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ناکامی راننده کامیون در انتقال 
محموله سنگین تریاک

از  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
کشف 220 کیلو و 840 گرم تریاک 
کامیون  دستگاه  یک  از  بازرسی  در 

در محور شیراز-کازرون خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به 
سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل 
در  کرد:  بیان  حبیبی  رهام بخش 
راستای برخورد با سوداگران مرگ، 
نورآباد  شهرستان  پلیس  مأموران 
مطلع  تخصصی  و  فنی  اقدامات  با 
شدند فردی قاچاقچی با یک دستگاه 
در  تریاک  محموله  حامل  کامیون 
محور ممسنی-کوه چنار در حال تردد 
است که بررسی موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
محور  به  سریعًا  مأموران  افزود:  وی 
مذکور اعزام و با برپایی تور ایست 
و بازرسی مقطعی کامیون مذکور را 
شناسایی و با اقدامات فنی و تخصصی 

آن را توقیف کردند.
اینکه  بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده 
در بازرسی از این کامیون، 220 کیلو 
و 840 گرم تریاک کشف شد، بیان 
نیز  راننده  خصوص  این  در  کرد: 

دستگیر شد.
متهم  اینکه  بیان  با  حبیبی  سردار 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای 
کرد:  تصریح  شد،  قضائی  مراجع 
نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و 
قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و 
قانونی خواهد کرد و اجازه فعالیت به 

آنها نخواهد داد.
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شماره
از دنیا بپرهیزید، قسم به آن کس که جان من در کف اوست 

که دنیا ازهاروت و ماروت ساحرتر است

کنزالعمال، ج. ۳، ص. ۱۸۲، ح. ۶۰۶۳روزنامه

صفحه  پیامبر گرامی اسالم)ص( :

زمین چمن مصنوعی روستای گورک جمال
 به بهره برداری رسید

گرشاسبی: 

پنجره تیم فوالد با لجبازی بسته شد
اسپورت،  خوزستان  گزارش  به 
با  گفت وگو  در  گرشاسبی  حمیدرضا 
خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت 
تیم فوالد خوزستان گفت: ما با توجه به 
برنامه ریزی که داشتیم و بعد از تکمیل 
اردوهای  بالفاصله  کادرفنی  شدن 
کردیم.  برگزار  را  خود  آماده سازی 
شد  برگزار  کردان  در  ما  اردو  اولین 
مرحله  تهران طی دو  در  از آن  بعد  و 
اردو داشتیم و در دیدارهای تدارکاتی 
به  باشگاه  رفتیم.  حریفان  مصاف  به 
باال  خصوص  در  داشت  که  وظایفی 
کرده  عمل  تیم  آمادگی  سطح  بردن 
بازیکنان  امسال  قرارداد  درصد   ۳۰ و 
این  در  و  است  شده  پرداخت  نیز  را 
هستیم. تیم ها  سایر  از  جلوتر  زمینه 
بومی  کادر  انتخاب  خصوص  در  وی 
فوالد  نیمکت  روی  ویسی  عبداهلل  و 
با  بار  دو  این  از  پیش  من  کرد:  بیان 
آقای ویسی کار کرده بودم. زمانی که 
ایشان  مدیرکل ورزش خوزستان بودم 
را به عنوان سرمربی استقالل خوزستان 
شد  موفق  درنهایت  و  کردم  انتخاب 
اینکه  از  بعد  شود  برتر  لیگ  قهرمان 
به عنوان مدیرعامل پیکان کار خود را 
شروع کردم ایشان را به عنوان سرمربی 
شدیم  موفق  و  کردم  انتخاب  تیم  این 
دهیم  نجات  سقوط  منطقه  از  را  پیکان 
و این تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم 
ویسی  کنار  در  را  خوبی  ورزهای  و 
کنار  در  دیگر  بار  شد  توفیق  داشته ام. 
ایشان کار کنیم؛ عالوه بر اینکه دستیار 
گابریل کالدرون در پرسپولیس را نیز 
کمک  تا  کردیم  اضافه  کادرفنی  به 
حال ویسی باشد. از همه مهم تر  اکثر 
اعضای کادرفنی اهل خوزستان هستند 

و این درخواست خود هواداران بود که 
به آن عمل شد.گرشاسبی در خصوص 
نقل  فصل  در  خوزستان  فوالد  فعالیت 
تیم  این  بازیکنان  حفظ  و  انتقاالت  و 
تیم  این  پنجره  بودن  بسته  به  توجه  با 
اظهار داشت: من اگر یک هفته زودتر 
از  نیز  بازیکن   ۴ آن  قطعًا  بودم  آمده 
آمدم  من  وقتی  نمی شدند.  جدا  تیم 
قرارداد ۱۷ بازیکن اصلی تیم به پایان 
رسیده بود و به هر شکلی که بود بعد 
شدیم  موفق  بازیکنان  با  مذاکرات  از 
بسیاری از این بازیکنان را حفظ کنیم 
روزهای  ما  ببندیم.  قرارداد  آنها  با  و 
سختی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان 
به خوبی آگاه هستند با توجه به شرایط 
تیم باید اندازه دو بازیکن تالش کنند 
شوند.مدیرعامل  برطرف  محرومیت  تا 
بودن  بسته  مورد  در  خوزستان  فوالد 
و  تیم  این  انتقاالتی  و  نقل  پنجره 
حواشی به وجود آمده در این خصوص 
گفت: متاسفانه این اتفاقی است که رخ 
اینکه  و  گذشته  به  پرداخت  با  و  داده 
تنها وقت  است  بوده  مقصر  چه کسی 
خود را تلف می کنیم هرچند من معتقد 
هستم این موضوع به خاطر لجبازی رخ 
برای ما  این موضوع دیگر  داده است. 
محرومیت  اگر  که  چرا  ندارد  اهمیتی 
فایده  ما  برای  دیگر  شود  برطرف  نیز 
در  که  است  نمانده  بازیکنان  و  نداره 
باشد و بخواهیم  نام فوالد  اندازه  حد و 
این  در  اکنون  ما  کنیم.  جذب  را  آن 
فکر هستیم که تا نیم فصل محرومیت 
برطرف شود و در آن زمان بتوانیم تیم 
را تقویت کنیم و حتی برای حضور هر 
به  خارجی  بازیکن  آسیا  در  بهتر  چه 

خدمت بگیریم.

دوچرخه دزد، یک زن بود

سرقت  به  اقدام  که  زنی  گفت:  زاهدان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دوچرخه و اقالم دیگر از حیاط منازل شهروندان می کرد دستگیر شد. 
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، سرهنگ محمود سعادتی فرمانده 
بر  مبنی  گزارش هایی  دریافت  با  گفت:  زاهدان،  شهرستان  انتظامی 
سرقت دوچرخه از حیاط منازل شهر زاهدان بررسی موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
زنی  گشت  هنگام  فرماندهی  این   ۱۷ کالنتری  مأموران  افزود:  وی 

هدفمند در سطح حوزه استحفاظی به یک خانم که درحال جابه جایی 
به  توجه  با  و  مشکوک  بود  منزلی  حیاط  از  دوچرخه  دستگاه  یک 
را  او  نسوان،  مأموران  با  از هماهنگی  صحبت های ضدونقیضش، پس 

برای بررسی بیشتر به کالنتری منتقل کردند.
سرهنگ سعادتی ابراز داشت: متهم در برابر مستندات مأموران و حضور 
صاحب دوچرخه در کالنتری، چاره ای جز بیان حقیقت نداشته و عالوه 
بر سرقت دوچرخه مذکور به سرقت های دیگری از منازل اهالی آن 

محل اعتراف کرد.
مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از  متهم پس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای  پلیس  تحقیقات  کرد:  بیان  شد  معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی 

کشف سایر جرائم احتمالی و شناسایی مالباختگان دیگر ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان در پایان از شهروندان خواست: ضمن 
توجه به هشدارهای پیشگیری از سرقت، هرگونه فعالیت و تردد افراد 
مشکوک در مناطق مسکونی را از طریق تماس با مرکز فوریت های 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

اسرار سفر مرگبار دو دوست به شمال
جوان  گم شدن  از  پس  روز  چند 
در  وی  جسد  که  شد  معلوم  ساله   ۱۸
اما  است،  پیداشده  محمودآباد  سواحل 
دوست وی که تاکنون اسرار سفرشان 
بود،  نکرده  فاش  را  محمودآباد  به 
مدعی است که او هنگام شنا در دریا 

غرق شده است. 
مهر  هفتم   ،  ۲۴ جامعه  گزارش  به 
امسال خانواده پسری ۱۸ ساله به اداره 
آگاهی تهران رفتند و خبر از گم شدن 
پسرشان دادند. آن ها گفتند: ما ساکن 
تهران نیستیم و دریکی از شهرستان ها 
بار  آخرین  پسرمان  می کنیم.  زندگی 
برای دیدن یکی از دوستانش که چند 
بود  هم مدرسه ای  پسرم  با  قبل  سال 
راهی تهران شد. پسرمان با این جوان 
رابطه ای صمیمی داشت و آخرین بار 
به ما زنگ زد و خبر داد که به تهران 
از  است. پس  رسیده و پیش دوستش 
آن به طرز عجیبی ناپدید شد و دیگر 
هم  موبایلش  حتی  نشد.  او  از  خبری 
زنگ  که  دوستش  به  و  بود  خاموش 
بار  آخرین  که  گفت  وی  زدیم، 
برای  بعد  و  رفته  او  خانه  به  پسرمان 
و  شده  خارج  او  خانه  از  کاری  انجام 

دیگر برنگشته است.
خانواده پسر گمشده ادامه دادند: ما از 
دوست صمیمی پسرمان شکایت داریم 
سر  بر  بالیی  او  می دهیم  احتمال  و 
نداشت  سابقه  چون  باشد.  آورده  وی 

پسرمان بدون اطالع ما جایی برود.
 ۱۸ پسر  شدن  ناپدید  گزارش  وقتی 
کارآگاهان  از  تیمی  شد،  مطرح  ساله 
پلیس آگاهی تهران مأمور رسیدگی به 
این پرونده شدند. آن ها در گام نخست 
گمشده  پسر  صمیمی  دوست  سراغ 
مأموران  برابر  در  وقتی  وی  رفتند. 
از  قرار گرفت مدعی شد که اطالعی 
سال   ۲ او  ندارد.  دوستش  سرنوشت 
از  یکی  به  خانواده اش  همراه  به  قبل 
شهرستان های شمال غربی کشور رفتند 
تا در آنجا زندگی کنند. در تمام این 
ارتباط  با یکدیگر  مدت من و دوستم 
سفر  تهران  به  وقت  هر  او  و  داشتیم 
می کرد به خانه من می آمد. آخرین بار 
گفت  بعد  و  آمد  من  دیدن  به  او  هم 
رفت.  و  پیش آمده  کاری  برایش  که 
پس از آن دیگر از او خبری نداشتم تا 

اینکه شنیدم خانواده اش از من شکایت 
سرنوشت  از  اطالعی  من  اما  کرده اند. 

او ندارم.
از  که  بود  مدعی  اگرچه  جوان  پسر 
است،  بی اطالع  دوستش  سرنوشت 
به  مأموران  که  ظنی  به  توجه  با  اما 
ساسان  قاضی  دستور  به  داشتند  وی 
شد  بازداشت  پرونده  بازپرس  غالمی، 
و تحقیقات از او ادامه داشت تا اینکه 
و  کرد  مطرح  را  دیگری  روایت  وی 
با دوستش به یکی از شهرهای  گفت 
شمالی سفرکرده و او احتمااًل در دریا 
روایتی  دومین  از  است.پس  غرق شده 
مأموران  کرد،  مطرح  جوان  پسر  که 
موردنظر  شهر  پلیس  از  استعالم  به 
پرداختند و معلوم شد که جسد جوان 
گمشده مدتی قبل در ساحل آن شهر 
کشف شده و، چون هویتش مشخص 
در  مجهول الهویه  به عنوان  بود،  نشده 
می شود. نگهداری  قانونی  پزشکی 

در  مظنون  به عنوان  که  او  دوست 
دیگر  بار  می برد،  سر  به  بازداشت 
برای تحقیق به دادسرای جنایی تهران 
منتقل شد و وقتی پیش روی بازپرس 
پرونده نشست گفت: چند روز قبل از 
و  گرفت  تماس  من  با  دوستم  حادثه 
گفت که قصد دارد به تهران بیاید تا 
در یک قنادی کار پیدا کند. می گفت 
دریافت  بیشتری  حقوق  تهران  در 
می کند و قرار شد برای سفر به تهران 
بیاید.  خانه ام  به  کار  جست وجوی  و 
چون خانواده ام به شهرستان سفرکرده 
یک  تا  دادم  پیشنهاد  دوستم  به  بودند 
از  قبل  و  برویم  شمال  به  کوتاه  سفر 
گفت:  وی  برگردیم.  خانواده ام  آمدن 
سوم مهر برای شنا و تفریح به ساحل 
محمودآباد رفتیم. هردو برای شنا وارد 
دریا شدیم. من کمی جلوتر از او بودم. 
از  دیدم  ناگهان  که  بودم  شنا  درحال 
غیبش  یک باره  نیست.  خبری  دوستم 
زده بود و من از آب بیرون آمدم و به 
بود.  خاموش  اما  زدم،  زنگ  موبایلش 
اطراف را گشتم، ولی اثری از دوستم 
غرق شده  شاید  می گفتند  مردم  نبود. 
باشد. وی ادامه داد: من نقشی در مرگ 
او نداشتم و احتمال می دهم زمانی که 
او ناگهان  در دریا مشغول شنا بودیم، 

غرق شده است.

با حضور سید امیرحسین مدنی معاون 
محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
کشور، زمین چمن مصنوعی روستای 
 ۱۵۰۰ مساحت  به  جمال  گورک 
مترمربع و بااعتباری بالغ بر ۸ میلیارد 

ریال افتتاح شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
حضور  با  بوشهر؛  استان  جوانان  و 
توسعه  معاون  مدنی  امیرحسین  سید 
کشور،  محروم  مناطق  و  روستایی 
زمین چمن مصنوعی روستای گورک 
و  مترمربع   ۱۵۰۰ مساحت  به  جمال 

بااعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال افتتاح 
شد.

در این مراسم زنده بودی رئیس دفتر 
و  دشتی  مردم  نماینده  مشاورین  و 
تنگستان در مجلس شورای اسالمی را 

همراهی می کردند.

با  که  تیرکمان دار  سارق  دستگیری  از  مرودشت  انتظامی  فرمانده 
و گفت:  داد  خبر  می زد  دزدی  به  شیشه خودروها دست  تخریب 

متهم به 23 فقره سرقت معترف شد.
پلیس،  پایگاه خبری  از  نقل  به  به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
سرهنگ فرشید زینلی  بیان داشت: با توجه به افزایش سرقت های 
به شیوه تخریب شیشه، شناسایی و دستگیری  لوازم داخل خودرو 
قرار  انقالب  ماموران كالنتری11  یا سارقان در دستور كار  سارق 

گرفت.
یک  انجام  با  مرودشت  شهرستان  كالنتری  مأموران  افزود:  وی 
سری اقدامات فنی و پلیسی، مراقبت های شبانه روزی و دنبال کردن 
سرنخ ها، موفق به شناسایی فرد سارق شدند و بالفاصله با هماهنگی 
پلیس آگاهی  به  و  را در مخفیگاهش دستگیر  مراجع قضائی وی 

منتقل كردند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینكه متهم سابقه دار در بازجویی 
با  خودرو  شیشه  كردن  خرد  شیوه  به  سرقت  فقره   23 به  اولیه 
تیركمان اقرار كرد، گفت: این سارق حرفه ای برای  سیر مراحل 
نقلیه  وسایل  مالکان  به  زینلی  شد.سرهنگ  دادسرا  روانه  قانونی 
به قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال  اتومبیل خود را  توصیه كرد: 
و فرمان، سوئیچ مخفی و سایر لوازم تاخیری و بازدارنده مجهز و 
آن را نیز در پاركینگ پارك كنند تا مجرمان نتوانند به نیت شوم 

خود برسند. 

23 فقره سرقت با تیرکمان

پلمب چاه های آب کشاورزی غیرمجاز 
در زرین دشت

گفت:  دشت  زرین  انتظامی  فرمانده 
همکاری  با  فرماندهی  این  مأموران 
آب  چاه های  آب،  اداره  کارکنان 
این  در  را  غیرمجاز  کشاورزی 

شهرستان پلمب کردند.
به  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل 
حمیدرضا صالحی فرد  در تشریح این 
گزارشی  دریافت  با  کرد:  بیان  خبر 

شهرستان  سطح  در  کشاورزی  غیرمجاز  چاه  زیادی  تعداد  حفر  بر  مبنی 
همکاری  با  تخصصی  پلیس های  و  امداد  یگان  از  تیم هایی  زرین دشت، 

مأموران اداره آب برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و بحران آب در منطقه، مأموران این 
فرماندهی پس از یک سری تحقیقات میدانی، محل این چاه های غیرمجاز در 

زمین های کشاورزی را شناسایی و به محل اعزام شدند.
از  پس  فرماندهی  این  مأموران  اینکه  بیان  با  دشت  زرین  انتظامی  فرمانده 
هماهنگی با مقام قضائی 16 حلقه چاه آب کشاورزی غیرمجاز را پر و پلمب 
کردند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را 

به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعالم کنند.

افتتاح اولین زمین چمن طبیعی مینی فوتبال در روستای بنه خاطر شهرستان دیلم

توابع  از  بنه خاطر  فوتبال در روستای  مینی  پروژه زمین چمن طبیعی 
شهرستان دیلم با حضور بخشدار بخش مرکزی شهرستان، مسئول دفتر 
دهیاران  و  اسالمی  شوراهای  از  جمعی  شهرستان،  در  مجلس  نماینده 
روز  با  همزمان  روستا  این  اهالی  و  ورزشکاران  معتمدین،  شهرستان، 

روستا افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان استان بوشهر؛ پروژه زمین چمن طبیعی مینی فوتبال در روستای 
مرکزی  بخش  بخشدار  حضور  با  دیلم  شهرستان  توابع  از  خاطر  بنه 
شهرستان، مسئول دفتر نماینده مجلس در شهرستان، جمعی از شوراهای 
اسالمی و دهیاران شهرستان، معتمدین، ورزشکاران و اهالی این روستا 

همزمان با روز روستا افتتاح و به بهره برداری رسید.
توابع  از  خاطر  بنه  روستای  فوتبال  مینی  طبیعی  چمن  زمین  پروژه 
شهرستان دیلم در فضایی با زیربنای ۱۲۲۰ مترمربع و بااعتبار هزینه شده 
بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال از محل اعتبارات دهیاری، توسط شورای 
جوانان  و  ورزش  اداره  همکاری  با  و  روستا  این  دهیاری  و  اسالمی 

شهرستان دیلم به بهره برداری رسید.
برموداگراس  نوع  از  روستا  این  فوتبال  مینی  طبیعی  چمن  زمین  بذر 

)آفریقایی( است که با مناطق گرمسیری سازگاری بیشتری دارد.
آذرماه  از  خاطر  بنه  روستای  فوتبال  مینی  طبیعی  چمن  زمین  کاشت 
سال ۹۹ آغاز شد و همزمان با روز روستا افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

نفرات برتر بیستمین دوره مسابقات قهرمانی قایقرانی 
شهرستان دیلم مشخص شد

بیستمین دوره مسابقات قهرمانی قایقرانی شهرستان دیلم گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس )یادواره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی( با معرفی 

قایقرانان برتر در بندر امام حسن به کار خود پایان داد.
اداره کل ورزش  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
قایقرانی  قهرمانی  مسابقات  دوره  بیستمین  بوشهر؛  استان  جوانان  و 
شهید  سپهبد  )یادواره  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  دیلم  شهرستان 
حاج قاسم سلیمانی( با معرفی قایقرانان برتر در بندر امام حسن به کار 

خود پایان داد.
شهرستان  قایقرانی  قهرمانی  مسابقات  دوره  بیستمین  دیلم؛  شهرستان 
قاسم  سپهبد شهید حاج  )یادواره  مقدس  دفاع  هفته  دیلم گرامیداشت 
خود  کار  به  حسن  امام  بندر  در  برتر  قایقرانان  معرفی  با  سلیمانی( 

پایان داد.
این رقابت ها در حوضچه صیادی بندر امام حسن، مرکز فعالیت رشته 
و  دیلم  شهرستان  قایقرانی  هیئت  میزبانی  به  دیلم  شهرستان  قایقرانی 
با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان دیلم در بخش آب های 
آرام مواد کیندربوت و کایاک در رده های سنی نوجوانان و جوانان 

برگزار گردید.

قایقرانان برتر این دوره به شرح ذیل است:
ماده کایاک: امیرعلی لیراوی دیلمی، سجاد گالبی، سید محمد مهدی 

موسوی اول تا سوم شدند
ماده کیندربوت: سید امیرعباس موسوی، سید امیرعلی موسوی محمد 

رمضانی عناوین اول تا سوم این رقابت ها را کسب کردند.
آیین اهداء مدال، حکم قهرمانی و جوایز با حضور رئیس اداره ورزش 
و  دیلم  شهرستان  قایقرانی  هیئت  رئیس  دیلم،  شهرستان  جوانان  و 

مسئول اسبق نمایندگی ورزش و جوانان شهر امام حسن برگزار شد.

دستبند پلیس بر دستان ۱۰۰ اوباش مجازی

رئیس پلیس فتای ناجا از دستگیری ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش فضای 
مجازی خبر داد.

پلیس  گفت:  ناجا  فتا  پلیس  رئیس  گودرزی  معظمی  داوود  سرهنگ 
فتا تهران بزرگ با افرادی که قصد دارند در فضای سایبری فرهنگ 

اوباش گری و نوچه پروری را اشاعه دهند به شدت برخورد می کند.
وی ادامه داد: در همین راستا بیش از ۱۰۰ نفر از این متهمان را امسال 
دستگیر کرده و در اختیار قانون قرار داده ایم. مجموع دنبال کنندگان 

این افراد بالغ بر ۱۱ میلیون فالوئر بوده است.
و کماکان اقدامات پلیسی برای این افراد در حال انجام است.به گفته رئیس پلیس فتا ناجا این افراد ضد فرهنگ ها را ترویج می دهند 

برگزاری رقابت های بوکس شهرستان گچساران

رقابت های بوکس گرامیداشت هفته 
نفرات  شناخت  با  انتظامی  نیروی 

برتر در گچساران برگزار شد.
از  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
رقابت های بوکس گرامیداشت هفته 
نفرات  شناخت  با  انتظامی  نیروی 

برتر در گچساران برگزار شد.
 30 شرکت  با  که  مسابقات  این  در 
استان،  مختلف  از شهرهای  بوکسور 
در رده سنی نونهاالن به میزبانی شهر 
نیروی  هفته  مناسبت  و  گچساران 
گچساران  تیم  شد،  برگزار  انتظامی 
مشترکا  یاسوج  و  بهمئی  شد،  اول 

دوم و تیم دهدشت سوم شد.
در انفرادی این مسابقات این نفرات 

به مقام های برتر دست یافتند.

وزن ۳۶ کیلوگرم سینا مرادی
وزن ۴۳ کیلوگرم آرتین اناهیده
وزن ۴۸ کیلوگرم مازیار آسیده

وزن ۵۱ کیلوگرم امیرحسین کریمی
وزن ۵۵ کیلوگرم سید حسین خالقی

وزن ۵۸ کیلوگرم امیرعلی نوری
وزن ۴۸ کیلوگرم نوید حصار پور

وزن ۶۴ کیلوگرم سید مجتبی هادی
یاسین  محمد  کیلوگرم   ۶۸ وزن 

شجاعت


