
ورزشی - اخبار کشور

سرویس ورزشی-
با دســتگیری رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران این پرســش برای عالقه مندان به ورزش مطرح 
شــده که مالک تعیین افراد برای عضویت در هیئت 
مدیره ها یا به دست گرفتن سکان هدایت باشگاه ها و... 

در ورزش ما چیست؟!
اســماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران و متهم اصلی پرونده شــرکت ابریشــم گیالن از سوی 
ســازمان اطالعات سپاه قدس گیالن دستگیر شد. خبرگزاری 
مهر 22 اردیبهشت ماه با انتشار این خبر یادآور شد وی چندی 
قبل به اتهام پولشــویی و اخــالل در نظام تولید تحت تعقیب 
قضائی قرار گرفته بود که به علت ابتالء به ویروس کرونا پس از 
تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه سنگین و تودیع آن، آزاد شد.

ســید مهدی فالح میری دادستان مرکز استان گیالن در 
رابطه با آخرین جزئیات این پرونده اعالم کرد دستگاه قضائی 
همزمــان با پیگیری برای احیای تولید در شــرکت ابریشــم 
گیالن، با تشکیل پرونده کیفری در حال رسیدگی به اتهامات 
اشخاصی است که طی سالیان متمادی موجب اخالل در تولید 

این کارخانه شده اند.
خلیل زاده چگونه به استقالل رسید؟

مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش در سال 1397 اسماعیل 
خلیــل زاده را به عضویت هیئت مدیره تیم اســتقالل درآورد. 
هرچنــد تا بــه امروز دربــاره چگونگی آشــنایی وزیر ورزش 
با خلیل زاده خبر خاصی منتشــر نشــده اما باید به این نکته 
اشاره داشت که سلطانی فر در چهارم مهرماه 1380 به عنوان 
اســتاندار گیالن منصوب می شود. در همان سال و کمی پس 
از انتصاب ســلطانی فر، شرکت ابریشــم گیالن، از موفق ترین 
قطب های نوغان داری کشــور به فروش می رسد و نام خریدار 

اسماعیل خلیل زاده بود.
خلیل زاده به عنوان یک عضو فعال اقتصادی به مجموعه 
مدیریتی استقالل وارد شد و به همراه کامران منزوی کارگروه 
اقتصادی و بازاریابی باشــگاه اســتقالل را تشکیل دادند. او در 
اولین خبر اقتصادی خــود خبر از فروش الهیار صیادمنش به 
فنرباغچه داد و به طور صریح اعالم کرد که تمام 850 هزار دالر 
حاصل از فروش صیادمنش را از باشــگاه ترکیه ای گرفته است. 
اما پس از مدتی هادی مباشری، ضمن تکذیب این خبر تصریح 

کرد که باشــگاه به دنبال دریافت پول کامل انتقال صیادمنش 
است!

با ایــن همه خلیل زاده در شــهریور ســال 1398 ارتقا 
درجه می گیرد و به سمت رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل 
منصوب می شود. در ماجرای استعفای استراماچونی سرمربی 
موفق اســتقالل نام وی بسیار شنیده شد؛ درست در روزهایی 
که خبرهایی مبنــی بر کناره گیری اســتراماچونی از هدایت 
اســتقالل شنیده شد، خلیل زاده ضمن تکذیب خبر استعفای 

استراماچونی، آن را کذب محض می خواند.
بعد از رفتن اســتراماچونی اعتراض هواداران اســتقالل 
شدت گرفت تا جایی که امیرحسین فتحی مدیرعامل استقالل 
استعفایش را به وزارت ورزش داد. در ادامه رسانه ها خلیل زاده 
را به عنوان سرپرســت باشگاه معرفی کردند اما خلیل زاده به 
این خبر واکنش نشان داد و گفت )این خبر اصاًل صحت ندارد 
و جوک ســال اســت.( ولی در نهایت جوک سال به واقعیت 
تبدیل شد و اسماعیل خلیل زاده به سمت سرپرست استقالل 

منصوب شد. 
اگرچه بعدها خلیل زاده از سرپرســتی باشگاه استقالل به 
صندلی ریاست هیئت مدیره این باشگاه نقل مکان کرد اما در 

این چند ساله همیشــه از تصمیم گیرندگان این باشگاه بود. 
تبعات بازداشــت خلیل زاده برای باشــگاه استقالل در همین 
یکی، دو روز نمایان شــده تا جایی که برخی رسانه ها از جمله 
خبرآنالین در خبری یادآور شدند که مسئوالن باشگاه استقالل 
پس از بازداشت رئیس هیئت مدیره این باشگاه در بخش اداری- 
مالی دچار مشکل شده اند به طوری که گفته می شود حساب 

باشگاه استقالل مسدود شده است.
اســماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه، چون در 
بازداشت اســت و از آنجا که حتما باید پای حساب های مالی 
باشگاه امضای این شــخص هم باشد تمام پروسه اسناد مالی 
فعال متوقف شــده و باشگاه قادر به پرداخت هیچ پولی نیست. 
قرار اســت این مشــکل با کمــک وزارت ورزش و تصمیمات 

هیئت مدیره استقالل رفع و حساب باشگاه دوباره فعال شود.
سؤاالتی که بی پاسخ مانده است

اینکه مشکل باشگاه استقالل حل شده یا خیر تا چند روز 
آینده مشــخص می شــود اما موضوع مهم تر این است که چرا 
صندلی هیئت مدیره باشگاه بزرگ و مردمی ای چون استقالل 
به چنین افرادی برســد، به راســتی مالک تعیین افراد برای 
عضویت در هیئت مدیره ها یا به دســت گرفتن سکان هدایت 

باشگاه ها و... در ورزش ما چیست؟!
این سؤالی است که مثل خیلی از سؤاالت بی پاسخ ورزش 
ما، هیچ فردی از مثال »مســئولین«، تا به امروز پاسخگوی آن 
نبوده اســت. به نظر می رسد، بعضی از مدیران ورزش، خود را 
صاحب،همه کاره و حاکم مطلق آن می دانند و سر تا پای ورزش 
را »میراث خانوادگی« فرض کرده اند که هر طور مایل هستند 
و دلشان می خواهد با آن معامله و رفتار می کنند و الجرم خود 

را پاسخگوی هیچ دیار البشری نمی دانند. 
اگر غیر از این اســت، آیا نباید بــرای عالقه مندان ورزش 
و هــواداران تیم های پرطرفدار، توضیح داده شــود که مالک 
انتخاب برخی مدیران چیست؟ نباید توضیح دهند اصال خیلی 
از این افراد با چه صالحیت ، ســابقه و کارنامه ای قدم به عرصه 
مدیریتی تیم هایی می گذارند که درست یا غلط، قلب میلیون ها 
نفر از بندگان خدا به عشــق آنها می تپد؟ آیا فکر و ذکر و نیت 
و اراده مسئوالن امر و مدیران ارشد ورزش از هر انتصاب و هر 
عــزل و برکناری، تالش برای »بهبود امور« اســت و یا دالیل 

دیگر؟! 
ورزش را جدی نمی گیرند

وقتی انتصاب های وزارت ورزش در باشــگاه های بزرگ و 
مردمی چون استقالل و پرسپولیس این گونه است، باید به آن 
دسته از کارشناسانی که همواره مدعی هستند »ورزش از سوی 
مسئوالن اجرایی این مملکت جدی گرفته نشده« حق داد. اگر 
ورزش جدی گرفته می شد هیچ مدیری در ورزش یک لحظه 
به این موضوع فکر نمی کرد که با سرنوشــت و اعتبار باشــگاه 

استقالل این چنین بازی کند. 
بدیهی اســت به یقین یکی از نشــانه های جدی گرفتن 
ورزش این اســت که مدیریت آن را دست هرکسی نسپاریم، 
مالک ســپردن کار به افراد، تخصص و اهلیت افراد باشــد، نه 
مالحظات شــخصی ، خانوادگی ، باندی و جناحی. بدون تعارف 
در حوزه ورزش، بیشــتر مدیریت های کالن در اختیار کسانی 
قرار دارد که از بطن و متن ورزش نجوشیده اند، کم و کیف آن 
را نمی شناسند، تخصص و آگاهی الزم را ندارند، و خالصه اگر 
به این حوزه به عنوان مدیــر آمده اند، دلیل اصلی آن بیش از 
آنکه موضوع دلســوزی و خدمت به ورزش و ورزشکاران باشد، 
دالیل دیگری اســت که ریشه در ســهم خواهی های حزبی و 

بهره برداری های سیاسی و... این طور حرف ها دارد. 

یادی از شهید مدافع حرم حجت االسالم مجید سلیمانیان
توصیه به نذرکنندگان 

شــهید مدافع حرم حجت االســالم مجید 
ســلیمانیان، یکی دیگر از شهدای اردیبهشتی و 
اهالی بهشت است. بزرگی گمنام از اهالی زمین 
که راه های آســمان را بهتر می شناخت؛ طلبه ای 
کــه درس بندگی را در میــدان عمل پس داد و 
راه صدساله عارفان و ســالکان برای رسیدن به 
معبود را با فداشدن در راه حرم عقیله بنی هاشم، 
یک شبه در جوانی طی کرد. وی از استادان حوزه 

دانشجویی بود که 17 اردیبهشت سال 95 در منطقه خان طومان به شهادت 
رســید. شهید مدافع حرم مجید سلیمانیان در یک مصاحبه تصویری، وصیت 

شفاهی خود را این گونه اعالم کرده است:
»اگر می خواهید نذری کنید فقط گناه نکنید، مثال نذر کنید یک روز گناه 
نمی کنم هدیه به آقا صاحب الزمان)عج( از طرف خودم. یعنی از طرف خودتان 
عملی را برای سالمتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان)عج( انجام می دهید که 
یکی از مجربترین کارها برای آقا اســت. یــا اگر می خواهید برای اموات کاری 
انجام دهید به نیابت از آنها برای تعجیل در فرج آقا امام زمان)عج( نذر کنید. 
ان شاءاهلل به حق امیرالمومنین)ع( موفق باشید، شفاعت وعده خداست و شهدا 
می توانند شــفاعت کنند. مامان و بابا غصه نخورند چرا که شــهدا »عند ربهم 
یرزقون« هســتند و زنده اند. داریم آماده می شویم و یکی دو ساعت دیگر بعد 
نماز راهی هستیم. خدا به چه زیبایی حواله هایش را می دهد، خدا را شاکرم که 

ما را در این راه قرار داده، اوصیکم بتقوی اهلل.«

حدیث دشت عشق

وزارت ورزش و جوانان به ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ )نــادو( تاکید کرد که تا پیش از اعزام کاروان 
المپیک و پاراالمپیک ایران به توکیو، در راستای انجام سومین مرحله تست دوپینگ از ورزشکاران اعزامی 

اقدام کند.
تاکنون از تمامی المپیکی ها و پارالمپیکی ها 2 مرتبه تســت دوپینگ گرفته شده است و در راستای مراقبت ویژه از 
المپین ها، از ســوی وزارت ورزش و جوانان به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تاکید شد تا سومین مرحله تست دوپینگ از 

کاروان اعزامی به توکیو در روزها و هفته های منتهی به اعزام گرفته شود.
در جلسه برگزار شده از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( به دبیر 
این ســتاد که رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی است تاکید شد تا سومین مرحله از تست دوپینگ ورزشکاران اعزامی به 

المپیک توکیو در آینده ای نزدیک و قبل از اعزام در دستورکار قرار گیرد.
در همین خصوص غالمرضا نوروزی، رئیس فدراســیون پزشکی ورزشــی اعالم کرد که دوپینگ مرتبط با برگزاری 
مسابقات است و همزمان با انجام تمرینات و مسابقات این موضوع به جدیت پیگیری می شود تا ورزشی پاک و عاری از 

دوپینگ داشته باشیم و بتوانیم به بهترین شکل ممکن ورزشکاران خود را به المپیک توکیو اعزام کنیم.

سومین تست دوپینگ در انتظار ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک 
یک بازیکن فوتبال فلسطینی روز یکشنبه در حمالت 

وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
معاذ نبیل الزعانین که برای تیم دســته اولی فوتبال نوار غزه 
یعنی بیت حانون FC بازی می کرد، روز یکشنبه در حمالت هوایی 
رژیم اشغالگر قدس به بیت حانون در شمال غزه به شهادت رسید.

شیخ ســلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا پیام تسلیتی برای شهادت این بازیکن 23 ساله صادر کرد که 
در این پیام آمده است: من از طرف خانواده فوتبال آسیا می خواهم 
صمیمانه تسلیت و همدردی خود را به خانواده و عزیزان معاذ نبیل 

الزعانین اعالم کنم. او اشتیاق واقعی به بازی را نشان داد و در همدردی با فقدان یک استعداد آینده دار دیگر که متأسفانه 
ما را خیلی زود ترک کرد، خانواده فوتبال آسیا به من می پیوندد.

سعید عوده و محمد ابوالعطاء، دو بازیکن رده جوانان بودند که پیش از این به شهادت رسیدند.

شهادت یک فوتبالیست دیگر در حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی

جانباز مالیری 
به خیل همرزمان شهیدش پیوست

مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران مالیر گفت که »محمد زرینی« 
جانباز ۷۰ درصد پس از سال ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحت های 

مبارزه با اشرار و قاچاقچیان، به خیل همرزمان شهیدش پیوست.
»محمدابراهیم مرادی« اظهار داشــت: شــهید زرینی شهریور سال 7۶ 
حین انجام ماموریت در درگیری با اشــرار و قاچاقچیان و سقوط از ارتفاع، از 

ناحیه سر و کمر مجروح شد.
وی با بیان اینکه شهید زرینی متولد 20 شهریور 1355 شهرستان مالیر 
اســت، افزود: نامبرده که در ناجا انجام وظیفــه می کرد در منطقه عملیاتی 

خراسان دچار مجروحیت و به درجه جانبازی نایل شده بود.
مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران مالیر ادامه داد: پیکر پاک شهید زرینی 
دیروز)دوشنبه 27 اردیبهشت( با حضور مردم و مسئوالن تشییع و در گلزار 

شهدای مالیر به خاک سپرده شد.

کشف ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
توسط سپاه پاسداران

نیروی دریایی سپاه طی چند روز اخیر با توقیف چندین شناور 
قاچاق ســوخت در خلیج فارس 3۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف 

کرد.
به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی سپاه ، در عملیات های غافلگیرانه 
و با   اشراف اطالعاتی رزمندگان نیروی دریایی سپاه، شناورهای حامل بیش 
از 300 هزار لیتر ســوخت قاچاق کشف، توقیف و به مقامات قضایی تحویل 
شــد. رزمندگان ناوتیپ ذوالفقار منطقه یکم ندســا در یکی از این عملیات 
موفق به کشف 150 هزار لیتر سوخت قاچاق شدند؛ همزمان با این عملیات، 
دریادالن ناو گروه ذوالفقار خارگ و پایگاه دریایی شهید رئیسعلی دلواری)ره( 
بندر عامری منطقه دوم ندســا موفق شــدند 130 هزار لیتر سوخت قاچاق 
کشــف و شــناورهای حامل، توقیف و به مقامــات دریابانی و قضایی محلی 
تحویل کند. در مرحله دیگری از عملیات رزمندگان منطقه پنجم ندســا با 
کشــف 55 هزار لیتر سوخت قاچاق، شــناورهای خاطی را توقیف و به مقام 

قضایی تحویل دادند.
 خدمه شناورهای توقیف شده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

کشف 59۰ کیلو هروئین در تبریز
پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه عاشورا 

یک باند بزرگ ترانزیت مواد مخدر را در تبریز متالشی کردند.
فرمانده سپاه عاشورا گفت: در عملیاتی پیچیده، محموله ترانزیتی مواد 
مخدر از مبدأ تا مقصد شناسایی و این باند بزرگ قاچاق مواد مخدر متالشی 
شد. ســرتیپ خرم افزود: در این عملیــات 590 کیلو هروئین که به صورت 
کامال ماهرانه در پروفیل های آهنی جاســازی و در یک سوله در حومه شهر 

انبار شده بود کشف و ضبط شد.
این باند در پوشش خرید و فروش آهن آالت مبادرت به قاچاق  و ترانزیت 
مواد مخدر صنعتی به اروپا می کرد که پنج نفر از اعضای آن دستگیر شده اند 
که ســه نفر از آنها تبعه یکی از کشــورهای خارجی همجوار و دو نفر ایرانی 
هستند. به گفته فرمانده سپاه عاشورا، این افراد عالوه بر قاچاق مواد مخدر و 

مشروبات الکلی، اقدام به پولشویی نیز کرده اند.

ضرب و شتم کارکنان منابع طبیعی گیالن
رشت – خبرنگار کیهان:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن گفت: کارکنان منابع 
طبیعی گیالن که در حال رفع تصرف زمینهای ملی و ساحلی بودند، 

مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
مهــدی پورمیرزایی، افزود: هفت گروه شــامل 20 نفر از ماموران یگان 
حفاظــت و کادری این اداره کل برای رفع تصرف ســه هکتار از زمین های 
ملی واقع در ساحل روســتای حاجی بکنده بخش خشکبیجار اعزام شده و 
در حــال انجام وظیفه بودند که از ســوی 15 نفر از متصرفان مورد ضرب و 

شتم قرار گرفتند.
وی با  اشــاره به هتاکی، تهدید و حمله ورشدن افراد به ماموران، اضافه 
کرد : متصرفان با لودر قصد داشــتند به کارکنان و خودرو های این اداره کل 
حمله کنند. وی با بیان اینکه هشت مامور مصدوم شدند و یکی از مصدومان 
هم در بیمارســتان پورسینای رشت بستری شد، اضافه کرد: در حال حاضر 

وضعیت عمومی این افراد مساعد است.
 مدیــرکل منابع طبیعی گیالن گفت: بر اســاس حکــم صادره مرجع 

قضایی، با متصرفان برخورد قانونی خواهد شد.

انتخاب عجیب 
و غیرفنی فدراسیون وزنه برداری

فدراسیون وزنه برداری فردی را به عنوان مربی به اردوی تیم ملی 
وزنه برداری جوانان دعوت کرده اســت که انتخابــش برای اهالی وزنه 

برداری بسیار تعجب آور بوده است.
تیم ملی وزنه برداری جوانان برای حضور در مسابقات جهانی زیر نظر سعید 
علی حســینی آماده می شــود. در فاصله زمانی کوتاهی که تا آغاز مسابقات باقی 
مانده است، از یک فرد دیگر دعوت شد به عنوان مربی در اردوی تیم ملی حاضر 
شود که این انتخاب بسیار جای تعجب داشت.به گزارش ایسنا،علی درویش زاده از 
استان خوزستان فردی است که به اردو دعوت شده است، البته اهالی وزنه برداری 
در حال حاضر او را بیشتر به عنوان مجری و مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد 
یکی از شهرستان های استان خوزســتان می شناسند تا مربی فعال و سازنده در 
وزنه برداری. با این انتصاب به نظر می رسد فدراسیون وزنه برداری سازوکاری برای 
انتخــاب مربیان ادواری خود ندارد، در غیر این صورت فردی که حتی برای خود 
اهالی وزنه برداری هم انتخابش تعجب آور بود را به اردوی تیم ملی جوانان دعوت 
نمی کرد.به هر حال باید دلیل قانع کننده ای برای انتخاب یک مربی وجود داشته 
باشد و از لحاظ فنی حداقل فعالیت و سازندگی زیادی در وزنه برداری داشته باشد 
و شاگردانی را پرورش داده باشد که شایستگی حضور در اردوی تیم ملی حتی به 
عنوان مربی ادواری را داشته باشد. اما وقتی یک نفر دستاورد خاصی نداشته است 
و برعکس قصد ورود به کار دیگری دارد که الزمه آن داشتن رزومه قوی است، این 
سؤال شکل می گیرد که واقعا این فرد بر اساس دستاوردهایی که در وزنه برداری 
داشته به اردوی تیم ملی دعوت شده یا هدف، صرفا پر کردن رزومه بوده است؟

 مربیان زیادی در شهرستان های مختلف بدون حقوق و حتی حداقل امکانات 
در حال پرورش نسل جدید وزنه برداری هستند و انتظار می رود حداقل آن هایی 
که اکنون شاگردان شان در تیم ملی هستند، این فرصت برایشان فراهم شود که 
بتوانند حتی در مدت کوتاه در اردوی تیم ملی حاضر شــوند تا مشــخص شود 
زحمات این افراد دیده می شــود اما برخالف تصورات اکنون می بینیم این فرصت 
به افرادی داده می شود که هر چه جست وجو کنیم، کمتر دستاورد خاصی از آنها 

در سازندگی و پرورش وزنه بردار به دست می آید.

تزریق واکسن کرونا
 به پیرمرد 134 ساله آذربایجانی

رئیس گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی تبریز از تزریق واکسن کرونا به 
پیرمرد 134 ساله در روستای شــاه حیدر شهرستان خداآفرین در 

آذربایجان شرقی خبر داد.
ســیمین خیاط زاده اظهار کرد: تاریخ تولد این فرد که محرم آصفی نام 

دارد در شناسنامه سال 12۶۶ درج شده است.
وی با اشــاره به اینکه اولین شناسنامه ها 129۶ صادر شده اند، افزود: در 
آن مقطع ماموران ثبت احوال با مراجعه حضوری به درب منازل و پرســیدن 
شــفاهی اطالعات الزم مثل سن اقدام به صدور سجل می کردند، بعدها این 
سجل ها عکس دار نیز شدند. وی ادامه داد: محرم آصفی دارای سه فرزند پسر 

و چهار فرزند دختر بود که یکی از دختران وی فوت شده است.
خیاط زاده ابراز داشت: این فرد وضعیت جسمانی عمومی نسبتا مطلوبی 

داشته و دچار بیماری هایی نظیر زوال عقل نیست.
رئیس گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز در عین حال خاطرنشــان کرد: محرم آصفی 

هم اکنون با یکی از پسرهای خود که  ۶۶ سال دارد، زندگی می کند.
این پیرمرد 13۴ ســاله آذربایجانی با وجود ســن بــاال از نظر عقالنیت 
لغزشی نداشته و مشکل خاصی ندارد، حتی حاضر به انجام کارهای دامداری 

و کشاورزی است.

کالهبرداری 5۰۰ میلیاردی شرکت 
لیزینگ خودرو در گلسار

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان  البرزگفت: فردی 
با راه اندازی یک شــرکت کاغذی لیزینگ خــودرو از 1۲۰ نفر 5۰۰ 

میلیارد ریال کالهبرداری کرد.
مجید فیض جعفری افزود: در پــی ارجاع یک فقره پرونده کالهبرداری 
به کالنتری 12 شــهر »گلسار« از طریق یک شرکت لیزینگ خودرو با برند 
ساختگی، از دادسرای عمومی و انقالب »هشتگرد«، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار ماموران این کالنتری قرار گرفت. معاون هماهنگ کننده فرمانده 
انتظامی اســتان البرز، افزود: در بررســی های اولیه محرز شد، کالهبردار در 
قالب یک شــرکت لیزینگی با تبلیغ در ســایت های خرید و فروش کاال در 
فضای مجازی مبادرت به فروش خودرو به صورت اقســاطی کرده و پس از 
مراجعه متقاضیان ثبت نام به دفتر شرکت با جلب اعتماد آنان طی قراردادی 
مبالغی به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده و با دادن وعده تحویل یک ماهه 
خودرو، مدتی در دفتر فعالیت و پس از زمان کوتاهی محل کار خود را ترک و 
متواری شده است. معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز اظهار 
کرد: ماموران با انجام اقدامات پلیســی، متهم مورد نظر را در مخفیگاه خود 
در شــهر »گلسار« دستگیر که در تحقیقات پلیسی به کالهبرداری در قالب 
فروش خودروهای لیزینگی بــه مبلغ 500 میلیارد ریال از 120 نفر اعتراف 

کرد. متهم از طریق مرجع قضایی با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

مرگ کودک ۶ ساله 
در تیراندازی مراسم عروسی 

فرمانده انتظامی خرم آباد از مرگ کودک شش ساله در تیراندازی 
مراسم عروسی در این شهرستان خبر داد. 

عباس دولتشاهی ، اظهار کرد: سنت غلط تیراندازی در عروسی، موجب 
اصابت گلوله ساچمه ای به یک کودک شش ساله و فوت وی شد.

وی افزود: پس از تحقیقات، فرد خاطی بازداشت و روانه زندان شد.
هرگونه تیراندازی در مراســم عروســی جرم تلقی می شود و در صورت 
مشــاهده برای عامالن آن پرونده قضایی تشــکیل شده و در صورت داشتن 

مجوز، مجوز سالح هم باطل می شود.

۲ نفر از عامالن درگیری در یکی 
از روستا های گرگان بازداشت شدند

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان از دستگیری دو 
نفر از عامالن درگیری در یکی از روستا های گرگان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،  حجت االسالم سیدحسینی، اظهار داشت: یکی 
از ضاربان شب یکشنبه دستگیر شد و دومین ضارب هم با تالش نیروی انتظامی، 
بامداد دیروز دســتگیر و فعال بازداشت اســت. وی گفت: به نفع سه متهم دیگر 
است تا زودتر خود را به پلیس معرفی کنند. وی عنوان کرد: از سه مصدوم این 
درگیری، دو نفر دیروز از بیمارستان مرخص شدند و فردی که با تبر مصدوم شده 

بود نیز خوشبختانه با ثبات وضعیت عمومی فعال به بخش منتقل شده است.

مشکالت استقالل پس از دستگیری رئیس هیئت مدیره

آقایان،ورزشرا»میراثخانوادگی«فرضکردهاند
مالکانتخاببرخیمدیرانچیست؟!

صفحه 9
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۶ شوال ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۴9

اخبار کوتاه از فوتبال
کالدرون؛ دردسر مالی جدید پرسپولیسی ها

سرمربی آرژانتینی سابق پرسپولیس حکم 1۴ میلیاردی علیه این تیم گرفته 
است. باشگاه پرسپولیس که در چند سال اخیر همواره درگیر مشکالت مالی بوده 
و در این راســتا دردسرهایی هم برای این باشــگاه ایجاد شده همچنان مشکالت 
زیادی در این زمینه دارد و به زودی با یک دردسر بزرگ رو به رو خواهد شد.گابریل 
کالدرون، سرمربی آرژانتینی سابق پرســپولیس علیه این باشگاه بابت مطالباتش 
حکم 1۴ میلیاردی گرفته و این حکم 3 خردادماه قرار اســت به باشگاه ابالغ شود 
و پــس از آن فرصتی بــرای پرداخت این مبلغ تعیین خواهد شــد که در صورت 
عدم پرداخت محرومیت های ســنگین در انتظار پرسپولیس خواهد بود.با توجه به 
مشکالت عدیده مالی باشــگاه باید دید مسئوالن پرسپولیس چه فکری برای این 

موضوع می کنند.
محکومیت ۶5۰ هزاردالری تراکتور در دادگاه عالی ورزش 
دادگاه عالی ورزش باشــگاه تراکتور را در پرونده آنتونی استوکس و لی هری 

اروین به پرداخت ۶50 هزار دالر محکوم کرد.
آنتونی استوکس و لی هری اروین دو مهاجم بریتانیایی که در لیگ هجدهم به 
تراکتور پیوستند، وسط فصل و پس از درخشش مقابل ذوب آهن اردوی تراکتور را 
ترک کردند و از ایران رفتند. در آن زمان مدیران باشگاه تراکتور وعده شکایت علیه 
اســتوکس و اروین و محرومیت او را دادنــد اما در نهایت این دو بازیکن بودند که 
برای دریافت مطالبات خود شکایت کردند. سال گذشته اروین و استوکس در فیفا 
تراکتور را محکوم کردند و کمیته اســتیناف فیفا نیز رای را به نفع این دو بازیکن 
داد. تراکتور ســپس پرونده را به دادگاه عالی ورزش بُرد و در اسفند ماه 1399 نیز 
دفاعیاتی تازه را برای این موضوع فرســتاد امــا این احکام نیز نتیجه مثبتی برای 

تبریزی ها نداشت.
در نهایــت دادگاه CAS دیروز اعالم کرد که تراکتــور باید ۴75 هزار دالر به 
آنتونی اســتوکس و 175 هزار دالر به لی اروین بدهد. رقمی که اگر در همان 
زمان پرداخت می شــد به مراتب کمتــر از این بود اما حاال جرایمی نیز به آن 
اضافه شده است. مجموع رقم پرداختی تراکتور، به نرخ روز بیش از 15 میلیارد 
تومان اســت که انتقال آن هم هزینه باالیی را در بر خواهد داشت. نکته جالب 
اینکه پس از جدایی استوکس از باشگاه تراکتور، محمدرضا زنوزی مالک این باشگاه 
و معــاون حقوقی تراکتوردر اظهاراتی عنوان کرده بودند که اســتوکس 90 درصد 
پولش را پرداخت کرده و و با پیروز خواندن خود در دادگاه عالی ورزش اعالم کرده 

بودند: »محرومیت در انتظار استوکس و باشگاه جدیدش« خواهد بود!
کمک داور جنجالی بازی پیکان- سایپا، قاضی دیدار حذفی

احمد محمدی داور چهارم جنجالی دیدار پیکان و سایپا، دیدار قشقایی شیراز 
و فوالد خوزســتان را قضاوت خواهد کرد. اتفاق عجیبی در دیدار یکشــنبه شب 
پیکان و ســایپا رخ داد؛ پیکانی ها شــش تعویض انجام دادند و چنین اتفاقی برای 
نخســتین بار است که در تاریخ لیگ برتر می افتد. در این ماجرا کمک داور چهارم، 
ناظر بازی و سرپرست پیکان اشــتباه کرده اند و باید منتظر تصمیم درباره نتیجه 
این دیدار بود.نکته جالب اینجاســت که احمد محمدی داور چهارم این مسابقه به 
عنوان داور اصلی دیدار جام حذفی قشــقایی شیراز برابر فوالد انتخاب شده است. 
طبق صحبت های فراز کمالوند این داور چهارم البته یک پنالتی در دیدار یکشنبه 
به سود پیکان گرفته که با اعتراض شدید سایپایی ها همراه شده است.باید منتظر 
ماند و دید این اتفاقات آیا داور این دیدار را تغییر خواهد یا این داور جنجالی بازی 

قشقایی شیراز و فوالد خوزستان را قضاوت خواهد کرد.
تقابل پرسپولیس با نماینده دلیران تنگستان

تیم فوتبال پرســپولیس در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی امشب به 
مصاف تیم شــاهین بندرعامری می رود. پرســپولیس در مرحله یک هشتم نهایی 
جام حذفی به نظر خوش شــانس بوده که قرار اســت سه شنبه ساعت 20:30 به 
مصاف تیم دســته دومی شاهین بندرعامری برود اما واقعیت آن است که در جام 
حذفی نمی توانید هیچ تیمی را دســت کم بگیرید. پرسپولیس با برانکو هم مقابل 
قشــقایی شــیراز که آن زمان در لیگ دسته دوم حضور داشت شکست خورد و از 
گردونه رقابت ها در اولین بازی کنار رفت. قطعا بازیکنان و مربیان پرســپولیس آن 
شکست غافلگیرانه  را به یاد دارند و می دانند که بازی در بوشهر و مقابل تیمی که 
سراسر انگیزه است کار آسانی نیست. بندر عامری روستایی از توابع بخش دلوار در 
شهرستان تنگستان است که در 70 کیلومتری بوشهر قرار دارد. این روستا جمعیت 
زیادی ندارد اما به واســطه اســکله ای که اطراف آن قرار گرفته کشتی های زیادی 
در ایــن بندر رفت و آمد می                                   کنند. مردم روســتا کار تجاری انجام می دهند و کل 
درآمدشان از همین اسکله است. حاال قهرمان چهاردوره لیگ برتر به مصاف تیمی 

از تنگستان می رود تنگستانی که به نام دلیرانش مشهور است.

1۰3 کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشــور 
در آذربایجان غربی دیروز /دوشــنبه/ طی آیینی با 
حضور وزیر راه و شهرســازی، استاندار و جمعی از 

مدیران این استان به بهره برداری رسید.
مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی در حاشیه 
افتتاح این طرح گفت: این بخش از کریدور بزرگراهی غرب 
کشــور که در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید، 51 
کیلومتر در سه راهی ایواوغلی، 10 کیلومتر محور ایواوغلی 
به خوی، سه کیلومتر محور خوی به سلماس، 12 کیلومتر 

محور محمدیار و 27 کیلومتر در محور محمدیار به بوکان 
است. 

سیدمحســن حمزه لو افزود: این کریــدور بزرگراهی 
بــا اعتباری بالغ بر هشــت هــزار و 900 میلیارد ریال در 

آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.
وی ادامــه داد: 2۴۴ کیلومتر از این کریدور بزرگراهی 
در هشــت ســال اخیردر آذربایجان غربی به بهره برداری 

رسیده است. 
مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی اضافه کرد: 

کریدور بزرگراهی غرب کشــور به طول یک  هزار و 530 
کیلومتر، مرز بازرگان را به بنــدر امام خمینی)ره( متصل 
می کند و حدود 30 درصد این شبکه حمل  و نقل جاده ای 

در آذربایجان غربی در حال احداث است.
وی تاکید کرد: وجود یک هزار کیلومتر مرز مشــترک 
و همجواری آذربایجان غربی با ســه کشــور، این استان را 
به دروازه اصلــی ارتباط ایران با اروپا تبدیل کرده و عمده 
حمل ونقل جاده ای کاال و مسافر کشور از طریق پایانه های 
 مرزی اســتان یعنی یک چهارم پایانه های مرزی کشــور 

انجام می شود.
این مســیر از مرز بازرگان در شمال آذربایجان غربی 
آغاز شده و با عبور از آذربایجان غربی ، کردستان، کرمانشاه 
 و لرســتان به خوزســتان و بندر امام خمینــی)ره( ختم 

می شود.
از این مسیر، 300 کیلومتر در آذربایجان غربی و 320 
کیلومتر آن در کردســتان قرار دارد که ۶ تونل به طول 2 
هزار و 500 متر، 11 تقاطع غیرهمســطح و یکهزار و 20 

متر پل در این منطقه ساخته می شود.

با حضور وزیر راه و شهرسازی

١٠٣کیلومترازکریدوربزرگراهیغربکشوردرآذربایجانغربیافتتاحشد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد

برگزاری حضوری امتحانات پایه نهم و دوازدهم در اصفهان
استان اصفهان گفت:  و پرورش  مدیرکل آموزش 
امتحانات پایه دوازدهم و نهم باید به صورت حضوری 
برگزار شود تا از تضییع حقوق دانش آموزان جلوگیری 

شود.
محمد اعتــدادی، در گفت وگو با مهر درخصوص تجمع 
دیروز تعدادی از دانش آمــوزان پایه های نهم و دوازدهم در 
اصفهان و درخواست عدم برگزاری امتحانات نهایی به صورت 
حضوری روبه روی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اظهار 
داشــت: باید توجه داشت که برگزاری حضوری امتحانات بر 
اساس مصوبه 977 شورای عالی آموزش و پرورش و بر پایه 
شرایط قرمز شــیوع کرونا به تصویب رسیده و به ستاد ملی 

مقابله با کرونا نیز ابالغ شده است.
وی بــا بیان اینکــه برای برگــزاری امتحانــات همه 
دســتورالعمل ابالغی از ســوی مرکز بهداشــت را اجرایی 
خواهیم کــرد، افزود: امتحانــات دو پایه نهــم و دوازدهم 
دانش آموزان اهمیت زیادی در تعیین سرنوشــت آنها دارد، 
از ایــن رو به راحتی نمی توان از این امتحانات گذر کرد چرا 
کــه به نوعی برگزاری امتحانات ایــن دو پایه و به ویژه پایه 
 نهم بــه صورت مجازی منجر به تضییع حقوق دانش آموزان 

می شود.
وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش در رشته هایی مانند علوم 
تجربی، فنی و حرفــه ای و حتی ادبیات در اصفهان محدود 

اســت و چنانچه امتحانات به صورت مجازی برگزار شــود 
حقوق برخی از دانش آموزان تضییع خواهد شــد. اعتدادی 
تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل امتحانات طراحی سؤاالت 
پایه نهم که به صورت استانی است و امتحانات پایه دوازدهم 
که به صورت کشــوری انجام شده است، تحصیل در فضای 
مجازی و همچنین شــرایط شیوع کرونا در نظر گرفته شده 
و ســختگیری در طراحی ســؤاالت نداریــم. وی ادامه داد: 

برای پایه دوازدهم نیــز افزایش حوزه های امتحانی را داریم 
 همچون سال گذشــته که خوشــبختانه هیچ مشکلی نیز 

نداشتیم.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه ســالمت دانش آموزان قبل از ورود به حوزه امتحانی 
ارزیابی می شــود، ابراز داشــت: در این زمینــه در هر حوزه 
 یک مراقب ســالمت به عنوان نماینده مرکز بهداشت حضور 

خواهد داشت.
وی افــزود: در صورت ابتالی دانش آمــوزان به کرونا از 

حضور آنها در حوزه های امتحانی جلوگیری خواهد شد.
اعتدادی اضافه کرد: همچنین اتاقی در همه حوزه های 
برگزاری امتحانات پایه نهم و دوازدهم در نظر گرفته شــده 
است تا هر دانش آموز مشــکوک به کرونا در آن نگهداری و 

تعیین تکلیف شود.

زلزله 5/5 ریشتری خراسان شمالی را لرزاند
رئیس  ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر 
گفت: در ساعت ســه و34 دقیقه بامداد دیروز زمین 
لرزه ای به بزرگی 5/5 ریشتری منطقه سنخواست در 

خراسان شمالی را لرزاند.
به گزارش ایسنا، مهدی ولی پور، افزود: درپی این زلزله 
بالفاصله تیم های ارزیابی به محل اعزام شدند که گزارش های 
آنان حاکی از مصدومیت ســه نفر و وارد شدن خسارات به 

برخی از واحدهای مسکونی در این مناطق است.
وی بــا بیــان اینکه تا ســاعت هفت صبــح دیروز 10 
پس لرزه نیز به ثبت رســیده اســت، گفت: بزرگ ترین این 

پس لرزه ها 5.۴ ریشتر بزرگی داشته است.
وی با بیان اینکه تاکنون 31 شــهر و روســتا در ســه 
شهرســتان جاجرم، بجنورد و گرمه ارزیابی شــدند، گفت: 
هفت روستا از توابع گرمه شامل روستاهای قزل الحصار باال و 
پایین، برزنه، شورک، کرکی، چهارچوب و مشما خسارت های 
جزیی داشته اند و بیشترین خسارت و آسیب دیدگی نیز در 

1۴ واحد مسکونی در روستای شورک بوده است.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در باره 
مصدومان این حادثه گفت: افراد بر اثر ترس دچار مصدومیت 

شده اند.
وی با بیان اینکــه 11 تیم عملیاتی و یک فروند بالگرد 
امدادی بــرای ارزیابی به مناطق متاثــر از زمین لرزه اعزام 
شــدند، گفت: اقالم امدادی هم به محل حادثه ارسال شده 

اســت. علی بختیاری، سخنگوی ســازمان مدیریت بحران 
کشــور هــم در این باره گفــت: زمین لرزه 5.5 ریشــتری 
شهرستان جاجرم حوالی سنخواست موجب ترس و وحشت 
مردم، تخریب و ترک خوردگی دیوار و شکســتگی شیشــه 
برخی از منازل مســکونی در سه بخش سنخواست، شوقان 

و سملقان شده است.
وی ادامــه داد: در این حادثه 12 شــهر با حدود 300 
هــزار نفر جمعیــت و 311 آبادی با حــدود 170 هزار نفر 
جمعیت تحت تأثیر بوده اند و کلیه تیم های امدادی، درمانی 

و خدماتی در مناطق تحت تأثیر مستقر شدند.

امسال پنج هزار میلیارد ریال 
به مدیریت بحران کشور 

اختصاص یافت
معاون وزیر کشــور و رئیس  سازمان مدیریت 
بحران با  اشاره به ماموریت های این سازمان گفت: 
در سال جاری پنج هزار میلیارد ریال از محل ماده 

1۰ و 1۲ به مدیریت بحران کشور اختصاص یافت.
اســماعیل نجار دیروز دوشــنبه در دیــدار از پایگاه 
امداد هوایی چهارمحــال و بختیاری در جمع خبرنگاران 
تاکید کــرد: البته بنا بــه ضرورت درخواســت 10 هزار 
میلیــارد ریال اعتبار دیگر از ســازمان برنامــه و بودجه 
کشور شده که امید اســت با اختصاص آن موافقت شود. 
نجــار تصریح کرد: تامین امکانــات و تجهیزات مورد نیاز 
پایگاه هــای امداد هوایــی اولویــت دارد و تکمیل پایگاه 
امداد هوایی چهارمحــال و بختیاری با توجه به موقعیت 
 کوهستانی این اســتان جزو اولویت های مدیریت بحران 
اســت. احمــد راســتینه هفشــجانی نماینــده مــردم 
شهرستان های شــهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: چهارمحال و بختیاری در امدادرسانی به 
استان های همجوار به ویژه در هنگام بحران نقش محوری 
دارد و به همین منظور سازمان مدیریت بحران کشور باید 
در تخصیص ردیف های اعتباری ملی و اختصاص امکانات 

و تجهیزات الزم به چهارمحال و بختیاری توجه کند.

https://www.ilna.news/بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1077357-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.ilna.news/بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1077357-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.ilna.news/بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1077357-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com

