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 بهترین چیزی که با آن سرگرم می شوید 
تیراندازی است.

روزنامه

 توجه مدیران مدارس فوتبال به نیازها 
و خواسته های بازیکنان

حـــــــــوادث

 حقه فرد قاچاقچی چوب 
در کهگیلویه و بویراحمد بر مال شد

ازدواج خود برای خواستگارش  زنی که در سومین 
قتل  به  را  اولش  شوهر  خواهر  تا  گذاشت  شرط 
تازه  همراه  به  گذشته  یک شنبه  سپیده دم  برسانند، 
داماد در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته 

شد.
که  مردی   ،۹۲ سال  تیر  سوم  شوک  گزارش  به 
شکواییه  تسلیم  با  می زد،  موج  چهره اش  در  نگرانی 
برای  آنان  از  پلیس آگاهی،  به کارآگاهان  قضایی 
این  خواست.  کمک  گم شده اش  همسر  کردن  پیدا 
مرد در اظهاراتش به نیروهای انتظامی گفت: همسرم 
که »معصومه- م« نام دارد از از منزل خارج  شده و 
که  هرجایی  به  داد:  ادامه  او  است.  بازنگشته  دیگر 
هیچ  اما  زدیم،  می رفت، سر  احتمال حضور همسرم 

اثری از او نیافتیم!
با  کارآگاهان  تالش  گزارش،  این  اعالم  پی  در 
پیدا  برای  میدانی  تحقیقات  و  اطالعاتی  ردیابی های 
ساله   ۵۲ زن  گم شدن  ماجرای  از  سرنخی  کردن 
محسوس  غیر  و  تخصصی  بررسی های  شد.  آغاز 
کارآگاهان نشان می داد که »معصومه« برای آخرین 
بار در صبح دوم تیر با زن ۳۲ ساله ای به نام »مریم« 
که  بود  آن  بیانگر  تحقیقات  ادامه  است.  دیده شده 

»معصومه« خواهرشوهر اول مریم است.
می رسید،  مریم  به  پیگیری همه سرنخ ها  درحالی که 
کارآگاهان او را با دستور قضایی بازداشت کردند و 

مورد بازجویی های تخصصی و فنی قراردادند.
را خونسرد و  متهم ۳۲ ساله که سعی می کرد خود 
آرام نشان دهد، درباره ارتباطش با معصومه گفت: ما 

از همان روزهای آغازین زندگی مشترک با همسر 
اولم، ارتباط خوبی با یکدیگر داشتیم به طوری که این 
ارتباط دوستانه بعد از طالق هم ادامه یافت. »مریم« 
افزود: صبح روز یک شنبه دوم تیرماه نیز معصومه با 
من تماس گرفت که من از او خواستم برای خرید 
با  ما  و  کرد  قبول  هم  او  کند!  همراهی  مرا  لباس 
یکدیگر به فروشگاه رفتیم، اما بعد از خرید لباس از 

هم جدا شدیم و دیگر از او اطالعی ندارم!
حقیقت  او  می دادند  احتمال  کارآگاهان  بااین حال، 
ماجرا را کتمان می کند چرا که استرس خاصی در 
چهره اش نمایان بود و از سوی دیگر نیز مدارک و 
شواهد مستند در تحقیقات غیر محسوس حکایت از 
آن داشت که »معصومه« )زن گم شده( بعد از رفتن 
با مریم برای خرید، دیگر ناپدیدشده و کسی از او 

اطالعی ندارد!
به همین دلیل بازجویی ها ادامه یافت تا این که متهم 
۳۲ ساله لب به اعتراف گشود و راز قتل معصومه را 
فاش کرد. او که دیگر همه راه های فرار از مجازات 
را بسته می دید، در اقراری تکان دهنده گفت: شوهر 
باراهنمایی  می کرد  زندگی  من  با  که  زمانی  اولم 
خواهرش )معصومه( و دخالت های او تن به ازدواج 
را  وضعیت  این  نمی توانستم  که  هم  من  داد.  مجدد 
مرد  با  و  گرفتم  طالق  او  از  ناچار  به  کنم  تحمل 
وارد  معصومه  هم  باز  ولی  کردم،  ازدواج  دیگری 

زندگی ام شد و آشیانه ام را خراب کرد.
نیز  او باعث شد من اسفند سال ۹۱ از همسر دومم 
طالق بگیرم. بعد از این ماجرا کینه عجیبی از معصومه 

به دل گرفتم چرا که فکر می کردم او موجب همه 
بدبختی های من است و او را عامل از هم گسیختن 
دو زندگی مشترکم می دانستم به همین دلیل همواره 
به انتقام از او می اندیشیدم تا این که »مهدی- ر« به 

خواستگاری ام آمد.
او مردی ۳۳ ساله بود و از چند ماه قبل که با هم آشنا 
ابراز عالقه می کرد، ولی من ماجرای  به من  شدیم، 
بازگو کردم و شرط گذاشتم  برایش  را  »معصومه« 
که اگر می خواهد با من ازدواج کند باید »معصومه« 
را از میان برداریم! »مهدی« هم بدون تأمل، شرطم را 
پذیرفت و اینگونه در حالی که به تازگی به عقد او 

درآمده بودم، نقشه قتل »معصومه« را طرح کردیم!
من  ازدواج  مخالف  به شدت  خانواده ام  حال،  این  با 

با مهدی بودند. 
آن ها می گفتند: او مردی سابقه دار و خالفکار است 
و نباید با او ازدواج کنی! چرا که این زندگی عاقبتی 
کینه  از  سرشار  من  وجود  همه  اما  داشت!  نخواهد 
اولم  به »مرگ« خواهر شوهر  تنها  و  بود  نفرت  و 

می اندیشیدم. 
باالخره روز انتقام فرا رسید. صبح روز دوم تیر طبق 
لباس  برای خرید  تا  معصومه خواستم  از  قبلی  نقشه 
مرا همراهی کند. او هم قبول کرد و ما در حالی که 
سوار بر خودروی پیکان سفیدرنگ مهدی بودیم به 
بهانه خرید به راه افتادیم. متهم این پرونده جنایی در 
ادامه اعترافات وحشتناک خود اضافه کرد: تعدادی 
قرص خواب آور را درون شربت متادون حل کردم 
و به او خوراندم. وقتی به حالت خواب عمیق مانند 

به  مهدی  پیکان  با  را  پیکرش  رفت،  فرو  بیهوشی 
سمت چاه های منطقه خرو نیشابور بردیم و او را دو 

نفری درون چاه انداختیم!
زن،  این  اعترافات  پی  در  است:  حاکی  گزارش ها 
نیز  را  )مهدی(  او  همدست  کارآگاهان  بالفاصله 
از  جسد  کشف  با  ترتیب  بدین  و  کردند  دستگیر 
مرحله جدیدی  وارد  جنایی  پرونده  این  چاه،  درون 
شد. پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازسازی صحنه 
جرم، پرونده قتل زن ۵۲ ساله به شعبه سوم دادگاه 
زیرنظر  و  شد  ارسال  رضوی  خراسان  یک  کیفری 
قرار  دقیق  رسیدگی  مورد  شعبه  این  زبده  قضات 

گرفت.
یک  کیفری  دادگاه  قضات  گزارش،  این  بنابر 
جلسه  چندین  برگزاری  از  پس  رضوی  خراسان 
محاکمه در نهایت، جرم هر دو متهم این پرونده را 
محرز دانستند و عروس و داماد را به قصاص نفس 

محکوم کردند.
این رأی، پس از تأیید در شعبه هفدهم دیوان عالی 
احکام  اجرای  شعب  از  یکی  به  اجرا  برای  کشور، 
این  تا  ارسال شد  انقالب مشهد  و  دادسرای عمومی 
که سپیده دم با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم و 
پرداخت تفاضل دیه، دو متهم این پرونده جنایی در 
با تجربه اجرای احکام  حضور قاضی زرگر )قاضی 
دادسرای مشهد( پزشک قانونی و دیگر مسئوالن ذی 
ربط پای چوبه دار رفتند و به مجازات رسیدند. این 
گونه بود که فقط سوءظن  و تصمیمات شتاب زده بر 

اثر کینه ای شیطانی، جان سه نفر را گرفت.

عروس آدمکش، داماد را هم پای چوبه دار برد!

استان  قایقرانی  هئیت  رئیس 
فستیوال  گفت:  بوشهر 
بین المللی دراگون بوت همزمان 
روز  اسفندماه  بزرگداشت  با 
بندر  این  آب های  در  بوشهر 

برگزار می شود.
جمع  در  زارعی  مهدی 
خبرنگاران افزود: این فستیوال 
از  ورزشکارانی  حضور  با 
قطر،  گرجستان،  کشورهای 
بوشهر  در  اسپانیا  و  ارمنستان 
به  توجه  با  که  شود  برگزار 
در  استان  این  خوب  ظرفیت 
این رشته برگزاری این رویداد 
بین المللی به افزایش توانمندی 
استانی کمک  ورزشکاران هم 

می کند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه 
بسیار  ظرفیت  بوشهر  استان 
برگزاری  عرصه  در  باالیی 
دارد  قایقرانی  مسابقه های 

همیشه در تالش هستیم که با 
مسئوالن  حمایت  و  همکاری 
رشد  برای  توانمندی  این  از 
ورزشی  رشته  این  توسعه  و 

استفاده کنیم.
امسال  داد:  ادامه  زارعی 
میزبان  بوشهر  استان  نیز 
کشوری  قهرمانی  رقابت های 
زیر  و  جوانان  آرام  آب های 
بود  مردان  بخش  در  سال   ۲۳
و  استان  مسئوالن  همه  که 

و  کردند  حمایت  فدراسیون 
خوبی  رقابت های  توانستیم 

برگزار کنیم.
هیئت  شد:  یادآور  وی 
استان بوشهر ظرفیت  قایقرانی 
خوبی دارد که می توانیم از آن 
به خوبی بهره ببریم و در کنار 
رشد  به  استان  قایقرانی  توسعه 
نیز  بوشهر  ورزش  توسعه  و 

کمک کنیم.
زارعی همچنین از میزبانی تیم 

بانوان در دی ماه  ملی قایقرانی 
امسال در بندر امام حسن )ع( 

شهرستان دیلم خبر داد.
ملی پوشان  حضور  افزود:  وی 
در استان بوشهر سبب می شود 
و  قایقرانی  به  نوجوانان  که 
ورزش دریایی و آبی عالقه مند 

شوند.
همچنین  داد:  ادامه  زارعی 
المپیاد  میزبان  امسال  بوشهر 
قایقرانی  برتر  استعدادهای 
و  است  دختران  بخش  در 
قایقرانی  مسابقات  برگزاری 
در  بوشهر  در  کشور  بنادر 
رشته کایاک آب های آرام از 
هیئت  امسال  برنامه های  دیگر 

قایقرانی استان بوشهر است.
ملی  تیم  اردوهای  افزود:  وی 
و مسابقه های قایقرانی در رشته 
کایت بوردینگ نیز امسال در 

استان بوشهر برگزار می شود.

اردوی  به  فارسی  دوچرخه سوار   
انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری 
کراس  بخش  در  کوهستان 

کانتری دعوت شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  جوانان  و  ورزش 
تیم های  کمیته  اعالم  با  شیراز، 
فهرست  دوچرخه سواری  ملی 
انتخابی  اردوی  به  دعوت شدگان 

شد  اعالم  کوهستان  ملی  تیم 
شیراز  از  خدایاری  فرزاد  که 
کازرون  از  صالحیان  فرشید  و 
اردو  این  در  فارس  نماینده   دو 

هستند.
در  حضور  به منظور  اردو  این 
 2020 آسیا  قهرمانی  مسابقات 
ملی  تیم های  کمپ  در  تایلند 
برگزار  آزادی  ورزشی  مجموعه 

می شود.

در پانزدهمین المپیاد ورزشی سازمان تأمین اجتماعی؛

 تأمین اجتماعی فارس فاتح مسابقات 
تنیس روی میز شد

همان گونه که مدیران یک مدرسه فوتبال 
از بازیکنان خواسته هایی همچون پرداخت 
انضباط  و  نظم  رعایت  شهریه،  به موقع 
نیز  خانواده هایشان  و  آن ها  دارند،  را  و... 
فوتبال  مدارس  از  به جایی  خواسته های 
و  ضروری  آن ها  به  توجه  که  داشته 
از  یکی  است.  امر  متولیان  وظایف  جزو 
دادن  اهمیت  خواسته ها،  این  مهم ترین 
برای  بازیکن  که  است  زمانی  و  وقت  به  
به  داشته و درواقع  نیاز  تفریح  آموزش و 
همین هدف در آن مدرسه فوتبال ثبت نام 
کرده است. گل ها برخی از مدیران مدارس 
فوتبال و حتی مربیان، از سر و ته تمرین 
زده به گونه ای که سانس دو ساعته در یک 
ساعت خالصه می شود. یا اینکه به دالیل 
را  تا  سانس  و  تمرین  گاه وبی گاه  واهی، 
ترم  هزینه یک  درحالی که  تعطیل کرده، 
را تمام و کمال دریافت داشته و جالب تر 
به  هزینه ای  سانس ها  تعطیلی  بابت  آنکه 
مربی نمی پردازند. در حالی که یک مربی 
است  قرار  که  مبلغی  و  سانس  آن  برای 
دریافت کند، از قبل برنامه ریزی کرده و 
دلیلی  به هر  فوتبال  از جانب مدرسه  اگر 
تمرین لغو شود، ایرادی متوجه مربی نبوده 

که بخواهد تاوان آن را پس دهد. چراکه 
جلسات  تمامی  مبالغ  پیشاپیش  نه تنها 
بلکه  شده،  دریافت  بازیکنان  از  تمرینی 
براثر هر یک جلسه تعطیلی مدرسه فوتبال، 
سود بی دردسر و قابل توجهی متوجه جیب 
مدیر آن خواهد شد. بسیاری از خانواده ها 
از این حق مسلم خود مطلع نبوده و کافی 
پرداخت شهریه شان  دو جلسه  یکی  است 

به تعویق بیفتد. 
رفتاری  چه  که  می شوند  متوجه  آنگاه 
گرفت!  خواهد  صورت  آن ها  با 
یا  سانس  باید  خانواده ها  درصورتی که 
دالیل  به  ترم  یک  طی  که  سانس هایی 
غیرقابل توجیه و تنها با هدف سودآوری 
قرار مدنظر  را  شده  تعطیل   بیشتر 
کسر  پرداختی شان  شهریه  از  تا  داده 
افتاده  پا  پیش  خواسته  این  به جز  کنند. 
گرفته  نادیده  غالبًا  که  خانواده ها 
مناسب،  تمرینی  امکانات  تهیه   می شود، 
عملی  توجیهی  کالس های  برگزاری 
اصولی  و  صحیح  آموزش  نظریه،  و 
نیز  و...  دنیا  فوتبال  روز  علم  با   مطابق 
آن ها  حقوق  مهم ترین   از 

بوده که باید پیگیر و خواهان آن باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
چوب  قاچاقچی  فرد  گفت:  بویراحمد  و 
برای  سواری  خودروی  از  زیرکی  با  که 
هم جوار  استان های  مقصد  به  حمل چوب 

استفاده می کرد، شناسایی و دستگیر شد.
با  گفت وگو  در  هاشمی  اسداهلل  سید 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مأموران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد 
منطقه  حاشیه  کنترل  و  گشت  حین 
حفاظت  شده دنا شرقی ارتفاعات مشرف 
بر روستای مهریان )بونگاه( یک دستگاه 
خودروی سمند حامل چوب قاچاق بلوط 

را توقیف کردند.
به  نزدیک  خودرو  این  از  افزود:  وی 
شد  کشف  بلوط  قاچاق  چوب  یک تن 
به  و  تشکیل  پرونده ای  متخلف  برای  و 
بویراحمد  و  کهگیلویه  قضایی  مراجع 

ارسال شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
سودجویان  کرد:  تصریح  بویراحمد  و 
دید  از  ماندن  دور  برای  چوب  قاچاق 
به جای  سواری  ماشین های  از  ماموران 
وانت بارها برای حمل چوب به استان های 

همجوار استفاده می کنند.
برای  متخلفان  این  کرد:  بیان  هاشمی 
روش های  قانون  دام  در  نشدن  گرفتار 

قاچاق چوب در استان را تغییر داده اند.
حفاظت  به منظور  داشت:  اظهار  وی 
شده  حفاظت  مناطق  در  جنگل ها  از 
شده  راه اندازی  شبانه   گشت های  استان 
رصد  مناطق  این  شبانه  به صورت   و 

می شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
قانون   ۵۰ اصل  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
منابع  از  حفاظت  کرد:  تاکید  اساسی، 
کارکنان  و  است  همگانی  وظیفه  ملی 
صورت  به  استان  زیست  محیط  حفاظت 
یک  به  کمبودها  تمام  با  روزی  شبانه 
خدمت  مشغول  جهانی  استاندارد   پنجم 

هستند.
اخیر  بیان کرد: ظرف یک ماهه  هاشمی 
این پنجمین مورد از برخورد با سودجویان 
بوده  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  چوب 

است.
وظیفه ای  را  ملی  منابع  از  حفاظت  وی 
همگانی دانست و عنوان کرد: شماره تلفن 
شبانه روزی  به صورت   ۰۷۴-۳۳۳۳۴۴۴۱
آماده پاسخگویی و رسیدگی به گزارشات 
در  تخلف  هرگونه  زمینه  در  مردمی 

عرصه های ملی ست.
برای  درختان  قطع  زغال،  تهیه  فقرمالی، 
اهمیت  به  توجهی  بی  و  ارزان  سوخت 
سوزی ها  آتش  برخی  بروز  جنگل ها، 
برای  جدی  تهدیدهای  از  بیماری   و 
وبویراحمد  کهگیلویه  بلوط  جنگل های 

محسوب می شود.
این استان با دو اقلیم متفاوت و مناظر بکر 
و طبیعی دارای هشت شهرستان، ۱۷ شهر 
و یک هزار و ۶۷۶ روستای دارای سکنه 

است.
بر اساس گزارش ها از وسعت شش میلیون 
به  زاگرس  منطقه  جنگل های  هکتاری 
از  آن  هکتار  میلیون  یک  مختلف  دالیل 

بین رفته است.
زاگرس  جنگلی  گونه های  از  درصد   ۷۰
استان   ۱۲ در  که  می شود  بلوط ها  شامل 

کشور پراکنده شده است.
مطالعات  اساس  بر  جنگل ها  این 
پالینولوژی در حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار سال 
قبل با درختان پراکنده بلوط و بنه تشکیل 
شده و از پنج هزار سال پیش جنگل های 
متراکم و نیمه متراکم بلوط بطور کامل در 

این منطقه ایجاد شده است.

به گزارش حوادث رکنا فردی که پس از شنیدن 
جواب منفی از خانواده دختر موردعالقه اش اقدام 
انتشار عکس های خصوصی او کرده بود در  به 

ایالم دستگیر شد.
رئیس  جمالی  علی  سرهنگ  رکنا،  گزارش  به 
پلیس فتا استان ایالم با اشاره به شناسایی عامل 
پرونده،  یک  در  خصوصی  عکس های  انتشار 
خانم  شهروندان  از  یکی  مراجعه  پی  در  گفت: 
۲۵ ساله ایالمی به این پلیس و طرح شکایت با 
این موضوع که از طرف شخص یا اشخاصی در 
شبکه های اجتماعی برای وی مزاحمت و تهدید 
شده،  خانوادگی  و  خصوصی  تصاویر  انتشار  به 

پرونده ای در این پلیس تشکیل شد.

این مقام انتظامی افزود: پس از اخذ اظهارات اولیه 
موضوع  قضایی  مراجع  هماهنگی  با  شاکی،  از 
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس 

فتا قرار گرفت.
شدند  موفق  فتا  پلیس  کارشناسان  داد:  ادامه  او 
با انجام یک عملیات سایبری و اقدامات فنی و 

تخصصی متهم را شناسایی و دستگیر کنند.
که  پرونده  متهم  کرد:  اظهار  مسئول  مقام  این 
به  که  مدتی  در  بوده،  شاکی  سابق  خواستگار 
بهانه ازدواج با وی ارتباط داشته، با جلب اعتماد 
شاکی  خصوصی  فیلم های  و  تصاویر  به  وی 
از  اینکه  از  پس  و  است  کرده  پیدا  دسترسی 
مخالفت  آن ها  ازدواج  با  شاکی  خانواده  طرف 

شخصی  حساب  تسویه  جهت  متأسفانه  می شود، 
 اقدام به تهدید و انتشار تصاویر خصوصی کرده 

است.
به  متهم  اینکه،  اعالم  با  ایالم  فتا  پلیس  رئیس 
تحویل  قانونی  مراحل  پرونده جهت سیر  همراه 
توصیه  شهروندان  به  شد،  داده  قضایی  مقامات 
خانوادگی  و  خصوصی  تصاویر  و  فیلم ها  کرد: 
که  چرا  ندهید  قرار  دیگران  اختیار  در  را  خود 
امکان  طلب  فرصت  افراد  دسترسی  صورت  در 

سوءاستفاده از آن ها وجود دارد.
سرهنگ جمالی اضافه کرد: شهروندان می توانند 
فعالیت مجرمانه  از هرگونه  در صورت مشاهده 
در فضای مجازی موضوع را از طریق وب سایت 

 www.Cyberpolice.ir پلیس فتا به آدرس
به همکاران ما اطالع دهند.

در  فارس  اجتماعی  تأمین 
پانزدهمین المپیاد ورزشی سازمان 
مسابقات  فاتح  اجتماعی  تأمین 

تنیس روی میز شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
تأمین  اداره کل  از روابط عمومی 
پانزدهمین  در  فارس  اجتماعی 
تأمین  سازمان  ورزشی  المپیاد 
تأمین  میزبانی  به  که  اجتماعی 
 17 روزهای  طی  یزد  اجتماعی 
تیم  شد  برگزار   98 آذرماه   18 و 
مقام  به  فارس  میز  روی  تنیس 
قهرمانی این مسابقات دست یافت.

این  در  گزارش  همین  پایه  بر 
دوره از مسابقات 28 تیم از ادارات 
تأمین  درمان  مدیریت های  و  کل 
بایکدیگر  اجتماعی سراسر کشور 
رده  در  که  پرداختند  رقابت  به 

اجتماعی  تأمین  کل  اداره  تیمی 
تأمین  درمان  مدیریت  فارس، 
درمان  کل  اداره  البرز،  اجتماعی 
و  تهران  استان  اجتماعی  تأمین 
استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره 
یزد به ترتیب به مقام اول تا چهارم 

دست یافتند.
نیز  انفرادی  رده  در  همچنین 
فارس  از  پور  احمد  محمدرضا 
دست  مسابقات  این  دوم  مقام  به 
این موفقیت  یافت. در پی کسب 
تأمین  مدیرکل  کشور  ابراهیم 
از مصطفی قمری  فارس  اجتماعی 
 به عنوان مربی و سرپرست تیم واژ

پور، غالمحسین  احمد   محمدرضا 
تابنده، مسعود مسلم بخش و شهرام 
قدردانی  تیم  اعضا  عنوان  به  آیین 

کرد.

بوشهر میزبان فستیوال بین المللی قایقرانی دراگون بوت شدمحسن بابادی

دو فارسی در فینال پاکت بیلیارد کشور
فارس قطب پاکت بیلیارد ایران

اقدام غیر اخالقی خواستگار کینه جو با دختر ایالمی


