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ورزشی -اخبار کشور
بعد از مشکل قرارداد ویلموتس ،نوبت به اساسنامه رسید

نکته ورزشی

ناراحتی برخی مدیران سیما از اقدامات اصالحی
در برنامههای ورزشی

سرویس ورزشی ـ
اخیرا چند برنامه ورزشــی و عمدتا فوتبالی از سیمای جمهوری اسالمی
پخش شد که ســخت مورد توجه عالقمندان به ورزش ،از طرفداران فوتبال
گرفته تا کارشناســان و اهل فــن و ...قرار گرفت .دلیل اصلــی این امر هم
بحثهای جاندار و بیتعارف و روشــنگرانهای بود که درباره مســائل جدی-
و نه حاشــیهای و جنجالی و انحرافی -فوتبال صــورت گرفت .این برنامهها
واین استقبال مردمی نشــان داد بر خالف تلقی وتبلیغ کسانی که شناخت
صحیح و درستی از« مردم» ندارند و سطح توقعات و خواسته مردم را تا حد
بحثهــای خاله زنکی و تفرقه افکنانه و حرمت شــکنانه و جنجالی و فرعی
والبتــه گمراهکننده و بیحاصل پایین میآورند مردم به عنوان دلســوزترین
افراد نسبت به کاروبار کشور خود از جمله ورزش،عالقمند و طرفدار بحثهای
جدی وعمیق و روشــنگرانه هستند .خوشبختانه حداقل در چند برنامه اخیر
برنامه دوشنبه شب شبکه (3برنامه فوتبال برتر) به این خواسته مردم تا حد
زیادی پاســخ مثبت داده شــده وحداقل تا آنجا که ما شنیده ایم ،احساس
اکثر بینندگان این برنامه(که متاســفانه نگارنده جــزو آنها نبوده و موفق به
دیدن آن نشده) در پایان برنامه فوتبال برتر احساس مثبتی بوده نه احساس
منفی ناشــی از اتالف وقت و اعصاب خردی و «!!...باز طبق آنچه که تا کنون
گذشــته و به گوش ما هم رسیده اســت روندکلی برنامه ذکر شده روند روبه
جلــو و متعهدانهای بوده که به جای تــاش برای مطرح کردن رفاقتی» این
«و زدن تصفیه حســابانه «آن» با رعایت نسبی ظرافتها و جذابیتهای یک
برنامه ورزشی به دنبال موشکافی کارشناسانه و تحلیلی مسائل عدیده فوتبال
پر مسئله ایران بوده است.
در هر حال همانطور که بارها به ســهم خود نوشــته ایم نقش رسانهها
خاصه رسانهای فراگیر و پر مخاطب مثل تلویزیون در سرنوشت ورزش بسیار
تعیینکننده و حساس است .متاسفانه برخی رسانهها و از جمله خیلی وقتها
تلویزیون این نقش را به هر دلیل به درســتی عمل نکرده و بدتر از همه در
انحراف ورزش از مســیر اصلی بســیار دخیل بودهاند که اینجا مجال بحث
مفصل در این باره نیســت ،هر چند که در گذشــته بارها به طور صریح و با
ذکر مصادیق درباره عملکرد نا مناسب بعضی از برنامههای ورزشی پر مخاطب
نوشته شد که سخت مورد حمایت همهجانبه مدیران وقت سازمان بودند ،به
طوری که احســاس میشــد بعضی از این مدیران به جای مدیریت و اعمال
نظــارت و ارائه راهنماییهای الزم تبدیل بــه نوچه غالمان حلقه به گوش و
فرمانبراین برنامهها وتهیه کنندگان و مجریان آن شــدهاند و یکســره در پی
برآوردن خواستههای بعضاً انحصارگرانه و خود خواهانه آنها بودند به صورتی
کــه فقط این برنامهها در آن ســازمان عریض و طویل حق اظهار نظر درباره
فوتبال ایران و مســائل مختلف آن را داشــتند .این حمایتهای بیحساب
مدیــران عوضی آمده واداده تا بدانجا از اینگونه برنامهها و دســتاندرکاران
آن ادامه یافت که امر بر آنان مشــتبه شــد و اینان نه تنها خود را در عرصه
فوتبال و کارشناسی -که بدون تعارف ازآن شناختی نداشتند یا شناختیاندک
داشــتند و به همین دلیل خیلی از اســتخوان خرد کردههای ورزش که آنها
را میشناسیم و شــما خواننده عزیز هم میشناسید آنها را قبول نداشتند و
خواب خوش خود را هرگز حرام تماشای برنامههای زرد و سطح پایین و اغلب
غرضورزانــه آنها نکردند و -...یکه تاز وبی رقیب دیدند که این اواخر به خود
اجازه میدادند درباره مسائل مختلف گستاخانه بر مسند« اجتهاد»!! بنشینند
و« حکم شرعی»!! بدهند و« فتوی»!! صادر کنند و...
خوشبختانه مدت زمانی میشود که نوعی تغییر روش و رویکرد در بعضی
از برنامههای ورزشی تلویزیون -و نه همه -دیده و احساس میشود که جای
خوشحالی دارد و خوشحالی هم نه از آن جهت که برنامهای تعطیل و برنامه
دیگری جانشین آن شده و فردی وگروهی رفته و فرد و گروهی دیگر به جای
آن قرار گرفته بلکه از این جهت که رویکردمخرب و روش غلطی که مضر به
حال فوتبال چه از حیث فرهنگی و اخالقی و چه از نظر کیفیت فنی بود تغییر
کرده و انشاءاهلل رویکرد مثبت و سازندهای که مفید به حال فوتبال پرطرفدار
و مســتعد ما باشد جانشین آن شده باشد .در این باره حرفهای زیادی باقی
مانده که در فرصتهای دیگر به آن خواهیم پرداخت.عجالتا و خیلی سریع به
سه مورد در اینجا اشاره میکنیم:
مدیران و ناظران برنامههای ورزشــی «،اصل نظارت» را که اصلی اثبات
شــده در مدیریت علمی و توصیه شده در مکتب آسمانی اسالم است جدی
بگیرند .فقدان نظارت در هر کاری دیر یازود و بدون تردید به انحراف و ایجاد
معضالت و اتالف ســرمایه مادی و انســانی منجرمیشود .برنامههای مخرب
واشاره شده در سطرهای باالتر ،شــروع خوبی داشتند ،دارای جذابیتهایی
هم بودند که اگر بر کارو بار آنها و ســازندگان آنها نظارت میشــد حتما در
مسیری سالم و ســازنده میتوانستند در عین جذابیت به پیشرفت و توسعه
فوتبال ایران کمک کنند.
نکته بعدی اینکه روند تازه آغاز شــده ادامه پیــدا کند .آن هم نه فقط
درباره یک برنامه ،بلکه درباره همه برنامههای ورزشــی ســیما که متاسفانه
خیلی از آنها حال و روز خوشــی ندارند و بیشتر از اینکه در خدمت ورزش و
ورزشدوســتان عمل کنند ،آش این و آن را هم میزنند و دانسته و نادانسته
«نام و نان» فرصتطلبان و منفعت جویان را تامین میکنند.
و باالخره نکته پایانی اینکه مدیران ارشــد سیما از شخص رئیسمحترم
ســازمان صدا وسیما گرفته تا معاونان ایشان ،حامی جریانهای سالم باشند
و از مدیران متعهد و مصلح و ضد فســاد و زیاده خواهی خود حمایت کنند.
خوشبختانه این کار البته تا حد زیادی انجام میشود اما گهگاه خبرهایی هم
میشنویم که موثق هم هســت و از این حکایت دارد که بعضی از مدیران و
معاونان از این اقدامات اصالحی که درباره ورزش سیما انجام شده دلخوشی
ندارند و لذا حمایتهای الزم را از این اقدامات اصالحی و مدیران ذیربط(به
طور مشخص آقای فروغی در شبکه )3به عمل نمیآورند و خواهان بازگشت
به وضع ســابق هســتند و از اینکه این نظرات و نیات خــود را که بر خالف
سیاستهای اصلی سازمان است بر زبان بیاورند ،ابایی هم ندارند!!
این دســته مدیران در عین حال به شــدت حامی برنامههای مسئله دار
ورزشی هستند که از شبکههای دیگر پخش میشود و دلیل آن هم به روابط
شــخصی و «قبلی» این مدیران با برخی مجریان و تهیه کنندگان این گونه
برنامههای ناســالم برمی گردد! انشاءاهلل در آینده اگر الزم باشد به این بحث
به شکل شفافتر و مصداقیتر خواهیم پرداخت!

پلیس فداکار ،هزینه ازدواج خود را
صرف نیازمندان کرد

فرمانده انتظامی شهرستان «بشرویه» گفت :استوار یکم «سعید
علیمحمدی» از کارکنان پلیس شــاغل در این شهرســتان هزینه
ازدواج خــود را صرف پخت هزار پرس غذای گرم و توزیع آن در بین
نیازمندان کرد.
سرهنگ «فاضل مریمی» گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا و تأکیدات
مسئوالن بهداشتی مبنی بر رعایت ضوابط بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی،
اســتواریکم «ســعید علیمحمدی» جهت جلوگیری از تجمع و امکان آلوده
شدن شهروندان به ویروس کرونا از برگزاری مراسم ازدواج خودداری کرد.
وی ادامــه داد :این مامور فداکار پلیس ،هزینه ازدواج خود را صرف پخت
هزار غــذای گرم کرد و ســپس از طریق خیریه حضــرت امیرالمومنین(ع)
شهرستان بشرویه ،آن را در بین نیازمندان توزیع کرد.

جوجه ُکشی ماههای گذشته
پیگیری میشود

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت :دو ماه قبل جوجههای یکروزه
در اقدامی غیراخالقی معدوم شــدند و مــا در حال رصد موضوع
هستیم که اگر این اقدام با هدف اخالل در بازار یا برای گرانکردن
گوشت مرغ بود ،به شدت با آن برخورد میکنیم.
یاسر رایگانی ،در گفتوگو با تســنیم در گرگان ،درباره گرانی روزهای
اخیر گوشــت مرغ و تخممرغ اظهار داشــت :حدود دو ماه قبل جوجههای
یــکروزه را در عملی کامال غیراخالقی معــدوم کردند که متولیان امر باید
پاسخگو باشند.
وی بیان داشــت :ســتاد تنظیم بازار برای کنترل بــازار ،قیمت مرغ را
کیلویی  15هزار تومان و هر شــانه تخم مرغ را در مرغداری  18هزار تومان
اعالم کرده است که با توجه به وزن شانه از یک کیلو و  700گرم تا دو کیلو
و  200گرم تا حدود  22هزار تومان افزایش پیدا میکند.
وی گفت :از روز یکشنبه گشتهای مشترک برای کنترل بازار در حوزه
مرغ و تخم مرغ بیشتر شده است و بازرسان سازمان در میدان گوشت و مرغ
و تخم مرغ بهمن تهران حضوری شبانهروزی دارند.

بی برنامگی مدیران فوتبال بازهم خبرساز شد
عضو هیئترئیسه :با فیفا به مشکل برخوردیم!

سرویس ورزشی-
بی برنامگی مدیران فوتبال بازهم خبرساز شد تا جایی که دیروز
محمود اسالمیان عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال از وجود برخی
مشکالت میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا در راه تایید اساسنامه
خبر داد!
پس از برگزاری جلساتی با حضور برخی مسئوالن و کارشناسان حقوقی و
مدیران ارشد فدراسیون فوتبال پیرامون ایرادهای اخیر فیفا نسبت به اساسنامه
اصالحی ،قرار بر این بود ،در نامهای صریح و روشــن جواب خواستههای فیفا
داده و اعالم شود فدراسیون فوتبال با استناد به قوانین جاری کشور جزو نهاد
«عمومی -غیردولتی» اســت و هر عنوانی غیر این ،مغایر با قوانین ملی ایران
خواهد بود.
در همین خصوص روز یکشــنبه هشــتم تیرماه خبرگزاری ایسنا گزارش
داد که فدراســیون فوتبال ایران نام ه قاطع و صریحی را خطاب به فیفا درباره
ماهیت این فدراسیون در اساسنامه اصالحی ارسال کرده است .در این نامه بر
عدم امکان تغییر ماهیت فدراسیون به عنوان یک نهاد «عمومی -غیردولتی»
تاکید شده است.
بر اســاس آنچه که خبرگزاری ایســنا اعالم کرده ،فدراسیون در نامه اش
مســائل مختلف را برای فیفا تشریح کرده تا بدون تغییر در ماهیت فدراسیون،
تاییدهای بینالمللی را دریافت کند .فدراســیون فوتبال در این نامه به تداوم و
چرایی ضرورت حفط عنوان نهاد «عمومی -غیردولتی» در اساسنامه پیشنهادی
فدراسیون تاکید و اعالم کرده که هر عنوانی غیر این ،مغایر با قوانین ملی ایران
خواهد بود .در نامه مذکور با بیان اینکه تمام فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی
المپیک برابر قانون مصوب سال  ۱۳۷۱در مجلس شورای اسالمی جزو نهادهای
عمومی غیردولتی به شمار میروند و به جز این ،ماهیت دیگری در سازمان اداری
ایران وجود ندارد ،بر حفط این عنوان در اساسنامه تاکید شده است.
همچنیــن در این نامه تاکید شــده که درج هر عنوانی مانند «مســتقل-
غیرانتفاعی» برای سازمانهایی مانند کمیته ملی المپیک نیز در سازمان اداری و
قانونی ایران بلحاظ هویتی موجودیتی ندارد و اعالم شده که احتماال درج چنین
عنوانی در اساســنامه کمیته ملی المپیک ایران به دلیل مطابقت با عنوانهای
مشابه خارجی و در چارچوب نهادهای عمومی -غیردولتی بوده است .فدراسیون
فوتبال برای رفع ســوء تفاهمها با فیفا و اعالم استقالل این مجموعه در ایران،
تضمینهای الزم را داده و گواه آن را نیز عدم دخالت دولت در اداره فدراسیون
از زمان تعلیق این فدراسیون از سال  ۸۶به این سو عنوان کرده است.
ایراداتی که فیفا از اساسنامه گرفته است
با انتشــار این گزارش و برخی اظهار نظرات از ســوی علی کفاشــیان

نایبرئیساول فدراسیون فوتبال مبنی بر آنکه «به نظرم نباید نگران باشیم،
ما باید فیفا را با رایزنی راضی کنیم تا ابهاماتش از بین برود» تصور میشــد
همه چیز خوب پیش رفته و اساســنامه فدراسیون فوتبال به زودی از سوی
فیفا تایید میشود ،اما دیروز محمود اسالمیان عضو هیئترئیسه فدراسیون
توگویی از وجود مشــکالت میان فدراســیون فوتبال ایران و
فوتبال در گف 
فیفا خبر داد!
اســامیان در این باره عنوان داشــت :بحث اساسنامه  10تا  12سال است
که بین فیفا و فدراسیون ایران در رد و بدل است .فیفا  209عضو دارد که یکی
از اصولی که فیفا در پذیرش اعضا دارد این اســت که ماهیت فدراســیون باید
خصوصی باشد .البته نه اینکه دور از قوانین کشور باشد .مثل اتاقهای بازرگانی
که کار میکنند و در خدمت کشور هستند اما ماهیت آنها دولتی نیست.
وی ادامه داد :نباید خوشــحال باشیم که همه چیزمان دولتی است .اینکه
ما کارها را بدهیم به مردم اتفاق بدی در کشور نیست .جنگ را چه کسی اداره
کرد .نیروهای داوطلب مردمی در جنگ ایستادند .تاکید رهبر معظم انقالب هم
این است که این بخشها را به اهلش واگذار کنیم.
این مقام مســئول افزود :در فوتبال همینطور اســت .ما با فیفا به مشکل
خوردهایم .تاکید فیفا این است که نهاد خصوصی باشد .این مشکل را به وزارت

تعویق رقابتهای لیگ کشتی تا شهریورماه

با توجه به بدتر شــدن اوضاع شیوع کرونا در کشور و افزایش تعداد مبتالیان ،احتمال تعویق رقابتهای
لیگهای برتر کشتی آزاد و فرنگی تا شهریور ماه وجود دارد.
در شــرایطی که ماههاست تمامی رقابتهای کشتی در ســطح جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعطیلی کامل
کشــیده شــده ،سازمان لیگ فدراسیون کشتی از آغاز رقابتهای لیگ برتر کشــتی آزاد و فرنگی از مرداد ماه خبر داد و
رایزنیهای زیادی نیز در این زمینه صورت گرفت.
این اقدام عجیب ســازمان لیگ کشتی در شــرایطی است که هنوز برگزاری رقابتهای مهمی چون المپیک در سال
 ۲۰۲۱نیز هنوز مشخص نیست و اردوی تیمهای ملی کشتی نیز چند ماهی است به تعطیلی کامل کشیده شده است.در
شرایطی که ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز برگزاری اردوها در برخی رشتههای ورزشی را صادر کرده است ،اما با توجه به
برخوردهای فیزیکی زیاد در کشتی ،هنوز زمان از سرگیری تمرینات ،اردوها و رقابتهای کشتی مشخص نیست و با شدت
گرفتن اوضاع شیوع کرونا امیدها برای ارائه این مجوز نیز کمرنگتر از قبل شده است.
با این حال گفته میشــود لیگ کشتی به شهریورماه موکول شده اما قطعا اصرار بر برگزاری لیگ در چنین شرایطی
نه تنها هیچ سودی برای ورزش اول ایران نخواهد داشت ،بلکه باعث به خطر افتادن سالمت کشتیگیران که در میان آنها
چهرههای شاخص تیمهای ملی نیز حضور دارند ،میشود و باید دید آیا ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه برگزاری لیگ حتی
در ماه شهریور را خواهد داد یا خیر.

ورزش و دولــت منعکس کردهایم .این چیزی نیســت که فدراســیون بتواند
تصمیم بگیرد .نیاز به الیحه دارد که برود به مجلس .نمیشود  ۲۰۸عضو فیفا
یک چیزی را بپذیرد و ما نه .به نظر من چیز بدی هم نیست .چه کسی گفته
دادن کار به مردم بد اســت .مجامع فدراسیون فوتبال هم جزوی از این مردم
است .همه اینها تایید صالحیت شدهاند.
محمود اسالمیان خاطرنشان کرد :انتظارم از دولت و شخص رئیسجمهور
این است که ورود کند به این ماجرا .به خاطر سوء مدیریتها مشکالت زیادی
در کشــور داریم .مردم دلشان به فوتبال خوش است که نباید برای این بخش
هم مشــکل ایجاد کنیم .نباید اصرار کنیم که این  ۲۰۸بیخود میکنند و ما
داریم درست عمل میکنیم.
وی در پیشنهادی برای حل این مشکل گفت :مسئله در حد رئیسجمهور
است و ایشان باید ورود کنند و نظرات کارشناسی را بگیرند تا آسیبی به ورزش
کشور نخورد .محمود اســامیان ادامه داد :االن فوتبال ما تهدید میشود که
باید این مشــکل را حل کنیم .بعد از آن افرادی که برای فوتبال کشور زحمت
میکشــند تصمیم خواهند گرفت .االن اولویت ما اساسنامه فدراسیون فوتبال
اســت.وی در مورد تهدید فیفا هم گفت :فیفا نهاد عمومی غیردولتی را قبول
ندارد .ما از این موضوع دفاع کردیم اما فیفا قبول ندارد و نظرش چیز دیگری
است.
این عضو فدراســیون فوتبال در مورد ضعف دیپلماسی ورزشی در فوتبال
هم گفت :این موضوع کام ً
ال متفاوت است .مثل اینکه االن کرونا آمده و میگویند
باید همه ماسک بزنند بعد ما بگوییم برویم یکی را پیدا کنیم که البی کند تا ما
ماسک نزنیم! مگر میشود؟ فیفا الزاماتش مشخص است و همه باید رعایت کند.
بی برنامگی در فوتبال
این اظهارات محمود اسالمیان و بیان اینکه حل مشکل اساسنامه فدراسیون
فوتبال و جلب رضایت فیفا خارج از توان این فدراسیون است ،چیزی جز ضعف
و بیبرنامگی مدیران فوتبال نیست ،مدیرانی که سالهای سال است برای فوتبال
تصمیم گیری میکنند .آنها در این چند ساله اگر نسبت به اساسنامه بیتفاوت
نبود ،دســت روی دست نمیگذاشتند ،میتوانستند مشکل را حل کنند اما این
کار را انجام ندادند تا گرهای که تا چند ماه قبل با دست باز میشد حاال با دندان
نیز باز نشود!
همه اینها چیزی جز ضعف در تشــکیالت مدیریتی فوتبال ایران نیست ،تا
دیروز مشکل بزرگ شــیوه امضای قرارداد با فیفا بود ،حاال بحث اساسنامه نیز
اضافه شــده است .امید میرود با تدبیر دلســوزان ورزش و حذف افراد بیاثر از
چرخه فوتبال که منافع فردی را بر منافع ملی ترجیح میدهند زمینه رشــد و
تعالی فوتبال کشور بیش از پیش فراهم شود.

ساعی :دستمزد ویلموتس از کل بودجه ورزش بیشتر بود!

پرافتخارترین المپین ورزش ایران میگوید مبلغ قرارداد ویلموتس از کل بودجه ورزش ایران بیشتر بود!
هادی ساعی در تازهترین صحبتهایش در پاسخ به این سؤال که از نظر او المپیک توکیو با توجه به شیوع کرونا برگزار
میشــود یا خیر ،گفت :با این شرایطی که در حال حاضر در تمام دنیا وجود دارد ،فکر نمیکنم المپیک برگزار شود؛ مگر
اینکه خیلی زود دارو یا واکسنی برای این بیماری پیدا کنند .با این حال یک سال تا برگزاری المپیک باقی مانده و از نظر
من بعید است که بتوان شرایط را برای برگزاری المپیک مهیا کرد .وی در واکنش به اینکه برخی علیه انتقاد او از کارلوس
کی روش موضع گرفته بودند ،گفت :من کاری به کی روش ندارم .بحث مربیانی بود که پولهای زیادی در سالهای اخیر از
ایران خارج کردند .خیلیها میگویند در ورزش پول نیست ،اما این مبالغ هنگفت خیلی راحت به مربیان خارجی در فوتبال
داده میشود .همین ویلموتس که پرونده اش اخیرا به جریان افتاده ،کال یک ماه هم در ایران نبوده ،اما کلی پول گرفته و
االن هم شنیدم به دنبال دریافت  100میلیارد دیگر است! این مبالغ از بودجه یک سال کمیته ملی المپیک و حتی ورزش
ایران بیشتر است .کمیته المپیک به  50فدراسیون بودجه میدهد ،اما بودجه خودش بهاندازه قرارداد ویلموتس نیست!
ساعی خاطرنشان کرد :اکثر فدراسیونهای ما مشکالت مالی دارند .من به واسطه حضور در هیئت اجرایی کمیته ملی
المپیک با فدراسیونها در ارتباطم و مشکالت آنها را میدانم .به ویژه فدراسیونهای المپیکی برای اعزام ورزشکاران خود
به مسابقات مختلف با دردسرهای زیادی مواجه هستند .قبال یک تیم  10نفره را میشد با  300 ،200میلیون اعزام کرد،
اما االن همان تیم را با یک میلیارد هم نمیتوان به یک مسابقه خارجی فرستاد.

وزیر راه و شهرسازی:

 ۸۰کیلومتر از مسیر قزوین -تنکابن تا پایان دولت راهاندازی میشود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  ۸۰کیلومتر از
مسیر  ۱۶۲کیلومتری قزوین -تنکابن تا پایان دولت
دوازدهم مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت ،افزود:
 ۴۲کیلومتر از این مسیر  ۸۰کیلومتری آسفالت شده
و مابقی آن نیز در دست انجام است.
محمد اســامی ،در حاشــیه بازدید از جاده اصلی در
دست احداث قزوین به تنکابن در جمع خبرنگاران ،اضافه
کرد :برای بهرهبرداری از این مسیر به  ۲هزار و  ۵۰۰تا سه

هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی گفــت :جاده قزوین -تنکابن ،حلقه زنجیره اتصال
شــمال به جنوب کشور محسوب میشــود که مطالعات
مهندسی و زیست محیطی آن لحاظ شده است.
وی بااشــاره به نیاز مبرم به اولویتبندی استفاده از
این مســیر ،تصریح کرد :بخشــی از این مسیر در استان
قزوین و بخش دیگر در استان مازندران است که امیدواریم
بهرهبــرداری از این طرح با کمــک نمایندگان مجلس و

رئیس دادگستری مرکزی:

مشاوران سرعت بیشتری به خود بگیرد.
وی با بیان اینکه توســعه راههای روستایی بر اساس
جمعیتذیــری آنها صورت میگیرد ،گفت :خوشــبختانه
بیشتر روســتاهای اســتان قزوین دارای چنین شرایطی
بوده و از اســتعدادهای تولیدی و گردشــگری مناســبی
بهرهمند هستند و به همین لحاظ باید اهتمام ویژهای برای
تخصیص منابع مالی به آنها صورت گیرد.
اسالمی به ســاماندهی نیروهای قراردادی وزارت راه

احکام کارگران آذرآب با رأفت اسالمی همراه خواهد بود

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت :صدور
احکام کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک با بخشش
و رافت اسالمی همراه خواهد بود.
حجتاالسالم سید «عبدالمهدی موسوی» روز دوشنبه
در نشســت با مسئوالن و شــورای کارگری شرکت صنایع
آذرآب افزود :تا کنون حتی حکم یک روز حبس و یک ریال
جزای نقدی برای کارگران از ســوی دستگاه قضایی استان
مرکزی صادر نشــده و احکام کارگران شرکت صنایع آذرآب
نیز در دادگاه تجدید نظر با بخشــش و رأفت اسالمی صادر
خواهد شد.
وی ادامه داد :دســتگاه قضایی اســتان مرکزی با تمام
ظرفیت خود از کارگرانی که در مســیر خدمت ،کار و تولید
فعالیت دارند ،حمایت میکند ولی با افرادی که قصد اخالل
در فضای کارگری و امنیت عمومی جامعه را داشــته باشند،
برخورد قانونی میکند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت :تمام
تالش دســتگاه قضایی و مجموعه مدیریتی این استان حل
مشکالت شرکت صنایع آذرآب است و در این راستا پیگیری
پروندههای قضایی شرکت صنایع آذرآب با مدیرعامل اسبق
این واحد تولیدی ،حل مشکل سهامداری و تامین نقدینگی
از مسیر قانونی با جدیت دنبال میشود.
وی تاکید کرد :بانکها ،تامین اجتماعی و امور مالیاتی و
دستگاههای خدماترسان باید در شرایط کنونی به تعهدات
خود در مقابل صنایع عمل کرده و زمینه تحقق جهش تولید
مورد نظر رهبر معظم انقالب در استان را فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری مرکزی نیز
گفت :با وجود اینکه شرکت صنایع آذرآب یکی از بزرگترین
بدهکاران به تامین اجتماعی است اما از تمام راههای قانونی
برای حمایت از این واحد تولیدی استفاده شده است.
«سعید فرخی» مشــکل اصلی شرکت صنایع آذرآب را
ســهامدار عمده این واحد تولیدی عنــوان کرد و گفت :به
اعتقاد مدیریت ارشــد و دستگاههای صنعتی استان مرکزی
بانک کشــاورزی به عنوان ســهامدار اصلی آذرآب به هیچ
عنوان مالک مطمئنی برای این واحد تولیدی نیســت و این
مهم باید در اسرع وقت در سطح ملی بررسی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اضافه
کرد :مدیریت ارشد اســتان پیگیر مشکالت شرکت صنایع

آذرآب اســت اما کارکنان این واحــد تولیدی نیز باید با باال
بــردن کیفیت تولیدات ،زمینه دریافت سفارشــات کاری را
برای خود فراهم کنند.
مدیرعامل شــرکت صنایــع آذرآب نیز گفــت :تمامی
ی از
حســابهای بانکی این واحد تولیدی به دلیل بدهکار 
ســوی بانکها و برخی نهادهای خدماتی مســدود شده و

اکنون از حســابهای شــخصی برای پرداختیهای شرکت
استفاده میشود که باید این روند اصالح شود.
سید «عیسی میرمحمودی» افزود ۲ :پرونده قضایی بین
شرکت صنایع آذرآب با مدیریت اسبق این واحد تولیدی در
جریان است که از دستگاه قضایی استان انتظار میرود نسبت
به تعیین تکلیف آن بیش از پیش تالش کند.

سخنگوی تعزیرات حکومتی:

عرضه خودروها نباید به شکل قطرهچکانی باشد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور بااشاره به اعالم وزیر صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر تولید
و عرضه یک میلیون و ٢٠٠هزار خودرو در کشــور گفت :انتظار میرود که روند عرضه خودروها به صورت
قطرهچکانی و مناسبتی نبوده و در طول سال انجام شود.
ســید یاســر رایگانی در آیین معارفه غالمرضا ساالری بعنوان مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز افزود :تا زمانی که
عرضه و تقاضا تنظیم نشود مشکل  افزایش قیمت وجود دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه خودروهای عرضه  شده باید به دست مصرفکننده واقعی برسد گفت :بایستی امکان خرید
خودرو برای تمام مصرفکنندگانی که نیاز به خرید این محصول دارند ،تسهیل شود.
رایگانی درخصوص طرح پیشفروش  ۲۵هزار دســتگاه خودرو توســط دو شرکت خودروسازی کشور عنوان کرد:
امیدواریم که هرچه سریعتر این خودروها به بازار عرضه شوند.
وی با بیان اینکه عرضه این خودروها میتواند بخشــی از نیاز بازار را تامین کند خاطرنشان کرد :عرضه خودروها از
ســوی شرکتها بایستی با تعداد بیشتری انجام تا ضمن رسیدن آن به دست مصرفکنندههای واقعی ،موجب کوتاهی
دست دالالن خودروها شود.
ســخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود به احتکار اقالم بهداشتیاشاره و گفت :هم
اکنون با نظارتهای صورت گرفته شیب احتکار اقالم بهداشتی بهخصوص ماسک و مواد ضدعفونیکننده در کشور بهطور
کامل نزولی و به صورت تقریبی نزدیک به صفر است.
وی ادامه داد :شیب پرونده اقالم احتکاری بهداشتی در ماههای گذشته به خصوص اسفند  ٩٨تا فروردین  ٩٩زیاد
بود اما از فروردینماه به بعد سیر نزولی دارد.
رایگانی با بیان اینکه توزیع اقالم بهداشتی در کشور توسط دانشگاههای علوم پزشکی هر استان انجام میشود گفت:
طبق توافق صورت گرفته در تهران اقالم کشــف شــده نیز تحویل هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت ،درمان و پزشکی
میشود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به احتکار دارواشــاره و عنوان کرد :اقالم دارویی مورد نیاز مردم بر اســاس
مولفههای وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی به خوبی تامین و در سطح استانها در اختیار مراکز زیرمجموعه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرا ر داده میشود.
رایگانی با بیان اینکه تالش ما بر این اســت که رای پروندههای صنفی در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود گفت:
پروندههای دارویی نیز از جمله این موارد است.
وی مهمترین پروندههای تشــکیل شــده دارویی را مربوط به البرز عنوان و افزود :البرز مهمترین اســتان در حوزه
پروندههای دارویی است.

کارگران شهرداری کوتعبداهلل خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

حدود  ۳۰نفر از کارگران فضای سبز شهرداری
کوتعبداهلل دیروز (دوشــنبه) با حضور مقابل
استانداری خوزســتان خواستار پرداخت معوقات
خود شدند.
یکی از کارگران فضای سبز شهرداری کوتعبداهلل،
به ایرنا گفت :پیمانکار حقوق ســه ماه نخســت امسال
کارگران فضای ســبز شهرداری کوتعبداهلل را پرداخت
نکردهاست.
وی ادامه داد :از ســویی دیگر پیمانکار از شهریورماه

سال گذشته تاکنون حدود دو میلیون تا سه میلیون ریال
از حقوق هرماه ما کسر کردهاست و حق شبکاریها نیز
پرداخت نمیشود.
حســونی ادامه داد :در این شرایط سخت اقتصادی
خواهان پرداخت مطالبات خود هستیم تا بتوانیم بخشی
از نیازهای خانواده را تامین کنیم.
توگویی
شــهردار کوت عبداهلل چندی پیش در گف 
بیــان کرده بود که به دلیل شــیوع ویروس کرونا منابع
درآمدی شــهرداری کوت عبداهلل همچون ارزش افزوده

و عوارض ســاخت و ساز کاهش یافته و این شهرداری با
مشکل مالی مواجه است.
نواب حاجیان سعید ،افزود :مشکل مالی کم و بیش
در تمام شهرداریها وجود دارد و حقوق کارگران آنها نیز
به عقب افتاده اســت به کارگران شهرداری کوت عبداهلل
گفته شده که ظرف  ۱۰روز آینده حقوق اسفندماه با آنها
تسویه میشود.
ت عبداهلل دارای  ۲۷۰کارگر فضای سبز
شهرداری کو 
است.

و راهداریاشــاره کرد و گفت :در این زمینه وزارتخانه با
ســازمان امور استخدامی در حال رایزنی است تا نسبت به
تثبیت جایگاه شغلی آنها اقدام الزم را بهعمل آورد.
وی اضافــه کرد :در حوزه کاری نیروهای عوارضی نیز
مشــکل خاصی نداریم و کارکنانی که بعد از الکترونیکی
شــدن عوارض ،خود را مهیای کار کرده بودند بر سر کار
رفته و مابقــی نیز تمامی حق و حقوق خــود را دریافت
کردهاند.

انهدام شرکت هرمی یونیک فایننس
در استان مازندران
با تالش سربازان گمنام امام زمان(عج) مازندران،
شــرکت هرمی یونیک فایننس در استان مازندران
منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از ساری به نقل از روابط
عمومی اداره کل اطالعات مازندران ،با تالش سربازان گمنام
امــام زمان(عج) مازندران در یک اقــدام اطالعاتی لیدرهای
اصلی شــبکه هرمی یونیــک فایننــس ()unique Finance
دستگیر شدند.
این شــرکت کالهبرداری با دورنمای کاذب با عکس در
کنــار خودروهای گرانقیمت و لوکــس و مناطق الکچری،
جهت اغفال مردم برای ســرمایهگذاری با سودآوری کالن و
همچنین با برگزاری جلسات متعدد و دیدار با تعداد زیادی
از هموطنان در شهرهای همدان ،خراسان رضوی ،خراسان
شــمالی و جنوبی ،کرج ،اصفهان ،شیراز ،زنجان ،گلستان و
گیالن با هدف تبلیغ و جذب گسترده به بهانه سرمایهگذاری
در شرکتهای معروف دنیا مانند  Apple ،BMWزیرشاخههای
زیادی را بهکارگیری کردند.
هدایتکننــدگان این شــبکه در کشــورهای ترکیه و
امارات(دبــی) ،موج داخلی را راهبری و خط مشــی آنان را
مشخص میکردند .برخی از لیدرهای آنان در شهرستانهای
تنکابن اقدام به شبکهسازی زنجیره انسانی کرده و با دریافت
وجــه از افراد بهعنوان ســرمایهگذار مبالغ را به دالر تبدیل
کرده و به خارج از کشــور انتقال میدادنــد .تعداد افرادی
که توســط این لیدرها جذب شــدهاند بالغ بر  1200نفر در
مازندران هستند.
شایان ذکر اســت افراد دستگیرشده در بازداشت بهسر
میبرند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

ريزش دیوار
باعث مرگ یک نفر شد
رشت  -خبرنگار کیهان:
ن باختن يك نفر
فرمانده انتظامی لنگرود از جا 
بر اثر ريزش دیوار یک مغازه در این شهرستان
خبر داد.
سرهنگ «مجید نیکویی» گفت :در پی اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر ريزش ديوار يك باب
مغازه بر روي دو نفر در بلوار سعدی لنگرود ،بالفاصله
ماموران انتظامي به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود :با حضور پليــس و تيمهاي امدادي در
محل اعالمي و بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد،
تخريب غير اصولي و متعاقب آن ريزش دیوار يك باب
مغازه منجر به مرگ يك مرد  47ساله و مجروح شدن
يك نفر ديگر شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان لنگــرود اضافه کرد:
مجروح  41ساله به بيمارستان منتقل شد.

حدیث دشت عشق

یادی از شهید مدافع حرم عباس آسیمه

نیمی از حقوقش را به مستمندان میداد

شــهید مدافع حرم عباس آسیمه در سال
 1368به دنیا آمد .بعد از اخذ مدرک دیپلم در
رشــته هوا و فضای دانشــگاه آزاد قزوین درس
خواند .آســیمه در جوانی به اســتخدام ســپاه
پاسداران درآمد .مدتی به عنوان تیرانداز نمونه
انتخاب شد .داوطلبانه برای دفاع از حرم آلاهلل
به سوریه رفت 21 .دی سال  1394در سن 26
سالگی در حلب جان به جان آفرین تسلیم کرد.
پیکر پاکش هنوز به وطن باز نگشــته است .برادر شهید آسیمه از قول یکی از
فرماندهانــش گفته بود« :عباس نصفی از حقوق ماهانهاش را صرف امور خیریه
میکرد .در واقع او بخشــی از حقوقش را به دو خانوادهای میداد که یکیشــان
بیمار ســرطانی و دیگری بچه یتیم داشتند .باقی حقوقش را هم بخشی صرف
امور روزمرهاش و بخشــی را خرج هیئات و مراسم مذهبی میکرد .در طول ماه
شــاید  20روزش را روزه میگرفت و غذایی که محل کارش به او میدادند ،به
خانوادههای مســتمند میداد ».شــهید مدافع حرم عباس آسیمه در بخشی از
وصیت نامهاش نوشته بود« :اگر عزم رفتن به سوریه کردم و از خداوند خواستار
این موضوع گشــتم به این دلیل بود که نمیتوانستم نسبت به مظلومیت مردم
سوریه ،در خطر بودن حرم آلاهلل که اگر فداکاری آنها نبود چیزی از اسالم باقی
نمانده بود و تالش تکفیریها در جهت مخدوش ساختن چهره اسالم در عالم و
البته ندای رهبر فرزانه انقالب که فرمودند ســوریه نباید سقوط کند ،که اگر در
این مقطع زمانی و مکانی در مقابلشان ایستادگی نکنیم باید در مرزهای خودمان
شاهد آغاز درگیریها بودیم».
خواندنی از ورزش ایران

*مهدی علینژاد معاون وزیر ورزش اظهار داشــت :در سال  99برای نخستین
بار بودجه فدراسیونها را براساس عملکرد سال قبل خواهیم داد .این عملکرد
با نظر  3معاونت و  9مدیرکل بررســی شــده است .تقریبا این موضوع نهایی
شده و این ارزیابی مورد تعیین بودجه فدراسیونها خواهد بود .تا هفته آینده
وضعیت را مشخص میکنیم .بودجه  99طبق عملکرد سال  98داده میشود
اینطور نیســت که بگوییم بودجه سال  98چقدر بوده و مبلغی را به آن اضافه
کنیم .برای سالهای آینده هم همین روند را خواهیم داشت.
*با پیشنهاد نصراهلل ســجادی و موافقت کمیته ملی المپیک ،مبلغ
یکصد میلیون تومان برای خرید تجهیزات به فدراسیون تیراندازی
با کمان پرداخت خواهد شد.
*با دعوت حمید رضا گرشاســبی ،مدیرعامل باشگاه پیکان ،رامین طباطبایی
رئیسفدراســیون در محل این باشــگاه حضور یافت .در این جلسه سرپرست
دبیری فدراسیون بسکتبال نیز حضور داشت.در این نشست با توجه به فعالیت
باشگاه پیکان در بسکتبال و تیمداری در ردههای مختلف در گذشته بر توسعه
و گســترش این رشته در ســطح کشور تاکید شد .گرشاســبی ضمن اعالم
عالقمندی باشگاه پیکان برای تداوم حضور در بسکتبال ،آمادگی خود را برای
همکاریهای چند جانبه با فدراسیون بسکتبال اعالم کرد.
برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

ﺳﻪشنبه  10تير 1399
هفته  29سری آ ایتالیا
*تورینو.....................................................................التزیو(ساعت  -22شبکه ورزش)
چهارشنبه  11تير 1399
هفته  29سری آ ایتالیا
*جنوا...........................................................یوونتوس(ساعت  -00:15شبکه ورزش)
هفته  33اللیگا اسپانیا
*بارسلونا...................................................اتلتیکومادرید(ساعت  -00:30شبکه سه)

تشییع پیکر  3مدافع طبیعت
در پاوه و اورامانات

پیکر  3مدافع طبیعت که در ارتفاعات بوزین و مرخیل در حادثه
آتشســوزی جنگلهای پاوه و اورامانات جان باختند در بین حزن و
اندوه مردم پاوه و اورامانات تشییع و به خاک سپرده شد.
بهگزارش ایلنا ،مختار خندانی سخنگوی انجمن ژیوا و از جانباختگان این
حادثه از اهالی نوسود و «یاسینکریمی» عضو کمیته عملیاتی این انجمن اهل
روســتای شمشیر بودند که اجساد آنان پس از ادای احترام مردم اورامانات به
محل زندگی آنان منتقل و به خاک سپرده شد .همچنین پیکر بالل امینی از
نیروهای مردمی که او نیز در دفاع از محیط زیست و حفظ جنگلهای زاگرس
جان خود را از دست داد در شهر پاوه به خاک سپرده شد.
از روز پنجشنبه آتش به جان منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل افتاد و
نیروهای امدادگر و مردمی توانستند تا غروب روز شنبه آتش را مهار کنند ولی
متاسفانه این آتش از صبح روز یکشنبه  ۹تیر ماه  ۱۳۹۹دوباره شعلهور شد و
نیروهای مردمی و مسئوالن به مهار آتش پرداختند.

حجتاالسالم شهرستانی
به کرونا مبتال شد

تســت کرونای حجتاالسال م سید جواد شهرستانی مثبت اعالم
شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم در پی بروز عالئم بالینی بیماری کرونا
در حجتاالسالمشهرستانی با تشخیص پزشکان از ایشان تست کرونا به عمل
آمد که نتیجه آن روز یکشنبه مثبت اعالم شد.
حجتاالسالم شهرستانی تحت درمان قرار گرفته و عوارض بیماری شدید
نیست و پزشکان اظهار امیدواری کردهاند که با دعای خالصانه مؤمنین و مردم
خیراندیش و در دوره درمان ،انشــاءاهلل بهبودی عاجل و کامل برای ایشــان
حاصل شود.

احتمال بازگشت محدودیتهای
کرونایی در مشهد

دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید  ۱۹دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد از احتمال بازگشــت محدودیتها برای پیشگیری از شیوع
بیشتر این بیماری ویروسی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،علی اصغر انجیدنی دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید
 ۱۹دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در این خصوص گفت :تعداد مبتالیان به
کرونا در مشهد دیروز به باالترین حد خود از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون
رسیده است.
وی افزود :تعداد بســتری شــدگان بر اثر ابتال به عفونتهای حاد تنفسی
هم اکنون بیش از  ۶۰۰مورد در بیمارســتانهای تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشــکی مشهد گزارش شده است که طی مدت شیوع بیماری کرونا باالترین
میزان بوده است.
وی ادامــه داد :در حــال حاضر آمار روزانه تعداد بســتری شــدگان در
بیمارســتانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اثر کرونا بین ۱۲۰
تا  ۱۵۰نفر گزارش شده است.

کشف احتكار ميلياردي لوازم یدکی
در مرودشت

شیراز  -خبرنگار کیهان:
جانشين فرمانده انتظامي اســتان فارس گفت :ماموران انتظامي
شهرستان «مرودشت» در بازرسي از يك انبار 10 ،میلیارد ریال كاالي
احتكاری کشف کردند.
سرهنگ «يوسف ملكزاده» اظهار داشــت :ماموران انتظامي شهرستان
«مرودشت» از احتكار لوازم يدكي در يك انبار در شهرك «زارعي» مطلع و با
هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی با بيان اينكه پلیس موفق شــد در بازرسی از این انبار ،مقادیر زیادی
لوازم و قطعات خودرو احتكاری شامل :يك هزار و  200بسته انواع مهره۱۵۰ ،
حلــب  ۱۷کیلویی انواع پیچ 950 ،حلقه رینگ ۲۱۷ ،عدد درب خودرو۵۸۴ ،
عدد گلگیر 77 ،عدد اتاق خودرو و  105عدد سینی قاب رادیاتور کشف كنند،
افزود :انبار مورد نظر پلمب شد.
وی اضافه کرد :ارزش اموال مکشــوفه طبق نظر کارشناسان 10 ،میلیارد
ریال برآورد شده است.

