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 در زمان آسایش به سوی خدا توجه کن و او را بشناس تا او نیز 
 تو را در سختی بشناسد و در آن موقع که کاری از کسی بر نمی آید، 

به کمک تو برسد.
روزنامه

 موفقیت کمانداران جهرمی در مسابقات 
انتخابی تیم فارس

درخشش دوندگان شیرازی در رقابت های 
استان

حـــــــــوادث

۸۰۰ طاقه پارچه قاچاق در گناوه کشف شد

حسن  مشرق،  گزارش  به 
رسانه ای  فعال  شمشادی 
در  خود  شخصی  صفحه  در 
شتم  ضرب  درباره  اینستاگرام 

طلبه جوان نوشت:
ُنه نفر به یک نفر! 

ساعت  تیر،   ۲۷ شب  پنج شنبه 
ساله   ۲۶ طلبه  دهقان  امیر   ،۲۳
)ع(  رضا  امام  علمیه  مدرسه 
کرج، بعد از هیئت با دوستش 
به یک بستنی فروشی در میدان 
کرج  مشکین دشت  خوش نام 

میرن. 
شش  می بینن  ورود،  بدو  در 
جوان،  دختر  سه  و  پسر 
درست  پوشش  درحالی که 
نداشتن،  مناسبی  وضعیت  و 
شوخی های  هم  با  و  اونجان 

رکیک می کنند.  
نگاه  فقط  من  گفت:  امیر 

و  کردم  بهشون  سنگینی 
نهی  نگاهم  با  به نوعی  خواستم 
دوتا  که  باشم  کرده  منکر  از 
طبیعی  حالت  که  پسرها  از 
و  توهین  به  شروع  نداشتند، 
بسیجی ها  و  من  به  فحاشی 

کردند. 
گفتم  بهشون  گفت:  امیر 
و  عمومیه  محیط  اینجا 
کالم  مراقب  نشستن،  خانواده 
دیدم  که  باشید  رفتارتون  و 
چندنفری ریختن سرم و با هر 

چی دستشون رسید منو زدن.
این طلبه جوان گفت: دخترها 
داخل  از  پسرها  برای  رفتن 
و  قمه  و  چاقو  ماشینشون 
خشونت  در  تا  آوردند  چوب 
اونها شریک باشن و بی نصیب 

نمونن! 
اون تعریف کرد که پسرا چند 

رو  پیرمرد  یک  ازجمله  نفر 
رو  جلوشون  می خواست  که 
بعدازاینکه  و  زدند  هم  بگیره 
رفتند  کشیدند،  دست  من  از 
وسط خیابون و شروع به عربده 

کشی کردن. 
پالک های  شماره  گفت:  امیر 
رنگ  سفید  دنا  خودروی  دو 
مردم  رو  مدادی  نوک  و ۲۰۶ 

برداشتن و من امروز با گواهی 
دادگستری  به  قانونی  پزشکی 
فردیس رفتم و شکایت کردم 

تا ببینم نتیجه چی میشه! 
منزل  در  االن  جوان  طلبه  این 
بستری و تحت درمان هست. 

پی نوشت: ما هم همچون امیر، 
منتظر اقدام سریع دستگاه قضا 

و پلیس می مانیم!

مدیرکل گمرک دوغارون تایباد از کشف یکی از بزرگترین محموله های 
داروی قاچاق از ابتدای ماه جاری توسط مأموران گمرک در این معبر 

رسمی خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، محمد کوه گرد اظهار کرد: نیروهای 
انواع  قلم   ۳۴۲ و  هزار   ۱۰ جداگانه  بازرسی  چند  در  توانستند  گمرک 

داروی قاچاق و کمیاب را حین خروج از کشور کشف کنند.

وی ادامه داد: از این مقدار، 56 هزار عدد قرص قاچاق و کمیاب است 
افغانستان  به مقصد شهر هرات در کشور  از مشهد  اتوبوسی که  که در 
کشف  گمرک  مأموران  توسط  و  بود  شده  جاسازی  بود،   درحرکت 
شد. کوه گرد با اعالم این که دراین ارتباط یک دستگاه اتوبوس توقیف 
سیر  برای  و  دستگیر  افغانستانی  متهم  یک  همچنین  کرد:  مطرح  شد، 

مراحل قانونی راهی مرجع قضایی شد.
به سمت  دوغارون  مرز  از  داروها حین خروج  این  بقیه  داد:  ادامه  وی 
افغانستان توسط مأموران گمرک با بازرسی فیزیکی و کنترل ایکس ری 

کامیونی کشف و ضبط شد.
او ارزش داروهای کشف شده را بیش از یک میلیارد ریال برآورد کرد 
داروهایی  و  یارانه ای  داروهای  نوع  از  شده  کشف   داروهای  گفت:  و 
است که برای بیماران پیوند اعضا و برای بهبود اندام های پیوند خورده 
استفاده می شود و از بازارهای استان های سراسر کشور تهیه و در داخل 

محموله های باری صادراتی و مسافری جاسازی شده بود.
وی مطرح کرد: دراین ارتباط چند متهم ایرانی و افغانستانی دستگیر و با 

تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از انهدام باند سارقان سیم برق با 

کشف ۱۰ فقره سرقت در آبادان خبر داد.

سرهنگ عزیز اهلل دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی 
وقوع چند فقره سرقت سیم هوایی )کابل برق( در آبادان موضوع به طور 

ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: بر همین اساس مأموران کالنتری ۱۸ با توجه به ساعات وقوع 
در  نامحسوس  اکیپ های تخصصی و گشت های  به کارگیری  با  سرقت 
سطح حوزه استحفاظی در حین انجام وظیفه در ۳۰ متری ذوالفقاری ۳ نفر 
سارق را در حین سرقت سیم برق دستگیر و به یگان مربوطه ارجاع دادند.
سرقت  فقره   ۱۰ به  پلیسی  فنی  تحقیقات  در  متهمان  اینکه  بابیان  وی 
قیچی  برق و  مقادیری سیم  متهمان  از  افزود:  اعتراف کردن،  برق  سیم 

مخصوص قطع سیم، کشف و ضبط شد.
از  پس  متهمان  آبادان،  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین  گفته  به 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ دارایی با تأکید بر اینکه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز 
پلیس است، تصریح کرد: شهروندان آبادانی می توانند در صورت مشاهده 
پلیس  به   ۱۱۰ شماره  طریق  از  را  موضوع  مشکوک  تحرکات  هرگونه 

گزارش دهند.

ُنه نفر 
به 

یک نفر!

 کشف یکی از بزرگترین محموله های داروی قاچاق 
در هنگام خروج از کشور

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان آبادان خبر داد:

انهدام باند سارقان سیم برق با ۱۰ فقره سرقت در آبادان

و  کهگیلویه  استاندار  کالنتری 
پیست  از  نزدیک  از  بویراحمد 
اسکی کاکان یاسوج بازدید کرد.

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پایگاه خبری  و  روابط عمومی  از 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
و  کهگیلویه  استان  جوانان  و 
استاندار  کالنتری  بویراحمد، 

کهگیلویه و بویراحمد از نزدیک 
یاسوج  کاکان  اسکی  پیست  از 

بازدید کرد.
حسین کالنتری استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد به همراه فیلی معاونت 
عمرانی، علوی مدیرکل ورزش و 
جوانان استان و رحیمی زاده رئیس 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 

بویراحمد از پیست اسکی کاکان 
بازدید کرد.

و  استان  استاندار  بازدید  این  در 
همراهان با حضور در پیست اسکی 
تجهیزات  از  نزدیک  از  کاکان 
پیست  این  مختلف  قسمت های  و 
خوابگاه،  کوب،  پیست  شامل، 
و  بازدید  باالبرها  اسکی،  تل 
خواستار رفع مشکالت گازرسانی، 
آب رسانی این پیست شد. در این 
مشکالت  حل  درخصوص  بازدید 
آب رسانی  برق رسانی،  گازرسانی، 
پیست  معابر  روشنایی  سیستم  و 

مقرر شد  اتخاذ و  تصمیمات الزم 
استان و آب  برق  و  شرکت گاز 
استان درخصوص حل مشکالت با 
استان  اداره کل ورزش و جوانان 

همکاری کند.
استان  استاندار  کالنتری،  حسین 
ورزش  اداره کل  از  تشکر  ضمن 
و جوانان استان، خواستار واگذاری 
خصوصی  بخش  به  پیست  این 
حل  درخصوص  شد  مقرر  و  شد 
پیست  این  معضالت  و  مشکالت 
جلسه ای با مسئولین وزارت ورزش 

و جوانان کشور برگزار شود.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
کازرون  شهرستان  جوانان  و 

شطرنج،  هیئت  از  نقل  به  و 
نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون 
شطرنج  هیئت  همکاری  با 

برگزاری  به  اقدام  شهرستان 
مسابقات با حضور ۲۰ شطرنج باز 

کرد.
تربیت بدنی  مسئول  جوانی 
برگزاری  از  هدف  نیروگاه، 
مسابقات شطرنج میان کارمندان 
عنوان  شورونشاط  افزایش  را 
کرد که این امر موجب افزایش 

بهره وری آنها است.

وی افزایش صمیمیت و همدلی 
سایر  ازجمله  را  کارکنان  بین 
مسابقات  برگزاری  در  اهداف 

عنوان کرد.
پس از پایان رقابت های جذاب، 
سلیمان  مسابقات،  برتر  نفرات 
عالءالدین  سید  جهانبخشی، 
احمد  دهقان،  عباس  جلوه گر، 

بشیری معرفی شد.

مراد کرمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال 
در مورد آغاز لیگ برتر هندبال اظهار کرد: در هفته 
خود  ورودی  مبلغ  و  کردند  ثبت نام  تیم   ۱۰ گذشته 
پرداخت  را  ورودی  اراک  تیم  کردند.  پرداخت  را 
کرد و حتی ممکن است پیشگامان نیز تا آخر وقت 
اداری ورودی خود را پرداخت کند. مسابقات لیگ 
مراسم  و  می شود  آغاز  مردادماه   ۲۵ از  هندبال  برتر 
قرعه کشی این مسابقات این هفته خواهد بود. ورودی 

هر تیم نیز مبلغ ۴۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: مسابقات لیگ برتر هندبال امسال نیز 
اگر  دارد  احتمال  اما  است  رفت وبرگشت  به صورت 
اول مسابقات در دو گروه  باشند مرحله  همه موافق 
چهار  یا   ۲ گروه  هر  از  بعد  مرحله  در  شود.  انجام 
بیاید و پلی آف برگزار شود. قرار است در  باال  تیم 
مورد این موضوع در جلسه قرعه کشی تصمیم نهایی 

گرفته شود.

سپاهان،  مبارکه  فوالد  کرمان،  مس  صنعت  تیم های 
دهدشت،  خائیز  بام  فراز  گچساران،  گاز  و  نفت 
ذوب  کازرون،  زمینی  نیروی  آباد،  اسالم  زاگرس 
آهن اصفهان، زغال سنگ طبس، سربداران سبزوار، 
هندبال  برتر  لیگ  در  اراک  و  دشتستان  ستارگان 

اعالم آمادگی کرده اند.
برخالف  کازرون  جنگنده  و  باغیرت  هندبال  تیم 
سال های گذشته حتی برای ورود به لیگ با مشکالت 
گامی  دغدغه  بدون  امسال  اما  بود،  روبه رو  هزینه 
برتر  لیگ  قهرمانی  عنوان  کسب  برای  استوارتر 

برداشته است. 
چند  جذب  با  کازرون  شاملی  شهید  تیم  بی شک 
قدرتمندتر  خود  غیربومی  و  بومی  ملی پوش  بازیکن 
از تمام ادوار گذشته شده و یکی از مدعیان قهرمانی 

به شمار می آید.

 کشف یک میلیارد ریال سیگار قاچاق
در بهبهان

باحکم رئیس هیئت های ورزشی رزمی شهرستان شیراز؛
مسئول کمیته روابط عمومی هیئت ورزش های 

رزمی در شهرستان شیراز معرفی شد

بازدید استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد از پیست اسکی کاکان

 برگزاری مسابقات شطرنج 
کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی 

کازرون

لیگ برتر هندبال مردان با ۱۱ تیم از ۲۵ مردادماه؛
خیز بلند کازرون برای قهرمانی با پرداخت 

زودهنگام ورودی
انتخابی  با کمان  تیراندازی  مسابقات 
نونهاالن  سنی  رده  دو  در  فارس  تیم 
مسابقات  به  اعزام  برای  نوجوانان  و 
در  کشور  برتر  استعدادهای  المپیاد 
تن   5 عضویت  با  و  برگزار  شیراز 
به  فارس  تیم  به  از کمانداران جهرم 

پایان رسید.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
روابط  گفته  به  جهرم،  شهرستان 
باکمان  تیراندازی  هیئت  عمومی 
شهرستان جهرم، یک دوره مسابقه در 

مسافت هجده متر در زمین تیروکمان 
مجموعه ورزشی دستغیب به میزبانی 
هیئت تیروکمان استان فارس برگزار 
شهرهای  از  تیرانداز   17 که  شد 
ارسنجان،  مرودشت،  شیراز،  جهرم، 
کمان  رشته  دو  در  فراشبند  و  فسا 
رقابت  به  کامپوند  کمان  و  ریکرو 
کمانداران  دراین بین  که  پرداختند 
به  زیر  مقام های  دریافت  با  جهرمی 
در  درآمدند که  فارس  تیم  عضویت 
به  قهرمانی  حکم  نیز  مسابقه  پایان 

کمانداران داده شد.

قهرمانی  کوهستان  دوی  رقابت های 
ورزشکاران  درخشش  با  فارس  استان 

شیرازی به پایان رسید.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط 
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان 
کوهستان  دوی  رقابت های  فارس، 
قهرمانی استان فارس در شیراز برگزار 
 ۹ از  دونده   ۴۱ رقابت ها  این  در  شد. 
بخش  دو  در  فارس  استان  شهرستان 
در  آزاد  سنی  رده  در  بانوان  و  آقایان 
 ۱۹ مسافت  به  شیراز  دراک  کوه های 

کیلومتر با هم رقابت کردند.

در بخش آقایان حسین نیرومندی، بهرام 
از  پرورش و مهدی ذوالفقاری هر سه 
شیراز به ترتیب مقام های اول تا سوم را 

از آن خود کردند.
به  مدال  سه  هر  نیز  بانوان  بخش  در 
مقام  جوکار  مریم  که  رسید  شیراز 
مقام های  و  آورد  دست  به  را  قهرمانی 
دوم و سوم این بخش را فاطمه السادات 
غنیمت و فاطمه باقرپور حقیقی کسب 
به  رقابت ها  این  برتر  نفرات  کردند. 
نیمه دوم  قهرمانی کشور که  مسابقات 
راه  برگزار می شود  تهران  در   مردادماه 

یافتند.

پارچه  طاقه   ۸۰۰ حاوی  انبار  یک  ایرنا: 
قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در گناوه 

کشف شد.
در  بوشهر  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی و 
پلیس آگاهی شهرستان گناوه در پی رصد 
کاالی  دپوی  و  تخلیه  بر  مبنی  اطالعاتی 
قاچاق در انباری واقع در یکی از محالت 
به  قضایی  مقام  هماهنگی  با  گناوه،  شهر 
محل عزیمت و نسبت به بازرسی انبار اقدام 

کردند.

سرهنگ حیدر سوسنی افزود: در بازرسی 
از این انبار ۸۰۰ طاقه پارچه خارجی فاقد 
مدارک گمرکی که قاچاقچیان به صورت 
انبار دپو کرده  این  غیرقانونی وارد و در 

بودند، کشف شد.
قاچاق  پارچه های  ارزش  اضافه کرد:  وی 
 ۱۲ کارشناس  نظر  طبق  انبار  در  موجود 

میلیارد ریال برآورد شده است.
 ۳ دراین ارتباط  کرد:  بیان  سوسنی 
قضایی  مرجع  تحویل  و  دستگیر   متهم 

شدند.

استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
محموله  کشف  از  خوزستان 
سیگار خارجی قاچاق به ارزش 
یک میلیارد ریال در شهرستان 

بهبهان خبر داد.
پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
سید  سرهنگ  پلیس،  خبری 
راستای  در  صالحی  محمد 
و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
قاچاقچیان،  با  برخورد  تشدید 
مستقر  انتظامی  مأموران  گفت: 
درونک  بازرسی  ایستگاه  در 
کنترل  با  بهبهان  شهرستان 
به  مواصالتی  محورهای  دقیق 
سمند  خودروی  دستگاه  یک 

وارد  بالفاصله  مشکوک، 
مذکور  خودروی  و  شده  عمل 
سرهنگ  کردند.  متوقف  را 
صالحی افزود: مأموران انتظامی 
در بازرسی از خودروی توقیفی 
تعداد 228 هزار و 800 نخ انواع 
کشف  قاچاق  خارجی  سیگار 
ارزش  کارشناسان  که  کردند 
یک  را  مکشوفه  کاالی  ریالی 

میلیارد ریال برآورد کردند.
استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
خوزستان اظهار داشت: در این 
رابطه یک متهم دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده تحویل مرجع 

قضایی شد.

رزمی  ورزشی  های  هیئت  رئیس 
سمیه  حکمی  در  شیراز  شهرستان 
کمیته  مسئول  عنوان  به  را  یگانه 
های  ورزش  هیئت  عمومی  روابط 
منصوب  شیراز  شهرستان  در  رزمی 

کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
ورزش های  هیئت  عمومی  روابط 
حکم  در  شیراز،  شهرستان  رزمی 
به  مرتضی موسی زاده اصل خطاب 

یگانه آمده است:
ارزنده  تخصص  و  تعهد  به  نظر 
رزمی،  های  ورزش  امور  در  شما 
جنابعالی به مدت یک سال به عنوان 
هیئت  روابط عمومی  مسئول کمیته 
شهرستان  در  رزمی  ورزش های 

شیراز منصوب می شوید.
الهی و  الطاف  بر  اتکا  با  است  امید 
هماهنگی با مسئولین هیئت در انجام 

امور محوله موفق و پیروز باشید.


