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به عزیزی که خوار شده
و توانگری که تهی دست شده است ،رحم کنید
قرب اإلسناد :ص  ۶۶ح ۲۱۰

شنبه

تیمهای فوتبال خلیجفارس ماهشهر
و نفت مسچدسلیمان با جرائم و
محرومیتهایی از سوی کمیته
انضباطی مواجه شدند.
به گزارش خوزستان اسپورت،
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
آرای جدیدی در خصوص اتفاقات
مرحله یکشانزدهم نهایی جام
حذفی صادر کرد و جرایمی شامل
تیمهای خلیجفارس ماهشهر و نفت
مسجدسلیمان شد.
آرای انضباطی بازی خلیجفارس
ماهشهر و هوادار تهران:
مجاهد محمدی مالک باشگاه خلیج
فارس ماهشهر به دلیل بدرفتاری
و درگیری فیزیکی با مقام رسمی
مسابقه مستند ماده  55به چهار
جلسه محرومیت از حضور در
کلیه ورزشگاههای فوتبال کشور
و پرداخت  000/000/300ریال
جریمه نقدی محکوم میگردد که
قابل تجدیدنظرخواهی است.
باشگاه خلیج فارس ماهشهر به دلیل
حضور تماشاگر و نقض مقررات
بازی و پروتکلهای بهداشتی
مستند مواد  51و  117به پرداخت
مبلغ  000/000/100ریال محکوم

میگردد .این رأی قطعی است.
آرای انضباطی بازی شاهین
شهرداری بوشهر با نفت
مسجدسلیمان:
باشگاه شاهین شهرداری بوشهر به
دلیل سو رفتار تیمی مستند ماده 58
محکوم به پرداخت 00/000/130
ریال میگردد .این رأی قطعی است.
باشگاه شاهین شهرداری بوشهر به
دلیل توهین لیدر منتسب به باشگاه
به سرمربی تیم حریف مستند مواد
 84و  117محکوم به پرداخت
 000/000/100ریال میگردد.
این رأی قطعی است.باشگاه نفت
مسجد سلیمان به دلیل فحاشی یکی
از هواداران منتسب به باشگاه به
تیم حریف و ورود به زمین مستند
مواد  54و 000/000/100 50
ریال محکوم میگردد .این رأی
قطعی است.سینا عشوری تماشاگر
(مربی) منتسب به تیم نفت مسجد
سلیمان به دلیل ورود به زمین و
توهین به عوامل تیم حریف مستند
ماده  84به دو ماه محرومیت از
ورود به کلیه ورزشگاههای کشور
محکوم میگردد .این رأی قابل
تجدیدنظرخواهی است.

همدلی الزمه ارتقای ورزش فارس است
دکتر حیدر صفر پور در دیدار با پیشکسوت کشتی فارس گفت:
همدلی الزمه ارتقا ورزش فارس است و ورزش فارس در طی سالهای
گذشته از نبود این همدلی ضربه خورده است.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان فارس  ،عصر روز گذشته  29دی ماه حیدر صفر پور سرپرست
اداره کل ورزش و جوانان فارس با حضور در منزل علی کاظمی از این
پیشکسوت کشتی استان فارس عیادت کرد .
صفر پور در این دیدار با اشاره به لزوم احترام ویژه به پیشکسوتان
گفت :قهرمانان امروز استان ثمره بزرگان ورزش این دیاراند و جهت
زنده نگه داشتن فرهنگ پهلوانی و عمر قهرمانی باید ارتباط جوانان و
قهرمان با پیشکسوتان که ریشههای ورزش هستند حفظ شود .
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس خاطرنشان کرد :همدلی
الزمه ارتقای ورزش فارس است ،ورزش فارس در طی سالهای گذشته
از عدم این مقوله ضربه خورده و گاها هیئتهای ورزشی محل معامالت
سیاسی شده و در این میان آن رشته ورزشی متضرر شده است.
صفر پور تأکید کرد :در فضای جدید ورزش فارس رویکرد ما در
رشتههای تخصصی سپردن هدایت ورزش به صاحبان اصلی ،در کنار

جوانان با انگیزه و پرانرژی ،زیر سایه و چتر حمایتی بزرگان آن رشته
ورزشی است .
متولی ورزش فارس با اشاره به موفقیتها و افتخارات ورزش استان بیان
داشت :استمرار این قهرمانیها
همت مضاعف میطلبد و افزایش عزتنفس ،انسجام و همدلی با هدف
مشترک ارتقا ورزش رمز موفقیت و صعود ورزش فارس به قله است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس در پایان ضمن آرزوی
سالمتی برای پیشکسوتان استان خواهان رهنمودها ،نصایح و دعای
خیر این قشر شد .

سرپرست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

نخستین دوره مسابقات سنگنوردی انتخابی کهگیلویه و بویراحمد
در یاسوج برگزار شد
دلبازجو سرپرست هیئت کوهنوردی و
صعودهای ورزشی استان گفت :در این دوره
از مسابقات  ۳۶سنگنورد منتخب شهرستانی
در رده سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و
بزرگساالن در رشته طنابکشی در تنها سالن
سنگنوردی یاسوج با هم رقابت کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان
کهگیلویه و بویراحمد ،دلبازجو سرپرست
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان
گفت :در این دوره از مسابقات  ۳۶سنگنورد
منتخب شهرستانی در رده سنی نونهاالن،
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن در رشته
طنابکشی در تنها سالن سنگنوردی یاسوج

با هم رقابت کردند.مسیح دلبازجو افزود:
 ۱۲نفر برتر این مسابقات به رقابتهای
کشوری که بهمنماه به میزبانی یکی از
استانهای کشور برگزار اعزام میشوند.
دلباز جو ادامه داد 50 :باشگاه ورزشی در رشته
کوهنوردی و صعودهای ورزشی با بیش از
هزار و  ۵۰۰عضو رسمی در یاسوج فعالیت
میکنند.
سرپرست هیئت کوهنوردی و صعودهای
ورزشی استان گفت :در استان  ۳سالن فعال
سنگنوردی در شهرهای یاسوج ،گچساران
و سی سخت وجود دارد و توسعه این رشته
در استان مستلزم داشتن سالنی مجهز در بقیه
شهرهای استان است.
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سرپرست اداره کل ورزش و جوانان:

جریمه انضباطی
برای ماهشهر و مسجدسلیمان

ورزﺷﻰ

مربی ملی رشته سنگنوردی استان گفت :با
توجه به شرایط جغرافیایی ومرتفع بودن منطقه،
استعدادهای بالقوهای در زمینه سنگنوردی در
استان وجود دارد.
جعفرگودرزی افزود :رشته سنگنوردی
از رشتههای مهیج است که موجب تقویت
عضالت و حفظ تعادل بین اندامهای مختلف
بدن و مغز میشود.

اهواز میزبان مسابقات بینالمللی
کشتی فرنگی جام تختی شد

سرپرست هیئت کشتی خوزستان
گفت :میزبانی مسابقات بینالمللی
کشتی فرنگی جام تختی با پیگیری
اداره کل ورزش و جوانان و هیئت
کشتی استان به شهرستان اهواز واگذار
شد.
رمضان جمالپور در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت :چهل و
دومین دوره مسابقات بینالمللی کشتی
فرنگی جام تختی در اسفندماه سال
جاری با حضور بیش از  ۱۵۰کشتیگیر
در اهواز برگزار خواهد شد.وی با
بیان اینکه رقابتهای جام تختی از
اعتبار باالیی نزد جامعه کشتی جهان
برخوردار است و قهرمانان بسیاری در
این مسابقات حضور دارند افزود :این
رقابتها با حضور کشتیگیران برتر
ایران و جهان برگزار میشود.سرپرست
هیئت کشتی خوزستان با اشاره به اینکه
رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام
تختی بعد از گذشت سه سال بار دیگر
در خوزستان برگزار میشود افزود:
امیدوارم با کمک مسئوالن ورزش
استان و استاندار ورزش دوست ،میزبان
شایستهای برای این رقابتهای مهم
باشیم.وی با بیان اینکه خوزستان قطب
کشتی فرنگی کشور محسوب میشود و
از گذشته تاکنون کشتیگیران بسیاری
به تیمهای ملی کشتی فرنگی معرفی
کرده است گفت :در مسابقات انتخابی
جام تختی که چندی پیش در تهران
برگزار شد کشتیگیران خوزستان بار
دیگر درخشان ظاهر شده و  ۱۰مدال
رنگارنگ کسب کردند.جمالپور بیان
کرد :این پیکارها احتما ًال هفتم تا دهم
اسفندماه برگزار میشود البته هنوز

تعداد کشورهای خارجی شرکتکننده
مشخص نیست ولی کشتیگیران سه یا
چهار کشور خارجی در این رقابتها
حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد :با برگزاری این رویداد
مهم در اهواز قطعًا شور و نشاط خاصی
در بین جوانان و نوجوانان ایجاد و
باعث میشود که آنها بیشتر به کشتی
عالقه مند شوند.جمالپور گفت :با توجه
به اینکه میزبانی مسابقات را برعهده
داریم به دنبال آن هستیم که تعداد
کشتیگیر بیشتری از خوزستان در این
مسابقات حضور داشته باشد همچنین
احتمال دارد یک تیم از خوزستان در
این پیکارها شرکت کند.سرپرست
هیئت کشتی خوزستان گفت :پیش از
این مسابقات جام تختی در ماهشهر و
اندیمشک برگزار شده بود اما امسال به
خاطر اینکه بازتاب بهتری از مسابقات
داشته باشیم بنا شد مسابقات را در اهواز
برگزار کنیم.
وی افزود :برای برگزاری این رویداد
سالنهای ورزشی سازمان آب و برق
و شرکت نفت مدنظر است ولی شرایط
سالن آب و برق به دلیل داشتن سالن
گرم ،رستوران و هتل بهتر است و
امکانات مناسبتری دارد.جمالپور
هزینه برآورد شده برای این مسابقات
را  ۱۳میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:
برای اسکان ورزشکاران هتل مجموعه
آب و برق در نظر گرفته شده و با چند
هتل دیگر هم صحبت شده همچنین
برای تأمین هزینهها با چند اسپانسر
هماهنگی شده است ضمن اینکه
فدراسیون کشتی نیز برای میزبانی این
مسابقات به خوزستان کمک میکند.

حـــــــــوادث
شلیک ترسناک زن سارق برای فرار
از دستگیری
افرادی که قصد فروش اثاثیه منزلشان
را از طریق سایتها و فضای مجازی
داشتند طعمه زوج سارق بودند .این
زن و شوهر درحالیکه اسلحه بهدست
داشتند به بهانه خرید ،وارد خانههای
طعمههایشان شده و با تهدید اسلحه
دست به سرقتهای میلیونی میزدند.
در آخرین سرقت اما اتفاق ترسناکی
رخ داد که باعث دستگیری هر دو
متهم شد.
به گزارش جامعه  ،۲۴چند روز قبل
مادر و دختری برای فروش لوازم
خانه خود در یکی از سایتهای خرید
و فروش کاال آگهی دادند و از میان
تماسگیرندگان زن جوانی برای دیدن
اثاثیه و خرید با آنها قرار گذاشت.
روز قرار ،زن جوان درحالیکه
همسرش هم او را همراهی میکرد
به خانه مادر و دختر در یک برج
مسکونی در شمال شرق رفتند و پس
از هماهنگی با نگهبان برج ،وارد آنجا
شدند .همهچیز کام ً
ال عادی به نظر
میرسید و مادر و دختر که تصور
میکردند این زوج قصد خرید اثاثیه
آنها را دارند ،به راحتی آنها را به
داخل خانه دعوت کردند اما این زوج
به محض ورود سالح خود را به سمت
مادر و دختر نشانه گرفتند و با تهدید
دست و پای آنها را بستند تا نقشه
سرقت را اجرا کنند.
زوج جوان با جستوجو در داخل
خانه همه اموال باارزش مادر و دختر
را سرقت کردند و درحالیکه ساک
بزرگی بهدست گرفته بودند قصد
داشتند از برج مسکونی خارج شوند
اما با کنجکاوی نگهبان مواجه شدند.
نگهبان از زوج جوان پرسید که چرا
ساک در دست دارند و آنها با شنیدن
این سؤال دستپاچه شدند .نگهبان که به
رفتارهای عجیب زوج جوان مشکوک
شده بود از آنها خواست در البی منتظر
بمانند تا او با مادر و دختر تماس بگیرد
و اگر مشکلی نباشد اجازه خروج به

آنها بدهد .اما در همین لحظه زن جوان
اسلحهای از کیفش بیرون آورد و به
سمت نگهبان نشانه گرفت .او با تهدید
اسلحه قصد خروج از ساختمان را داشت
و وقتی با مقاومت نگهبان روبهرو شد
گلولهای شلیک کرد که اگر مرد
نگهبان خودش را روی زمین نینداخته
بود ،به سرش اصابت میکرد .همین
واکنش سریع نگهبان موجب شد تا
گلوله به دیوار برخورد کند و همسایهها
که متوجه سر و صدا و تیراندازی شده
بودند با پلیس تماس گرفتند و طولی
نکشید که با کمک مردم و حضور
مأموران پلیس ،زوج سارق بازداشت
شدند و در بازرسی از ساک آنها اموال
قیمتی مانند سکه ،طال و جواهر ،دالر
و مجسمههای کوچک عتیقه کشف
شد .در ادامه وقتی مأموران قدم در خانه
مادر و دختر گذاشتند آنها را با دست و
پای بسته دیدند و نجاتشان دادند.
زن و مرد سارق اما پس از دستگیری
و انتقال به اداره پلیس ،به سرقتهای
سریالی اقرار کردند .زن جوان گفت:
به دلیل مشکالت مالی و برای رسیدن
به پول با همدستی همسرم نقشه سرقت
مسلحانه کشیدیم .شگردمان این بود
که در سایت خرید و فروش کاال یا
اینستاگرام جستوجو و طعمههایمان را
از میان افرادی که آگهی فروش وسایل
منزل داده بودند ،شناسایی میکردیم.
اغلب زنان را انتخاب میکردیم و به
بهانه دیدن وسایل قدم در خانه آنها
میگذاشتیم .سپس با تهدید اسلحه دست
و پای افرادی را که در خانه بودند
میبستیم و هرچه اموال قیمتی داشتند
سرقت میکردیم .اما در آخرین سرقت
خود ،نگهبان برج به ما مشکوک شد و
گیر افتادیم .زوج جوان با دستور قاضی
عبدالسعید مدرس ،دادیار دادسرای ویژه
سرقت بازداشت شدند و برای انجام
تحقیقات بیشتر و شناسایی شاکیان در
اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران
قرار گرفتند.

نقشه شیطانی دو معتاد برای زنان مسافر
ایران نوشت :حدود  2ماه قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس پرده از
جنایت سیاه دو مرد شرور برداشت.
وی گفت :از محل کارم در شهریار بیرون آمده بودم و میخواستم به
خانه بروم ،کنار خیابان ایستاده بودم که یک خودروی پراید مقابل پایم
توقف کرد به غیر از راننده مرد جوانی هم روی صندلی جلو نشسته
بود ،من به تصور اینکه مسافربر هستند سوار خودرو شدم تا به خانهام
در خادم آباد بروم اما چند دقیقه بعد راننده تغییر مسیر داد و به سمت
جادهای فرعی و تاریک رفت .بالفاصله اعتراض کردم اما در همین
موقع مردی که روی صندلی جلو بود به عقب آمد و با چاقو مرا تهدید
کرد بعد هم در بیابانی خلوت خودرو را نگه داشتند و هر دو نفرشان
مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند سپس در حالی که پول و طالهایم را
نیز سرقت کردند از محل گریختند.
پس از این شکایت و با توجه به اهمیت موضوع به دستور بازپرس
پرونده ،کارآگاهان رسیدگی ویژه به این ماجرا را آغاز کردند و پس
از چهرهنگاری متهمان تحقیقات ادامه یافت .در همین حال شکایت
مشابه دیگری نیز از سوی زنی دیگر به این پرونده اضافه شد و در
ادامه دو زن دیگر نیز از راننده این پراید و همدستش به اتهام تعرض
و سرقت شکایت کردند.بدین ترتیب ردیابی متهمان این پرونده با 4
شاکی خانم که بین  20تا  40ساله بودند ادامه یافت تا اینکه سرانجام
چند روز قبل کارآگاهان موفق شدند هویت مالک خودرو بهنام
سیروس را شناسایی کنند که در ادامه مشخص شد وی سابقهدار بوده و
یک سال نیز به جرم درگیری و نزاع به زندان محکوم شده بود.
با دستگیری متهم و همدستش کیوان  29ساله هر دو متهم به اداره
آگاهی منتقل شدند .متهمان بالفاصله از سوی هر  4شاکی پرونده

شناسایی شدند و وقتی خود را با مدارک مستند رو به رو دیدند لب به
اعتراف گشودند.
سیروس  30ساله که در یک کارگاه مبلسازی کار میکند در تشریح
ماجرا گفت :من از  15سالگی معتاد شدم در این سالها همه نوع موادی
مصرف کردم از شیشه گرفته تا قرصهای توهم زا وقتی مواد مصرف
میکردم رفتارم در کنترل خودم نبود .بعضی روزها که از محل کارم
بیرون میآمدم به سراغ دوستم کیوان میرفتم و سوار برخودروی پراید
من به شهریار میرفتیم و به بهانه مسافربری زنان را سوار کرده و به
جادههای اطراف شهر برده و مورد تعرض قرار میدادیم .اما پول و طال
سرقت نکردهایم.
متهم دوم نیز در اعترافات خود گفت :من از  12سالگی معتاد شدم
سالهاست در یک کارگاه جوشکاری کار میکنم .سابقه زندان ندارم
اما مدتی قبل با سیروس دوست شدم و شبها بعد از اینکه کارمان
تعطیل میشد به گردش و تفریح میرفتیم .در بین راه اگر زنی تنها
را میدیدیم او را سوار کرده و بین راه با تهدید چاقو نقشهمان را
اجرا میکردیم .بدین ترتیب با اعترافات دو مرد شرور به جنایتهای
سیاه خود با قرار بازداشت در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفتند و
تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیهای احتمالی این پرونده ادامه دارد.

یک دزد فیلمبرداری سریال طالق را تعطیل کرد
سارقی که سینه موبیل حامل تجهیزات سریال طالق را دزدیده بود،
دستگیر شد.
به گزارش جامعه  ،۲۴ساعت  ۶صبح روز چهارشنبه در پی سرقت
خودرو کامیونت فوتون که خودرو حاوی تجهیزات فیلمبرداری سریال
طالق به کارگردانی ابوالقاسم طالبی بود ،چند ساعت بعد دستگیری
سارقان تجهیزات  ۸۰۰میلیون تومانی در دستور کار تیمهای عملیاتی
قرار گرفت.در حالیکه تحقیقات برای دستگیری سارق یا سارقان این
سرقت ادامه داشت ،ساعت  ۱۵روز گذشته گشت انتظامی سارق را

هنگام تخلیه لوازم سینمایی از در خیابان عمرانی در محدوده شهرک
ولیعصر شناسایی و دستگیر کرد.با حضور عوامل فیلم در کالنتری
مشخص شد تعدادی از لوازم با ارزش سرقتی وجود ندارد ،به همین دلیل
با تحقیق از سارق مشخص شد او تعدادی از تجهیزات مانند دوربینها
را به مالخر فروخته است .بالفاصله با شناسایی مالخر و او از سوی
مأموران کالنتری  ۱۵۳شناسایی و دستگیر و اموال سرقتی از داخل
خودرواش کشف شد .هر دو متهم با دستور قضایی برای تحقیقات
بیشتر در اختیار کارآگاهان پایگاه دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

در منزل مسكوني ترياك كشف شد
فرمانده انتظامي شيراز از كشف  15كيلو و  250گرم ترياك و
دستگيري يك قاچاقچي در يكي از محلههاي اين شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از پلیس فارس ،سرهنگ فرج
شجاعي افزود :مأموران انتظامي كالنتري " 12فخرآباد" شهرستان شيراز
با اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند فردي در يكي از محلههاي اين

شهرستان در منزل خود اقدام به خريد و فروش مواد مخدر ميكند كه
بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي با بيان اينكه ماموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر
اعزام شدند ،بيان كرد :در بازرسي از آن منزل  15كيلو و  250گرم
ترياك كشف شد.

سوءاستفاده سارق از عنوان مؤسسات خیریه
و کشف  20فقره سرقت
فرمانده انتظامی شیراز گفت :فردی که
با سوءاستفاده از عنوان مؤسسات خیریه
اقدام به سرقت موبایل و وجه نقد از
شهروندان کرده بود دستگیر شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از
پلیس فارس ،سرهنگ فرج شجاعی اظهار
داشت :در راستای طرح مبارزه با سارقان
و مخالن نظم و امنیت ،مأموران کالنتری 24ابوذر حین گشتزنی در حوزه
استحفاظی فردی که در حال سرقت از یک شهروند بود را مشاهده و با اقدامات
فنی و تخصصی آن را دستگیر کردند.
وی افزود :فرد دستگیر شده پس از انتقال به مقر انتظامی در بازجویی اولیه
به  20فقره سرقت موبایل و وجه نقد با سوءاستفاده از عنوان مؤسسات خیریه
اقرار کرد.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع
قضائی شد ،تصریح کرد :شهروندان ضمن توجه به هشدارهای پیشگیری از
سرقت موارد مشکوک را از طریق سامانه  110گزارش کنند.

دو قلوها به حساب بانکی عمو دستبرد زدند

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت
از دستگیری دوقلوهایی که اقدام به
برداشت غیرمجاز به صورت اینترنتی از
حساب بانکی عموی خود کرده بودند،
خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از
پلیس فارس ،سرهنگ فرشید زینلی اظهار داشت :اخیرًا یکی از شهروندان به
پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد که مبلغ  47میلیون ریال به صورت اینترنتی از
حساب بانکی وی برداشت شده است.
وی ادامه داد :پس از طرح این شکایت ،موضوع در دستور کار مأموران قرار
گرفت که درنهایت با بررسیهای فنی ،متهمان شناسایی و با دستور مقام قضائی
توسط پلیس فتا دستگیر شدند.
سرهنگ زینلی تصریح کرد :در بازجوییها و تحقیقات تکمیلی مشخص شد که
متهمین دستگیر شده برادرزاده شاکی هستند که برای خرید بازی اینترنتی دست
به این اقدام زده و در بازجوییهای فنی به جرم خود اعتراف و در این خصوص
پرونده اولیه تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت افزود :با توجه به اینکه دو قلوها به کارت
عابر بانک و تلفن همراه عموی خود دسترسی داشتهاند از اعتماد وی سوءاستفاده
و به صورت مخفیانه به پیامکهای بانکی وی دسترسی و سپس اقدام به واریز
وجه در بازی اینترنتی کردهاند.
وی در پایان با بیان اینکه عمده سرقتهای اینترنتی به علت اعتماد نابجا به
دیگران است؛ به شهروندان توصیه کرد :در حفظ و نگهداری اطالعات بانکی
خود کوشا بوده و در این خصوص بههیچوجه حتی به اقوام و دوستان خود نیز
اعتماد نکنند.

