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باشگاه دراک شیراز قهرمان مسابقات تراپ 
استان فارس شد

رئیس هیئت تیراندازی استان فارس 
اهداف  تیراندازی  مسابقات  گفت: 
استان  قهرمانی  )تراپ(  پروازی 
و  برگزار  تیم  با شرکت ۱۱  فارس 

تیم ها و نفرات برتر مشخص شدند.
طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
مهدی زاده  مهدی  فارس،  جوانان  و 
اهداف  تیراندازی  مسابقات  گفت: 
استان  قهرمانی  )تراپ(  پروازی 
 ۳۵ و  تیم   ۱۱ شرکت  با  فارس 
استان  شهرستان   ۱۰ از  ورزشکار 
پروازی  اهداف  باشگاه  در  فارس 

دراک شیراز برگزار شد.
 ۲۶ جمعه  رقابت ها  این  افزود:  وی 
و  تیم ها  شدن  مشخص  با  اسفندماه 

نفرات برتر به پایان رسید.
استان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
تیم  پایان  در  داشت:  بیان  فارس 
حسین  ترکیب  با  شیراز  دراک 
بر  کریمی  و  دهقان  حسن  دهقان، 
قهرمان  و  ایستاد  نخست  سکوی 
شد، تیم مرودشت با ترکیب نعمت 

جعفر  و  زارع  علی  میراحمدی، 
روزگار بر سکوی دوم ایستاد.

مهدی زاده ادامه داد: تیم رامجرد نیز 
با ترکیب پرهام رضایی، امیرمحمد 
بر  میراحمدی  علی محمد  و  رضایی 

سکوی سوم قرار گرفت.
رئیس هیئت تیراندازی استان فارس 
نیز  انفرادی  اظهار داشت: در بخش 
نفر   ۸ مقدماتی  دور  اتمام  از  پس 
که  کردند  پیدا  راه  فینال  به  برتر 
فارس  ارزنده  ملی پوش  درنهایت 
محمد  و  قهرمان  دهقان  حسین 
دوم  رتبه  صاحب  کریمی  کریم 
آینده  نوجوان  دهقان  حسن  و  شد 
استان  سوم  سکوی  بر  فارس   دار 

ایستاد.
مسئولیت  گفت:  پایان  در  وی 
غالمرضا  را  مسابقات  برگزاری 
را  رقابت ها  این  داوری  و  خوشرو 
عرفان،  حمیدرضا  مصالنژاد،  سعید 
و  سیار  اله  عنایت  حیدری،  کامبیز 
خانم ها تارا جهانبخشی، لیال زارع بر 

عهده داشتند.

برگزاری رقابت دو صحرانوردی در شهر صدرا

به  صحرانوردی  دو  رقابت  گفت:  فارس  دوومیدانی  هیئت  رئیس 
مسافت 5 کیلومتر با حضور 130 شرکت کننده در دو بخش آقایان 

و بانوان به میزبانی شهر صدرا برگزار شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل ورزش 
به  دو صحرانوردی  رقابت  گفت:  نجمی  روح اهلل  فارس،  جوانان  و 
همت هیئت دوومیدانی شهر صدرا به مسافت 5 کیلومتر با حضور 

130 شرکت کننده در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
وی افزود: دوندگان در این مسابقات در 3 رده سنی زیر 20 سال، 

20 الی 40 سال و باالی 40 سال به رقابت پرداختند.
شرح  به  مسابقات  این  برتر  نفرات  فارس  دوومیدانی  هیئت  رئیس 

زیر اعالم کرد:
نفرات برتر آقایان

زیر 20 سال
نفر اول: امیرحسین شاهسونی

نفر دوم: فرید حسنی توابع
نفر سوم: آرسین مرادپور

20 الی 40 سال
نفر اول: سید ابراهیم حسینی

نفر دوم: مجتبی دانا
نفر سوم: مجتبی طاهر حقیقی

باالی 40 سال
نفر اول: روح اله رضایی

نفر دوم: مهدی ذوالفقاری
نفر سوم: امراهلل قائدرحیمی

بانوان
زیر 20 سال

نفر اول: حنانه ارجمند
نفر دوم: مریم کاظمی
نفر سوم: ریحانه بهینا

20 الی 40 سال
نفر اول: فاطمه باقری پور

نفر دوم: زهرا کارگر
نفر سوم: ژاله پیشگر

باالی 40 سال
نفر اول: نجمه معارف
نفر دوم: رقیه رنجبر

نفر سوم: آناهید گنج آبادی
نوشین  و  ملکه هوشیار  باالی 60 سال خانم  بانوان  از  نفر  دو  به  و 

جاودان جایزه نقدی اهدا شد.

فارس قهرمان مسابقات کشتی فرنگی کارگران کشور

تیم استان فارس با کسب ۵ مدال طال، یک نقره و یک برنز قهرمان 
مسابقات کشتی فرنگی کارگران کشور در اصفهان شد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس، در این دوره از رقابت ها، مهدی کمالی، ایمان داودی، 
علیرضا کارگر، علیرضا غفاری و حمیدرضا جعفری از فارس مدال 

طال را بر گردن آویختند.
همچنین حسین شکری مدال نقره و احمدرضا کروبی مدال برنز را 

از آن خود کردند.
تیم استان فارس با کسب ۵ مدال طال، یک نقره و یک برنز و ۱۸۸ 

امتیاز مقتدرانه عنوان قهرمانی را به دست آورد.
از ۱۵  تیم  با حضور ۱۶  فرنگی کارگران  استان در اصفهان برگزار شد.مسابقات کشوری کشتی 

قتل هولناک مرد جوان زیر شکنجه های گروگانگیران خشن 

به  را  دیگری  جوان  گروگانگیری،  جریان  در  که  جوان  مرد   4
محکوم  قصاص  به  دادگاه  حکم  با  نفرشان   4 هر  و  رسانده  قتل 
دم  اولیای  از سوی  این جنایت  از وقوع  بودند، 5 سال پس  شده 

بخشیده شدند.
در   96 سال  اواسط  حادثه  این  رکنا؛  حوادث  گروه  گزارش  به 
از  افتاد. 2 مرد جوان  اتفاق  استان هرمزگان  حاجی آباد، واقع در 
دچار  دوستان شان  از  یکی  با  مالی  اختالفات  سر  بر  قبل  مدت ها 
تومان  میلیون   300 که  بودند  مدعی  آن ها  بودند.  شده  کشمکش 
طلب دارند اما مرد بدهکار حاضر به پرداخت بدهی اش نبود و مدام 
به آنها وعده و وعید می داد. در این شرایط بود که 2 طلبکار برای 
وصول طلب شان نقشه آدم ربایی کشیدند. آن ها روز حادثه مرد 
به زور سوار خودرو کرده و  بدهکار را در نزدیکی محل کارش 
ربودند. آدم ربایان قصد داشتند او را به حاشیه شهر منتقل کنند و 
در بین راه 2 نفر دیگر از دوستان شان هم به آنها پیوستند و 4 نفری 

مرد جوان را به روستایی دورافتاده منتقل کردند.
را  طلب شان  مرتبه  آخرین  برای  گروگانگیران  که  بود  آنجا  در 
خواستند و مرد جوان را تهدید کردند که اگر بدهی 300 میلیون 
تومانی اش را تسویه نکند جانش به خطر می افتد. این تهدیدها اما 
فایده ای نداشت تا اینکه آدم ربایان دست به خشونت زدند. آن ها 
او را کتک زدند.  از یک درخت آویزان کرده و  مرد جوان را 
او  که  بود  نگذشته  گروگان  مرد  شکنجه  از  زیادی  زمان  هنوز 
حالش بد شد. 4 گروگان گیر که متوجه ماجرا شده بودند فورًا او را 
پایین کشیدند اما او حالش خوب نبود. اگر بالیی بر سر گروگان 
می آمد گروگانگیران نه تنها به پول شان نمی رسیدند، بلکه اتهام قتل 
نیز به گردن شان می افتاد. به همین دلیل تصمیم گرفتند فورًا او را 
به بیمارستان منتقل کنند. در راه مرد جوان برای لحظاتی به هوش 
آمد و آب خواست و کمی آب هم نوشید، اما در ادامه وضعیتش 
وخیم تر شد تا اینکه پیش از رسیدن به بیمارستان جانش را از دست 
داد. در چنین شرایطی بود که 4 گروگان گیر پس از رساندن پیکر 

بی جان گروگان شان به بیمارستان مخفیانه از آنجا گریختند.
به دنبال این حادثه تحقیقات برای دستگیری عامالن جنایت آغاز 
داشت  قرار  اختیارشان  در  که  سرنخ هایی  با  پلیس  مأموران  شد. 
خیلی زود توانستند 2 نفر از متهمان را دستگیر کنند. آن ها وقتی 
اعتراف  مقتول  شکنجه  و  ربودن  به  گرفتند  قرار  بازجویی  تحت 
به  چه کسی  را  مرگبار  ضربه  که  نیست  معلوم  گفتند  اما  کردند 
این  درحالی که  نداشته اند.  قتل  قصد  آنها  طرفی  از  و  زده  مقتول 
دو متهم در بازداشت به سر می بردند تالش ها برای دستگیری 2 
ادامه یکی دیگر از متهمان  اینکه در  ادامه داشت تا  متهم فراری 
نیز دستگیر شد و با گذشت چند سال چهارمین متهم پرونده نیز به 
دام افتاد. هر 4 متهم مدعی بودند که قاتل نیستند و نمی دانند که 
بررسی های  از سویی  است.  مقتول شده  باعث مرگ  کدام ضربه 
فنی هم نمی توانست پاسخی به این معما بدهد. در این شرایط بود 
که پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام مشارکت در قتل برای 

هر 4 متهم به دادگاه فرستاده شد.
هرمزگان  استان  یک  کیفری  دادگاه  در  که  محاکمه  جلسه  در 

حکم  صدور  درخواست  متهم   4 هر  برای  دم  اولیای  شد  برگزار 
به  حاضر  حکم  اجرای  از  پیش  کردند  اعالم  و  کرده  قصاص 
متهمان  جلسه  این  در  هستند.  نیز  متهمان  دیه  تفاضل  پرداخت 
یک به یک در جایگاه ایستادند و به ربودن و کتک زدن مقتول 
اعتراف کردند. با وجود این باز هم به درستی معلوم نبود که کدام 
 4 هر  اتهام  که  شرایطی  در  و  است  شده  مرگ  موجب  ضربات 
به قصاص  را  متهمان  بود، قضات دادگاه  قتل  متهم مشارکت در 
محکوم کردند. این رأی مدتی بعد نیز در دیوان عالی کشور تأیید 

و شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد.
تالش برای بخشش

در ایامی که 4 قاتل در زندان بندرعباس به سر می بردند، مسئوالن 
زندان و شورای حل اختالف آنها را تحت نظر داشتند. هر 4 نفر 
از سویی تحمل زندان  نداشتند و  این هیچ سابقه کیفری  از  پیش 
از آنها افراد دیگری ساخته بود و نشان می داد که تنبیه شده و از 
کارشان پشیمان هستند. به همین دلیل بود که مسئوالن شورای حل 
بخشیده  و  دم  اولیای  برای جلب رضایت  اختالف تالش های شان 
شدن 4 جوان زندانی را آغاز کردند. اولیای دم راضی به بخشش 
نبودند اما وقتی اصرار مسئوالن شورای حل اختالف را دیدند، اعالم 
دیه  تومان  میلیارد   5 محکومان  از  کردند درصورتی که هرکدام 
پرداخت کند آنها حاضرند با دریافت 20 میلیارد تومان از اجرای 
و  بود  بزرگی  این خواسته سنگ  کنند.  قصاص صرف نظر  حکم 
نشان می داد اولیای دم به این راحتی حاضر به گذشت نیستند. با 

این حال تالش ها برای جلب رضایت آنها همچنان ادامه یافت.
کاظم  داد،  انجام  زیادی  تالش  بین  این  در  که  افرادی  از  یکی 
بود.  بندرعباس  زندان  اختالف  شورای حل  اعضای  از  شاهرخ نیا، 
او در این باره می گوید: بررسی های انجام شده نشان می داد که 4 
محکوم واقعًا قصد قتل نداشته اند و ناخواسته مرتکب قتل شده اند. 
به همین دلیل من و همکارانم به رایزنی های مان با اولیای دم که 
خواهر و برادرش بودند ادامه دادیم تا اینکه چند روز قبل سرانجام 

آنها بعد از 2 سال تالش هر 4 محکوم به قصاص را بخشیدند.
او ادامه می دهد: بعد از اعالم رضایت اولیای دم آنها را به دفتر آقای 
مصطفی کیشانی فراهانی، مدیرکل زندان های استان هرمزگان که 
ایشان هم در این پرونده تالش زیادی انجام دادند دعوت کردم و 
در آنجا با تنظیم صورتجلسه اولیای دم به طور رسمی رضایت خود 
را اعالم کردند تا این پرونده پس از 4 سال با بخشش محکومان 

بسته شود.

کالهبرداری بزرگی به نام خرید 
شارژ عیدانه

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی 
صفحه  راه اندازی  عامل  دستگیری  و 
تلفن  شارژ  خرید  ترفند  با  فیشنگ 

همراه ویژه عید نوروز خبر داد.
فتا  پلیس  رئیس  رکنا،   گزارش  به 
دستگیری  و  شناسایی  از  پایتخت 
با  فیشنگ  صفحه  راه اندازی  عامل 
ویژه  همراه  تلفن  شارژ  خرید  ترفند 

عید نوروز خبر داد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار 
کرد: در پی مراجعه شخصی به پلیس 
فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز 
حساب  از  ریال  میلیون   ۵۰۰ مبلغ 
افرادی  یا  فرد  توسط  بانکی اش، 
این پرونده در  به  ناشناس، رسیدگی 
قرار  پایتخت  فتا  پلیس  کار  دستور 

گرفت.
شاکی  کرد:  بیان  انتظامی  مقام  این 
کرد  عنوان  اظهاراتش  ادامه  در 
در  همراه  تلفن  شارژ  خرید  برای 
بودم  جستجو  مشغول  مجازی  فضای 
که با یک سایت مواجه شدم که به 
مناسبت ایام نوروز شارژ ارزان قیمت 
ارائه  عیدانه  شارژ  عنوان  تحت 
به  توجه  بدون  هم  بنده  می کرد، 
آدرس درگاه پرداخت و اطمینان از 
اقدام  سایت  آن  گردانندگان  هویت 
به خرید کردم و پس از وارد کردن 
با  بانکی  کارت  محرمانه  اطالعات 
پس  و  شدم  مواجه  ناموفق  تراکنش 
از چند لحظه تمام موجودی حسابم را 

از دست دادم!
اظهارات  اخذ  از  پس  افزود:  وی 
شاکی، کارشناسان پلیس فتا اقدامات 
شدند  متوجه  و  آغاز کردند  را  خود 
با  عیدانه  شارژ  عنوان  تحت  فردی 
از  پرداخت  درگاه جعلی  ایجاد یک 
کاربران فضای مجازی کالهبرداری 

می کند.
متخصصین  کرد:   عنوان  معظمی 
انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس  سایبری 
تهران بزرگ پس از شناسایی مجرم 
هویتی  اطالعات  مجازی،  فضای  در 

از  پس  و  آورده  دست  به  را  متهم 
از  یکی  در  مجرم  قضایی  تشریفات 
دستگیر  بزرگ  تهران  غرب  مناطق 
شد و به همراه تجهیزات الکترونیک 

به پلیس فتا منتقل شد.
پس  شیاد  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  پایتخت  فتای  پلیس  به  انتقال  از 
مشاهده مستندات موجود در پرونده، 
با  گفت  و  پذیرفت  را  انتسابی  بزه 
شارژ  فروش  جعلی  سایت  ایجاد 
نوروز،  عید  ایام  در  ارزان قیمت 
درگاه  سمت  به  را  خود  قربانیان 
آوردن  دست  به  با  و  برده  جعلی 
نسبت  افراد  بانکی  حساب  اطالعات 
قربانیان  حساب  موجودی  سرقت  به 

اقدام می کرده است.
به  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  رئیس 
پیامک  کرد:  توصیه  شهروندان 
حاوی  که  مصرف  یک بار  رمز 
مبلغ،  شامل  تراکنش  از  اطالعاتی 
با خرید  را  است   ... و  تراکنش  نوع 
به  و  دهند  مطابقت  خود  اینترنتی 
اغوا  تبلیغات  فریب  عنوان  هیچ 
آنالین  خریدهای  دروغین  و  کننده 
و  نخورند  را  ارزان تر  قیمت های  با 
برای انجام یک خرید اینترنتی موفق 
حتمًا از سایت های دارای نماد اعتماد 
همچنین  کنند  استفاده  الکترونیک 
مشکوک  موارد  مشاهده  در صورت 
فوریت های  مرکز  طریق  از  را  آن 
سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا 
www. آدرس  به  فتا  پلیس  سایت 
میان  در  ما  با   cyberpolice.ir

بگذارند.

3 کشته و 5 مجروح حاصل برخورد
 سمند با پراید

استان  شمالی  راه  پلیس  رئیس 
برخورد  اثر  بر  گفت:  فارس 
محور  در  پراید  سواری  با  سمند 
شهرستان  دشت برم  روستایی 
 5 و  فوت  نفر   3 کازرون، 
روانه  و  مجروح  نیز  سرنشین 

بیمارستان شدند.
روزنامه  دریافتی  گزارش  به 

طلوع از پلیس فارس، سرهنگ عبدالهاشم دهقانی بیان کرد: در پی اعالم 
وقوع یک فقره تصادف رانندگی در محور روستایی دشت برم شهرستان 
کازرون، بالفاصله مأموران به همراه دیگر نیروهای امدادی برای بررسی 

حادثه به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: مأموران در بررسی های اولیه مشاهده کردند خودرو سمند با 
5 سرنشین به شدت با یک سواری پراید با 3 سرنشین برخورد کرده است.
رئیس پلیس راه شمالی استان با بیان اینکه در این حادثه راننده سمند و 2 
نفر از سرنشینان سمند و پراید فوت کردند، گفت: 5 سرنشین دیگر هر دو 

خودرو نیز مجروح و راهی بیمارستان شدند.
را  تصادف  این  علت  پلیس راه  کارشناس  اینکه  بیان  با  دهقانی  سرهنگ 
عدم رعایت فاصله عرضی از سوی راننده سمند اعالم کرد، به رانندگان 
هشدار داد از عجله و شتاب بی مورد حین رانندگی خودداری و برای حفظ 
سالمتی خود و همسفران به قوانین رانندگی احترام بگذارند تا شاهد چنین 

حوادث دلخراش نباشیم.

کوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از دستگیری سارق و کشف یک 

دستگاه خودرو سرقتی خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
سید  سرهنگ  فارس،  پلیس  از 
داشت:  اظهار  هاشمی  رحمان 
سرقت  فقره  یک  وقوع  پی  در 
شهرستان  در  پارس  پژو  سواری 
دستگیری  و  شناسایی  کوار، 

سارق یا سارقان در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.
تالش های  با  و  مهار  طرح  ایجاد  با  انتظامی  مأموران  داد:  ادامه  وی 
شبانه روزی، خودرو مذکور را کمتر از 2 ساعت در یکی از محورهای 

مواصالتی این شهرستان کشف و سارق را نیز دستگیر کردند.
به  شد،  قضائی  مرجع  تحویل  متهم  اینکه  بیان  با  کوار  انتظامی  فرمانده 
شهروندان توصیه کرد: وسایط نقلیه خود را به سیستم های پیشگیری از 
سرقت مجهز و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از 

طریق تماس با تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

کشف پژو مسروقه در  کوار

کازرون، قهرمان مسابقات هندبال 
خردساالن فارس

رقابت های  برگشت  دور 
استان  خردساالن  هندبال 
شهید  تیم  قهرمانی  با  فارس 
شاملی کازرون پایان یافت.

به گزارش دریافتی روزنامه 
طلوع از روابط عمومی اداره 
کل ورزش و جوانان فارس، 
دور بر گشت این مسابقات 
شهرستان  در  جمعه  روز 
جهرم پایان یافت و پس از 

با  کازرون  شاملی  شهید  تیم  اینکه 
۱۴ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، 
امتیاز  تعداد  همین  با  هم  جهرم  تیم 
قهرمان  نایب  کمتر  گل  تفاضل  و 
هم  کازرون  پارس  آریا  تیم  و  شد 
دست  سوم  مقام  به  امتیاز  هشت  با 

یافت.
پارس  آریا  و  شاملی  شهید  تیم های 
هیئت  پاسارگاد،  شیراز،  کازرون، 
هندبال جهرم، شهید کاوند مرودشت 
۶ تیم شرکت کننده در این بازی ها 
بودند که دور رفت این مسابقات به 
میزبانی کازرون و دور برگشت هم 

در جهرم برگزار شد.
قضاوت این مسابقات را مجید شجاع 
و وثوق بر عهده داشتند و سرپرست 
بود  متین  محمود  هم  مسابقات  فنی 
برای  هم  نوجوان  داور  چند  از  و 

قضاوت مسابقات استفاده شد.
بازیکنان برتر این دوره از مسابقات 
به تیم منتخب فارس دعوت خواهند 

شد.
کازرون از قطب های هندبال فارس 
و کشور است که هم اینک تیم های 
بانوان و آقایان این شهرستان با نام 
حضور  برتر  لیگ  در  شاملی  شهید 

دارند و از مدعیان قهرمانی هستند.

دعوت دو وزنه بردار خوزستانی
 به اردوی تیم ملی

اردوی  به  خوزستانی  وزنه بردار  دو 
تیم ملی دعوت شدند.

و  ورزش  خبری  پایگاه  گزارش  به 
و  دهدار  رضا  خوزستان،  جوانان 
از  که  اردو  این  به  موسوی  ایوب 
در   ۱۴۰۲ سال  ماه  فروردین  هفتم 

تهران آغاز می شود، فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، تیم ملی خود 
را برای حضور در مسابقات قهرمانی 

آسیا در کره جنوبی آماده می کند.
نیز  وزنه برداری  ملی  تیم  هدایت 

برعهده نواب نصیرشالل است.


