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بازداشتگاه  سرویس خاص در 
اسکایپ! بفرمایید 

فوتبال ایران مرزهــای عجیب و غریب بودن را درنوردیده 
و حاال بــه نظر می رســد تعــدادی از اعضای فدراســیون 
در کنــار همین عجایب، از ســرویس های خــاص هم بهره 
می برنــد! ماجــرا مربــوط به جلســه روز گذشــته اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون است؛ جلسه ای که هنوز هم درباره 
رسمیت داشــتن یا  رسمیت نداشــتن آن ابهامــات زیادی در 
میان اســت. با این حال نکته ای که جلســه روز گذشــته را 
خبرســاز کرده، حضور شهره موسوی، نایب رئیس بازداشتی 
فدراســیون فوتبال در این جلســه اســت. قبل از پرداختن 
بــه چندوچون کار بایــد نگاهی اجمالی به شــرایط کنونی 
فدراســیون فوتبال انداخت تــا پی برد چرا حضور شــهره 
موسوی یکی از آن اتفاقات عجیبی است که در فوتبال ایران 

رخ داده است.
اعضای هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال چندی پیش 
شهاب عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال را با برشمردن 
قریــب بــه ۴۳ تخلف، عزل موقــت کردند. آنها بــه غیر از 
رئیس، دو نایب رئیس اول یعنی حمیدرضا مهرعلی و حیدر 

بهارونــد را هم به دلیــل اتمام دوره سرپرستی شــان از کار 
برکنار کردند تا عمال سه عضو این هیئت رئیسه از دور خارج 
شــوند. از آنجا که هنوز هشــت نفر از این اعضا باقی مانده 
بودند، جلسات آنها رسمیت داشت و امور فوتبالی به دست 
این افراد با فرماندهی میرشــاد ماجدی به عنوان سرپرست 
ســپرده شــد؛ اما اتفاق مهم مربوط به زمانی بود که شهره 
موسوی، نایب رئیس سوم و عضو دیگر هیئت رئیسه به دلیل 
تخلفات مالی ای که بیرون از فدراسیون فوتبال مرتکب شده 
بود، بازداشت شــد. از زمان بازداشت شهره موسوی، حرف 
و حدیث هایــی درباره رسمیت داشــتن یا  رسمیت نداشــتن 
اعضای هیئت رئیسه مطرح است. در واقع بسیاری می گویند 
از آنجا که این اعضا به دو ســوم مورد اشــاره در اساسنامه 
نمی رســند، هیئت رئیســه به طور قانونی از رسمیت افتاده 
اســت. این موضوعی اســت که چندی پیش در نامه نگاری 
دبیر کل فدراســیون فوتبال با فیفا هم بر آن تأکید شد؛ ولی 
عــده ای دیگر می گویند از آنجا که نباید دو نایب رئیس اول و 
دوم را در زمــره افراد قانونی قلمداد کرد، در نتیجه اعضای 

هیئت رئیسه از ابتدا ۹ نفر بودند که حاال هشت یا هفت نفر، 
بیش از دو سوم محسوب می شود و جلسات رسمیت دارد.

ولــی موضوع به همین جا ختم نمی شــود؛ چون در بین 
اعضای کنونی هیئت رئیســه هم اختالف نظر وجود دارد و 
یکــی، دو نفر از آنها از  جمله مهرداد ســراجی تهدید کرده 
است در جلسات اعضای هیئت رئیسه شرکت نخواهد کرد. 
این همان موردی اســت که داستان جلســه روز گذشته را 
جذاب می کند. ســراجی، تهدیدش را عملی کرد تا رســما 
تعــداد اعضا به حد نصاب نرســد؛ ولی اتفاقی بی ســابقه 
دراین بین رقم خورد تا هیئت رئیســه بتواند به صورت ظاهرا 
قانونی تشکیل جلسه دهند. اتفاق مذکور مربوط به حضور 
شهره موســوی اســت که چندی پیش بازداشت شده بود! 
شــهره موسوی البته از بازداشتگاه آزاد نشده؛ ولی امکاناتی 
برای او فراهم شــده که بتواند از محل بازداشت به صورت 
اسکایپی در جلســه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
شــرکت کند! اینجا دیگر موضوع قاعدتا جلسه هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال نیست؛ بلکه بحث درباره امکانات خاصی 

اســت کــه در بازداشــتگاه  در اختیار یک فرد کــه متهم به 
کالهبرداری مالی اســت، قرار گرفته اســت. بازداشت شهره 
موســوی به فعالیت او در شــرکتی به اســم «کینگ مانی» 
مربوط است که در حوزه رمزارز ها فعالیت داشته است. او و 
همسرش با شکایت بیش از سه هزار مال باخته مواجه شده 
و ســرانجام بعد از کش و قوس های فراوان رأی به بازداشت 
آنها داده شــد. آن طورکه عنوان شده همســر او پیش ازاین 
دستگیر و قرار وثیقه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی برایش صادر شده 
اســت. شهره موســوی هم چندی پیش از ســوی نهادهای 
امنیتی بازداشــت شــد و دیگر خبری از او نشــده بود. پیش 
از اینکه امکانات خاص ارتباطی در اختیار شــهره موســوی 
قرار داده شــود، شایعه شــده بود که اعضای فدراسیون به 
نهادهای قضائی پیشــنهاد داده اند او تحت الحفظ به جلسه 

آورده شود و بعد به بازداشتگاه برگردانده شود!
حاال می شــود به موضوع از زاویــه ای متفاوت نگاه کرد؛ 
عده ای در فدراسیون با مطرح کردن این شایعه که اگر جلسه 
هیئت رئیسه برگزار نشود، خطر بزرگی فوتبال ایران را تهدید 
می کند سعی داشته اند درباره نهادهای باالتر، زمینه حضور 
شــهره موسوی را از طریق اسکایپ فراهم کنند تا فیفا گیری 
به این نشســت ندهد. اکنون مســئله این نیست که اعضا به 
هدف شــان رســیده اند یا خیر، بلکه رفتاری است که فوتبال 
ایران با شهره موسوی و شهره موسوی با فوتبال ایران می کند. 
در بیشــتر کشورهای توســعه یافته و در حال توسعه زمانی 
که اســم فردی مرتبط با فســادهای مالی مطرح و او حتی 
متهم می شود، ســریعا فرد مذکور استعفا می دهد و نهادی 
که با او همکاری می کند، با صدور بیانیه ای، به طور رســمی 
عدم همکاری اش را اعالم می کند؛ اما در ایران شــرایط کامال 
متفاوت اســت. فدراســیون فوتبال نه تنها با شهره موسوی 
قطع همکاری نکرده؛ بلکه گفته اتهامات او مربوط به بیرون 
از فدراســیون فوتبال است. با این نتیجه گیری، یک فرد تا هر 
زمانی که در فدراســیون فسادی نداشــته باشد، می تواند به 
کار ادامه دهد و مهم نیســت بیرون از این نهاد چه فعالیتی 
دارد. از ســوی دیگر اصرار عجیب شهره موسوی به ماندن 
در هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال اســت. او که کارمند این 
نهاد محســوب می شود و اتفاقا حقوق ماهانه درخوری هم 
از فدراســیون فوتبال می گیرد، به اتهام کالهبرداری از قریب 
به ســه  هزار نفر در بازداشتگاه به سر می برد؛ ولی ظاهرا در 
بازداشــتگاه هم می تواند از ســرویس های خاصی استفاده 
کند. یکی از این ســرویس ها همین داشــتن ابــزار ارتباطی 
تصویری اســت که زمینه حضورش در جلســه هیئت رئیسه 
را فراهم کرده اســت. در این بین به غیر از فدراسیون فوتبال 
باید نقــدی هم به ارکان قضائی داشــت که چطور با متهم 
پرونده ای بــه این مهمی چنین برخوردی شــده و امکاناتی 
خــاص حتی اندک در اختیارش گذاشــته شــده اســت؛ اما 
پرســش مهم تر نوع نگاه به شــهره موســوی اســت. آیا او 
متهم اســت یا خیر؟ اگر جرمی مرتکب شده چطور می تواند 
از امکانات خاص اســتفاده کند و اگر جرمی مرتکب نشــده، 
چرا نمی تواند آزادانه به فعالیت های شغلی اش بپردازد که 
نیازی به نامه نگاری با ارکان قضائی برای فراهم کردن ارتباط 

اسکایپی نباشد؟
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مـنهاى فـوتـبـال

آخرین وضعیت تیم ملی والیبال 
زبان امیر خوش خبر از 

سرپرست تیم ملی والیبال شرایط تیم ملی و روند تمرینات تیم را مثبت ارزیابی کرد. 
به گزارش ایســنا، تیم ملی والیبال ایران در ســال ۱۴۰۱ در رویدادهایی چون جام واگنر، 
لیگ ملت های ۲۰۲۲ و قهرمانی مردان جهان شــرکت می کند. اردوی آماده سازی تیم 
از شنبه، ۲۰ فروردین با حضور ۱۹ بازیکن در فدراسیون والیبال آغاز شد. امیرخوش خبر، 
سرســت تیم ملی والیبال در گفت وگو با ایســنا به وضعیت اردوهای ملی اشاره و بیان 
کــرد: در غیاب یک ســری از بازیکنان اصلی مثل میالد عبادی پــور، جواد کریمی، میثم 
صالحی و مرتضی شریفی فعال تمرینات را انجام می دهیم. تمرینات خیلی خوب پیش 
می رود و فشــار زیادی به بازیکنان می آید. آقای عطایی کارهای بدن سازی و تاکتیکی را 
به صورت کامال جدی شروع کرده است. خوشبختانه مصدوم جدی نداریم و منتظریم 
آســیب دیده هایمان بهتر شده و به تیم ملحق شوند. او درمورد وضعیت آسیب دیدگی 
میثــم صالحی گفت: آقای صالحی به لیگ ملت ها نمی رســد. در حا ل حاضر در ایتالیا 
اســت و مراحل فیزیوتراپی را می گذراند. بر اســاس فیلم هایی که برای ما می فرستد و 
گزارش های پزشکش پیشــرفت فوق العاده خوبی دارد. کارهای تقریبا سنگینی انجام 
می دهد اما مقداری زمان می برد و ما این فرصت را برای بهبودی کامل به او می دهیم؛ 
چون باید از نظر ذهنی هم آمادگی حضور در تمرینات را داشــته باشد. به هرحال عمل 
سنگینی انجام داده است و باید ذهنش فارغ و آسوده از این آسیب دیدگی باشد که این 
فرصت را حتما به او می دهیم. خوش خبر درباره غیبت ملی پوشــان تیم های پیکان و 
شهداب در اردوی ملی و تأثیر آن بر تمرینات گفت: خیلی به نفع تیم ملی نیست اما آنها 
تعهداتی به باشــگاه خود دارند و ما به خواسته های باشگاه ها احترام می گذاریم. البته 
زمان طوالنی ای نیست و از امروز در اختیار باشگاه ها قرار می گیرند اما روند تمرینات ما 
بسیار خوب بود. آقای یاناس بدن ساز تیم برای تک تک بازیکنان برنامه ریزی کرده است. 
مقداری از برنامه هایشــان دور می شــوند، مگر اینکه برنامه هایی را که آقای یاناس در 
اختیارشــان می گذارد، به خوبی و با نظارت کامل مربیانشان در باشگاه های خود انجام 
بدهند و این زنجیره قطع نشــود تا زمانی که به تیم ملــی و اردو برمی گردند، خیلی از 

شرایط آمادگی  دور نباشند.

فدراسیون هندبال به دنبال جذب
سرمربی خارجی برای زنان

فدراسیون هندبال در حال بررسی و رایزنی با یک گزینه خارجی برای سرمربیگری تیم 
ملی هندبال زنان اســت. تیم ملی هندبال زنان ایران در سال ۱۴۰۱ دو رویداد کشورهای 
اســالمی و قهرمانی آسیا را پیش رو دارد. فدراســیون هندبال برای این منظور به دنبال 
قوی کردن کادر فنی اســت. پاکدل، رئیس فدراسیون، از رایزنی با گزینه خارجی برای تیم 
ملی زنان خبر داد. رئیس فدراسیون هندبال درباره انتخاب مربی تیم ملی هندبال زنان 
گفت: در حال بررسی و رایزنی با گزینه های خارجی هستیم. از طرفی انتخاب مدیر فنی 
داخلی نیز از دیگر گزینه های ما برای تیم  ملی زنان است. او با بیان اینکه از ۳۲ تیم حاضر 
در مســابقات قهرمانی جهان اســپانیا فقط تیم هلند بود که سرمربی زن داشت، افزود: 
شــاید در جهان دانش ســرمربی  زنان به آن حد نرسیده باشد که فقط یک تیم مربی زن 
داشــت. ما احتماال همان پلن قبلی را تکرار کنیم؛ یعنی یک مربی مرد با دانش داخلی 

را به عنوان  مدیر فنی انتخاب کنیم. به هرحال باید همه راه ها را سبک و سنگین کنیم.

هفته بیســت و پنجم رقابت  های لیگ برتر فوتبال ایران در شــرایطی به پایان رسید که 
فاصله پرسپولیس با استقالل در صدر جدول را از ۶ به ۴ امتیاز کاهش داد. همین دو امتیاز 
حاال شــرایط را در آستانه هفته بیست و ششم کامال حساس کرده است. این دو تیم در پنج 
بــازی باقی مانده، هر هفته یک بازی فینال مانند را تجربه خواهند کرد تا ســرانجام تکلیف 
قهرمان این دوره مشخص شــود. در پنج دوره گذشته، پرسپولیس به صورت متوالی جام 
قهرمانی را به دســت آورده؛ ولی در این فصل، فرهاد مجیدی و اســتقالل عملکرد بهتری 
داشته اند و فعال صدرنشین هستند. استقالل اگر می خواهد جام قهرمانی را باالی سر ببرد و 
به طلسم قریب به ۱۰ ساله اش پایان دهد، ابتکار عمل دست خودش است. اگر در بازی های 
پیش رو به برتری برســد، فارغ از نتایجی که پرسپولیس می گیرد، می تواند با خیالی آسوده 
جام قهرمانی را به دســت بیاورد. با این حال شرایط فقط روی کاغذ ساده است؛ چون این 
تیم در ســه بازی اخیرش در لیگ برتر بردی نداشــته و با ثبت سه مساوی پی در پی، آن قدر 
امتیاز از دســت داده که پرســپولیس را در فاصله چهار امتیازی اش ببیند. استقالل حاال با 
چنین پیش فرضی باید امروز به مصاف شهرخودرو، تیم قعرنشین لیگ برود که حال و روز 

مساعدی ندارد. شاید این بازی زمان مناسبی برای استقالل باشد که از کابوس تساوی  های 
متوالی نجات پیدا کند. به ویژه اینکه آنها قبل از شروع بازی از نتیجه دیدار پرسپولیس برابر 
ذوب آهن هم آگاهی دارند و می توانند مدیریت بهتری نســبت به بازی داشته باشند. پیش 
از استقالل این پرســپولیس است که باید در اصفهان به مصاف ذوب آهن برود. سرخ  های 
تهرانی در دیدار هفته گذشــته برابر پیکان تیم آماده ای نشــان داده و با وجود ۱۰ نفره شدن 
هم موفق شــدند ۲ بر صفر رقیب را ببرند و ســه امتیاز کامل را دشت کنند. اینکه این تیم 
بتواند امروز هم برد راحتی برابر ذوب آهن داشته باشد، مشخص نیست؛ چون ذوب آهن با 
۳۱ امتیاز در میانه  های جدول ایســتاده و با یک پیروزی احتمالی ممکن اســت چند پله ای 
صعود کند. البته انگیزه شــاگردان یحیی گل محمدی هم فاکتور تأثیرگذاری است؛ آنها اگر 
می خواهند شانس رسیدن به قهرمانی شان در لیگ زنده بماند، باید هر طور شده سه امتیاز 
این دیدار را به دســت بیاورند. پرسپولیس در پنج هفته قبلی از رقابت  های لیگ دو برد، دو 
تساوی و یک شکست داشته است. آنها هم در ایستگاه ۲۵ بعد از دو تساوی متوالی موفق 

به کسب پیروزی شدند. موردی که امیدوارند در اصفهان هم برایشان رقم بخورد. 

استقالل  و  پرسپولیس  بعد  از  شوک  ۲۵

زان
ی، می

ودک
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برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۶  آریان رنگ خاکستری متالیک 
 مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۸۲۴ ق ۴۷ 

 و شماره موتور ۱۳۸۸۷۰۰۴۷۳۵ و شماره شاسی
 NAAP61MEX9J404903 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو ۲۰۶ رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۸ 
به شماره پالک ایران ۵۳ _ ۶۲۵ و ۹۹ و شماره موتور 

 ۱۴۱۸۸۰۴۰۷۲۱ و شماره شاسی
  NAAP03ED6AJ076372 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز ، سند کمپانی ، کارت ماشین و تسلسل اسناد خودرو  پژو  

 ۴۰۵  جی ال ایکس آی  XU7  رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ایران ۶۶ _ ۷۵۶ ق ۲۵ و شماره موتور 

 ۱۲۴۸۸۱۳۸۵۹۵ و شماره شاسی
 NAAM01CE3AR299006 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، کارت ماشین، معاینه فنی، بیمه نامه و سند کمپانی  
خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ بژ متالیک مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک 

ایران ۶۳ _ ۵۳۹ م ۳۳ و شماره موتور FSM84656764 و 
 شماره شاسی ۸۳۶۱۷۶۵۸ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی   پوران فرزند علیرضا 
به شماره شناسنامه ۱۱۴۲۸ صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی رشته 

علمی کاربردی معماری صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره 
۳۰۹۱۴ / ۰۱۱ _ ۰۸ / ۱۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
جنوب  به نشانی تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان ایرانشهر شمالی ، 

نبش آذر شهر، پالک ۲۰۹ و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید .

 کارت کامیون کشنده ولوو به شماره شهربانی
  ایران ۵۵ _ ۸۳۴ ع ۵۱ به شماره شاسی

 NADASW0A7AT889134 و شماره موتور 
 ۲۱۳۶۹۹ و  کارت هوشمند به شماره ۲۳۲۴۱۹۷ به

نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 کارت کامیون کشنده ولوو به شماره شهربانی
  ایران ۵۵ _ ۹۹۱  ع ۶۶ به شماره شاسی

 NADASW0A0BT893401 و شماره موتور 
۲۳۷۴۹۰ و  کارت هوشمند به شماره ۳۳۸۴۴۳۴ به 
نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
کارت کامیون کشنده اسکانیا به شماره 

شهربانی ایران ۵۵ _  ۲۶۳  ع ۵۵  به شماره شاسی 
NACG4X20005299523 و شماره 

DC13107L016731219 و  کارت هوشمند به شماره 
۲۷۰۷۴۱۳ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت کامیون کشنده اسکانیا به شماره شهربانی ایران 
 ۲۵ _  ۶۴۴ ع۳۳ به شماره 

NACG4X20003687506 و شماره 
DC1217L028171178  و  کارت هوشمند به شماره 

۲۴۹۱۵۷۵ به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز خودرو  دنا  پالس  EF7  رنگ خاکستری متالیک 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک

 147H0643797 ۵۹ ب ۵۸۵ ایران ۹۱  و شماره موتور  
 NAAW21HU2NE521646 و شماره شاسی 

 به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  آر دی  رنگ یشمی روغنی 
 مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۶۱۴ ج ۴۸ 
و شماره موتور ۱۱۷۸۳۰۴۴۸۸۵ و شماره شاسی 

 ۸۳۱۴۵۲۰۸ به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دوشنبه   ۱۹  اردیبهشت
تراکتور – هوادار         ۱۶:۳۰
فجرسپاسی – نفت م.سلیمان     ۱۸:۳۰
ذوب آهن – پرسپولیس       ۱۸:۳۰
پیکان – سپاهان        ۱۹:۰۰
نساجی – مس رفسنجان       ۱۹:۳۰

گل گهر – آلومینیوم      ۲۰:۰۰
استقالل – شهرخودرو      ۲۰:۴۰
صنعت نفت – فوالد                   ۲۱:۰۰
فیورنتینا – رم     ۲۳:۱۵
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