
صفحه

حـــــــــوادث

کشف 100 رأس گوسفند قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرستان از کشف 100 رأس گوسفند قاچاق در بازرسی از یک 
دستگاه کامیون خبر داد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از پایگاه خبری پلیس،سرهنگ 
داود امجدی در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای مبارزه جدی با قاچاق 
جهرم-  مواصالتی  محورهای  کنترل  حین  آگاهی  پلیس  مأموران  احشام، 
الرستان به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و آن را برای بررسی 

بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بررسی اولیه مطلع شدند که کامیون حامل 100 رأس 
به  را  آن  انتقال  قصد  راننده  که  است  حمل  مجوز  فاقد  و  قاچاق  گوسفند 

استان های مرزی و خروج از کشور دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان الرستان با بیان اینکه ارزش احشام مکشوفه برابر نظر 
کارشناسان 4 میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
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شماره
بهترین کار ها در نزد خدا نماز به وقت است، 

آنگاه نیکی به پدر و مادر، آنگاه جنگ در راه خدا

کنزالعمال، ج. ۷، ص. ۲۸۵، ح. ۱۸۸۹۷روزنامه

صفحه  پیامبر گرامی اسالم)ص( :

بازیکن جوان و آینده دار بوشهری به تیم 
بزرگساالن آکادمی کیا پیوست

نایب رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان خبر داد؛
نفرات برتر رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی بانوان 

کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند
یاسوج میزبان رقابت های قهرمانی کشور است

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
بویراحمد،  و  استان کهگیلویه  جوانان 
بدنسازی  هیئت  نایب رئیس  بهزادی 
و  کهگیلویه  استان  اندام  پرورش  و 
رقابت های  برگزاری  از  بویراحمد 
برای  استانی  پاورلیفتینگ  انتخابی 
شرکت در رقابت های قهرمانی کشور 
میزبان  یاسوج  داشت:  بیان  و  خبر 
قهرمانی  پاورلیفتینگ  رقابت های 

بانوان کشور است.
هیئت  نایب رئیس  بهزادی،  الهام 
استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان این خبر 
ورزش  خبری  پایگاه  با  گفتگو  در 

استان اظهار داشت:
قهرمانی  پاورلیفتینگ  رقابت های 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  بانوان 
با شرکت 25 نفر از بانوان از سراسر 
استان در رشته پاورلیفتینگ که شامل، 
اسکوات، پرس سینه و ددلیفت است 
جوانان،  نوجوانان،  سنی  رده های  در 
وزن   ۹ و  پیشکسوتان  بزرگساالن، 

برگزار شد.
بدنسازی  هیئت  نایب رئیس  بهزادی 
میزبانی  از  استان  اندام  پرورش  و 
در  کشور  بانوان  قهرمانی  رقابت های 
این رشته از 5 تا 8 آبان ماه به میزبانی 
شهر یاسوج خبر و افزود: این رقابت ها 

به منظور انتخاب نفرات
کشور  بانوان  پاورلیفتینگ  ملی  تیم 
برگزاری  مجوز  بار  اولین  برای  که 
برگزار  آورده  بدست  را  ایران   در 

می شود.
نایب رئیس هیئت بدنسازی کهگیلویه 
برتر  نفرات  بویراحمد در خصوص  و 

این رقابت ها تصریح کرد:
مختلف  اوزان  در  و  مسابقات  این  در 
کسب  را  برتر  مقام های  نفرات  این 

کردند.
وزن  بزرگساالن  سنی  رده 
نسیم  زاده،  محمد  زهرا  76-کیلوگرم: 

محمودیان و لیلی حبیب پور
وزن  پیشکسوتان  سنی  رده 
ایموری،  مهتاب  76-کیلوگرم: 

گلستان بهامین
وزن  بزرگساالن  سنی  رده 
قاسمی،  محمد  سمیه  84-کیلوگرم: 

سپیده شریفی، مرضیه مهدیی
وزن  بزرگساالن  سنی  رده 
57-کیلوگرم: لیال حاجتی، نگار نجات 

پور
وزن  بزرگساالن  سنی  رده 
63-کیلوگرم: راحله آروند، فاطمه پور 

کاظمی، مژده رضایی
وزن  بزرگساالن  سنی  رده 
ساره  محمدی،  سمیرا  69-کیلوگرم: 
والیتی، فاطمه احمدی، آرزو نیکداری 

و معصومه روانگرد
رده سنی نوجوانان وزن 57-کیلوگرم: 
فائزه حدادی به مقام برتر دست یافت.
بعنوان  به  رقابت ها  این  برتر  نفرات 
استان در مسابقات  بانوان  منتخب  تیم 
پاورلیفتینگ قهرمانی بانوان کشور که 
برگزار  یاسوج  در  آبانماه   8 تا   5 به 

می شود شرکت می کنند.

رمز پویا چگونه در اختیار مجرمان قرار می گیرد؟

جانشین پلیس فتا شیوه و شگرد مجرمان را در دستیابی به "رمز پویا" 
تشریح کرد.

حسین  سردار  پویا؛  خبرنگاران  باشگاه  انتظامی  خبرنگار  گزارش  به 
بروز  و  ظهور  با  فتا  پلیس  اینکه  بیان  با  تلویزیونی  برنامه  در  امیرلی 
ابتدا  فتا  پلیس  اظهار کرد:  شد،  تشکیل  سایبر  فضای  در  نوین  جرائم 
در تهران فعالیت می کرد و تقریبًا در سال 90، 3 هزار و 800 مورد 
جرم سایبری به پلیس فتا ارجاع شد اما رفته رفته این روند به صورت 
تصاعدی افزایش پیدا کرد تا اینکه در سال 98، تعداد این جرائم به 140 
هزار مورد پرونده رسید که دارای شاکی بودند و جدای از جرائمی بود 

که رأسًا آنها را رصد می کردیم.
جانشین پلیس فتا با بیان اینکه احتمااًل در سال های آتی جرائم سایبری 
ادامه  شود،  بیشتر  سنتی  جرائم  از  تنوع  و  پیچیدگی  تعداد،  لحاظ  از 
این  و  است  آینده پژوهی  موضوعات  از  یکی  جرم  روندشناسی  داد: 
روندشناسی به ما می گوید در سال های آتی جرائم سایبری بیشتر خواهد 

بود.

افزایش  از  پیشگیری  برای  گوناگونی  اقدامات  ما  کرد:  تصریح  وی 
جرائم سایبری انجام می دهیم، به طور مثال رمز یک بار مصرف )رمز 
پویا( اقدامی بود که از پلیس فتا شروع و از بررسی پرونده های پلیس 
فتا، الگوریتمی استخراج شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، 
بانک مرکزی نیز این الگوریتم را در سیستم های خود پیاده سازی کرد 
غیرمجاز  برداشت  جرم  مخصوصًا  جرائم  افزایش  جلوی  شدت  به  و 

گرفته شد.
درصد   50 تا   40 حدود   ،98 سال  تا  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
جرائم ما مربوط به برداشت غیرمجاز بود، گفت: اکنون جرم برداشت 

غیرمجاز به شدت کاهش یافته است.
که  سنتی  شیوه های  به  اکنون  غیرمجاز  برداشت  شد:  متذکر  امیرلی 
پیش از این انجام می شد، صورت نمی گیرد، برای وقوع این جرم باید 
بتواند رمز پویا را  تا  باشد  اختیار مجرم  تلفن همراه فرد در  اطالعات 
را  متنوعی  اقدامات  رمز  این  به  دستیابی  برای  مجرمان  کند،  دریافت 
انجام می دهند به طور مثال یک لینک آلوده با عناوین مختلف همچون 
برنده شدن در مسابقات را به تلفن همراه فرد می فرستند، این لینک ها 
عالوه بر آلوده کردن تلفن همراه فرد و دریافت اطالعات رمز پویا، 
می تواند لیست مخاطبان فرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد و دامنه جرم را 

به صورت تصاعدی گسترش دهد.
از  شگرد  و  شیوه  این  در  پیامک ها  شد:  متذکر  فتا  پلیس  جانشین 
شماره های مشخصی ارسال می شود، هموطنان نباید به شماره های متفرقه 
اهمیت دهند و لینک را باز کنند همچنین در وهله بعد ویروس یاب های 

مطمئن وجود دارند که می توانند بدافزارها را شناسایی کنند.

جزئیات حمله با چاقو به یک پرستار 
در بیمارستان

پرستاری  نظام  معاون  نوشت:  میزان 
چاقو  حادثه  جزئیات  بیان  به  تهران 
شهدای  بیمارستان  پرستار  خوردن 

تجریش پرداخت.
جزئیات  خصوص  در  االزمنی  فرشید 
حادثه چاقو خوردن پرستار بیمارستان 
نوع  چند  ما  گفت:  تجریش،  شهدای 
که  داریم  پرستاران  علیه  خشونت 
خشونت  به  می توان  آن ها  جمله  از 
کرد.  اشاره  فیزیکی  و  رفتاری 
شغلی  امنیت  نه  ما  پرستار  همکاران 
از  تعدادی  و  امنیت جانی  نه  و  دارند 
کرده اند  آغاز  را  نیرو  تعدیل  مراکز 
و قطعًا بعد از پایان کرونا هم تعدیل 
نیروی بسیاری از مراکز آغاز می شود. 
ما امنیت شغلی را نخواستیم، اما حداقل 

باید امنیت جانی مان حفظ شود.
وی توضیح داد: یک خانم بی خانمان 
با سالح سرد به آقای بختیاری پرستار 
بیمارستان های  از  یکی  اورژانس 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
حمله کرد و این پرستار از ناحیه کمر 
تماس  طی  خوشبخاته  شد.  مصدوم 
داشتیم  پرستار  این  با  که  تصویری 
را شکر حالش  متوجه شدیم که خدا 

بهتر است.
افزود:  تهران  پرستاری  نظام  معاون 
خط  که  بیمارستان ها  اورژانس  در 
یک  چشم  و  کرونا  با  مبازره  مقدم 
آقای  به  خانمی  هستند،  بیمارستان 
حمله  تریاژ  پرستار  که  بختیاری 
فشاری  اتفاقات  اینگونه  که  کرد 
که  چرا  است  درمان  کادر  روی  بر 
گردانه  از  پرستار  یک  خود  به  خود 
مراقبت حذف می شود و فشار کاری 

و  می یابد  افزایش  پرستاران  سایر 
و  تنش  ایجاد  از  غیر  به  موضوع  این 
 ترسی است که در پرستاران به وجود 

می آید.
وی ضمن از تشکر از پرستار آسیب 
رعایت  را  حرفه ای  اخالق  که  دیده 
این  اینکه  بیان  با  همچنین  و  کرده 
به  ما  که  حرفه ای  اخالق  پرستار 
داده ایم  آموزش  آن ها  به  معلم  عنوان 
را رعایت کرد و به این خانم واکنشی 
نشان نداد، اظهار کرد: اگر این چاقوی 
این  نخاع  به  سانتی متری   ۴۰ تا   ۳۰
پرستار اصابت می کرد، موجب فلجی 

او می شد.
با  تهران  استان  پرستاری  نظام  معاون 
مسائل  این  نباید  ما  اینکه  بر  تاکید 
از  بعد  داد:  ادامه  بگیریم،  شوخی  را 
شیوع کرونا در کشور خشونت علیه 
پرستاران چندین برابر شده و به طرز 
است  کرده  پیدا  افزایش  وحشتناکی 
و این خشونت ها تنها شامل خشونت 
برخی  متاسفانه  و  نمی شود  فیزیکی 
قرار  فحاشی  مورد  پرستاران  افراد  از 

می دهند.
در  تنها  ما  اینکه  به  اشاره  وی ضمن 
مقطع کارشناسی برای ۴ سال تحصیل 
یک پرستار یک تا دو میلیارد تومان 
بسیار  متاسفانه  و  می کنیم  هزینه 
می دهیم،  دست  از  را  آن ها  راحت 
اتفاقات  این  نمونه  شد:  متذکر 
شاهد  متاسفانه  و  است  زیاد  بسیار 
همکاران  در  پرستاران  علیه  خشونت 
اورژانس  پزشکی،  فوریت های 
بیمارستان ها  و  بیمارستانی   پیش 

هستیم.

علی تکین بازیکن جوان و آینده دار 
آکادمی  بزرگساالن  تیم  به  بوشهری 

کیا پیوست.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
تکین  علی  بوشهر؛  استان  جوانان 
بازیکن جوان و آینده دار بوشهری به 
تیم بزرگساالن آکادمی کیا پیوست.

با آتیه که فصل گذشته  بازیکن  این 
در تیم امید شاهین شهرداری عضویت 

داشت به همراه مهدوی کیا در لیگ 
دسته سوم کشور حاضر خواهد بود.

توقیف کامیون و کشف تخمه قاچاق

فرمانده انتظامی خرمبید از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف 7 هزار و 
200 کیلوگرم تخمه خارجی قاچاق به ارزش 7 میلیارد ریال در آن شهرستان 

خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
علی اکبر کریمی بیان کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید جنتی فر 
شهرستان خرمبید هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی، 
بیشتر  بررسی  برای  را  آن  و  مشکوک  بار  حامل  کامیون  دستگاه  یک  به 

متوقف کردند.
وی ادامه داد: مأموران موفق شدند در بازرسی از این کامیون، 7 هزار و 200 

کیلوگرم تخمه خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کنند.
و  دستگیر  نفر  یک  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  خرمبید  انتظامی  فرمانده 
نظر  برابر  قاچاق  محموله  این  ارزش  افزود:  شد،  معرفی  قضائی  مرجع  به 

کارشناسان 7 میلیارد ریال برآورد شده است.

قهرمان خوزستانی مدال هایش را حراج می کند؟!

مدال آور جودوی پارالمپیک لندن با بیان این که شغلی ندارد و باتوجه 
گفت:   بگذارد،  حراج  به  را  مدال هایش  می خواهد  مالی  مشکالت  به 
می خواهم مدال هایم را بفروشم تا از پس مخارج همسر و فرزندم برآیم.
ایسنا  با  گفت وگو  در  عساکره  هانی  اسپورت،  خوزستان  گزارش  به 
شغل  هنوز  اما  بوده  پارالمپیکی  مدال آور  یک  این که  به  اشاره  ضمن 
ندارد، اظهار کرد: من تا از سال 2010 تا 2012 عضو ثابت تیم ملی بودم 
و در این سال ها موفق شدم به سه طالی جهانی و آسیایی و مدال برنز 
پارالمپیک دست پیدا کنم. من همه کار ممکن را برای افتخارآفرینی 
انجام دادم اما بعد از این مدال آوری ها دیده نشدم و مسئوالن کاًل به من 
پشت پا زدند، یعنی کاری از بابت شغل برای من انجام ندادند تا بتوانم 

از عهده مخارج زندگی ام برآیم.
گفت:  ندارم،  شغلی  و  بیکارم  که  است  سال  پنج  این که  بیان  با  وی 
باتوجه به  قانون مجلس در خصوص استخدام مدال آوران پارالمپیکی، 

المپیکی، جهانی و آسیایی، وقتی با مسئوالن برای استخدام در ارگانی 
اصاًل کاری  یعنی  نداریم.  به من می گویند که مجوز  صحبت می کنم، 

برای من انجام نمی دهند و این که بحث آن ها چیست، خدا می داند.
دارنده مدال برنز جودوی پارالمپیک 2010 لندن خاطرنشان کرد: زمان 
شریعتی استاندار سابق نیز از او برای استخدام درخواست داشتم اما هیچ 
اقدامی صورت نگرفت. حتی به معاونان دولت آقای روحانی نیز چندین 

بارنامه دادم ولی بازهم اتفاقی نیفتاد و کسی برای من کاری نکرد.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  به  نیز  گذشته  روز  حتی  افزود:  عساکره 
نامه دادم که آقایان نامه من را پس زدند و نامه به استانداری خوزستان 
رفت. هر روز به استانداری می روم اما کاری صورت نگرفته است. من 
درخواست شغل دارم و باتوجه به قانون مجلس باید من را استخدام کنند 

ولی این کار را انجام نمی دهند.
و  ندارم  شغلی  این که  و  زندگی ام  شرایط  به  باتوجه  کرد:   تأکید  وی 
مشکل مالی دارم، می خواهم مدال هایم را حراج کنم و بفروشم تا از پس 
مخارج همسر و فرزندم برآیم. زندگی من لبه تیغ است و باید به چه 
کسی این را بگویم.ملی پوش سابق جودوی کم بینایان و نابینایان گفت: 
من پیشنهاد مربیگری تیم ملی جودو کم بینایان را دارم اما وقتی از پس 
مخارج زندگی ام برنمی آیم، مربی تیم ملی شوم که چه شود؟ همچنین 
من با این شرایط و مشکالتی که خودم متحمل شده ام، چگونه می توانم 

بگذارم فرزندم که دارای استعداد است، وارد عرصه ورزش شود.

علوی: 
خبری از باز شدن پنجره فوالد نیست

به گزارش خوزستان اسپورت، سید محمد علوی در گفت و گو با 
ایسنا درباره روند آماده سازی تیم فوالد برای حضور در فصل جدید 
خیلی  اهواز  در  تمرینات  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  برتر،  لیگ 
جدی تر و مصمم تر از قبل در حال پیگیری است. امروز )سه شنبه( 
نیز یک بازی تدارکاتی با نفت آبادان داریم که مطمئنًا در شناخت 
بیشتر آقای ویسی از بازیکنان کمک خواهد کرد تا آرام آرام برای 

بازی با پرسپولیس در هفته اول لیگ برتر آماده شویم.
وی با بیان این که روند آماده سازی فوالد خوب بوده است، افزود: 
آقای ویسی از روند تیم ابراز رضایت دارد اما در هر صورت برای 
خوب  شناخت  با  امیدوارم  هستیم.  زمان  نیازمند  بیشتر،  هماهنگی 
از بازیکنان و شرایط خوبی وارد لیگ شویم. در حال حاضر چند 

مصدوم داریم که البته کم کم در حال اضافه شدن به تیم هستند.
سرپرست تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: فوالد روز به روز در 

تاکنون  که  تدارکاتی  بازی های  نظرم  به  و  است  شدن  بهتر  حال 
فراهم  لیگ  در  تیم  خوب  حضور  برای  را  الزم  شرایط  داشته ایم، 
کرده اند. هر چند تأکید می کنم برای بهتر شدن و رسیدن به شرایط 
ایده آل نیاز به زمان داریم.وی درباره پنجره بسته باشگاه نیز عنوان 
کرد: فعاًل خبری از باز شدن پنجره باشگاه نیست. امیدوارم پنجره 
باز شود زیرا تیم نیاز به تقویت دارد. امیدوارم این موضوع در روند 

تیم تأثیری نداشته باشد.

تجلیل از افتخارآفرینان خوزستانی
 پارالمپیک توکیو

و  اسپورت  خوزستان  گزارش  به 
از  تقدیر  مراسم  ایسنا،  از  نقل  به 
ورزشکاران و مقام آوران خوزستانی 
روز  توکیو،   2020 پارالمپیک  در 
اهواز  شهرداری  همت  با  یکشنبه 
که  شد  برگزار  جزیره  پارک  در 
متقیان،  هاشمیه  از  مراسم  این  در 
و  پاپی  اهلل  امان  سیاح،  بیت  صادق 
این  بین  فالح عیاشی، تقدیر شد. در 
نفرات، متقیان به نشان طالی پرتاب 
نیزه رسید و پاپی و بیت سیاح مدال 
نقره پرتاب نیزه را به خود اختصاص 
تیم  به همراه  دادند. همچنین عیاشی 
به  رسیدن  از  باویلچر  بسکتبال  ملی 

مدال بازماند.
کمیته  رئیس  وفا  خسروی 
پارالمپیک، مدیرکل حوزه استاندار، 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
بهزیستی،  مدیرکل  استانداری، 
اعضای  و  رئیس  اهواز،  شهردار 

شورای شهر اهواز و مدیرکل ورزش 
مراسم  این  در  خوزستان،  جوانان  و 

حضور داشتند.
همچنین محمود خسروی وفا رئیس 
مراسم،  این  در  پارالمپیک  کمیته 
زن  نقطه  ما  زبان  ورزش  در  گفت: 
توکیو، کشور  پارالمپیک  در  است؛ 
 ۱۳۰ و  ورزشکار    ۱۳۰ با  ترکیه 
میلیون جمعیت به ۲ مدال طال رسید 
 ۶۰ با  ایران  اما  شد  یکم  و  چهل  و 
دست  به  را  سیزدهم  مقام  ورزشکار 

آورد و ببینید چه ارزشی دارد.

درخواست قصاص چشم برای پسر همسایه

پرونده مردی که در جریان یک درگیری، مرد همسایه شان را از ناحیه 
یک چشم کور کرده بود با صدور جلب به دادرسی به دادگاه ارسال 

شد.
به گزارش جامعه ۲۴ ، این مرد جوان متهم است که آبان سال گذشته در 
یکی از خیابان های منطقه خلیج فارس تهران با مرد ۴۹ ساله همسایه شان 
درگیر و باعث کوری یک چشم وی شد. با تحقیق از شاکی وی به 
پلیس گفت: چند روز قبل از این ماجرا، همسرم در حال عبور از خیابان 
بود که مادر متهم که همسایه مان است سطل آبی روی وی ریخت و 
این زن همین  بعد پسر  با هم دعوا کنند. چند روز  همین باعث شده 
موضوع را کینه کرده و به هواخواهی از مادرش با من درگیر شده و با 

چاقو ضربه هایی به من زد که باعث کوری یک چشمم شد.
بعد از آن متهم بازداشت و زندانی شد. شاکی نیز برای او درخواست 
قصاص چشم کرد. متهم با گذشت ۱۱ ماه از ماجرا برای شرکت در 
آخرین جلسه بازپرسی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران 
مهمان  و  آمده  خانه  به  سرکار  از  تازه  روز  آن  گفت:  و  شد  منتقل 
داشتیم. زنگ در خانه زده شد و مادرم از خانه بیرون رفت که صدای 

مشاجره اش را با افرادی شنیدم.
بیرون آمدم و دیدم شاکی، همسرش و چند نفر دیگر آمده اند و درحال 

درگیری با مادرم هستند. 
من به هواخواهی از مادرم وارد ماجرا شده و با مرد همسایه درگیر شدم. 
مهمان هایمان هم بیرون آمده و با بقیه درگیر شدند. نفهمیدم چطور شد 
در آن دعوا مرد همسایه را زخمی کردم و باعث شدم بینایی یکی از 

چشمانش را از دست دهد.
متهم به زندان بازگشت و پرونده او با صدور جلب به دادرسی به اتهام 
استان  دادگاه کیفری یک  به  برای محاکمه  کور کردن چشم شاکی 

تهران ارسال شد.


