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پیامبر گرامی اسالم(ص) :
توبه از گناه آن است
که دیگر به آن گناه برنگردی
نهج الفصاحه 1068 ،

بازگشایی پیست اسکی اداره ورزش سپیدان
مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان عالیشهر
رسمًا معرفی شد
ستار خواجه به عنوان مدیرعامل
جدید باشگاه سپاهان عالیشهر
معرفی شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان استان بوشهر؛ باشگاه سپاهان
عالیشهر که روند تحولی و خوبی
را طی میکند ،با برگزاری مراسمی
با حضور بازیکنان و خانوادهها
مدیرعامل جدید را معرفی کرد.
در این مراسم که هم جهت تقویت
روحیه ،همدلی و نشاط نوجوانان
باشگاه برگزار شده بود ،حسن
غالمی مجری طنزپرداز استان و
کشور ،دو اسطوره فوتبال ساحلی
کشور و جهان ،مسلم مسیگر و
مصطفی کیانی هم حضور داشتند.
در پایان این مراسم علی مرادی
مالک باشگاه ،ستار خواجه را به
طور رسمی به عنوان مدیرعامل

جدید باشگاه سپاهان معرفی نمود،
علی مرادی با بیان اینکه هدف ما
استفاده از مدیریت جوان و بومی
در باشگاه هست ،ستار خواجه از
جوانان تحصیلکرده و بومی شهر
که دارای ظرفیت خوبی هست
برای سیر موفقیت باشگاه به عنوان
مدیرعامل معرفی نمودهایم.
دو بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی
ایران با بیان نکاتی به بازیکنان
سپاهان روحیه خوبی را به محل
تمرین این باشگاه آوردند و در
پایان عکسهای یادگاری با
نوجوانان شهر انداختند.

محمد باقر عزیزمنش رییس اداره ورزش و جوانان سپیدان از
بازگشایی پیست اسکی این شهرستان بر روی عالقمندان و
ورزشکاران خبرداد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان فارس ،محمد عزیزی منش با اعالم این خبر گفت :با توجه
به بارش رحمت الهی پیست اسکی اداره ورزش و جوانان شهرستان
سپیدان آماده میزبانی از ورزشکاران و عالقمندان به ورزشهای
زمستانی است.
وی ادامه داد :این پیست اسکی در  ۵کیلومتری جاده سپیدان کمهر
واقع شده و همه روزه با امکانات ،تلسکی ،اجاره تجهیزات اسکی،
رستوران و دیگر امکانات رفاهی آماده خدمات رسانی به ورزش
دوستان است.
رئیس اداره ورزش و جوانان سپیدان با اشاره به لزوم توجه به موارد
ایمنی در ورزشهای زمستانی گفت :متأسفانه عدم توجه به نکات
ایمنی و پدیده تیوب سواری موجب صدمات جبرانناپذیری شده
است.

عزیز منش با ذکر لزوم آموزش ورزش دوستان گفت :دوستداران
ورزشهای اسکی ،اسنوبرد میتوانند با مراجعه به این پیست از
آموزش مربیان مجرب بهرهمند شوند.
این مقام مسئول در پایان بیان داشت :پیست اسکی و مجموعه
پوالدکف سپیدان با امکانات کامل رفاهی و اقامتی نیز از دیگر
پتانسیلهای ورزشهای زمستانی و گردشگری ورزشی در سطح
شهرستان سپیدان است.

اهواز میزبان اردوی تیم ملی دو و میدانی میشود
وی بااشاره به اسامی ورزشکاران حاضر در این اردو ،گفت :هاجر
صفرزاده ،امیر خسروانی ،علی شمشیری ،امید ظریف ،مهدی اوالد،
سامان پاکباز ،علی پیروج ،نورمحمد آخی ،امیرحسین علیپور،
وحیدعلی نجیمی و مهرداد مرادی ،ورزشکاران دعوت شده به این
اردو هستند.
رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان خوزستان عنوان
کرد :اردوی تیمملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان تا 15
بهمنماه در اهواز ادامه خواهد داشت که ماشاءاهلل طاهری از
خوزستان نیز به عنوان سرپرست فرهنگی در این اردو حضور
خواهد داشت.
وی با بیان اینکه میزبانی چنین اردوهایی برای استانها نکات
مثبتی در بردارد ،افزود :چنین اردوهایی و ورود مربیان تیمملی
به استانها میتواند در باالبردن سطح کیفی آن رشته در استان
کمک کند.
ما برای هیئت برنامههایی خوبی در نظر داریم و امیدوارم
بتوانیم با همکاری مسئوالن و حمایتهایی که میشود ،شرایط
بهتری را برای رشد و پیشرفت ورزشکاران خوزستانی فراهم
کنیم.

گناوه میزبان مسابقات آلتیمت فریزبی
آقایان جام شهدای خلیج فارس
مسابقات آلتیمت فریزبی آقایان
جام شهدای خلیج فارس به میزبانی
شهرستان گناوه برگزار میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان استان بوشهر؛ رئیس
کمیته فریزبی استان بوشهر گفت:
مسابقات آلتیمت فریزبی آقایان
جام شهدای خلیج فارس به میزبانی
شهرستان گناوه برگزار میشود

میالد حیاتی افزود :این مسابقات
روز پنجشنبه  30دی ماه در زمین
چمن آموزش و پروش گناوه
برگزارمی شود.

اولین مرحله اردوی متمرکز تیمملی دو و میدانی نابینایان و
کم بینایان در اهواز برگزار میشود.
به گزارش خوزستان اسپورت ،وحید انصاری رییس هیئت
ورزشهای نابینایان و کم بینایان خوزستان در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :نخستین اردوی تیمملی دو و میدانی نابینایان
و کم بینایان برای کسب آمادگی جهت حضور در بازیهای
پاراآسیایی  2022هانگژو چین از  30دیماه در اهواز آغاز خواهد
شد.
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بانوی شیرازی مربی تیم ملی اسکواش
نوجوانان ایران شد

نگاره پورصالحی بانوی شیرازی
به عنوان مربی تیم ملی اسکواش
نوجوانان ایران انتخاب شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان فارس به نقل از روابط
عمومی فدراسیون اسکواش ،با
هدف بهرهگیری از حداکثرتوان
مربیان مطرح و همراه با سیاستهای
فدراسیون ،طبق تصمیمات شورای
سیاستگذاری تیمهای ملی فدراسیون
و بنا به پیشنهاد مربیان ارشد تیم ملی

بزرگساالن بانوان ،نگاره پورصالحی
مربی تیم ملی نوجوانان شد.
نگاره پورصالحی اهل استان فارس
بوده و دارای سوابق قهرمانی در
اسکواش است دارای مدارک سطح
یک مربیگری جهانی اسکواش و
حضور در سطح دو جهانی و دارنده
سطح  3ملی مربیگری اسکواش است
و آخرین مسئولیت وی کمکمربی
تیمهای ملی بانوان بوده است
حکم وی در محل فدراسیون به
وی اعطا و در گام نخست حکم
مربیگری وی تا پایان خرداد 1401
بوده که با تأیید مربیان ارشد و
کادر فنی به جرگه مربیان ملی ثابت
خواهد پیوست.
وی به همراه نازلی امانی پور هدایت
نوجوانان را عهدهدار میشود.

اردوی تیم ملی فوتبال هفتنفره در بوشهر
برگزار میشود
ملی پوشان تیم ملی فوتبال
هفتنفره کشورمان از یکم بهمن
ماه وارد اردوی آمادگی میشوند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان استان بوشهر؛ پنجمین
مرحله اردوی آمادگی تیم ملی
فوتبال هفتنفره از یکم تا هشتم
بهمن ماه در بوشهر با حضور ۱۸
بازیکن برگزار خواهد شد.
در این اردو از استان بوشهر
ورزشکاران حسن صفری ،حسین

تیزبر و علیشاه طارمی بعنوان مربی
تیم ملی وحضور خواهند داشت.
همچنین محمد باصولی از استان
نیز سرپرستی این اردو را بر عهده
دارد.

حـــــــــوادث
گیر کردن در مرداب هوس نتیجه
زمزمههای شیطانی
به گزارش جامعه  ،۲۴زن  ۳۸سالهای
که مدعی بود شوهرش به گاوصندوق
منزل او دستبرد زده و اکنون نیز
تهدید به انتشار تصاویر دخترم در
فضای مجازی میکند ،به کارشناس
اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد
گفت :وقتی در رشته ادبیات فارسی
تحصیالتم به پایان رسید به طور سنتی
با جالل ازدواج کردم او کارمند بود
و به من عشق میورزید من هم به
امور خانه داری مشغول شدم و با به
دنیا آمدن دخترم روزگار شیرینی را
سپری میکردم تا این که پای "همت"
به زندگی ما باز شد.او از دوستان
صمیمی همسرم بود و یک سال قبل
از ما ازدواج کرده بود روزی که تولد
دو سالگی دخترم را جشن گرفتیم او
نیز به همراه همسر و فرزند خردسالش
به جشن تولد آمد و این گونه رفت و
آمد خانوادگی ما در حالی آغاز شد که
همسرم اعتماد زیادی به همت داشت
به همین دلیل حتی در نبود همسرم نیز
به منزل ما میآمد و با کنایه و اشاره به
من ابراز عالقه میکرد .او با بیان این
ضرب المثل که همیشه خربزه خوب
را خر میخورد ،از زیباییهای ظاهری
و مهربانیهای من تمجید میکرد و
مدعی بود جالل لیاقت چنین زن با
کماالتی را ندارد .خالصه او گاه و بی
گاه به منزلم میآمد و با زمزمههای
شیطانیاش ذهن و افکار مرا به هم
میریخت .به طوری که دیگر شوهرم
را در حد و اندازه خودم نمیدیدم و
به او بی مهری میکردم.وسوسههای
شیطانی او به جایی رسید که باالخره
تصمیم به طالق از جالل گرفتم این
درحالی بود که همت نیز بدون
هیچ دلیلی همسرش را طالق داد و
سرپرستی فرزندش را نیز به همسرش
سپرد .من هم با بهانه گیریهای بیهوده
و روابط سرد عاطفی جالل را مجبور
کردم تا مرا طالق بدهد با آن که در
قلب خودم جالل را دوست داشتم چرا
که او هیچ گاه به من بی احترامی
نمیکرد و از رفتارهای عجیب و

غریب من در حیرت بود خالصه با
ترفندهای شیطانی همت در حالی از
همسرم طالق گرفتم که او بعد از
این ماجرا مدام مزاحم من میشد و
درخواست ازدواج میکرد ،ولی با
تعریف و تمجیدهایی که از من کرده
بود او را نیز شایسته ازدواج با خودم
نمیدیدم چرا که نه شغل درست و
حسابی داشت و نه تیپ و قیافهای که
مرا به این ازدواج متقاعد کند با این
حال همت دست بردار نبود و هر روز
کاخی از خوشبختیهای خیالی برایم
بنا میکرد تا این که برای مشاوره
نزد فردی رفتم که خود را کارشناس
خانواده معرفی میکرد و مدعی بود در
امور ازدواج و طالق فردی کارآزموده
و خبره است ،اما راهنماییهای غلط او
زندگی و آیندهام را به نابودی کشاند.
او گفت :برای رهایی از مزاحمتهای
همت برای مدتی به عقد موقت او در
بیایم .من هم به نظر او عمل کردم و
به عقد موقت همت درآمدم ،اما در
همین مدت کوتاه رفتارهای خیانت
آمیز و پرخاشگریهای وحشتناکی از
او دیدم که تحمل آنها برایم سخت
بود .اگرچه چندین بار قلم بخشش
بر خطاهایش کشیدم تا شاید به
یک زندگی رؤیایی برسم ،ولی همه
این آرزوها پوچ و بیهوده بود چرا
که همت با زنان دیگری نیز ارتباط
داشت و من تازه فهمیدم چه اشتباه
بزرگی مرتکب شدهام در این شرایط
تصمیم گرفتم برای همیشه همت را
از زندگیام بیرون کنم به همین دلیل
در خانهام را قفل کردم و دیگر او را
به زندگی مشترکمان راه ندادم ،ولی
روز بعد از این حادثه زمانی که به
همراه دخترم به خانه بازگشتم متوجه
سرقت طالها ،مدارک و گوشی دخترم
شدم از آن جایی که گاو صندوق و در
اتاق با کلید باز شده بود ،دریافتم که
این سرقت را همت انجام داده است.
چند ساعت بعد پیامکی برایم فرستاد و
تهدید کرد تصاویر خصوصی دخترم
را در فضای مجازی منتشر میکند.

متهم:

آزادم کنید تا دیه را بپردازم
پسری که در نوجوانی به اتهام قتل محاکمه و به پرداخت دیه
محکوم شده بود ،با درخواست اعسار از قضات خواست او را آزاد
کنند تا با کار کردن مبلغ دیه را فراهم کند.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایران ،رسیدگی به این پرونده
از بهمن سال  95با گزارش یک درگیری در تاالر عروسی واقع
در بلوار الغدیر آغاز شد .پس از آن مأموران کالنتری  151یافت
آباد به محل اعزام شدند .با بررسیهای اولیه مشخص شد جوان 24
سالهای به نام خسرو هنگام اجرای رقص محلی و چوب بازی با
ضربه چاقو به قتل رسیده است.
پس از آن پلیس به سراغ تصاویر دوربینهای مداربسته تاالر رفت
و در بازبینی آن مشخص شد که پسر  14سالهای با چاقو ضربهای به
قفسه سینه مقتول زده و بعد از آن هم متواری شده است.
به این ترتیب در کمتر از  48ساعت پسر نوجوان بازداشت شد و
به اتهامش اعتراف کرد وی در توضیح ماجرا گفت :خسرو با پدرم
درگیر شد و با چاقو به او حمله کرد و من به حمایت از پدرم ،با
چاقو یک ضربه زدم و بعد هم فرار کردم.
پس از اعترافهای متهم و تکمیل تحقیقات ،پرونده برای رسیدگی
به شعبه  5دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه نماینده دادستان درخواست صدور حکم قانونی
برای متهم را مطرح کرد و در ادامه اولیایدم خواستار صدور حکم
قصاص شدند.پس از آن متهم ضمن رد اتهام قتل عمد عنوان کرد:
من فقط در حمایت از پدرم با چاقو یک خط روی بدن خسرو
انداختم و او را نکشتم و اتهامم را هم قبول ندارم .در ادامه  2شاهد

ماجرا هم اظهارات متهم را تأیید کردند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را با توجه به سن کم
و به دلیل آنکه حرمت قتل را درک نکرده بود به پرداخت دیه
و حبس محکوم کردند که این حکم با اعتراض اولیای دم مواجه
شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت اما قضات دیوان حکم را
تأیید کردند.
 5سال پس از این ماجرا درحالی که متهم در آستانه  20سالگی قرار
دارد وی با ارسال نامهای به قضات شعبه  5دادگاه کیفری استان
تهران عنوان کرد که توان پرداخت دیه را ندارد و درخواست اعسار
دارد .قضات پس از بررسی این درخواست با آن موافقت کردند و
متهم در جلسه دادگاه با دو شاهد حضور پیدا کرد .وی در توضیح به
قضات گفت :وضعیت خانواده من به لحاظ اقتصادی مناسب نیست
و وقتی هم من در زندان باشم امکان پرداخت دیه را ندارم از اینرو
از قضات میخواهم با آزادیام موافقت کنند تا بتوانم با کارکردن
دیه مقتول را بهصورت قسطی پرداخت کنم .پس از آن هم  2شاهد
اظهارات او را تأیید کردند و در پایان جلسه قضات برای صدور
رأی وارد شور شدند.

کالهبرداری وکیل قالبی با ترفند جعل حکم دادگاه
به گزارش حادثه  ، 24اعضای باند کالهبرداری با راهاندازی
مؤسسه جعلی داوری ،پیگیری پروندههای حقوقی طعمههایشان را
به عهده میگرفتند و با جعل احکام دادگاهها به نفع آنها ،دست به
کالهبرداری میزدند.
راز اعضای این باند زمانی فاش شد که فردی پرونده حقوقیاش را
به این مؤسسه واگذار کرده بود و وقتی برای پیگیری ماجرا نزد
آنها رفت ،دادنامهای دریافت کرد که نشان میداد دادگاه ،حکم را
به نفع او صادر کرده و پروندهاش مختومه شده است .این فرد اما
مدتی بعد متوجه شد دادنامهای که از مؤسسه داوری دریافت کرده
جعلی است و متهمان با جعل حکم دادگاه ،او را فریب داده و از
وی کالهبرداری کردهاند.
با شکایت این فرد ،تیمی از مأموران حفاظت و اطالعات دادگستری
استان آذربایجان غربی وارد عمل شده و با شناسایی مؤسسه مورد
نظر ،راهی آنجا شدند.ناصر عتباتی ،رئیسکل دادگستری آذربایجان
غربی با بیان این خبر گفت :در بررسیها مشخص شد ،خانمی با
همراهی متهم دیگری که خود را وکیل معرفی میکرده ،با اخذ
وکالت کاری از مشتریانشان و ارائه تعهدنامه پیگیری امورحقوقی
به آنها ،از این افراد مبالغی دریافت میکردند تا پروندههای

حقوقیشان را به نتیجه برسانند .اما وقتی مالباختگان بعد از مدتی
بهمنظور پیگیری نتیجه مجددًا به دفتر مؤسسه مراجعه میکردند،
یکی از متهمان دادنامههای جعلی را از سیستم رایانه خود که مربوط
به یکی از شعب دیوانعالی کشور بود استخراج و به آنها تحویل
میداد.رئیسکل دادگستری استان افزود :با دستور دادستانی ،متهمان
به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آرای قضایی و کالهبرداری
و امیدوار کردن مردم به انجام امور واهی و اخذ مبالغی از مراجعان،
دستگیر و اقالم دفتر آنها نیز توقیف شد.
عتباتی ادامه داد :در بازرسی از دفتر و رایانههای متهمان ،تعداد
زیادی پرونده که در پوشش داوری طرح شده بودند کشف و
مشخص شد که موضوعات این پروندهها اص ً
ال در صالحیت داوری
نیست و  2متهم مذکور با همکاری متهم سوم که دارای چندین
فقره سابقه کیفری در زمینه کالهبرداری و جعل اسناد نیز هستند
با باند و جلب اعتماد مردم ،با اقدام متقلبانه اقدام به کالهبرداری
به مبلغ یک میلیارد تومان از آنها کردهاند که هم اکنون بیش از
 ۲۵نفر فریب آنها را خوردهاند و از این افراد در شعبه  ۲بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب ارومیه شکایت کردهاند که شکایت آنها
در حال رسیدگی است.

زنان کالهبردار در دام پلیس فسا
فرمانده انتظامی فسا گفت :با تالش مأموران
این فرماندهی  4زن که با تشکیل صندوق
وام خانگی مبلغ  20میلیارد و  600میلیون
ریال کالهبرداری کرده بودند دستگیر
شدند.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از پلیس
فارس ،سرهنگ محمدهاشم قسام در تشریح
این خبر اظهار کرد :در پی دریافت پرونده
قضائی با موضوع کالهبرداری در قالب راهاندازی صندوق وام خانگی در
شهرستان فسا ،پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کالنتری 12
معلم قرار گرفت.
وی ادامه داد :با پیگیریهای تخصصی ،افسران پلیس موفق شدند  3صندوق
وام خانگی شناسایی و  4نفر که با ترفندهای خاص از اعضای صندوق
کالهبرداری کرده بودند را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی فسا با اشاره به شناسایی  150نفر عضو مالباخته ،افزود:
متهمان دستگیر شده در ابتدای راهاندازی صندوق برای جلب اعتماد
شهروندان به چند نفر وام اعطا کرده ولی به مرور زمان به بهانههای مختلف
از پرداخت وام به سایر افراد ممانعت کردهاند.سرهنگ قسام با بیان اینکه
متهمان در بازجویی اولیه به  20میلیارد و  600میلیون ریال کالهبرداری اقرار
و سپس روانه دادسرا شدند ،به شهروندان توصیه کرد :به منظور جلوگیری از
سوءاستفاده و کالهبرداری برخی افراد سودجو ،از عضویت در صندوقهای
وام خانگی (افراد ناشناس) خودداری و در صورت نیاز از صندوقهای
قرضالحسنه دارای مجوز اقدام به دریافت وام کنند.

کشف تریاک در دبیران

فرمانده انتظامی زریندشت از
کشف  17کیلو و  500گرم
تریاک و دستگیری  2نفر در
شهر دبیران خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه
طلوع از پلیس فارس ،سرهنگ
حمیدرضا صالحیفر افزود:
مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر زریندشت با اقدامات فنی
و تخصصی مطلع شدند فردی در منزل پدر خود در شهر دبیران اقدام به
خرید و فروش تریاک میکند که موضوع را به صورت ویژه در دستور
کار خود قرار دادند.
وی افزود :ماموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و
در بازرسی از آن منزل 17 ،کیلو و  500گرم مواد مخدر از نوع تریاک
کشف کردند.
فرمانده انتظامی زریندشت با بیان اینکه در این خصوص  2نفر دستگیر
و تحویل مراجع قضائی شدند ،از شهروندان خواست در صورت اطالع از
فعالیت سوداگران مرگ ،گزارش آن را به پلیس  110اعالم کنند.

