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روزنامه

بیان نقاط قوت و ضعف تیم استقالل خوزستان 
در لیگ برتر

حـــــــــوادث

آتش سوزی خودروی سواری در بلوار اتحاد

 یک منزل مسکونی در بلوار پاسداران 
آتش گرفت

سرپرست فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی از کشف یک میلیارد و ۴۶۵ 
میلیون ریال ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو خبر داد.

به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، سرهنگ فردین پیری اظهار کرد: در 
با قاچاق کاال و ارز مرزبانان مستقر در پست کنترل  اجرای طرح مبارزه 
بازرگان هنگ ماکو حین کنترل ورود و خروج مسافران  گمرک مرزی 

توانستند مقادیر قابل توجهی ارز قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: مأموران مرزی حین کنترل مسافران ۳۴ هزار و ۹۰۰ دالر ارز 
قاچاق را کشف و در این رابطه یک قاچاقچی ارز را دستگیر کردند.

یک  توقیف  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  مرزبانی  فرماندهی  سرپرست 
ارزش  اعالم کارشناسان  برابر  رابطه تصریح کرد:  این  دستگاه خودرو در 
ریالی، ارزهای کشف شده یک میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال برآورد شده و 

متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شده است.

با  که  داد  خبر  متهمی  دستگیری  از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
راه اندازی یک کانال تلگرامی اقدام به تشویق و آموزش افراد برای پایان 

دادن به زندگی خود می کرد.
 ۱۳۴ کالنتری  طریق  از   ۹۸ اردیبهشت   ۱۸ مورخ  در  مشرق،  گزارش  به 
شهرک قدس، فوت مشکوک جوانی ۳۰ ساله در محل سکونتش واقع در 
منطقه سعادت آباد به مرکز تشخیص هویت و تیم بررسی صحنه اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد.
با اعالم نظریه کارشناسی تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ 
مبنی بر وقوع خودکشی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برگه کاغذی 
را پیدا کردند که در آن متوفی ضمن اخطار به دست نزدن به نقاط آلوده به 

پودر صراحتًا عنوان کرده بود که پودر مذکور سیانور است.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اقدامات پلیسی 
اطالع پیدا کردند که متوفی از طریق یک کانال تلگرامی با شخصی به نام 
حمید )متولد ۱۳۶۷( در ارتباط بوده و از طریق این شخص با پودر سیانور و 
نحوه خودکشی با آن آشنا و در ادامه این پودر مرگبار از طریق این شخص 
)حمید( برای وی ارسال شده است. همچنین کارآگاهان در ادامه تحقیقات 
از  است که  مدتی طوالنی  متوفی  مادر  و  پدر  پیدا کردند که  اطالع  خود 
یکدیگر متارکه کردند و متوفی تا قبل از فوت به تنهایی زندگی می کرده 
و هزینه زندگی وی نیز از سوی پدرش تأمین شده است. با شناسایی حمید 
و  انجام  قضایی  دستگاه  با  الزم  هماهنگی های  اسالمشهر،  شهرستان  در 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به این شهرستان 

اعزام مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ موفق به دستگیری حمید شدند.
پودر  حاوی  قوطی  کشف  بر  عالوه  حمید،  سکونت  محل  از  بازرسی  در 
سیانور، کتاب های روان درمانی و مقادیر قابل توجهی قرص های آرام بخش و 

خواب آور نیز کشف شد که حمید 
صراحتًا  اولیه  تحقیقات  همان  در 
به فروش پودر سیانور و قرص به 

افراد مختلف اعتراف کرد.
دهم  اداره  به  پس ازانتقال  حمید 
در  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس 
گفت:  کارآگاهان  به  اعترافاتش 
سال گذشته از طریق فضای مجازی 
شدم  آشنا  بهنام  نام  به  شخصی  با 
که مدیر یک کانال تلگرامی بود؛ 

اعضای آن کانال اصطالحًا »خودکشی گرا« بودند، به واسطه آشنایی با بهنام، 
یک بار پس از تهیه دارو اقدام به خودکشی کردم که ۶ روز در کما بودم اما 
زنده ماندم. پس ازآن ماجرا، جداگانه اقدام به راه اندازی یک کانال تلگرامی 
کردم و در آن نحوه آموزش چگونگی خودکشی با پودر سیانور را آموزش 
داده و در ادامه به اعضای کانال اعالم می کردم که می توانم بسته های پودر 
سیانور را به قیمت یک میلیون تومان برایشان ارسال کنم. وی افزود: تاکنون 
مناطق مختلف  افراد مختلف در  برای  را  پودر سیانور  بسته های حاوی  نیز 
تهران )زعفرانیه، قلهک، سعادت آباد( و همچنین شهرهای مختلف کشور 
با  تهران بزرگ،  پلیس آگاهی  لطفی؛ رئیس  ارسال کردم. سردار علیرضا 
بر  بیشتر  نظارت  برای  خانواده ها  به  هشدار جدی  و ضمن  خبر  این  اعالم 
فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی، متذکر شد: تحقیقات برای شناسایی 
در  کرده  آنها  به  سیانور  پودر  ارسال  و  فروش  به  اقدام  متهم  که  افرادی 
قرارگرفته  بزرگ  تهران  پلیس آگاهی  اداره دهم   دستور کار کارآگاهان 

است.

فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک قاچاقچی عتیقه با 727 قطعه سکه 
تاریخی مربوط به دوره اشکانیان در المرد خبر داد.

پلیس،  پایگاه خبری  با خبرنگار  در گفت وگو  احمدعلی گودرزی  سردار 
بر  مبنی  خبری  از  المرد  شهرستان  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران  گفت: 
اموال تاریخی توسط فردی در یکی از روستاهای این شهرستان  نگهداری 

مطلع شدند.
وی ادامه داد: مأموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی نسبت به بازرسی از 

آن مکان اقدام کردند که درنتیجه آن 727 قطعه سکه تاریخی کشف شد.

سردار گودرزی با اشاره به اینکه اقالم مکشوفه با حضور کارشناس میراث 
فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: با توجه به حکاکی های صورت 
به دوره اشکانیان تخمین  تاریخی آنها مربوط  گرفته روی سکه ها، قدمت 

زده شد.
کارشناسان،  نظر  طبق  اینکه  بابیان  پایان  در  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
ارزش این سکه های تاریخی 5 میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: یک 
متهم در این راستا دستگیر و به همراه اقالم مکشوفه تحویل مرجع قضایی 

شد.

کشف ارز به ارزش 1.5 میلیارد ریال در مرز بازرگان

آموزش »خودکشی« و ارسال سیانور در تلگرام

کشف 727 قطعه سکه تاریخی در المرد

علوی مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد:

هیئت های استانی بازوان قدرتمند ورزش کهگیلویه و بویراحمد 
ارتقای جایگاه ورزش استان در سال 1397

پایان رقابت های کمان سنتی جام رمضان فارس با معرفی نفرات برتر

علوی مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولویت 
ما المپیک 2020 توکیو است و سعی خواهیم داشت با حمایت مسئولین 
در  استان  ورزش  درخشان  حضور  دنبال  به  برنامه ریزی  با  و  استانی 

المپیک باشیم.
همه  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک  در  امیدوارم،  و  باشیم  روزنامه  گزارش  به 

ناکامی های گذشته ورزش استان جبران شود.
علوی بابیان اینکه کسب مدال ها برای ورزشکاران نباید به صورت مقطعی 
باشد گفت: در ورزش قهرمانی به غیراز اداره کل ورزش و جوانان که 

باید حمایت کنند که  نهادهای دیگر هم  این کار است، سایر  متولی 
انتظار داریم برای موفقیت ورزشکاران استان در این تورنمنت حیاتی 
یعنی المپیک 2020 توکیو ژاپن استانداری استان، فرمانداری و شورای 
مجلس شورای  در  مردم  نمایندگان  و  استان  مختلف  اسالمی شهرهای 
اسالمی هم در این برنامه ریزی به ما کمک نماید و همچنین حامیان مالی 
هم در این هدف بزرگ باید نخبگان ورزش را همراهی کرده و به یاری 
 خدا ورزش کهگیلویه و بویراحمد در همه رخدادهای جهانی در قله قرار 

گیرد.

رقابت های کمان سنتی جام رمضان فارس با معرفی کمانداران برتر به 
پایان رسید.

پایگاه خبری و  از روابط عمومی و  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس، رئیس هیئت تیراندازی 
شهرستان های  از  کماندار   30 رقابت ها  این  در  گفت:  فارس  باکمان 
و  نوجوانان  نونهاالن،  سنی  رده های  در  پاسارگاد  و  ارسنجان  شیراز، 
بزرگساالن و در دوبخش آقایان و بانوان در زمین تیراندازی باکمان 

مجموعه ورزشی شهید دستغیب برگزار شد.
روحانی افزود: در پایان این رقابت ها در رده سنی نونهاالن و در بخش 

آقایان:
۱. رضا صالحی ۲. کیارش صادقی ۳. عرفان قبادی

و در رده بانوان:
۱. فاطمه عباسی ۲. مریم نیرومند ۳. آرتینا رنجبر
دررده نوجوانان که در بخش آقایان برگزار شد.

۱. محمد امیر رفیعی ۲. ابوالفضل عباسی ۳. مهدی پناهی
در رده جوانان:

۱. محمد هادی رفیعی ۲. سپهر عطائی ۳. نیما غریب گرد
دررده بزرگساالن و در بخش آقایان:

۱. روح اهلل ابراهیمی ۲. سعید دانشور ۳. علیرضا حسن شاهی
در رده بانوان:

۱. فاطمه جعفرپور ۲. فرشته براوی ۳. مژگان پاکروان
به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

کمان  کمیته  مسئول  نیری  استان،  فنی  کمیته  مسئول  و  دبیر  آبیاری 
سنتی استان و مهدی جوانمردی از قهرمانان این رشته به عنوان سر داور 
و خانم ابراهیمی از ملی پوشان کشور به اتفاق آقایان اسدی، پویا نیری 
و سپهر عطایی به عنوان داوران، نظارت و قضاوت این رقابت ها را بر 

عهده داشتند.
رئیس هیئت تیراندازی باکمان فارس ادامه داد: هدف از برگزاری این 
به مسابقات  اعزام  از مسابقات آمادگی ورزشکاران فارس برای  دوره 

قهرمانی کشور بود.

توصیه های رئیس پلیس پیشگیری استان 
کهگیلویه و بویراحمد درخصوص پیشگیری 

از سرقت درون خودرو

جایگاه ورزش کهگیلویه و بویراحمد در کشور 
پنج رتبه ارتقا یافت

نماینده   4 گذشت،  که  فصلی  در 
ضعف  نقاط  خوزستان  برتری  لیگ 
و قوت فراوانی داشتند که به اختصار 
بیان  را  خوزستان  استقالل  وضعیت 

خواهیم کرد.
نقاط قوت تیم استقالل خوزستان:

برتر  لیگ  در  بقا  به  امیدواری   .1
تمامی  علیرغم  آخر  هفته های  تا 

کابوس های ویران کننده این فصل.
و  خوب  بازیکنانی  با  تیم  بستن   .2
بودن  ارزان قیمت  علیرغم  باکیفیت 

آن ها.
توسط  بازیکن ساالری  با  مقابله   .3

مربیان این تیم ازجمله علوی.
4. ارائه بازی های باکیفیت در زمان 

حضور تمامی مربیان این تیم.
شانه به شانه  و  تنگاتنگ  رقابت   .5
بازیکنان 70 تا 100 میلیون تومانی با 

بازیکنان 1 و 1.5 میلیاردی.
نقاط ضعف تیم استقالل خوزستان:

1. تعویض مکرر سرمربیان و کادر 
فنی )یزدی، بوستانی، قنبری، نعمتی 

نژاد و علوی( به دالیل واهی.
2. مشخص نبودن وضعیت مدیریت 

و تصمیم گیرنده اصلی در این تیم.
ابتدایی ترین  کمبود  و  بی پولی   .3
ازجمله  داری  تیم  جهت  امکانات 

برپایی اردو و... .
4. عدم حفظ داریوش یزدی، مبعلی، 
زمان  بدترین  در  دلفی  و  نعمه  آل 
بحرانی  شرایط  در  تیم  که  ممکنه 
قرار داشت. چراکه با توجه به تمامی 
و  بوده  تیم  کمک حال  مشکالت، 

برای موفقیت تیم تالش می کردند.
برای  شغلی  امنیت  و  ثبات  عدم   .5

بوستانی،  یزدی،  همچون  مربیانی 
قنبری، نعمتی نژاد و علوی و بالطبع 
مسائل  روی  آنان  تمرکز  کاهش 

فنی.
و  فنی  کمیته  بودن  دارا  عدم   .6
هیئت مدیره قوی جهت کنترل بهتر 
شرایط تیم. 7. عدم حمایت قابل توجه 
بازی های  در  خوزستانی  تماشاگران 
خانگی این تیم از همان ابتدای فصل.
کسر  از  پس  تیم  کمر  شکستن   .8
6 امتیاز در اثر سوءمدیریت مدیران 
این  جریمه  پرداخت  عدم  و  قبلی 
آن هم  استان،  مسئولین  توسط  تیم 
فوق  شرایط  در  تیم  این  که  زمانی 
بسته  دیر   .9 داشت.  قرار  بحرانی 
فصل  دادن  دست  از  و  تیم  شدن 
اردوهای مناسب و  انتقاالت،  نقل و 
تیم.  این  درشان  تدارکاتی  مسابقات 
تغذیه ای  و  خوابگاهی  امکانات   .10
بازیکنان  جهت  خصوصًا  نامناسب 
و  بومی سوزی  مربی   .11 غیربومی. 
پی  در  استان  مطرح  مربیان  تخریب 

ساختار نادرست باشگاه.
توسط  حواشی  کنترل  عدم   .12
فصل،  ابتدای  در  تیم  مدیران 
به گونه ای که تیم مجبور به برگزاری 

تمرینات در خارج از استان شد.
13. کمبود بودجه و نهایتًا بستن تیم 
تومان.  میلیارد   3 بالغ بر  هزینه ای  با 
با  نیز   2 دسته  لیگ  در  حال آنکه 
داری  تیم  نمی توان  مبالغی  چنین 

نمود.
14. عدم توانایی جذب بازیکنان در 
به دلیل مشکالت  پست های کلیدی 

مالی.

بلوار  در  واقع  مسکونی  یک منزل 
پاسداران دچار آتش سوزی شد.

به گزارش سرویس خبری سازمان 
آتش نشانی، وقوع این حادثه ساعت 
سامانه  به  همسایگان  توسط   18:32
125 اطالع داده شد که با هماهنگی 
شیراز  آتش نشانی  فرماندهی  ستاد 
 2 و   5 ایستگاه های  آتش نشانان 
حرکت  پاسداران  بلوار  سمت  به 
سخنگوی  عدلو  علیرضا  کردند. 
دراین باره  آتش نشانی  سازمان 
گفت: به هنگام رسیدن آتش نشانان 
منزل  شد  مشاهده  حادثه،  محل  به 
مسکونی بنا به دالیل نامعلوم کاماًل 
زیادی  شعله  و  دود  و  شده  شعله ور 
می کشید  زبانه  بیرون  به  آن  از 
به  سرایت  و  گسترش  حال  در  و 

قسمت های دیگر منزل بود. 
به سرعت  آتش نشانان  افزود:  وی 

ایمن سازی های الزم را به وسیله قطع 
و  دادند  انجام  گاز  و  برق  جریان 
و  مهار  را  آتش  سرکش  شعله های 

خاموش کردند.
آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
این  بروز  علت  این که  اعالم  با 
کارشناسان  سوی  از  آتش سوزی 
ادامه  در  است،  بررسی  حال  در 
تالش  با  آتش نشانان  داشت:  ابراز 
فراوان موفق شدند این آتش سوزی 
را در کوتاه ترین زمان ممکن مهار 
اطراف  به  آن  سرایت  از  و  کرده 

جلوگیری کنند.
ایام  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم 
ماه مبارک رمضان و روزه دار بودن 
آتش نشانان، تالش آنان برای مهار 
تشویق  مورد  آتش سوزی،  سریع 
همسایگان و مردم حاضر در محل 

شد.

آتش سوزی یک دستگاه خودروی 
خسارت  اتحاد  بلوار  در  سواری 

مالی بر جای گذاشت.
به گزارش سرویس خبری سازمان 
آتش نشانی، وقوع این آتش سوزی 
شهروندان  توسط   16:44 ساعت 
شد  اطالع رسانی   125 سامانه  به 
فرماندهی  ستاد  هماهنگی  با  که 
آتش نشانان  شیراز،  آتش نشانی 
ایستگاه 10 به محل حادثه در بلوار 

اتحاد اعزام شدند.
سازمان  سخنگوی  عدلو  علیرضا 
آتش نشانی دراین باره گفت: یک 
دستگاه خودرو سواری پیکان که 
بود  اتحاد  بلوار  از  عبور  حال  در 
ناحیه  از  نامعلومی  دالیل  به  بنا 
شده  آتش سوزی  دچار  موتور 
بود و شعله های سرکش آتش در 
قسمت های  سایر  به  سرایت  حال 

خودرو بود.

به محض  آتش نشانان  افزود:  وی 
رعایت  با  حادثه  محل  به  رسیدن 
اصول ایمنی، با استفاده از چندین 
و  دستی  خاموش کننده  دستگاه 
به سرعت  آبدهی  لوله  یک رشته 
به مقابله با شعله های آتش خودرو 
پرداختند و نیروهای عملیات پس 
آتش،  شعله های  کامل  مهار  از 
کردن  سرد  نیز  و  ایمن سازی 
خودرو  موتور  داغ  فلزی  قطعات 
آن  مجدد  شعله وری  بروز  از 

جلوگیری کردند.
آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
به  حادثه  این  در  این که  اعالم  با 
نرسید،  جانی  آسیب  هیچ کس 
نیروهای  کرد:  خاطرنشان 
شعله های  مهار  از  پس  عملیات 
حادثه  محل  ایمن سازی  و  آتش 
اعالم  را  خود  مأموریت   پایان 

کردند.

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پلیس  خبری  پایگاه  از   نقل 
سیرت  محمدی  سرهنگ 
استان  پلیس پیشگیری   رئیس 
از  پیشگیری  درخصوص 
بیان  خودرو  درون  سرقت 
صورت  کارشناسی  با  کرد: 
سرقت های  درخصوص  گرفته 
داخل خودرو نشان می دهد عدم 
ایمنی،  لوازم  به  تجهیز خودرو 
بی احتیاطی هنگام سوار کردن 
خودرویی  ترک  و  مسافر 
است،  آن  داخل  مسافر  که 
سهل انگاری  و  بی احتیاطی 
شیشه  و  در  گذاشتن  باز  نظیر 
با  سارقان  تحریک  خودرو، 
روی  بر  وسایل  دادن  قرار 
نصب  یا  خودرو  صندلی های 
روی  بر  گران قیمت  تجهیزات 
خودرو و رها کردن خودرو در 
رعایت  بدون  ناامن  محل های 

اصول امنیتی است. 
سیرت  محمدی  سرهنگ 
پیشگیرانه  اقدامات  مورد  در 
این گونه سرقت ها چنین اظهار 

داشت:
کلید  ساخت  و  دزدگیر  نصب 
یدکی خودرو را به افراد متفرقه 

و ناشناس واگذار نکنید.
و  اضافی  تزئینات  نصب  از 
خودرو  روی  بر  گران قیمت 

خودداری کنید.
و  کوتاه مدت  توقف های  در 
حتی چندثانیه ای، هنگام ترک 
و  بردارید  را  سوئیچ  خودرو، 

خودرو را خاموش کنید.
شخصی  وسایل  به هیچ وجه 
و  مدارک(  و  اسناد  )کیف، 
داخل  را  خود  باارزش  اموال 
خودرو، به ویژه روی صندلی و 

در معرض دید نگذارید.
از پارک کردن خودروی خود 
ناامن، کم تردد،  در مکان های 
خودداری  تاریک  و  خلوت 

کنید.
هنگام  جدید،  خودروهای  در 
بقیه  درها،  از  یکی  کردن  باز 
درها نیز باز می شوند؛ حال اگر 
شدن  پیاده  مثاًل  دلیلی،  هر  به 
باز  خودرو  درِ  سرنشین،  یک 

شد، مجددًا آن را قفل کنید.
به  نیز  صندوق عقب  درِ  اگر 
می شود،  باز  خودرو  درِ  همراه 
در صورت داشتن اموال و اسناد 
اطمینان  آن،  داخل  باارزش 
هنگام  حتی  که  کنید  حاصل 
پشت  مثاًل  کوتاه،  توقف های 
چراغ قرمز نیز درِ صندوق قفل 

باشد.
سوئیچ خودروی خود را به افراد 
ناشناس یا غیرمطمئن نسپارید. 
را  خود  اثاثیه  حتی االمکان 
خودرو  صندوق عقب  داخل 
قرار دهید و از گذاشتن آن بر 
روی باربند اجتناب کنید. پیش 
از سپردن خودرو به تعمیرگاه، 
داشبورد،  داخل  باارزش  اموال 
یا  کشویی  رادیوپخش هایی 
این قبیل  از  پانل دار و وسایلی 

را بردارید.

جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  استان  این  ورزش  جایگاه 
یافت و  ارتقا  پنج رتبه  کشور 

از 30 به 25 رسید.
در  علوی  محمدتقی  سید 
ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو 
اظهار داشت: این میزان ارتقای 
و  کهگیلویه  ورزش  جایگاه 
مربوط  کشور  در  بویراحمد 
سال  به  نسبت   1397 سال  به 
1396 است. وی افزود: کسب 
این موفقیت ارزنده ملی بیانگر 
تالش و همت جدی هیئت های 
ورزشی کهگیلویه و بویراحمد 
و  ورزش  مدیرکل  است. 
بویراحمد  و  جوانان کهگیلویه 

ورزشی  هیئت های  کرد:  بیان 
استان بازوان قدرتمند این اداره 
چه بهتر  هر  پیشبرد  برای  کل 
امور است. علوی عنوان کرد: 
کهگیلویه  اجرایی  مسئوالن 
نماینده  سه  هر  و  بویراحمد  و 
مجلس  در  استان  این  مردم 
شورای اسالمی تاکنون از هیچ 
توسعه  به  کمک  برای  تالشی 

ورزش استان دریغ نکرده اند.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد 
نماینده  گفت:  هرمزگان 
اصفهان در رقابت های بولینگ 
شهدای  یادواره  رمضان  جام 
قهرمانی  به عنوان  هرمزگان 

دست یافت.
مسعود پاکزاد در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: این رقابت ها 
شرکت کننده   26 حضور  با 
مشهد،  فارس،  استان های  از 
هرمزگان  و  کرمان  اصفهان، 
 28 روز  در  نوبت  دو  در 
مجموعه  در  اردیبهشت ماه 
بندرعباس  توسکا  ورزشی 

برگزار شد.
وی افزود: در پایان این رقابت 
از  افخمی  محسن  یک روزه، 

از  آزادی  محسن  اصفهان، 
از  طباطبایی  علیرضا  و  تهران 
اصفهان به ترتیب به عنوان های 

اول تا سوم دست یافتند.
به  کرد:  خاطرنشان  پاکزاد 
رقابت ها  این  برتر  نفرات 
 10 و   30  ،50 ترتیب  به 
اهدا  نقدی  جایزه  ریال   میلیون 

شد.
رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد 
هرمزگان با اشاره به برنامه های 
این  توسعه  برای  هیئت  این 
این  گفت:  ورزشی،  رشته 
در  حاضر  حال  در  رشته 
بندرعباس،  شهرستان های 
بندرلنگه، بستک، قشم، رودان 

فعال است.

محسن بابادی

نماینده اصفهان قهرمان بولینگ هرمزگان شد


