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یکشنبه

به رفسنجان

نماینده فوتبال خوزستان برای
مصاف با مس رفسنجان با مشکل
تأمین هزینههای سفر مواجه است.
به گزارش خوزستان اسپورت ،با
خاتمه مرحله گروهی لیگ دسته
اول فوتبال جوانان ایران چهره
هشت تیم صعودکننده به مرحله
یکچهارم نهایی مشخص شد و
تیمهای والیت و ملیحفاری اهواز
به این مرحله از بازیها راه یافتند تا
برای صعود به لیگ برتر جوانان با
حریفان رقابت کنند.
براساس جدول ،تیم والیت اهواز
به مصاف مس رفسنجان خواهد
رفت و تیم ملیحفاری اهواز باید
با خلیجفارس شیراز مسابقه بدهد.
بازیهای این مرحله بصورت حذفی
رفتوبرگشت انجام خواهد شد و
دو نماینده دیار کارون در صورت
عبور از حریفان به نیمهنهایی صعود
میکنند.
با توجه به سقوط تیم جندیشاپور
دزفول از لیگ برتر به لیگ دسته
اول جوانان ایران ،از سهمیه فوتبال
خوزستان در لیگ برتر جوانان
فقط یک تیم باقی مانده است .این
دیار که تا چند سال قبل چهار
نماینده در لیگ برتر جوانان کشور
داشت ،برای فصل آینده تنها فوالد
خوزستان را در لیگ برتر میبیند
و به همین دلیل صعود تیمهای
والیت و ملیحفاری اهواز به لیگ
برتر جوانان کشور برای فوتبال

پایهای خوزستان بسیار حائز اهمیت
است.
در همین راستا ،تیم والیت اهواز
برای انجام سفر طوالنی به شهر
رفسنجان و رویارویی با تیم
صاحب امکانات مس رفسنجان
با مشکل تأمین هزینههای سفر و
اقامت در آن شهر مواجه است.
والیت اهواز که با هزینه شخصی
اداره میشود ،در مرحله گروهی
عملکرد درخشانی داشت و مقتدرانه
صدرنشین منطقه جنوب شد ،اما
برای ادامه مسابقات لیگ دسته اول
جوانان نیاز به حمایت مسئوالن
شهری و استانی دارد.
در شرایطی که باشگاهی مانند
مس رفسنجان دارای ورزشگاه
اختصاصی ،امکانات سختافزاری
و بودجه مالی مناسب است ،حداقل
انتظار تیم والیت اهواز از مسئوالن
استان خوزستان تأمین هزینههای
سفر طوالنی به رفسنجان و اسکان
در آن شهر برای مقابله با حریف
رفسنجانی است.

پارسایی مدیرعامل باشگاه فراز بام خائیز دهدشت به همراه دبیر
هیئت هندبال استان با کالنتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد دیدار
و گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان و به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل ورزش و جوانان
استان کهگیلویه و بویراحمد و به نقل از روابط عمومی هیئت هندبال
استان ،پارسایی مدیرعامل باشگاه فراز بام خائیز دهدشت به همراه
دبیر هیئت هندبال استان با کالنتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد
دیدار و گفتگو کرد.
دیدار صمیمی مدیرعامل باشگاه هندبال فرازبام خائیز دهدشت و
دبیر هیئت هندبال استان کهگیلویه و بویراحمد با استاندار کهگیلویه
و بویراحمد برگزار شد.
مهدی آران دبیر هیئت هندبال استان با تبریک سال جدید بیان
داشت :با کمک مجموعه دولت میتوان هندبال را به یک ورزش
پایلوت در استان تبدیل کرد.آران تصریح کرد :حضور دولتمردان
در کنار ورزش و بخش خصوصی باعث موفقیت و توسعه ورزش
استان شده است .وی گفت :جا دارد از استاندار ورزش دوست

استان و مدیرکل توانمند ورزش و جوانان به خاطر همراهی با هیئت
هندبال استان تشکر و قدردانی کرد.
در این نشست مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فرازبام خائیز
دهدشت نیز بیان داشت :مشکالت و معضالت پیش رو به نوعی ما
را خسته کرده است ،ولی قطار توسعه هندبال با حمایتهای همه
عزیزان در حال حرکت است.
مجید پارسایی مدیرعامل باشگاه هندبال فراز بام خائیز دهدشت
افزود:با توجه به مسئولیت اجتماعی باشگاه فراز بام و توجه به نقش
زنان در توسعه هندبال ،باشگاه هندبال فراز بام خائیز دهدشت در
شهر دیشموک راهاندازی میشود.
پارسائی تصریح کرد :برای حضور قدرتمندتر فرازبام خائیز در
لیگ برتر نیاز به حمایتهای همهجانبه استاندار و مسئولین کشوری
هستیم.وی گفت :عمده مشکالت این باشگاه ایاب و ذهاب ،اسکان
و جذب اسپانسر است.
مجید پارسایی تصریح کرد :این باشگاه با توجه به مسئولیت
اجتماعی خود و نقش زنان در توسعه هندبال این پیشنهاد را دادند
که این باشگاه در شهر دیشموک به خاطر وجود معضالت اجتماعی
هندبال را در رشته بانوان راهاندازی کند.
کالنتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست نیز با تبریک
مجدد قهرمانیهای باشگاه فرازبام بیان داشت :تمام ظرفیتهای خود
را برای حمایت مجموعه هیئت هندبال و باشگاه فرازبام خائیز
دهدشت به کار خواهیم برد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از پیشنهاد مدیرعامل باشگاه
فرازبام برای توسعه هندبال بانوان در دیشموک این طرح را بسیار
امیدوارم کننده دانست.

سجاد استکی:

میزبانی رقابتهای قهرمانی آسیا فرصتی طالیی برای هندبال ایران است
لژیونر هندبال ایران معتقد است میزبانی
مسابقات قهرمانی آسیا یک فرصت طالیی
برای هندبال ایران است.
به گزارش آی اسپورت ،سجاد استکی،
لژیونر تیم هندبال «سیسون رن» درخصوص
میزبانی ایران از رقابتهای قهرمانی مردان
آسیا گفت :این میزبانی یک فرصت طالیی
برای هندبال ایران است تا هم بتوانیم سهمیه

رقابتهای جهانی را بگیریم و هم بتوانیم
یک مدال خوشرنگ به کلکسیون افتخارات
هندبال ایران اضافه کنیم.
وی ادامه داد :البته برای موفقیت تیم ملی
ایران در این رقابتها به یک مربی خوب
و کاربلد نیاز داریم .همچنین باید اردوهای
تیم ملی بصورت منظم برگزار شود تا تمام
بازیکنان تیم ،هماهنگی بیشتری با یکدیگر
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داشته باشند تا بدین ترتیب بتوانیم نتایج
خوبی بگیریم.
وی همچنین در ادامه درباره وضعیت این
روزهای لیگ هندبال فرانسه گفت :در حال
حاضر بازیهای لیگ برگزار میشود اما
برخی مواقع به خاطر شیوع کرونا بازیها
لغو میشود البته حدود یک ماه دیگر لیگ
هندبال فرانسه به اتمام میرسد.

رئیس هیئت هندبال کهگیلویه و بویراحمد:

آماده میزبانی از تیمهای ملی هندبال هستیم
حمایت شرکت نفت باید بیشتر شود

پارسایی رئیس هیئت هندبال استان
گفت :آماده میزبانی از اردوهای
تیم ملی هندبال کشور هستیم.
به گزارش پایگاه خبری وزارت
ورزش و جوانان و به نقل از
روابط عمومی و پایگاه خبری
و اطالعرسانی اداره کل ورزش
و جوانان استان کهگیلویه و
بویراحمد ،پارسایی رئیس هیئت
هندبال استان گفت :آماده میزبانی
از اردوهای تیم ملی هندبال کشور
هستیم.
مراسم تقدیر از ملیپوشان هندبال
استان با رعایت پروتکلهای
بهداشتی در گچساران برگزار شد.
مصطفی پارسایی رئیس هیئت
هندبال استان در این نشست بیان
داشت :دوست داشتیم در شرایط
بهتری از این عزیزان تقدیر کنیم
ولی شرایط برگزاری مراسم مهیا
نبود.
رئیس هیئت هندبال استان

کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:
استان ما از ظرفیتهای بالقوهای در
رشته هندبال برخوردار است و
باید با همه توان این استعدادها را
حمایت کنیم.
پارسائی افزود :زیرساختها
برای برگزاری اردوهای مختلف
تیمهای ملی هندبال مهیا است و به
فدراسیون اعالم میکنیم که از این
ظرفیت ایجاد شده استفاده الزم را
داشته باشند.
رئیس هیئت هندبال استان :از
حمایتهای کالنتری استاندار
کهگیلویه و بویراحمد و علوی
مدیرکل ورزش و جوانان استان
تقدیر کرد.
وی خواستار حمایت هر چه بیشتر
مجموعه نفت و گاز از ورزش
هندبال شد.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از
میالد قلندری و صونا بیداد بازیکن
ملیپوش هندبال استان تقدیر شد.

حـــــــــوادث
 ۱۷ضربه قمه برای خواهری
که طالق گرفته بود
پرونده دو برادر که متهم هستند
خواهر مطلقهشان را با ضربههای قمه
تا یک قدمی مرگ کشاندهاند در
حالی در دادگاه کیفری استان تهران
تحت رسیدگی قرار گرفت که زن
جوان از شکایت خود صرف نظر
کرده است.
به گزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،رسیدگی به این پرونده از
 ۵سال قبل و با شکایت دختر جوانی
به نام مینا از  ۲برادرش آغاز شد .مینا
در توضیح ماجرا به مأموران گفت:
خواهرم سیما از همسرش طالق
گرفته و در تهران خانهای اجاره
کرده و زندگی میکرد بعد از مدتی
من هم به تهران رفتم تا با او زندگی
کنم اما یک روز دو برادرمان که از
این تصمیم سیما خیلی ناراحت بودند
به سراغ ما آمدند و خواهرم سیما را
با ضربات متعدد چاقو مجروح کردند
و بعد هم از آنجا متواری شدند .در
حالی که عمق ضربات چاقو به حدی
بود که رگهای حیاتی سیما بشدت
آسیب دیده بود و پزشکان امیدی به
زنده بودن او نداشتند اما پس از چند
روز بیهوشی باالخره به هوش آمد و
از مرگ نجات یافت.
از سوی دیگر سیما بعد از بهبود نسبی
به مأموران گفت :وقتی نوجوان بودم
به عقد مردی درآمدم که عالقهای
به او نداشتم .بعد از ازدواج آن مرد
بشدت آزارم میداد و با اینکه ۲
دختر هم داشتم اما دیگر نمیتوانستم
او را تحمل کنم و در نهایت تصمیم
گرفتم جدا شوم .با اینکه خانوادهام
طالق را بد میدانستند ولی من طالق
گرفتم .در این میان  ۲برادرم سعید
و سهراب بارها تهدیدم کردند که
اگر طالق بگیرم من را میکشند اما
توجهی به حرف آنها نکردم و جدا
شدم و مخفیانه با خواهر کوچک و
دو دخترم به تهران آمدیم .در تهران

کار میکردیم و زندگی خودمان را
داشتیم تا اینکه یک شب دو برادرم
به خانه ما حمله کردند و با قمه مرا
زدند .من میدانم که شوهر سابقم
در این کار دست داشته است .او به
من گفته بود که نمیگذارد راحت
زندگی کنم.
تحقیقات پلیس برای بازداشت دو
برادر و همسر سابق سیما آغاز شد اما
پلیس نتوانست ردی از آنها پیدا کند.
تا اینکه یک سال قبل مأموران
توانستند از طریق تلفن همراه رد
همسر سابق سیما را پیدا کرده و
او را شناسایی کنند .این مرد بعد از
دستگیری ضمن رد اتهامش مدعی
شد اطالعی از ماجرای درگیری
نداشته است.
در حالیکه هیچ ردی از دو برادر
نبود ،سیما با گذشت دو سال از این
ماجرا به پلیس آگاهی رفت و گفت
بهتازگی متوجه شده برادر بزرگش
در یک درگیری طایفهای تیراندازی
کرده و حاال در زندان بازداشت
است.
با اطالعاتی که این زن به پلیس
داد ،مأموران او را مورد بازجویی
قرار دادند و او هم اعتراف کرد
که دو سال قبل به همراه برادرش
خواهرشان را مورد حمله خونین قرار
دادهاند .در حالی که پزشکی قانونی
آثار  ۱۷بریدگی عمیق قمه را روی
بدن زن جوان تأیید کرده بود پرونده
دو برادر به شعبه هفتم دادگاه کیفری
یک استان تهران فرستاده شد و در
حالی که پلیس تا زمان برگزاری
دادگاه نتوانست برادر کوچکتر را
بازداشت کند ،سیما از شکایت خود
گذشت کرد .در این جلسه وکیل
سیما هم گفت :موکلم اعالم گذشت
کرده ،به همین خاطر در دادگاه
حاضر نشده است .او بعد از این ماجرا
بشدت افسرده شده است.

هشدارهای مهم برای امنیت در کالب هاوس
محمد سیدی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه کاربران کالب
هاوس با سرعت چشمگیری در کشورمان در حال افزایش است،
گفت :متأسفانه این شبکه اجتماعی جدید نیز مانند دیگر شبکهها
درحالی وارد تلفنهای همراه شده که پیوستهای فرهنگی برای
آن وجود ندارد و کاربران بدون آشنایی کامل با موارد مثبت و
منفی وارد این فضا شدهاند.
وی با اشاره به طراحی کالب هاوس برای سیستم عامل  I.O.Sکه
تنها در بستر آیفون قابلیت فعال شدن دارد ،گفت :اولین مسئلهای
که کاربران باید نسبت به آن حساس باشند ،نرمافزارها و سایتهای
جعلی است که تحت عنوان نسخه اندروید و  ...فعال است .واقعیت
این است که سایت رسمی کالب هاوس تاکنون نسخه اندروید این
نرمافزار را تأیید نکرده و طبیعی است که در صورت هرگونه درز
اطالعات مسئولیتی هم در قبال آن نخواهد داشت.
مراقب نسخههای جعلی کالبهاوس باشید
وی ادامه داد :در این شرایط توصیه اصلی به کاربران این است که
از نصب نرمافزارهای جعلی و نیز ثبتنام و درج اطالعات خود در
سایتهایی متفرقه که وعده عضویت یا تهیه اشتراک کالب هاوس
را دادهاند پرهیز کنند ،چرا که امکان سوءاستفاده از این اطالعات
وجود دارد.
چند آگهی از صدها آگهی فروش دعوتنامه کالب هاوس در
سایتهای آگهی آنالین
سیدی با اشاره به دعوتنامهای بودن حضور در کالب هاوس اظهار
کرد :شرط پیوستن به کالب هاوس داشتن دعوتنامه یا همان
تأییدیه از سوی فردی دیگر است .البته ممکن است این شرط
به دلیل کمبود ظرفیتهای اولیه این نرمافزار باشد و در آینده
رفع شود؛ اما هرچه هست این دعوتنامهها در حال حاضر منجر به
ایجاد بازار سیاه خرید و فروش دعوتنامه حتی در سایتهای رسمی
آگهی آنالین هم شده است .کاربران باید بدانند که عضویت در
کالب هاوس رایگان است و در ازای دعوتنامه نباید پولی بدهند

پس اگر با چنین افرادی مواجهه شدند توجه داشته باشند که یا
ممکن است دچار فیشینگ شده یا مبلغی هرچند اندک از آنان
گرفته شده و دعوتنامه برایشان ارسال نشود.
کالب هاوس دعوتنامه ویژه و پولی ندارد
وی تاکید کرد :تمام دعوتنامههای کالب هاوس نیز یکسان بوده
و مواردی نظیر دعوتنامه طالیی و وی آی پی و  ...تمام ًا کذب
بوده و حربهای است که از سوی افراد سودجو و برای سودجویی
مطرح میشود.
سیدی در ادامه به نقض حریم خصوصی در این نرمافزار اشاره کرد
و گفت :هنگام حضور در کالب هاوس ،حریم خصوصی کاربران
به راحتی نقض میشود .در واقع اگر کاربری وارد یکی از اتاقهای
گفتوگو شود تمام افرادی که او را دنبال میکنند میتوانند رد او
را پیدا کنند.
این کارشناس امنیت سایبری ،با اشاره به امکان درج حساب
اینستاگرام و توئیتر کاربران در کالب هاوس گفت :کاربران باید
توجه داشته باشند که به هیچ عنوان رمز ورود حساب توئیتر و
اینستاگرام خود را وارد این نرمافزار نکنند .این موضوع با توجه
به تأیید خبرهایی پیرامون هک شدن اطالعات حساب شمار قابل
توجهی از کاربران کالب هاوس بسیار نگران کننده است.

سه کشته و زخمی حاصل دو سانحه رانندگی در شیراز
در دو سانحه رانندگی شب گذشته دو تن مصدوم و یک نفر به
کام مرگ کشیده شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شیراز در حوادث رانندگی شبهنگام سه تن کشته و زخمی شدند.
در تصادف و برخورد مرگبار یک دستگاه پژو  207با تیر
چراغبرق ساعت  1:33بامداد در کمربندی حدفاصل پل امام حسن
(ع) ،راننده مرد  20ساله کشته شد .آتشنشانان از ایستگاه  14و ،5
بدون درنگ به محل حادثه شتافته و عملیات امدادرسانی را آغاز
کردند .در این حادثه که بر اثر برخورد خودرو با تیر چراغبرق
حاشیه جاده رخ داد ،راننده که یک مرد  20ساله بود فوت کرد.
آتشنشانان پس از حضور ،عملیات ایمنسازی محل حادثه را انجام

داده و بعد از خارج کردن راننده محبوس شده از خودرو و تحویل
به عوامل مربوطه ،عملیات انتقال خودرو را انجام دادند.
همچنین در حادثه دیگری ورود ناگهانی خودرو پراید به جاده
اصلی منجر به تصادف چهار خودرو دیگر (سه پراید و یک
خودرو نیسان) شد ،که در پی آن دو تن مصدوم شدند.
در این حادثه که در ساعت  21:41دقیقه شب گذشته در 5
کیلومتری پل فسا رخ داد ،آتشنشانان از ایستگاه  13به محل
حادثه اعزام شده و در عملیات امدادی مشابه ،امدادرسانی محل را
انجام دادند .در این حادثه نیز هر دو مصدوم (خانم  35ساله و دختر
بچه  7ساله) از خودرو خارج و توسط عوامل اورژانس به مراکز
درمانی انتقال یافتند.

بازگرداندن چک گمشده
به صاحب اصلی

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان فارس از صحت عمل
مأمور پلیس راهور در بازگرداندن یک فقره چک به ارزش  82میلیون
و  100هزار ریال به صاحبش خبر داد.
سرهنگ کورش سالمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :یکی از مأموران پلیس راهور شهرستان کازرون هنگام
انجام مأموریت در حوزه استحفاظی خود ،یک فقره چک به مبلغ 82
میلیون و  100هزار ریال را پیدا میکند.
وی افزود :با پیگیریهای الزم و هماهنگیهای درون سازمانی ،صاحب
چک شناسایی و با دعوت به یگان انتظامی ،چک به وی تحویل داده
شد.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان فارس با تقدیر و تشکر
از این اقدام خداپسندانه مأمور پلیس راهور ،تصریح کرد :عزتنفس،
مسئولیتپذیری و امانتداری از شاخصههای برجسته پلیس والیی و
ارزشی است.

 160کیلو حشیش در پیکان
با تالش مأموران انتظامی شهرستان نیریز 160 ،کیلوگرم حشیش در
بازرسی از یک خودرو پیکان کشف شد.
فرمانده انتظامی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :مأموران انتظامی شهرستان نیریز از خبری مبنی
بر انتقال مواد مخدر توسط قاچاقچیان مطلع و موضوع را در دستور کار
خود قرار دادند.
وی افزود :در این راستا مأموران انتظامی به محور قطرویه-رودخور
اعزام و هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو پیکان
مشکوک و دستور ایست دادند.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه راننده بدون توجه به ایست
مأموران اقدام به فرار کرد ،تصریح کرد :پس از طی مسافتی تعقیب
و گریز ،خودرو متوقف و در بازرسی از آن  160کیلوگرم حشیش
کشف شد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :در این خصوص یک قاچاقچی مواد
مخدر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی انتقال داده شد.

