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زندان ایستگاه آخر اراذل و اوباش  معروف 
و سابقه دار در کازرون 

با  گفت:  کازرون  انتظامی  فرمانده 
یکی  فرماندهی  این  مأموران  تالش 
از اراذل و اوباش سابقه دار و متواری 

دستگیر و روانه دادسرا شد.
طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از 
در  داشت:  اظهار  زراعتیان  اسماعیل 
امنیت  ارتقای  طرح  اجرای  راستای 

اجتماعی و برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، مأموران انتظامی 
کازرون از خبری مبنی بر ایجاد مزاحمت و نزاع و درگیری توسط یکی 
از اراذل و اوباش حرفه ای مطلع و رسیدگی به این موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیسی موفق 
غافلگیرانه  و  ضربتی  عملیات  یک  در  را  وی  و  شناسایی  را  متهم  شدند 

دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی کازرون تصریح کرد: در بررسی از سوابق متهم جرایمی 
از قبیل رعب و وحشت، خرید و فروش مواد مخدر، سرقت و نزاع دسته 

جمعی به چشم می خورد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
مسیر  انتظامی در  نیروی  مراجع قضائی شد، تصریح کرد:  تحویل  قانونی 
تحقق این امر مهم با قاطعیت و جدیت با اراذل و اوباش و افرادی که قصد 
بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و آسایش و امنیت شهروندان را داشته 

باشند برخورد خواهد کرد.
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آن را از نابودی در امان می دارد
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رئیس هیئت هندبال استان فارس: 

بر روی رده های پایه تمرکز بسیاری داریم
با تشکیل دو آکادمی تخصصی هندبال شهید شاملی 

کازرون و شهید چمران الرستان، استعدادیابی با ساختار 
حرفه ای انجام می شود

رضا  طلوع،  روزنامه  گزارش  به 
هندبال  هیئت  رئیس  غالمشاهی 
با  و  گو  گفت  در  فارس  استان 
هندبال  فدراسیون  عمومی  روابط 
این هیئت در  اقدامات  درخصوص  
اظهار  استان  هندبال  توسعه  راستای 
کرد: هیئت هندبال استان فارس در 
سال ۹۹ با وجود شرایط بد اقتصادی 
که گریبانگیر ورزش کشور شده و 
همزمان شدن آن با بیماری منحوس 
کرونا، با برنامه ریزی جامع و مدون، 
با اتحاد و همدلی بین اعضا و استفاده 
استان  هندبال  پیشکسوتان  تجربه  از 
ناچیز  بسیار  اختالف  با  توانست 
کشور  سطح  در  برتر  هیئت  دومین 
نیروی  تیم  اینکه  بیان  با  شود.وی 
در  کازرون  شاملی  شهید  زمینی 
آسیا  باشگاه های  هندبال  رقابت های 
در  کشور  و  فارس  استان  نماینده 
فصل  در  افزود:  بود،  مسابقات  این 
شهید  زمینی  نیروی  تیم های  جدید 
شاملی کازرون و بانوان شهید شاملی 
لیگ  در  فارس  استان  نماینده  دو 
برترهندبال کشور هستند که هر دو 
تیم از شرایط بسیار خوبی در جدول 

رقابت ها برخوردار هستند.
هیئت  این  داد:  ادامه  غالمشاهی 
تمامی  در  را  خود  استانی  مسابقات 
فدراسیون  تقویم  به  توجه  با  رده ها 
به  جامع  برنامه ریزی  یک  با  و 
زمینه  در  و  کرده  برگزار  موقع 
کشوری  مسابقات  به  تیم ها  اعزام 
به  بوده  کشور  برترین های  جزو 

دو  با  استان  هیئت  که  گونه ای 
هیئت  و  جهرم  هندبال  هیئت  تیم 
نونهاالن  رده  در  الرستان  هندبال 
شرکت خواهد کرد.وی اضافه کرد: 
از شهرستان های  تیم  با سه  همچنین 
در  کازرون  و  الرستان  شیراز، 
مسابقات رده نوجوانان حضور یافتیم 
در  و  تیم  با یک  جوانان  رده  در  و 
دو  آقایان  و  بانوان  ساحلی  هندبال 

نماینده داشتیم. 
بر  تمرکز  به  همچنین  غالمشاهی 
نیز  استعدادیابی  و  پایه  بخش  روی 
اشاره کرد و گفت: هیئت استان در 
سال جاری تمام توان خود را بر روی 
نگاه  و  کرده  متمرکز  پایه  بخش 
ویژه ای به این رده دارد و در تالشیم 
با برگزاری اردوهای منظم در بخش 
استعدادهای برتر در سطح استان گام 
مهمی در این بخش برداریم.وی در 
با  همچنین  کرد:  خاطرنشان  پایان 
تشکیل دو آکادمی تخصصی هندبال 
شهید شاملی کازرون و شهید چمران 
تخصصی  استعدادیابی  الرستان، 
رده های پایه با ساختار حرفه ای انجام 
می شود و این امر نویدبخش آینده ای 
درخشان در بخش پایه در سال های 

نه چندان دور است.

پلیس فتا پایتخت زن و شوهر کالهبردار را دستگیر کرد

کشف  از  پایتخت  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
مسابقه  در  شدن  برنده  موضوع  با  تلفنی  کالهبرداری  پرونده 
خبر داد و گفت: متهمان با ترفند برنده مسابقه رادیویی اقدام به 

کالهبرداری از شهروندان می کردند.
گودرزی،  معظمی  داود  سرهنگ  فتا،  پلیس  از  ایرنا  گزارش  به 
در تشریح این خبر اظهار داشت: یکی از شهروندان به این پلیس 
با وی تماس گرفته و ضمن معرفی  مراجعه و مدعی شد خانمی 
خود بعنوان مجری رادیو با ایجاد محیطی شبیه به صدای استودیو 
رادیویی  مسابقه  برنده  شما  که  کرده  اعالم  فریبنده  اقدامات   و 

شده اید.    
وی خاطرنشان کرد: مجرم با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباخته 
را متقاعد کرده که جهت دریافت جایزه خود سریعًا به نزدیکترین 
دستگاه خودپرداز محل زندگی مراجعه کند و پس از وارد کردن 
کارت عابر بانک به دستگاه کدهای مختلفی را که مجرم از پشت 
تلفن به وی اعالم می کرده است وارد کنند، شاکی با یک غفلت 
و  بانکی  کارت  موجودی  تمامی  سرقت  متوجه  نهایت  در  ساده 

خالی شدن حساب خود می شود.
سرهنگ گودرزی با بیان اینکه موضوع در دستور کار متخصصان 
اقدامات  از  پس  کرد:  تصریح  گرفت،  قرار  پایتخت  فتا  پلیس 
تخصصی و تحقیقات سایبری متهمان که یک زن و شوهر بودند 
جنوبی  مناطق  از  یکی  در  قضایی  تشریفات  از  پس  و  شناسایی 

تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.
افراد  این  کالهبرداری  شیوه های  است  ممکن  افزود:  وی 

می کنند  عمل  شیوه  یک  به  نهایت  در  اما  باشد  متفاوت  مجرم 
تمام  ماهرانه  ترفندهای  با  مخاطبان،  شدن  برنده  اعالم  با  و 
دریافت  را  افراد  بانک  عابر  یا کارت  و  بانکی  اطالعات حساب 
افراد  حساب  از  برداشت  به  اقدام  آن  از  استفاده  با  و   کرده 

می کنند.
همان  کرد:  توصیه  شهروندان  به  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  رئیس 
هیچ  به  است  شده  داده  هشدار  پلیس  توسط  دفعات  به  که  گونه 
دستگاه  پای  در  حضور  به  نیازی  جایزه  دریافت  جهت  عنوان 
و  نیست  بانکی  کارت  محرمانه  اطالعات  دادن  یا  و  عابربانک 
می نمایند  درخواست  شهروندان  از  را  موارد  این  که  تماس هایی 
هرگونه  می توانند  همچنین  شهروندان  است،  کالهبرداری  قطعًا 
 موارد مشکوک را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا ناجا به آدرس  

www.cyberpolice.ir  اطالع رسانی نمایند.

سفر به عراق، شرط بخشش 
عروس ایرانی

حکم زندان زن جوان که متهم است 
همسر عراقی خود را با شلیک گلوله 
اولیای دم  اعتراض  با  رسانده  قتل  به 
محاکمه  دوباره  تا  شد  شکسته 
شرط  رضایت  برای  اولیای دم  شود. 
گذاشته اند که قاتل باید به عراق سفر 

کند.
تهران،  دولت  خیابان  ساکنان 
صدای  شنیدن  با   ۹۶ اردیبهشت 
شلیک گلوله ماجرا را به پلیس خبر 
محل  در  مأموران  حضور  با  و  دادند 
با  عراقی  ساله  مرد ۴۲  مشخص شد، 

شلیک گلوله به قتل رسیده است.
مشخص  زود  خیلی  ضارب  هویت 
ایرانی  همسر  ساله،   ۲۴ صفورا  شد؛ 
این مرد، شوهرش را به قتل رسانده 

بود.
او در خانه مادربزرگش دستگیر شد 
و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد 
گفت:  قتل  از  انگیزه اش  درباره  و 
موسی دوست پدرم بود و من به دلیل 
عالقه ای که به او داشتم به عراق رفته 
و با هم ازدواج کردیم. ابتدا زندگی 
رفتارش  ناگهان  اما  داشتیم  خوبی 

تغییر کرد.
کتک  مرا  و  داشت  بزن  دست  او 
می زد و این اواخر هم تهدید می کرد 
و  می برد  عراق  به  خود  با  را  بچه ها 
باشم.  بچه هایم  کنار  نمی گذاشت 
روز حادثه اسلحه موسی داخل کیفم 
بود. در خیابان با هم دوباره مشاجره 
کرده و من با اسلحه به طرفش شلیک 

کردم.
کیفری  دادگاه  به  پرونده  ادامه،  در 
استان تهران فرستاده شد و اولیای دم 
به  حاضر  دیه  دریافت  برابر  در 
سه  مدت  در  متهم  اما  شدند  گذشت 

سال نتوانست دیه را بپردازد.
با  دم  اولیای  وکیل  دلیل  همین  به 
مراجعه به دادگاه اعالم کرد: اولیای 
دم به خاطر بچه های صفورا حاضر به 
دیه رضایت  به  و  نیستند  او  قصاص 

دادند اما او دیه را پرداخت نکرده و 
اولیای دم  نکند  عمل  تعهدش  به  اگر 
خواهند  قصاص  درخواست  او  برای 

کرد.
در ادامه متهم و وکیل  مدافعش مدعی 
وجه المصالحه  اینکه  دلیل  به  شدند: 
چند  در  و  تعیین  شده  دالر  براساس 
دالر  قیمت  افزایش  گذشته  ماه 
نتواند به تعهد خود عمل  باعث  شده 
 ۱۰ حدود  وجه المصالحه  میزان  کند. 
میلیارد تومان  شده که سعی می کنند 
به  آن  پرداخت  سر  بر  اولیای دم  با 

توافق برسند.
در جلسه دادگاه صفورا اعالم کرد با 
اولیای دم به توافق رسیده با پرداخت 
و  بگیرد  را  فرزندانش  حضانت  دیه 

آنها هم رضایت دهند.
با تائید این توافق از سوی اولیای دم، 
زندان  و  دیه  پرداخت  به  جوان  زن 
با  اولیای دم  وکیل  شد.  محکوم 
متهم  گفت:  حکم  این  به  اعتراض 
و  نکرده  پرداخت   را  دیه  هنوز 
گذشت آنها مشروط به پرداخت دیه 

بوده است.
در  رأی  اعتراض،  این  بررسی  با 
دیوان عالی شکست تا صفورا دوباره 
یک  کیفری  دادگاه  پنجم  شعبه  در 

استان تهران محاکمه شود.
است  قرار  حالی  در  جوان  زن 
می گوید:  وکیلش  که  شود  محاکمه 
برای  گذاشته اند  شرط  اولیای دم 
عراق  به  باید  صفورا  دیه،  پرداخت 
قصد  آنها  می رسد  نظر  به  برود. 
بعد  و  کشانده  آنجا  به  را  او  دارند 
محکوم  اعدام  به  و  کرده   محاکمه 

کنند.

۴ نفر از سرشبکه های اصلی یک شرکت با بیش از هزار میلیارد 
کالهبرداری در آبیک قزوین دستگیر شدند.

به گزارش حادثه نیوز، سردار علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان 
قزوین گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت سرشبکه های 
در  خارجی  سرمایه گذاری  شرکت  قالب  در  هرمی  شرکت  یک 
شهر آبیک، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 

این شهرستان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با انجام 
آبیک  شهر  در  را  متهمان  فعالیت  محل  و  مخفیگاه  فنی  اقدامات 
به  مراجعه  با  مأموران  از  اکیپی  ادامه  در  افزود:  شناسایی کردند، 
محل مورد نظر و اطمینان از صحت خبر، پس از هماهنگی با مقام 
قضائی وارد مخفیگاه متهمان شده و در عملیاتی غافلگیرانه ۴ نفر از 

سرشاخه های اصلی این شرکت هرمی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اعتراف متهم به فعالیت 
شرکت  این  در  کاذب  سرمایه گذاری  جذب  زمینه  در  گسترده 
هرمی خارجی، اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته، بیش از ۲۲ 
نفر از مالباختگان این پرونده که حدود هزار میلیارد ریال تا این 

لحظه در شرکت هرمی سرمایه گذاری کرده بودند، شناسایی شدند.
و  زیرمجموعه  تعداد  شدن  مشخص  به  اشاره  با  ابراهیمی  سردار 
جایگاه هر کدام از افراد در هرم، گفت: پس از تکمیل تحقیقات 
اقدامات  انجام  برای  مناسب  قرار  با  و  اعزام  دادسرا  به  متهمان 

تکمیلی به پلیس آگاهی استان قزوین منتقل شدند.
فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه اغلب افرادی که طعمه 
این باندهای کالهبرداری می شوند جوانان جویای کار هستند، بر 
نظارت بیشتر خانواده بر رفتار و عملکرد جوانان و نوجوانان تأکید 

کرد.

کالهبرداری هزار میلیاردی یک شرکت هرمی در قزوین

دعوت از بانوی نوجوان استان به اردوی تیم ملی هندبال بانوان کشور

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  هندبال  هیئت  نایب رئیس  فر  تیموری 
نوجوانان  هندبال  ملی  تیم  اردوی  به  استان  نوجوان  بانوی  دعوت 

کشور خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
نایب رئیس  فر  تیموری  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  جوانان  و 
هیئت هندبال کهگیلویه و بویراحمد از دعوت بانوی نوجوان استان 

به اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور خبر داد.
و  کهگیلویه  استان  هندبال  هیئت  نایب رئیس  فر،  تیموری  پریسا 
بویراحمد با بیان این خبر در گفتگو با پایگاه خبری ورزش استان 
بانوان  نوجوانان  هندبال  ملی  تیم  آمادگی  اردوی  دهمین  گفت: 

کشور به میزبانی استان یزد در شهر بافق برگزار می شود.
تیموری فر، نایب رئیس هیئت هندبال استان کهگیلویه و بویراحمد 
افزود: این اردو از ۱۵ تا ۱۹ آذرماه به میزبانی استان یزد در شهر 
بافق برگزار می شود.نایب رئیس هیئت هندبال استان از دعوت مریم 
حسینی بانوی هندبالیست گچسارانی به این اردو خبر داد و تصریح 
کرد: دعوت شدگان به این اردو باید روز دوشنبه پانزدهم آذرماه 
خود را به سرپرست کالس به آدرس بافق، جنب شهرک مسکونی 

آهن شهر، هتل نیکان معرفی کنند.

تیموری فر، نایب رئیس هیئت هندبال کهگیلویه و بویراحمد ضمن 
آرزوی موفقیت برای این بانوی هندبالیست استان بیان داشت: در 

این اردو ۲۳ بازیکن از استان های مختلف کشور حضور دارند.
صونا  اعزام  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  هندبال  هیئت  نایب رئیس 
بیداد و بهاره ایزدگشب دو بانوی هندبالیست استان به همراه تیم 
کشور  میزبانی  به  جهان  زنان  رقابت های  در  شرکت  جهت  ملی 
اسپانیا خبر و تصریح کرد: بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال 
برگزار  اسپانیا  میزبانی  به  آذر   ۲۸ تا   ۱۰ از  جهان  زنان  قهرمانی 
می شود. در این مسابقات ۳۲ تیم حضور دارند که در هشت گروه 
 C با هم رقابت خواهند کرد. تیم ملی هندبال زنان ایران در گروه
ایران،  است.  هم گروه  قزاقستان  و  نروژ  رومانی،  با  مسابقات  این 
قزاقستان، ازبکستان، ژاپن، چین و کره جنوبی سهمیه آسیا در این 

مسابقات هستند.

برای اولین بار در رشته های توپی؛

خوزستان میزبان مسابقات بین المللی هندبال شد
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان 
مسابقات  در  شوشتر  میزبانی  از 

بین المللی هندبال خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان خوزستان، افشین حیدری در 
مسابقات  این  کرد:  اظهار  باره  این 
تیم های  با حضور  تا ۲۰ دی ماه   ۱۰
داخلی و خارجی به میزبانی شوشتر 

برگزار می شود.
تیم های  حضور  به  اشاره  با  وی 
رقابت ها،  این  در  شرکت کننده 
عراق،  گرجستان،  ترکیه،  گفت: 
ازبکستان، خوزستان و تیم های ملی 
جوانان و نوجوانان در این مسابقات 

حضور خواهند داشت.
ظرفیت  به  باتوجه  کرد:  بیان  وی 
وضعیت  بهبود  و  خوزستان  هندبال 

اجازه  کسب  با  و  کرونا  نظر  از 
رقابت های  این  کرونا،  ستاد  از 
میزبانی  خوزستان  در  را  بین المللی 

خواهیم کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان 
که  است  بار  اولین  برای  گفت: 
خوزستان در رشته های توپی میزبان 
مسابقات بین المللی می شود و مطمئنًا 
پیشرفت  و  رشد  در  میزبانی  این 
تأثیر  استان  هندبال  بیشتر  چه  هر 

بسیاری خواهد داشت.

دختران فارس مقام سوم قایقرانی اساللوم کشور را از آن خود کردند

بر سکوی  فارس  تیم دختران جوان  بار در کشور،  نخستین  برای 
سوم مسابقات قایقرانی اساللوم قهرمانی کشور ایستادند.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس، رئیس هیئت قایقرانی استان فارس درخصوص این 
رقابت ها اظهار داشت: رقابت های قایقرانی اساللوم بانوان قهرمانی 
کشور گرامی داشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
البرز، کرمانشاه،  استان شامل قزوین،  قایقرانان ۹  با حضور  ایران 

تهران، فارس، زنجان، اصفهان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد 
در رودخانه کرج برگزار شد که در رده سنی بزرگساالن تیم تهران 
با ۱۶ امتیاز و با تایم بهتر نسبت به تیم بعد قهرمان شد، قزوین هم 
با ۱۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و اصفهان با ۱۱ امتیاز جایگاه 

سوم را به دست آورد.
محمدحسین همت یار افزود: در رده سنی جوانان نیز تیم البرز با 
۱۸ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، قزوین با ۱۳ امتیاز نایب 
قهرمان شد و تیم فارس با ۱۰ امتیاز جایگاه سوم کشور را به خود 
اختصاص داد که این مقام نخستین عنوان کشوری دختران جوانان 

فارس در این رشته ورزشی است.
به گفته رئیس هیئت قایقرانی استان، تیم فارس در رده سنی جوانان 
با  رجایی  فاطمه  نازنین  و  دهقان  مهسا  صادقی،  غزل  ترکیب  با 
دوره  این  سوم  مقام  کسب  به  موفق  ساریخانی  فاطمه  مربیگری 
باالیی  بسیار  سطح  از  رقابت ها  این  آنکه  ضمن  شد  مسابقات  از 

برخوردار بود.

باز  بدمینتون  شعیب پیشه  رضا 
جهرمی به مسابقات انتخابی تیم ملی 

بدمینتون دعوت شد.
طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
اداره کل ورزش  روابط عمومی  از 
رئیس  خداجو  فارس،  جوانان  و 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 
شعیب پیشه  رضا  گفت:  جهرم 
بازیکن  برترین  و  جهرمی  بازیکن 
بدمینتون فارس در رده سنی جوانان 
نامه ای از سوی هیئت بدمینتون  در 
نماینده  تنها  عنوان  به  فارس  استان 
مسابقات  در  شرکت  برای  استان 

آذرماه   ۱۲ تا  که  ملی  تیم  انتخابی 
می شود  برگزار  تهران  میزبانی  به 
مهدی  افزود:  شد.خداجو  دعوت 
فاخر بعنوان سرپرست و مربی، این 
بازیکن را در مسابقات انتخابی تیم 

ملی همراهی می کند.

دعوت بدمینتون باز جوان جهرمی به مسابقات 
انتخابی تیم ملی

کشف 22 کیلو تریاک در بلوار زرهی شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف 22 کیلو 
تریاک و دستگیری 2 قاچاقچی در یکی 

از محله های این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ فرج شجاعی افزود: 
شهرستان  بوستان   19 کالنتری  مأموران 
مطلع  تخصصی  و  فنی  اقدامات  با  شیراز 
شدند دو نفر در بلوار زرهی اقدام به خرید 

و فروش مواد مخدر به صورت گسترده می کنند که موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و موفق 
شدند در این خصوص 2 نفر که با یک سواری سمند در حال فروش مواد 
مخدر بودند را شناسایی و آنان را با اقدامات فنی و تخصصی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو و منزل متهمان 
22 کیلو تریاک کشف شد، خاطرنشان کرد: قاچاقچیان برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.


