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مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس:

دستگاههای اجرایی استان در برگزاری
مسابقات بینالمللی بدمینتون فجر شیراز
همافزایی کنند

در جلسهای با حضور دستگاههای
اجرایی استان فارس بر میزبانی
باشکوه رقابتهای بینالمللی
بدمینتون فجر در شیراز تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه
خبری اداره کل ورزش و جوانان
جلسه هماهنگی دستگاههای اجرایی
استان برای برگزاری سی و یکمین
دوره رقابتهای بینالمللی بدمینتون
فجر با حضور کیوان نیازی مدیرکل
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری فارس حیدر صفرپور
مدیرکل ورزش و جوانان فارس و
دستگاههای اجرایی استان برگزار
شد
در این جلسه کیوان نیازی با
اشاره لزوم برگزاری باشکوه این
مسابقات گفت :این رویداد بستر
مناسبی است تا فرهنگ غنی ایرانی
اسالمی و مردم دیار فارس و شیراز
به جهانیان معرفی شود.
وی ادامه داد :کشور ایران و شهر
زیبای شیراز میتواند به عنوان
پایتخت فرهنگ ادب میزبان
شایسته ورزشکاران از سراسر نقاط
دنیا باشد .و تمامی دستگاههای
اجرایی باید با تمام توان در این
میزبانی در کنار هم باشند چرا که
این میزبانی به اداره کل ورزش و
جوانان منحصر نمیشود.
دکتر حیدر صفرپور سرپرست اداره
کل ورزش و جوانان فارس نیز

گفت مسابقات بینالمللی بدمینتون
فجر از هجدهم تا بیست و دوم
بهمنماه و مسابقات بینالمللی سریز
جوانان از  13تا  16بهمن در سالن
شهید آیتاهلل دستغیب شهر شیراز
برگزار میشود.
وی افزود :برگزاری موفق این
رویداد بینالمللی با همکاری تمامی
دستگاههای اجرایی استان میتواند
باعث سربلندی استان و ایران
اسالمی باشد
صفرپور درخصوص حضور
تماشاگران در این مسابقات نیز
افزود در صورت تائید فدراسیون
بدمینتون و وزارت بهداشت سالن
آیتاهلل شهید دستغیب شیراز با
 ۳۰درصد ظرفیت آماده میزبانی از
عالقهمندان است
در این جلسه درخصوص اسکان،
استقبال ورزشکاران کشورهای
مختلف ،آمادهسازی تأسیسات و
امکانات محل برگزاری مسابقات
تشکیل تیمهای پشتیبانی فنی،
امنیتی ،گردشگری تفریحی پزشکی
و رسانهای تصمیمگیری شد.

پیامبر گرامی اسالم(ص) :
برترین شما از نظر ایمان
خوش خلق ترین شما هستند
نهج الفصاحه174 ،

شورای اندیشهورز ورزش استان با حضور پیشکسوتان تشکیل میشود
دکتر حیدر صفرپور در جمع پیشکسوتان ورزش فارس از تشکیل
شورای اندیشهورز ورزش این استان با حضور پیشکسوتان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل
ورزش و جوانان فارس ،حیدر صفرپور سرپرست اداره کل ورزش
و جوانان استان در جمع موسفیدان و پیشکسوتان ورزش استان
از تشکیل شورای اندیشهورز ورزش فارس با حضور پیشکسوتان
خبر داد گفت :برآنیم تا با تشکیل این شورا ،نظرات و تجربیات
ارزشمند بزرگان استان در طی مسیر پرتالطم ورزش و جوانان
راهگشا ما باشد.
وی بر بهرهگیری از همه سلیقه و دیدگاهها موافق و
مخالف را تأکید کرد و گفت :اعتالی ورزش فارس
هدف و تنها خط قرمز ما عدم تعصب و غیرت در این راه
است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس فراهم شدن دوره
خدمت را حاصل زمینهسازی بزرگان دانست و بیان داشت:
پاسداشت کسوت بزرگی ریشه در اصالت و فرهنگ ایرانی و
اسالمی دارد و ما نیز باید تالش کنیم تا زمینهساز نسل جوانتر
باشیم.
وی در ادامه با ذکر لزوم برقراری پیوست و ارتباط نسل جوان
و بزرگان ورزش استان گفت :امروز متأسفانه به دالیلی بین نسل

جوان و بزرگان فاصله افتاده است.
صفرپور پیشکسوتان را ریشههای درخت ورزش فارس خواند و
گفت :جوانان ،ورزشکاران و قهرمانان شاخ و برگهای سبز این
درخت هستند و ما جهت اعتالی ورزش برقراری این ارتباط را
وظیفه خود میدانیم.
وی حضور مؤثر پیشکسوتان در عرصه ورزش را خواستار شد و
افزود :نیاز امروز ورزش همدلی و همراهی شما موسفیدان است
امیدواریم در این راه گام برداریم.
این مقام مسئول در پایان با تقدیر از تالشهای منصور سپهری
رئیس و اعضای انجمن پیشکسوتان استان گفت :گرد هم آوردن
پیشکسوتان و ایجاد مجموعه فاخر از سرمایههای غنی استان فارس
جای تقدیر دارد.

نفتیها در انتظار تعیین وضعیت جذب بازیکن
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در انتظار رفع مشکل حق امضای
مدیران جدید باشگاه برای ثبت قراردادهای مربیان و بازیکنان در
نیمفصل لیگ برتر است.
به گزارش خوزستان اسپورت و به نقل از خبرگزاری فارس،
شاگردان محمود فکری قرار است روز جمعه (هشتم بهمن)
تمریناتشان را برای حضور بهتر در نیم فصل دوم از سر بگیرند.
با این حال هنوز مشخص نیست که اردوی تیم در تهران ،اهواز یا
مسجدسلیمان برگزار میشود .در این خصوص قرار است تا فردا
عصر تصمیم نهایی گرفته شود.
همچنین کادرفنی تیم نفت مسجدسلیمان هنوز تصمیم قطعی و نهایی
برای جدایی یا جذب بازیکنی نگرفته است و تصمیم دارد پس
از بررسیهای الزم در تمرینات نسبت به ترمیم پستهای الزم
تصمیمگیری شود.
با توجه به نامه سازمان لیگ به شرکت ملی نفت درخصوص اینکه
مدیران فعلی باشگاه نفت مسجدسلیمان بر اساس ضوابط قانونی حق

امضا ندارند ،هنوز تکلیف کادرفنی جدید تیم مشخص نیست .این در
حالی است که مربیان تیم با باشگاه قرارداد بستهاند اما ثبت قرارداد
آنها مسئلهای جدید و مبهم است.
عالوه بر این با وجود چنین شرایطی ،ثبت قرارداد برای بازیکنان
جدیدی که مدنظر فکری برای تقویت تیم خواهند بود نیز امکانپذیر
نیست و باید دید که سرانجام این ماجرا بین سازمان لیگ و باشگاه
نفت مسجدسلیمان چه خواهد شد.
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تداوم صدرنشینی شاهین عامری در لیگ دسته
دوم باشگاههای کشور
شاهین عامری علیرغم تساوی
مقابل ون پارس صدرنشین لیگ
دسته دو باقی ماند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان استان بوشهر؛ هفته یازدهم
لیگ دسته دوم برگزار شد و شاهین
عامری در خانه مقابل ون پارس به
تساوی بدون گل رضایت داد.
دیدار دو تیم مدعی باالی جدول
در حالی صفر بر صفر خاتمه
یافت که میزبان در بوشهری روی
ضربات کاشته مهدی چاهکوتاه زاده
میتوانست به گل برسد اما احمد
محرابی گلر سابقی ایرانجوانیها

درون دروازه تیم مهمان روز خوبی
را پشت سر گذاشت .در نیمه دوم
هم میدان داری برای تیم تنگستانی
بود اما در زدن ضربات آخر دقت
کافی را نداشتند.این بازی در حالی
بدون گل خاتمه یافت که شاهین
عامری با  22امتیاز همچنان در مکان
اول جدول قرار دارد.

حضور تیم والیبال بانوان الماس جم
درگنبد کاووس در لیگ دسته اول والیبال
بانوان باشگاههای کشور
بر اساس برنامه اعالمی لیگ دسته
اول والیبال بانوان باشگاههای
کشور ،تیم الماس جم در گنبد
کاووس مقابل حریفان صف آرایی
خواهد کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان استان بوشهر؛ برنامه مرحله
یک هشتم نهایی لیگ دسته اول
والیبال بانوان باشگاههای کشور
اعالم شد که بر اساس برنامه تیم
الماس جم در استان گلستان در
شهرستان گنبد کاووس مقابل
حریفان صف آرایی خواهد کرد

نماینده استان طی روزهای  10تا 12
بهمن به ترتیب با تیمهای سریک
گنبد کاووس ،آوای شهرکرد و
سورن شیراز دیدار خواهد کرد.
دو تیم برتر به جمع  8تیم برتر
مرحله نهایی این رقابتها صعود
خواهند کرد.

حـــــــــوادث
جزئیات جنایت هولناک زن جوان با همدستی
برادر  17سالهاش
به گزارش حادثه  ، 24زن جوان
که متهم است با همدستی برادر 17
سالهاش مردی را به قتل رساندهاند
اسرار این جنایت را فاش کرد .او
مدعی است که برای خالص شدن از
مزاحمتهای مقتول نقشه قتل او را
کشیده بودند.
 2ماه پیش و بهدنبال پیداشدن جسد
مردی در یک خودروی پراید
در یکی از خیابانهای پایتخت،
تحقیقات پلیس برای کشف راز این
جنایت آغاز شد .مقتول مردی جوان
بود که با ضربات چاقو به قتل رسیده
و با طنابی به صندلی ماشین بسته شده
بود.
با گزارش ماجرا به قاضی مصطفی
واحدی ،بازپرس جنایی تهران و
حضور تیم جنایی در محل حادثه،
تحقیقات برای کشف راز این
جنایت آغاز شد .طولی نکشید که
با استعالم شماره پالک خودرو،
هویت مقتول شناسایی شد و مأموران
به سراغ خانوادهاش رفتند اما آنها
که از شنیدن خبر مرگ فرزندشان
شوکه شده بودند ،گفتند که مقتول با
کسی اختالف نداشته و نمیدانند که
چهکسی و با چه انگیزهای دست به
این جنایت زده است.
در این شرایط بررسیهای تخصصی
برای شناسایی عامل یا عامالن
جنایت کلید خورد و کارآگاهان در
ادامه به سرنخهایی از یک زن جوان
دست یافتند .زنی که با مقتول در
تماس بود و او را میشناخت .این
زن توسط مأموران زیرنظر گرفته شد
و شواهدی به دست آمد که نشان
میداد او از ماجرای جنایت باخبر
است؛ بنابراین با دستور قاضی جنایی
بازداشت شد اما ادعا کرد که نقشی
در قتل مرد جوان ندارد .زن جوان
همچنان در بازداشت بود و تحقیقات
از او ادامه داشت تا اینکه اسرار
جنایت را فاش کرد و مدعی شد که

با همدستی برادرش دست به قتل مرد
جوان زده است.
او گفت :مقتول را میشناختم و چون
شرایط مالیاش بد بود چند باری به
او کمک کرده بودم .تماسهای ما
ادامه داشت تا اینکه فرزندم به دنیا
آمد و چون نمیخواستم زندگیام از
هم بپاشد از وی خواستم که دیگر با
من تماس نگیرد اما او دست بردار
نبود .یک روز که خواهر و برادر 17
سالهام به دیدنم آمده بودند ماجرای
مزاحمتهای مقتول را با آنها
درمیان گذاشتم و برادرم پیشنهاد
کرد حاال که حاضر نیست دست از
تماسهایش بردارد باید او را به قتل
برسانیم.
متهم ادامه داد :با همدستی برادرم
نقشه جنایت کشیدیم و روز حادثه
با مقتول تماس گرفتم و با او قرار
گذاشتم .برادرم نیز همراهم آمد و
درحالیکه من روی صندلی عقب
ماشین مقتول نشسته بودم و او پشت
فرمان بود ،طنابی دور گردنش
انداختم و کشیدم و برادرم نیز با
چاقو به او ضربه زد .پس از آن نیز
از ماشین پیاده شدیم و فرار کردیم.
اعترافات این زن در حالی بیان
میشد که برادر وی نیز بازداشت شد
و پزشکی قانونی اعالم کرد ضربات
چاقو و طنابی که به گلوی مقتول
فشار آورده باعث مرگ او شده
است .در این شرایط بازپرس جنایی
برای هر دو متهم به اتهام مشارکت
در قتل عمد قرار قانونی صادر کرد
و پسر  17ساله به کانون اصالح و
تربیت و زن جوان نیز به زندان منتقل
شد.

مسافر حساب رانندگان اسنپ را خالی میکرد
با تالش کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی البرز ،فردی که با
شیوه متقلبانه اقدام به دریافت رمز و کاربانکی رانندگان تاکسیهای
اینترنتی کرده و متواری میشد ،شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش جامعه  ،۲۴سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس
آگاهی البرز با اعالم این خبر بیان داشت :در پی ارجاع چندین فقره
پرونده کالهبرداری و سرقت کارت بانکی رانندگان تاکسیهای
اینترنتی به پلیس آگاهی ،بررسی موضوع در دستورکار پایگاه دوم
قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان در بررسیهای اولیه خود متوجه شدند
که متهم به عنوان مسافر سوار تاکسیهای اینترنتی شده و با بیان
اینکه مسافر بوده و کارت بانکی و مدارکش را به سرقت بردهاند،
درخواست رمز و کارت بانکی راننده برای واریز وجه را میکرد و
در یک اقدام حرفهای با بهانه برداشت پول از عابربانک از خودرو
پیاده شده و در خیابانهای شلوغ متواری میشد.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار داشت :در ادامه کارآگاهان

دستگیری سارقان در شهرستان اوز

با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی متهم شده و با ردزنی
تحرکات او در یکی از مناطق شهر کرج ،نامبرده را در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مقام انتظامی اظهار داشت :متهم در تحقیقات تکمیلی به  ۱۰فقره
کالهبرداری و سرقت کارتهای بانکی با این شیوه اعتراف کرده
و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
سرهنگ نادربیگی با اشاره به شناسایی همه مالباختگان این پرونده
خاطرنشان کرد :شهروندان از در اختیار گذاشتن رمز کارت بانکی
خود در اختیار افراد ناشناس خودداری کنند.

شمسی رمال:
استادم به من گفت از سحر 700میلیون تومان بگیر کارش را حل کنیم
او پول نداد و شکایت کرد؛ من هم برای تنبیه وکیلش آدم اجیر کردم

ایران نوشت :زن رمال و چهار همدستش که نقشه اسیدپاشی به یک
وکیل دادگستری و سرقت از دفتر وکالت او را اجرا کرده بودند
برای دومین بار محاکمه شدند.
رسیدگی به این پرونده از سال  98با گزارش اسیدپاشی در منطقه
یوسفآباد تهران آغاز شد.
شاکی که وکیل دادگستری بود ،گفت :چند ماه قبل وکالت زنی
به نام سحر را قبول کردم که از سوی یک زن رمال به نام شمسی
مورد کالهبرداری قرار گرفته بود .زن رمال به بهانه گرهگشایی از
مشکل کاری همسر سحر ابتدا  120میلیون تومان گرفته و پس از
آنکه متوجه شده بود موکلم وضعیت مالی خوبی دارد درخواست
مبلغ  700میلیون تومان کرده بود؛ اما وقتی مشکلشان حل نشده
بود سحر شکایت کرد.پس از اینکه وکالت این پرونده را پذیرفتم
با پیگیریهای زیاد موفق شدم دستور جلب زن رمال را بگیرم اما
از همان موقع تهدیدها و دردسرهای من شروع شد .بارها از سوی
این زن تهدید شدم که اگر پیگیر پرونده باشم نابودم میکنند .روز
حادثه در دفترکارم بودم که زن و مرد جوانی وارد اتاقم شدند .بعد
از آن هم سه مرد دیگر وارد شدند ،یکی از آنها ضربهای به سرم زد
و دیگری آنقدر گلویم را فشار داد که بیهوش شدم و دقایقی بعد از
سوزش شدید در ناحیه شکمم به هوش آمدم و متوجه شدم که روی
بدنم اسید پاشیدهاند که به بیمارستان منتقل شدم ،بعد از ترخیص از
بیمارستان هم فهمیدم که پرونده موکلم سرقت شده است.
پس از آن مأموران موفق شدند چهار متهم اسیدپاشی را شناسایی و
دستگیر کنند .متهمان در همان ابتدا اتهامشان را پذیرفتند و عنوان

کردند که از سوی زنی به نام شمسی اجیر شده بودند.
با اعتراف متهمان ،شمسی نیز بازداشت و پرونده متهمان به دادگاه
کیفری یک استان تهران فرستاده شد .در ابتدای جلسه شاکی به
جایگاه رفت و گفت :برای متهمان درخواست اشد مجازات دارم.
پس از آن یکی از متهمان به جایگاه رفت و گفت :چند روز قبل
از ماجرای اسیدپاشی شمسی از من خواست در ازای مبلغ  20میلیون
تومان یک وکیل را تنبیه کنیم .من هم پذیرفتم و با همدستی چهار
نفر نقشه را عملی کردیم .البته شمسی از من خواسته بود اسید را روی
صورتش بپاشیم اما من در آخرین لحظه دلم برای قربانی سوخت و
اسید را روی شکمش ریختم .حاال هم متوجه شدم که فریب خوردم
و از کارم پشیمانم.پس از آنکه سایر متهمان حرفهای این متهم را
تأیید کردند زن رمال که با قرار وثیقه آزاد بود به جایگاه رفت و
گفت :از کودکی پیش زنی رمالی را آموختم و او استادم بود چندی
قبل آن زن به من گفت از سحر  700میلیون تومان پول بگیرم؛ اما
وقتی فهمید سحر شکایت کرده و وکیل گرفته نقشه اسیدپاشی را
کشید ،ولی بعد از اسیدپاشی به یکباره ناپدید شد و از او خبری
ندارم.با پایان اظهارات شمسی ،هیئت قضایی با تشدید قرار وثیقه
دستور بازداشت او را صادر کردند و پرونده برای ادامه تحقیقات
به دادسرا فرستاده شد .پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه
برگشت .در جلسه دوم رسیدگی شاکی به جایگاه رفت و گفت :اگر
امکان اجرای قصاص وجود دارد متهمان را قصاص کنید در غیر این
صورت درخواست دیه دارم.پس از اظهارات متهمان و وکالی آنها
قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان «اوز»
گفت :مأموران این فرماندهی با
اقدامات فنی و پلیسی موفق به
شناسایی و دستگیری  2سارق و
کشف  5فقره سرقت شدند.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از
پلیس فارس ،سرهنگ هادی محمدیان
اظهار داشت :در پی وقوع دو فقره
سرقت باغ و موتورسیکلت در یکی از محلههای شهرستان «اوز» ،بررسی
موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس
قرار گرفت.
وی افزود :مأموران انتظامی در این زمینه تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات
فنی و تخصصی موفق شدند دو سارق حرفهای را شناسایی و آنان را در
مخفیگاهشان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی «اوز» با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه سارقان  2دستگاه
موتورسیکلت مسروقه کشف شد ،گفت :متهمان در بازجویی اولیه به  5فقره
سرقت از منزل و موتورسیکلت اقرار کردند.
سرهنگ «محمدیان» با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی
تحویل مراجع قضائی شدند ،از شهروندان خواست هنگام ترک وسیله نقلیه
به ویژه موتورسیکلت به جهت خرید از مغازه و  ...حتمًا آن را به قفل زنجیر
یا قفل بدنه مجهز تا پیشگیری الزم از سرقت انجام شود.

کشف  30کیلو تریاک از سواری پژو
در سپیدان
فرمانده انتظامی سپیدان از
کشف  30کیلو تریاک در
بازرسی از سواری پژو  405در
این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه
طلوع از پلیس فارس ،سرهنگ
احمد فداکار بیان کرد :مأموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر حین
کنترل خودروهای عبوری در
محور مواصالتی شیراز-سپیدان
به یک سواری پژو  405مشکوک و دستور ایست را صادر کردند.
وی افزود :راننده بدون توجه به ایست پلیس متواری و پس از طی
مسافتی تعقیب و گریز با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه خودرو را
رها و متواری شد.
فرمانده انتظامی سپیدان با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو  30کیلو
تریاک کشف شد ،عنوان داشت :تالش برای دستگیری قاچاقچی متواری
با جدیت ادامه دارد.

