اخبار

2
یادداشت روز
دکتر رضا واعظی
استاد دانشگاه

سرنوشت ترامپ چه خواهد شد؟
بانگاهیبهکنشوواکنشهایرسانههابهآخرین
مناظره انتخاباتی جو بایدن نامزد حزب دموکرات
و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خــواه ،دو
رقیب اصلی ریاست جمهوری آمریکا که شامگاه
پنجشنبه در نشویل ایالت تنسی برگزار شد ،به
نظرمیرسد اینرویاروییچندانتاثیریبرنتیجه
بازی نداشته باشد ؛ هم به این دلیل که اغلب رای
دهندگان آمریکایی انتخابشان را کرده اند و هم
این که در مناظره اخیر ،اتفاق خاصی رخ نداده
است .بنابراین مهم ترین اقدام از سوی دوحزب
را باید تمرکز تیم جو بایدن بر تشویق و ترغیب رای
دهندگان به حضور در پای صندوق رای و تالش
تیم ترامپ برای پیداکردن راهکارهای قانونی،
سوای جلب نظر رای دهندگان ،برای پیروزی در
انتخابات و ماندن در کاخ سفید دانست.آن گونه
که بسیاری از صاحب نظران نیز معتقدند ،با وجود
شرایط کنونی در صحنه رقابت های انتخاباتی
ریاست جمهوری آمریکا ،سه احتمال برای این
انتخابات متصور است.احتمال اول؛ پیروزی
جوبایدن دموکرات است .حسب نظر سنجی ها
و شرایط به وجود آمده در فضای عمومی ایاالت
متحده آمریکا ،چنان چه اتفاق خاصی رخ ندهد
و اوضاع به همین صورت بماند جو بایدن پیروز
انتخابات اســت .در این صــورت به دلیل فاصله
رایی که بین این دو هست ،باید منتظر اقدامات
غیر منتظره دونالد ترامپ بــرای تحویل پست
ریاست جمهوری بود .زیرا فاصله رای به حدی
است که امکان اعالم تقلب در انتخابات ضعیف
و غیر ممکن است.احتمال دوم :پیروزی مجدد
ترامپ جمهوری خواه است .یعنی رویــداد سال
 2016تکرار شود و به رغم نظر سنجی ها و تحلیل
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ها ،ترامپ در کاخ سفید بماند .در آن دوره اگرچه
نظر سنجی ها و حتی تعداد آرای مــردم به نفع
هیالری کلینتون بود اما آرای الکترال ترامپ را
برنده انتخابات دانست .در آن دوره اشکال در
شیوه های نظر سنجی و اختالف بین نظر سنجی
های ملی و ایالتی باعث اشتباه در تشخیص رای و
نظر مردم آمریکا بود .اما به نظر می رسد آن گونه
که مراکز نظر سنجی اعالم کرده اند اشکاالت
آن دوره برطرف شده و همین امر احتمال تکرار
رویداد سال  2016را کاهش داده است.سومین
احتمال؛کاهشفاصلهآرایدونامزدوتقویتبازی
تقلبواستفادهترامپازظرفیتهایقانونیبرای
ماندن در کاخ سفید است .اگر فاصله آرا کم شود-
کما این که نظرسنجی های چند روز اخیر حاکی
ازرشــد ترامپ در برخی ایالت های حساس یا
«» swing stateبوده است  -جمهوری خواهان
فرصت دارنــد تا با ادعــای تقلب ،مکانیزم های
قانونیدیگریرا(کهکامالبهنفعآنهاست)فعال
کنند .به همین منظور زمینه را برای ادعای تقلب
فراهم می کنند ،این که ترامپ در اغلب سخنرانی
ها دربــاره تقلب هشدار می دهد و دخالت های
خارجی در انتخابات آمریکا را مطرح می کند یا
اعتراض به رای گیری پستی که این دوره به دلیل
شرایط کرونا با استقبال زیادی مواجه شده و از 6
میلیون در دوره قبل به بیش از  40میلیون رای در
این دوره (تا این تاریخ) افزایش یافته است .گویا
بیش از  50میلیون برگ رای برای شهروندان
آمریکایی به صــورت پستی ارســال شده است؛
خصوصا این که این موضوع بیشتر در ایالت هایی
اتفاق افتاده که دست دموکرات هاست .همه
این اقدامات و اظهار نظر های دونالد ترامپ و
همراهانش از جمله رئیس اف بی ای  ،آتش تهیه
ستاد ترامپ برای پروژه تقلب است.در صورتی که
موضوع تقلب جدی شود چند اقدام متصور است.
اولین اقدام واکنش پارلمان های ایالتی آمریکا
خصوصا ایالت های به اصطالح خاکستری( که
گرایش حزبی کمتری هم دارند) به این موضوع
است .ایالتهایی «خاکستری» نامیده میشوند
که بهصورت سنتی و برخالف دیگر مناطق ،از

آن ها انتظار نمیرود که از پیش ،جهتگیری
مشخص و قطعی حزبی داشته باشند .این 11
ایالت شامل کلرادو ،فلوریدا ،آیــووا ،میشیگان،
نوادا ،نیوهمپشایر ،کارولینای شمالی ،اوهایو،
پنسیلوانیا ،ویرجینیا و ویسکانسین هستند که
در مجموع  146رأی از  538رأی کالج الکترال
را به خود اختصاص میدهند .این ایالت ها به
دلیل بروز تقلب ممکن است دارندگان حق رای
الکترالرامعرفینکنندیااینکهافرادیباگرایش
به جمهوری خواهان را معرفی کنند .در صورت
اول ،به دلیل این که هیچ کدام از نامزدها موفق
به کسب  270رای الکترال نمی شود( الزم است
برنده انتخاباتاز 538رای الکترال حداقل270
رای را کسب کند) حسب قانون اساسی آمریکا
مجلس نمایندگان متشکل از  50ایالت آمریکا
که هر یک صرفا یک عضو در آن خواهند داشت،
تعیین تکلیف می کنند .بنابراین با توجه به این
که حداقل  26ایالت در دست جمهوری خواهان
است ،بخت ترامپ بیشتر خواهد بود و در صورت
معرفی افراد با گرایش حزبی از سوی ایالت ها نیز
بخت با دونالد ترامپ است .اقدام دیگر مراجعه
به دیوان عالی آمریکاست .در این صورت به دلیل
ترکیب اعضای دیــوان عالی به لحاظ گرایش
سیاسی ،نتیجه قریب به یقین به نفع ترامپ است.
زیرا از  9قاضی دیوان عالی در شرایط کنونی 5
نفر جمهوری خواه هستند و تنها  3نفر دموکرات
هستند که با اضافه شدن عضو جدید نیز ترکیب
 6به 3به نفع ترامپ خواهد بود .جالب این که 3
نفر از اعضای جدید دیوان عالی منصوب ترامپ
هستند.اینموضوعدرسال 2000نیزکهترکیب
دیــوان عالی  5به  4به نفع جمهوری خواهان
بود در رقابت بین ال گور دموکرات و جرج بوش
جمهوری خــواه ،اتفاق افتاد و جرج دبلیو بوش
رئیس جمهور آمریکا شد.نهایت این که حتی اگر
به هر دلیل در  13آبان مردم آمریکا رای ندهند،
رئیس جمهوری آمریکا با مکانیزم های دیگری تا
اواسط دسامبر تعیین خواهد شد وانتخاب رئیس
جمهور بدون   مراجعهبهآرایعمومیدراینکشور
مدعی دموکراسی هم ممکن ومتصور است!  

با افتتاح  51هزار واحد مسکن توسط رئیس جمهور انجام شد

مسکن مهر در مراحل پایانی؛ مسکن ملی در آغاز بهره برداری
دیــروز با حضور رئیس جمهور که از طریق ویدئو
کنفرانس انجام شد ،اولین واحدهای طرح اقدام
ملیمسکنبهتعداد۱۱هزارو۵۶۰واحدوهمچنین
 40هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری رسید.به
گزارش ایسنا ،افتتاح 11هــزارو 568طرح اقدام
ملی در هشت استان و بافت های فرسوده شهری،
واگــذاری زمین بــرای  ۱۳۵هــزار واحــد به صورت
گروهی به واجدین شرایط در قالب طرح اقدام ملی،
معرفی  ۲۵۳هزار و  ۵۰۰واحد واجدین شرایط به
پروژههادرقالبطرحاقدامملیدر ۳۱استان،شروع
عملیات اجرایی ۱۵۷هزار واحد مسکونی در قالب
تفاهم نامه ها و طرح اقدام ملی مسکن وافتتاح ۴۰
هزار و  ۱۸۰واحد مسکن مهر مهم ترین برنامههای
روزپنجشنبهافتتاحطرحهایمسکنباحضوررئیس

جمهور بود.به گزارش ایسنا رئیس جمهور در این
مراسم با اشاره به آماده سازی و تحویل یک میلیون و
 ۳۵۵هزار واحد مسکن مهر در دولت های یازدهم و
دوازدهمگفت:اقداماتدولتیازدهمودوازدهمدر
زمینه مسکن قابل قبول است ،گرچه می توانستیم
قدم های بزرگ تری برداریم.دکتر روحانی افزود:
مسکن مهر طرح بزرگی بود که در دولت نهم و دهم
آغازشدوبرنامهریزیآنبرایدومیلیونو ۲۰۰هزار
مسکنبودکهوقتیمادولتراآغازکردیم ۶۹۰هزار
واحدبهاتمامرسیدهبودوبارعظیمیبردوشوزارت
مسکن ،نیرو ،نفت ،شهرداری و دیگردستگاه ها بود
تا جاده ،لوله کشی آب و برق و گاز را به این واحدها
برسانند .در واقع چیزی نیمه تمام ساخته شده بود
و دولت یازدهم و دوازدهــم کار عظیمی انجام داد.

رئیسجمهورافزود:دردولتیازدهمودوازدهم،یک
میلیون و ۳۵۵هزار واحد مسکن مهر آماده و تحویل
داده شده است .همین امروز بیش از  ۴۰هزار واحد
افتتاحشدو ۵۰هزارواحددیگرهمبایدتحویلداده
شود .البته حدود  ۱۰۰هزار واحد که باقی مانده ،
دارایمشکالتیاست ۷۰،هزارواحدمتقاضیندارد
و ۵۰،۴۰هزار واحد دیگر نیز دارای مشکل حقوقی
است.وی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن اظهار
کرد:مسکنبایدتوسطخودمردمساختهشودنهاین
که آن را دولت بسازد .دولت باید بر روند کار نظارت
کند .االن برخی کوچه ها ،محله ها و خانه ها چشم
آزاراستوکجومعوجساختهشدهاستوهماهنگی
وهارمونیوجودنداردکهبایدبراینروندنظارتشود
وساختمانهایشهرچشمنوازباشد.

واکنش اتاق بازرگانی به ارز صادراتی  70کارتن خواب
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به رئیس
اتاق ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت
بازرگانی بــرای  ۷۰کارتن خــواب که رئیس کل
بانک مرکزی ادعا کرده ،صحت سنجی و گزارش
آن منتشر شود.به گزارش خبرگزاری مهر ،حسین
سالح ورزی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کــشــاورزی ایــران در نــامـهای به رئیس
اتاق ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت
بازرگانیبرای ۷۰کارتنخوابکهرئیسکلبانک

مرکزی ادعا کــرده ،بررسی و گــزارش آن منتشر
شود .متن نامه به این شرح است«:رئیس کل بانک
مرکزی هم در جلسه شــورای گفت وگو و هم در
مجامع دیگر به کرات فرمودهاند  ۷۰نفر از کسانی
که ارز را برنگردانده اند کارتن خواب بودهاند یا در
رسانهها مرتب از واردات  ۷۰۰خودروی پورشه با
استفاده از کارت بازرگانی فردی فاقد صالحیت
صحبت میشود .با توجه به ابهامات موجود و
به منظور صیانت از نهاد اتاق پیشنهاد میشود

در صــورت صالحدید دستور فرمایند موضوع
بررسی شود و رسیدگی الزم در خصوص صحت
و سقم این گفتهها و ارائه و انتشار اطالعات کامل
و واضــح به افکار عمومی صــورت پذیرد .بدیهی
است در صورت حقیقت داشتن چنین ادعاهایی
وظیفه اتاق ایران اطالع رسانی و انتشار اسامی
متخلفین و برخورد جدی با مسامحه کنندگان و در
صورت کذب بودن ،پیگیری حقوقی و طرح دعوی
علیه نشرکنندگان ادعاهای کذب است».

دستگیریعامالنسرقتمرگبارازطالفروشیتبریز

نزاع مسلحانه در بهمئی با  ۲کشته و  ۴مجروح

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت :سه سارق مسلحی که سه شنبه
گذشته در خیابان حجتی تبریز به یک باب مغازه طالفروشی دستبرد زده و
صاحبمغازهرازخمی کردهورهگذریراهمباشلیکگلولهازتفنگشکاری
بهقتلرساندهومتواریشدهبودند،باتالشمامورانپلیس،دستگیرشدند.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین عبدی در گفت و گوی تلویزیونی در تشریح
جزئیات این خبر افزود :سارقان ،یک نفر از شهروندان را با سالح گرم هدف
قراردادهوتعدادیازعابران(حدودهفتنفر)هم هدفاصابتساچمهقرار
گرفته بودند.وی ادامه داد :موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و نیروها
و واحدهای تخصصی پلیس آگاهی جهادگونه موضوع را دنبال کردند و
هماهنگی و پشتیبانی مراجع قضایی نیز راهگشای کار شد.سردار عبدی
افزود :با پشتیبانی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات
توانستیمسارقانراتاصبحچهارشنبهشناساییکنیمودراختیارقانونقرار
دهیم.ویازکشفهمهطالجاتبهسرقترفتهوسهدستگاهخودروخبرداد.

فرماندهانتظامیاستانکهگیلویهوبویراحمدازدستگیریسهنفرازعامالننزاع
دستهجمعیمسلحانهدرشهرستانبهمئیخبرداد.بهگزارشایسنا،سرهنگ
ستاد"کیقبادمصطفایی"درتشریحجزئیاتاینخبرافزود:درپیدریافتخبری
مبنیبروقوعنزاعدستهجمعیمسلحانهدریکیازروستاهایشهرلیکک،مرکز
شهرستانبهمئی،بالفاصلهمأمورانانتظامیاینفرماندهیضمنهماهنگیبا
مرجعقضاییبهمحلوقوعدرگیریاعزامشدند.ویادامهداد:دربررسیماموران
مشخصشدکهسهشنبهگذشتهبرخوردیبیندوپسربچهاینروستااتفاقافتاده
که منجر به وقوع نزاع دسته جمعی بین خانواده ها شده است.فرمانده انتظامی
استانکهگیلویهوبویراحمدخاطرنشانکرد:بهدنبالنزاعمسلحانهبینخانواده
ها متأسفانه هنگام نزاع دو نفر از طرفین درگیری در پی وقوع تیراندازی کشته و
چهار نفر دیگر از طرفین مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.مصطفایی تاکید
کرد:مأمورانباحضوردرمحلوقوعنزاعسهنفرازعامالنتیراندازیراشناسایی
ودستگیر وسهقبضهسالحگرمنیزازآنهاکشفکردند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••ایــن قــدر سنگ انداختن جلوی پــای وام
ودیعه مسکن که باید هفت خان رو رد کنی
ولی بنگاه ها از چند ماه پیش بدون رد کردن
هفت خان ،ودیعه رو زیاد کردن.
••در پــاســخ دوســـت عــزیــزی کــه گفته اند
چــرا آقــای روحــانــی دم از صلح بــا آمریکا
مـیزنــد ،میرساند تا تحریم ها برداشته
نشود پولهای ایران در بانک های خارجی
آزاد نمی شود و صادرات و وارداتی صورت
نمیگیرد و از کــاهــش قیمت هــا و رونــق
اقتصادی هم خبری نیست.
••رستم را بفرستید به جنگ جومونگ شاید
رستم بتونه اموال مصادره شده را از جومونگ
پس بگیره .فقط به رستم سفارش کنید به
جای پول وطال چیز دیگری نگیره!
••واقعا عجیب و سوال برانگیز است که برای
برخی بعد از گذشت حــدود هشت ماه هنوز
ویروسکروناجدیومهمتلقینمیشود.دلیل
شان هم این است که آمــار روزانــه فوتیهای
کرونایی که از رسانه ها اعالم می شود ،به خاطر
پیری یا بیماری های دیگر است .این جدی
نگرفتن ها عامل ابتالی دیگران هم هست.
••در اتوبوس ها هیچ کس ماسک نمی زند و
رانندگان هم تذکر نمی دهند .لطفا رسیدگی
کنید.مخصوصاحاالکههواسردشدهوپنجره
ها را هم می بندند و هوا عوض نمی شود.
••همشهری عــزیــز ،شما کــه همش ایــراد
میگیری چــرا ۲۰روز خرید ن مــرغ را بی
خیال نمیشی؟ نگفتم تحریم که چیزی بهش
نچسبه ،گفتم بی خیال گوشت مرغ شویم.
ن همش شاکی،
ببین همین دالالن ومرغدارا 
چه جوری مرغ رو می فروشن؟!
••جریمه های راهنمایی و رانندگی شهرک
شهید رجایی به سبک اروپاست ولی کوچه و
خیابان هایش بدتر از افغانستان است!
••چرا مسئوالن غذا و دارو گوش شنوا ندارند!
متادون را آزاد کنند و برای فروش به داروخانه
هابدهندتادیگراحتیاجبهمراکزترکنداشته
باشید .هم اکنون باید متادون را از عطاری ها
و سوپری ها و دکه ها به قیمت چند برابر تهیه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کنندآنهمناخالص.امتحانکنید،میبینید
که معتاد چقدرکم می شود.
••مغازه دارم .نوشابه کوکاکوال از شرکت
برامون اومده و قیمتش  9900تومان درج
شده!...دقیقا تعزیرات داره چیکار می کنه؟!
••درباره واریز نشدن یارانه و تبعیض در احکام
حقوقی جدید پیام دادم و ممنون که چاپ
کردید ولی چه سود وقتی به گوش مسئوالن
نمی رسانید؟ فقط حکم درد دل دارد.
••متأسفانه بــه دلــیــل ران ــت و فــشــار قــوی،
استیضاح روحانی منتفی شد.
•• پاسخ این تبعات فاجعه آمیز حاصل افزایش
تعمدی قیمت ارز ،به بهانه تامین درآمد های
دولــت را که باعث انهدام خــانــواده ایرانی
وافزایش فقر شده ،چه کسی خواهد داد؟!
••نــمــایــنــدگــان مشهد قـــول دفـــاع از حق
مستمری بگیران تامین اجتماعی را داده
بودند .این را از دفترشان خواسته بودیم که
حقوق ما را ببینند .آیا متوجه خواهند شد که
ما درچه شرایطی هستیم؟
•• با چه زبانی به مسئوالن بگم برای استرداد
سپرده خود از بانک قوامین چهار سال است
که تــاش می کنم ولــی کسی مشکل ما را
حل نکرده است .فقط حرف می زنند .ما چه
کار کنیم؟
••دالر  ۱۵تومان باال رفت .حاال سه تومان
پایین آمده .باید خوشحال باشیم؟
•• خــدا کند ایــن حــرف رئــیــس کمیسیون
اقتصادی مجلس صحت نداشته باشد که
گفته دولــت تعمدا قیمت ارز را بــاال بــرده.
اگر چنین باشد ،جواب خانواده های از هم
پاشیده شده ،افزایش تعداد فرزندان طالق،
افزایش آسیب های اجتماعی و بزهکاری ها
و فساد و فحشای ایجاد شده حاصل از تورم و
گرانی و سختی معیشت و فالکت و ...را چه
کسی خواهد داد؟!
••رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نگفته
بود دولت نرخ ارز را باال برده تا کسری بودجه
اش را جبران کند بلکه به مجلس دهم انتقاد
کرده بود که چرا در قالب تسعیر نرخ ارز اجازه

نمابر05137009129 :

داده دولت مابه التفاوت نرخ ارز را به عنوان
درآمد خودش وارد خزانه کند.
••واقعا اگه مسئوالن می خــوان یارانه کاال
بدهند با این وضع کرونا بهتر نیست نقدی
بدهند که از تجمعات جلوگیری بشه؟
••از آقای دکتر رحیم پور بابت یادداشت شان
تشکر می کنم امــا کــاش ایــن قــدر محافظه
کارانه قلم نمی زدنــد و به قضیه عمومیت
میدادند .هم اکنون کشور کم کاری دارد.
••وجــود حفره بسیار بــزرگ در برجام ثابت
شــد! اگــر آمریکا از برجام خــارج نشده بود
میتوانست با مکانیسم ماشه تمام تحریم ها
را برگرداند! باعث تعجب است که مذاکره
کنندگانایرانیمتوجهاینحقهبازینشدند.
•• اگر تحریم ها برداشته شود و اقتصاد کشور
با جهان به گردش بیفتد! آیا آن وقت ارزانی در
کشور حکمفرما می شود و گرانی سقوط می
کند؟ اقتصاددانان جهان نظرشان را بگویند
و بزرگان کشور جواب این سؤال را بدهند تا
مردم آینده اقتصاد را بفهمند.
••وقتی سرپرست خانوار فوت می کنه و به
پلیس  10+مراجعه و یکی دیگر از اعضای
خانواده به عنوان سرپرست معرفی می شود
چرا دیگر یارانه و معیشتی واریز نمی شود؟
••تا حاال خونه نداشتم و کارگرم .صاحبخونه
ما میگه بــرای وام ودیعه مسکن روی من
حساب نکنین .می خوان ازم مالیات بگیرن
والسالم!
••پرونده تله تکست واقعا عالی بود.
••جناب محمدمهدی عباسی شما که دقیق
مالیات همه آمریکایی ها را حساب کردی،
لطف کن مالیات سران قوای ایران و رؤسا و
زعمای قوم خودمان را هم بررسی کن!
••تورو خدا خودرو وارد کنید و کمی به فکر
مــردم باشید مــا اگــر بــا دالر آزاد خــودروی
خارجی بخریم از پراید خودمان کمتر میشه
پس وارد کنید.
••لطفا طبق روال قبل اون صفحه ورزش
فوتبال خارجی رو اضافه کنین تا به دنبال
روزنامه دیگری نریم.

در پی حواشی انتشار یک فایل ویدئویی و اعتراض هواداران پرسپولیس

رسولپناه استعفا کرد
سرپرست باشگاه پرسپولیس از سمت خود
کــنــارهگــیــری کــرد.بــه گـــزارش ایسنا ،مهدی
رسولپناه پس از ایجاد حواشی اخیر و انتشار
فایلهای صوتی و ویدئوییاش ،از سمت خود
استعفا کرد.رسولپناه در بخشی از متنی که
بـــرای استعفای خــود منتشر کـــرده اســت با
اشــاره به آن چه که وی بستن  9پرونده از 13
پرونده مطالباتی باشگاه و پرداخت مطالبات
بــرانــکــو و دســتــیــارانــش در دوره مدیریتش
خــوانــده  ،نــوشــت:امــروز و پس از حاشیههای
ایجادشده و بــرای این که پرسپولیس محبوبم
دچــار مشکل نشود ،بار دیگر استعفای خود را
اعالم م ـیدارم و از این پس مثل سابق در مقام

ارزشمند هــواداری در کنار تیمم خواهم بود.
الزم میدانم از سوءتفاهمات ایجاد شده برای
مــردم شریف و اصیل و خونگرم و مهماننواز
مازندرانعذرخواهیکنم؛ازکادرفنیوبازیکنان
پرسپولیس برای همه تالشهایشان تشکر و
اگر باعث آزردگی آن ها شدم پوزش بخواهم ،از
همه هواداران به خاطر همراهیشان تشکر کنم
و از آن ها بخواهم برای کسب قهرمانی آسیا اتحاد
و همدلی خود را حفظ کنند و در کنار باشگاه
بمانند.همچنین از وزیر محترم ورزش و جوانان،
اعضای محترم هیئت مدیره و همکارانم در
باشگاه هم به خاطر حمایتها و کمکهایشان،
صمیمانه سپاس گزارم.انتشار فایل صوتی و

ویدئوییازرسولپناه کهویدرآنبالحنیعجیب
و در برخی دقایق خارج از شئون درباره مسائل
داخلی تیم و به ویژه سرمربی و چند بازیکن به
خصوص خلیل زاده سخن می گوید بازتاب
گسترده ای داشت و اعتراض های زیــادی را از
سویهوادارانپرسپولیسبرانگیخت وخواستار
استعفای او شدند تا جایی که کریم باقری چهره
شناخته شده نیمکت پرسپولیس ساعتی قبل از
اعالم رسمی استعفای رسول پناه در استوری در
اینستاگرامخودنوشتهبود«:آقایرسولپناهلطفا
استعفاکنید،شایدشمامدیرخوبیباشینولینه
برای فوتبال و نه برای پرسپولیس .تا دیر نشده و تا
وضع از این بدتر نشده برین».

اعضای باند شرکت کاغذی فروش خودرو دستگیر شدند
توکلی -افرادی که با وعــده فــروش خــودروی
لیزینگی ،از شهروندان کرمانی کالهبرداری
کرده بودند ،در عملیات کارآگاهان پلیس دستگیر
شدند.به گــزارش خراسان ،رئیس پلیس آگاهی
استان کرمان گفت :ماموران اداره مبارزه با جعل و
کالهبرداریپلیسآگاهیبارصدجرایدومطبوعات
محلیبهیکفقرهآگهیتسهیالتلیزینگیخودرو
برخوردکردند.سرهنگحسنپورافزود:کارآگاهان
این پلیس با بررسی بیشتر متوجه شدند افرادی با
ایجاداینشرکتکاغذیقصدفریبوکالهبرداری

از شهروندان را دارند به این ترتیب موضوع را در
دستور کار قرار دادنــد و طی تحقیقاتی ،به شکل
پیش دستانه در این زمینه چهار متهم را شناسایی
و دستگیر کردند.وی ادامه داد :با دستگیری این
متهمان مشخص شد آنان با ایجاد شرکت کاغذی
و انتشار گسترده آگهی در فضای مجازی و شبکه
های اجتماعی و جراید و مطبوعات محلی با عنوان
تجاری (جهان خودرو) اقدام به فروش خودروهای
تولیدداخلوخارجباقیمتپایینوشرایطاقساطی
بهصورتلیزینگبهمبلغ10میلیاردریالکردهاند.

دراین زمینههشتشاکیبهپلیسآگاهیمراجعه
کردند.شایانذکراسترسیدگیبهاینموضوعدر
دستورکارقراردارد.

