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 در کپسول گاز و کف نیسان 153 کیلو 
حشیش جاساز بود

فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف 
153 کیلو مواد مخدر از نوع حشیش در محور سیرجان-نی ریز خبر داد.

سردار رهام بخش حبیبی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
بیان کرد: مأموران انتظامی نی ریز به همراه کارکنان یگان تکاوری استان 
با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند شخصی با یک دستگاه وانت نیسان 
قصد انتقال مواد مخدر از سیرجان به شیراز دارد که موضوع را به صورت 

ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضائی بالفاصله مأموران انتظامی 
به محور مذکور اعزام و با انجام گشت های محسوس و نامحسوس وانت 

نیسان حامل مواد مخدر را شناسایی و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: مأموران انتظامی خودرو را به 
مقر انتظامی انتقال و موفق شدند در بازرسی از آن، 153 کیلو حشیش 
که به طرز ماهرانه ای در کپسول گاز و کف وانت نیسان جاسازی شده 

بود کشف کنند.
سردار حبیبی با اشاره به اینکه در این خصوص راننده قاچاقچی دستگیر و 
پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، تصریح کرد: مبارزه بی امان با 
مواد مخدر و دستگیری سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار 

این فرماندهی قرار دارد.
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صفحه  پیامبر گرامی اسالم  پیامبر گرامی اسالم)ص( :)ص( :

یک طال و یک برنز صید کشتی گیران فارس 
از جام وهبی امره ترکیه

 پای زورگیر قمه به دست هدف اصابت 
گلوله قرار گرفت

و  حمله  قصد  که  دست  به  قمه  زورگیر  گفت:  شیراز  انتظامی  فرمانده 
زخمی کردن مأموران داشت با شلیک پلیس مجروح و راهی بیمارستان 

شد.
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شجاعی  فرج  سرهنگ 
اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر درگیری 
3 زورگیر قمه به دست با شهروندان در یکی از محله های شیراز، مأموران 

انتظامی در کمتر از 3 دقیقه به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: مأموران انتظامی کالنتری 24 ابوذر در بررسی های اولیه مطلع 
شدند که یک دستگاه موتورسیکلت در حال تردد بوده که 3 نفر زورگیر 
با سالح سرد از نوع قمه قصد سرقت آن را داشته که با مقاومت راکب 

مواجه شده اند.
فرمانده انتظامی شیراز گفت: زورگیران با مشاهده پلیس با قمه به سمت 
مأموران و شهروندان که قصد کمک کردن به راکب داشته اند حمله ور 
با  انتظامی  از کارکنان  و قصد زخمی کردن آنان را داشته اند که یکی 
رعایت قانون به کارگیری سالح پای یکی از زورگیران را هدف اصابت 
ازدحام  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  شجاعی  داد.سرهنگ  قرار  گلوله 
جمعیت 2 همدست متهم از محل متواری و تالش برای دستگیری آنان 
ادامه دارد، گفت: زورگیر 28 ساله به بیمارستان انتقال و حال مزاجی وی 

رضایت بخش است.

مصطفی حسین خانی: 

برای موفقیت در المپیک باید فراتر از خود 
ظاهر شویم

وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ورزش و جوانان، مصطفی حسین خانی 
ملی  تیم  کیلوگرم   74 وزن  نماینده 
توکیو  المپیک  در  آزاد  کشتی 
عمومی  روابط  با  گو  و  گفت  در 
دوازده  گفت:  کشتی  فدراسیون 
برگزار  ملی  تیم  اردوهای  از  مرحله 
از  هم  شرایطم  شکر  را  خدا  و  شده 
لحاظ روحی خوب  از  و  بدنی  لحاظ 

است و به یک خودباوری رسیده ام.
که  امکاناتی  با  داد:  ادامه  وی 
داده،  قرار  ما  اختیار  در  فدراسیون 
اله  انشاء  همه چیز باب میل است و 
بتوانیم  مانده  باقی  زمان  این  در  که 
خوب تمرین کنیم، آمادگی خود را 
بهترین  بتوانیم  تا  بدهیم  افزایش  نیز 

نتیجه را در المپیک بگیریم.
جام  در  عملکردش  مورد  در  وی 
این  در  گفت:  لهستان  زیلکوفسکی 
شرکت  برنامه ریزی  با  مسابقات 
امتیاز  حریفی  هیچ  به  و  بودم  کرده 
که  بود  وقت  خیلی  واقع  در  ندادم 
برای حضور در المپیک هدف داشتم 
این  در  زحماتم  نتیجه  می خواهم  و 

چند سال را در المپیک بگیرم.
انتخابی  چرخه  اجرای  مورد  در  وی 
اظهار داشت: هم رئیس فدراسیون و 
انتخابی پایبند  هم کادر فنی به اصل 
بودند و بر برگزاری آن اصرار داشتند.
حسین خانی ادامه داد: البته فدراسیون 
با توجه به شیوع ویروس کرونا آن 
برنامه ریزی کرده  قبل  از  چیزی که 
با  اما  کند  اجرا  نمی توانست  را  بود 

وجود تمامی محدودیت ها در تمامی 
این  و  شد  برگزار  انتخابی  اوزان 
تا   57 وزن  از  که  است  مثبتی  نکته 
کشتی  تمامی  کیلوگرم   125 وزن 
ملی تیم  عضو  انتخابی  با   گیران 

شدند.دارنده مدال برنز جهان تصریح 
 74 وزن  انتخابی  در  من  البته  کرد: 
صربستان  مسابقات  برای  کیلوگرم 
کادر  صالحدید  با  اما  شدم  اول  هم 
اعزام  نیز  لهستان  مسابقات  به  فنی 
به  توجه  با  هم  جا  آن  در  که  شدم 
شدم  موفق  داشتم  که  عملکردی 

دوبنده تیم ملی را کسب کنم.
در  هدفش  مورد  در  حسین خانی 
المپیک گفت: قطعًا هدف من کسب 
خوشرنگ ترین مدال در این مسابقات 
است؛ اما المپیک میدان بسیار بزرگ 
و جایی است که هرکس از لحظه ها 
ظاهر  از خودش  فراتر  کند،  استفاده 
شود می تواند بهترین نتیجه را بگیرد. 
این  در  موفقیت  برای  کشورها  همه 
کرده اند  سرمایه گذاری  مسابقات 
کسب  دنبال  به  حریفان  تمامی  و 
میدان  این  البته  نتیجه اند.  بهترین 
که  چرا  نیست  اشتباه  جای  بزرگ 
اولین اشتباه احتمال دارد که آخرین 

اشتباه باشد.

رکورد ملی پرتاب وزنه ایران باز هم
 شکسته شد

جام  جریان  در  مهردالن  شاهین 
ماده  ملی  رکورد  قزاقستان  کازانف 

پرتاب وزنه ایران را شکست.
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
جریان  در  جوانان،  و  ورزش 
رقابت های  روز  نخستین  برگزاری 
قزاقستان  قاره ای  تور  میدانی  و  دو 
ثبت  با  شد  موفق  مهردالن  شاهین 
حد نصاب ۲۰.۲۷ متر ضمن کسب 
مسابقات رکورد  این  نخست  عنوان 
را  وزنه  پرتاب  ماده  در  ایران  ملی 
اهمیت در  ارتقا دهد.نکته حائز  هم 
است  این  رکوردشکنی  این  مورد 

هفته  دو  از  کمتر  در  مهردالن  که 
نصاب  حد  پیاپی  بار  دو  شد  موفق 
ملی ایران در این ماده را ارتقاء دهد.

مسابقات  برگزاری  جریان  در  او 
با  بود  شده  موفق  ترکیه  بین المللی 
ثبت حد نصاب با ۲۰.۲۳ متر رکورد 

ملی را در اختیار بگیرد.

در  فارس  استان  کار  فرنگی  دو 
نخست  وزن  پنج  رقابت های  پایان 
فرنگی  کشتی  بین المللی  پیکارهای 
نشان  دو  به  ترکیه  امره  وهبی  جام 

طال و برنز دست یافتند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان فارس، در وزن ۷۲ کیلوگرم، 
محمدرضا مختاری از فارس، پس از 
ایران  غلبه بر کشتی گیران ترکیه، 
و روسیه به رقابت پایانی راه یافت 
و موفق شد در دیدار نهایی این وزن 
با نتیجه قاطع و فنی ۱۰ بر ۰ حریف 
دیگری از کشور ترکیه را شکست 

دهد و به نشان طال دست یابد.

همچنین در وزن ۶۳ کیلوگرم، میثم 
فارس  کشتی  نماینده  دیگر  دلخانی 
با دو پیروزی و یک شکست، نشان 

برنز این وزن را از آن خود کرد.
پیکارهای بین المللی جام وهبی امره 
در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

دختر خوزستانی بازیکن برتر جام کافا شد
به گزارش خوزستان اسپورت، تیم ملی فوتبال جوانان بانوان ایران با 
حضور دو بازیکن خوزستانی به اسامی نگین زندی و رقیه جالل نسب 
در تورنمنت پنج جانبه جام کفا به میزبانی کشور تاجیکستان حضور 

یافت و صاحب عنوان نایب قهرمانی شد.
بهترین  عنوان  به  ایران  جوانان  تیم  خوزستانی  مهاجم  زندی  نگین 

بازیکن تورنمنت کافا از سوی مسئولین برگزار کننده انتخاب شد.
این مهاجم خوزستانی در رابطه با انتخابش به عنوان بهترین جام کافا 
گفت: این عنوان را مدیون زحمات کادر فنی و بازیکنان تیم هستم. 
در واقع ما یک تیم بودیم و تالش کردیم که قهرمان شویم؛ اما به 

دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم ازبکستان که عنوان قهرمانی را 
به دست آورد، نایب قهرمان شدیم.

۷۰میلیارد کالهبرداری با چک های مسروقه

مفخمی  حسن  سردار  ایلنا،  از   نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
بیان داشت: در روزهای  این خبر  شهرستانی در تشریح جزئیات 
اخیر با اعالم چندین مورد گزارش کالهبرداری از مغازه داران در 
شهرستان های اراک، کمیجان و شازند بررسی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
مال باختگان  از  شده  انجام  تحقیقات  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مشخص شد که فردی تحت عنوان مأمور خرید شرکت ها، اداره ها 
با  و  کرده  مراجعه  آنان  صنفی  واحد  به  دولتی  بیمارستان های  و 
ارائه  فروشندگان چک  به  کاال  خرید  قبال  در  اعتمادشان،  جلب 
از  پس  داشت:  اظهار  مرکزی  استان  انتظامی  است.فرمانده  کرده 
اقدام  خود  مالی  سندهای  کردن  نقد  برای  مغازه داران  که  مدتی 
آنها  بودن  مسروقه  یا  و  چک ها  بودن  بی محل  متوجه  می کنند، 

رسیدگی  فرآیند  در  افزود:  شهرستانی  مفخمی  می شوند.سردار 
طعمه های  بیشتر  نظر  مورد  فرد  که  شد  مشخص  پرونده،  این  به 
کالهبرداری خود را از بین افراد مسن و کم سواد انتخاب می کرده 
 و به جز اراک، در شهرستان های شازند و کمیجان نیز به این روش، 

کالهبرداری های مشابه انجام داده است.
این مقام عالی انتظامی در ادامه با بیان اقدامات تخصصی و علمی 
پلیس در رسیدگی به این پرونده گفت: با آغاز تحقیقات تخصصی 
کارآگاهان پلیس، فرد مورد نظر که از متهمان سابقه دار و تحت 
با هماهنگی  او  بود، شناسایی و عملیات دستگیری  پلیس  تعقیب 
کرد:  تصریح  شهرستانی  مفخمی  شد.سردار  آغاز  قضائی  دستگاه 
سرانجام این فرد کالهبردار در عملیات مأموران انتظامی در اراک 
دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی استان انتقال داده 
مذکور  کالهبردار  داشت:  اظهار  مرکزی  استان  پلیس  شد.رئیس 
انتسابی  بزه های  به  فنی کارآگاهان  بازجویی های تخصصی و  در 
و ۱۶ فقره کالهبرداری به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از شهروندان در 

شهرستان های اراک، کمیجان و شازند اعتراف کرده است.
سردار مفخمی شهرستانی در پایان با اشاره به اینکه متهم دستگیر 
به دستگاه  از تشکیل پرونده و معرفی  این عملیات پس  شده در 
قضائی، با صدور قرار قانونی روانه زندان شده است، افزود: با توجه 
تحقیقات  کالهبرداری،  این  در  افراد  دیگر  مشارکت  احتمال  به 

میدانی این پرونده همچنان ادامه دارد.

ملی پوش پاراقایقرانی: 

۱۰ مدعی کسب مدال در توکیو حضور دارند

پارالمپین قایقرانی مردان ایران با اشاره به حضور خود در بزرگترین 
رویداد ورزشی معلوالن جهان گفت: در رشته کانو در توکیو ۱۰ 

قایقران حضور دارند که همگی مدعی رسیدن به مدال هستند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اسالم جاهدی 
داشت:  اظهار  نیست  اشتباه  برای  جایی  پارالمپیک  اینکه  بیان  با 
در رشته کانو ۱۰ سهمیه به کشورها داده شده و من نیز به عنوان 
تمامی  کردم.  کسب  را  سهمیه  این  کهن  قاره  ورزشکار  بهترین 

نفرات از بهترین های دنیا به شمار می روند. 
وی ادامه داد: در مدت کوتاهی که از حضورم در قایقرانی می گذرد، 
از  کمتر  در  بود.  خواهد  و  بوده  رده  باالترین  به  نگاهم  همواره 
چهار سال قهرمانی ایران و آسیا را تجربه کردم و اکنون یکی از 
ورزشکاران استان هرمزگان هستم که در پارالمپیک حضور دارم. 
این افتخارات با تالش و پشتکار به دست آمده و حضور در بهترین 
سطح ورزشی دنیا قابل قیاس با  هیچ تورنمنتی نیست. البته تنها به 
حضور در توکیو بسنده نخواهم کرد بلکه به دنبال آن هستم که در 

ژاپن برای کاوران ورزشی ایران مفید باشم.

به  رسیدن  حس  گفت:  ایران  مردان  قایقرانی  پارالمپین  تنها 
پارالمپیک بسیار لذت بخش است و باید از تمام مربیان و مسئوالن 
کردند  فراهم  توکیو  در  حضورم  برای  را  راه  که  کشور  ورزش 
برای من  بود که  نتیجه زحمات گروهی  این حضور  تشکر کنم. 
تالش کردند تا بتوانم در این رشته به افتخاراتی دست پیدا کنم. 
به دنبال آن هستم که با نتیجه خوب در توکیو پاسخ تمام زحمات 
آنان را بدهم. همچنین باید از کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون 
قایقرانی تشکر کنم که نام من را برای بزرگترین آوردگاه ورزشی 

جهان در لیست قرار دادند.
جاهدی در زمینه کسب مدال در پارالمپیک نیز گفت: کسب مدال 
پارالمپیک در بین بهترین ورزشکاران جهان کار ساده ای نیست. 
در مسابقات مجارستان  رقابت خوبی داشتم اما نقاط ضعف موجب 
شد تا از رسیدن به مدال باز بمانم. بعد از این مسابقات با کمک 

کادر فنی و مشاوران خود ضعف ها را برطرف خواهم کرد. 
اسالم جاهدی در مسابقات کاپ جهانی مجارستان که اردیبهشت 
قاره  ورزشکار  برترین  عنوان  کسب  با  شد  برگزار  امسال  ماه 
را کسب کند.  توکیو  پارالمپیک  توانست جواز حضور در  کهن 
جاهدی که عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد از سوی کمیته 
اوایل  است  قرار  و  گرفته  قرار  اعزام  لیست  در  پارالمپیک  ملی 

شهریورماه به توکیو برود. 
پارالمپیک توکیو از چهارم تا شانزدهم شهریورماه در ژاپن برگزار 
راهی  مربی   ۲۰ و  ورزشکار   ۵۹ با  ایران  کاروان  و  شد  خواهد 

سرزمین آفتاب می شود.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیر کالهبرداری خبر 
داد که با جعل عناوین دولتی و نظامی و صدور چک های بالمحل، 
اقدام به خرید اجناس از واحدها صنفی طالفروشی و لوازم خانگی 

می کرد.
بیان  ذوالقدری  علی  سردار  نیوز،  تهران  خبری  شبکه  گزارش  به 
داشت: در اوایل ماه جاری گزارش هایی درخصوص  فردی که با 
جعل عنوان و معرفی کردن خود  به عنوان  فرزند مقامات کشوری  

اقدام  به کالهبرداری می نمود، دریافت کردیم.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع مأموران مرکز عملیات پلیس 
خود  کار  دستور  در  ویژه  به صورت  را  موضوع  عمومی   امنیت 
این  نموده که مشخص شد  بررسی موضوع   به  اقدام  و  داده  قرار 
فرد با دایر کردن یک شرکت جعلی با حضور در  مراکز فروش 
لوازم خانگی و یا طالفروشی با جعل عنوان و معرفی کردن خود به 
عنوان نیروهای امنیتی یا فرزند مقامات کشوری اقدام به خرید کاال  
و صدور چک های بالمحل نموده  که در دو پرونده که تاکنون  

بررسی شده نزدیک به ۳۰ میلیارد کالهبرداری نموده است.
انجام  از  پس  کرد:  تصریح  پایتخت  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
مرکز  مأموران  دستگیری،   دستور  اخذ  و  قضایی  هماهنگی های 
عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت  با انجام اقدامات شبانه روزی 

مخفیگاه وی را در حوالی یوسف آباد تهران شناسایی و در صبح 
روز بیست و نهم خردادماه در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر 

و به پلیس امنیت عمومی منتقل کردند.
ذوالقدری بیان کرد: متهم با اعتراف به جرم خود برای سیر مراحل 

قضایی به دادسرا معرفی شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت 
در پایان با بیان  اینکه تاکنون دو شاکی درخصوص این پرونده 
سایر  دستگیری  برای  تالش  خاطرنشان کرد:  است  شده  شناسایی 

مرتبطان با این پرونده همچنان در دستور کار قرار دارد.

کالهبرداری با شگرد فرزند مقامات کشوری بودن

مرگ و میرهای روز انتخابات ۱۴۰۰ 
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، 
در  گذشته  روزهای  در  که  حوادثی 
نقاط  در  انتخابات  برگزاری  حاشیه 

مختلف کشور رخ داد.
سقوط مرگبار بالگرد

به  مربوط  انتخاباتی  حادثه  اولین 
حامل  بالگرد  فروند  یک  سقوط 
شهرستان  در  رأی  اخذ  صندوق های 
دزفول بود که متأسفانه باعث مرگ 
یک نفر و مجروح شدن عده ای دیگر 
تشریح  در  خوزستان  استاندار  شد. 
گفت:  ایرنا  به  حادثه  این  جزئیات 
این بالگرد که از منطقه صعب العبور 
در  بود  دزفول  شهر  عازم  احمدفداله 
و  شده  حادثه  دچار  دزفول  نزدیکی 

فرود اضطراری کرد.
در  داد:   ادامه  دشتکی  سلیمانی  قاسم 
سرنشینان  از  نفر  یک  حادثه  این 
مأموران  از  بالگرد که گفته می شود 
جان  بوده  صندوق  حفاظت  انتظامی 
باخت و تعداد دیگری مصدوم شدند. 
مصدوم  افراد  تمامی  وی  به گفته 
شدند،  منتقل  بیمارستان  به  حادثه 
اعالم  آنها وخیم  از  برخی  ولی حال 
این  دقیق  علت  هم اکنون  و  شده 
اما  است،  بررسی  دست  در  حادثه 
فشار  افت  به علت  حادثه  این  ظاهراً 
موتور بالگرد رخ داده و به دنبال آن 
منطقه  در  خلبان  مهارت  با  بالگرد 
کرده،  اضطراری  فرود  صعب العبور 
این  آخر  لحظات  در  متأسفانه  اما 
حادثه رخ داده است. در همین حال 
نیز  خوزستان  هالل احمر  مدیرعامل 
یک  حادثه  این  جریان  در  گفت: 
نفر کشته و ۹ نفر زخمی شدند و تیم 
امداد هوایی به همراه بالگرد جمعیت 
و  کوهستان  تیم های  هالل احمر، 
عملیاتی جمعیت هالل احمر به حالت 
آماده باش درآمدند تا درصورت نیاز 

برای امدادرسانی اقدام کنند.
مرگ سرباز جوان

دردناک  مرگ  با  که  حادثه  دومین 
سربازی جوان همراه بود در دیواندره 
فرماندار  داد.  رخ  کردستان  استان 

گفت:  ماجرا  تشریح  در  شهر  این 
و  سیار  صندوق  حامل  مینی بوس 
یکی  در  انتخابات  رأی  اخذ  عوامل 
در  دیواندره  روستایی  مسیرهای  از 
حرکت بود که ناگهان واژگون شد 
حادثه  این  در  نفر  یک  متأسفانه  و 
نفر   ۶ و  داد  دست  از  را  خود  جان 
زخمی شدند. این مینی بوس حامل 1۶ 
بود  انتخابات  اجرایی  عوامل  از  نفر 
که به دلیل سهل انگاری راننده، هنگام 
عبور از جاده روستایی از مسیر خارج 

و ناگهان واژگون شد.
به عنوان  که  سربازی  سانحه  این  در 
امنیت  و  نظم  برقراری  مسئول 
دم  در  داشت،  حضور  خودرو  در 
به  هم  زخمی  نفر   ۶ و  باخت  جان 
دیواندره  )ره(  امام خمینی  بیمارستان 

منتقل شدند.
مرگ به خاطر استرس

عجیب  اتفاقی  اما  حادثه  آخرین 
توابع  از  برزوهندان  روستای  در 
شهرستان شفت در استان گیالن بود 
نامزدهای  از  یکی  مرگ  باعث  و 
انتخابات شورای روستا شد. ماجرا از 
این قرار بود که روز حادثه، درگیری 
روستا  اهالی  از  نفر   5 میان  شدیدی 
با  روستا  شورای  نامزد  و  داد  رخ 
شد  ماجرا  وارد  درگیری  این  دیدن 
دهد.  خاتمه  غائله  به  وساطت  با  تا 
معاون  رسول زاده،  مجید  سرهنگ 
گفت:  گیالن  استان  پلیس  اجتماعی 
اعضای  از  یکی  انتخابات،  نامزد  این 
شورای فعلی روستا نیز بود که برای 
رقابت  وارد  و  کاندیدا  جدید  دور 

انتخاباتی شده بود.
او برای وساطت بین 5 تن از اهالی 
و  درگیری  دچار  هم  با  که  روستا 
درگیری  وارد  بودند  شده  مشاجره 
اما حین درگیری دچار استرس  شد، 
روی  ناگهان  و  شده  اضطراب  و 
جهت  بالفاصله  وی  افتاد.  زمین 
رضای  امام  بیمارستان  به  درمان 
فوت متأسفانه  اما  شد،  منتقل   شفت 

کرد. 


