاقچی خبر داد.
سرهنگ طهماسب سمایی در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،اظهار داشت:
مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر این شهرستان در حین
ایست و بازرسی و کنترل
خودروهای عبوری در محور
آباده به اصفهان به یک
دستگاه پراید مشکوک و آن
را متوقف کردند.
وی ادامه داد :مأموران در
بازرسی از این خودرو،
مقدار  19کیلو و  700گرم
تریاک که به طرز ماهرانهای

زیر صندلی عقب خودرو
جاساز شده بود کشف
کردند.
این مقام انتظامی بیان داشت:
در این خصوص یک سوداگر
مرگ دستگیر و پس از
تشکیل پرونده برای سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی
تحویل و از آن طریق روانه
زندان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آباده
با تقدیر از همکاری و تعامل
خوب مردم با نیروی انتظامی
در زمینه شناسایی سوداگران
مرگ ،از شهروندان خواست:
در صورت مشاهده هرگونه
موارد مشکوک مراتب را
از طریق تلفن  110به پلیس
اطالع دهند.

