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معاون اول قوه قضاییه اعالم کرد:

تایید حکم اعدام سلطان سکه دردیوان عالیکشور
معاوناولقوهقضاییهازتأییدحکماعداموحیدمظلومین
و محمد سالم در دیوان عالی کشور خبر داد .به گزارش
فارس ،محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه عصر روز
گذشته آخرینوضعیتاحکامصادرشدهبرایمفسدان
اقتصادیراتشریحکرد.محسنیاژهایگفت :رسیدگی
به پروندههای مفسدان اقتصادی با سرعت و دقت و

قاطعیت ادامه دارد .وی گفت :در تازهترین اتفاقی که رخ
دادهاســت ،پرونده دو نفر از افرادی که در دادگاه بدوی
مفسدتشخیصدادهشدهبودنددردیوانعالیرسیدگی
شد .معاون اول قوه قضاییه گفت :حکم اعدام این افراد
از سوی شعبه رسیدگی کننده تأیید شد .محسنی اژهای
گفت :این دو متهم وحید مظلومین و محمد اسماعیل

سفیر آلمان در دیدار با وزیر ارشاد:

آلمان خواستار گسترش روابط فرهنگی با ایران است
سفیر آلمان در تهران ،در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی کشورمان اعالم کرد :ما نظر مثبتی به خروج
آمریکاازبرجامنداریموخواستارگسترش،تقویتوتعمیق
روابطفرهنگیبینتهرانوبرلینهستیم.بهگزارشایرنا،
سیدعباسصالحینیزدردیدار«میشائیلکلوربرشتولد»

باوی،ضمناستقبالازسخنانسفیرآلماندرتهران،به
سابقه روابط دیرینه ایران و آلمان درزمینه های مختلف
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و افزود :البته
دولتهایاروپاییبهویژهآلمان،همراهیهایخوبیدر
حفظ برجام داشته اند ولی تالش های زیادی الزم است

اخبار

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

قاسمی با اسم مستعار محمد سالم بودهاند .سخنگوی
قوه قضاییه گفت :همان طور که میدانید از روز تشکیل
پرونده یعنی  ۱۷شهریور تا امروز که  ۲۹مهر است ظرف
مدت حدود  ۴۳روز پرونده به نتیجه رسید و امیدواریم با
سرعت و دقت بقیه پروندهها هم رسیدگی شود.گفتنی
است معاون اول قوه قضاییه نهم مهر اعالم کرده بود که
حکم اعدام برای مظلومین ،سالم و باقری درمنی صادر
شدهاماایناحکامنهایینیست.وحیدمظلومینمعروف
به سلطان سکه است و به اتهام افساد فی االرض محاکمه
شدهبود.سالمنیزحکممشابهیداشت.
تا این اعتماد ،بازسازی شود و امیدواریم با تالش دولت
هایاروپاییدرروزهاوماههایآیندهبهبازسازیبخشی
از این اعتماد دست یابیم .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
تصریحکرد:گفتوگوهادرسطحنخبگانودانشگاهیان
ومبادالتفرهنگیدوکشوربهبازسازیایناعتمادکمک
می کند .صالحی با اشاره به ضرورت امضای توافق نامه
فرهنگی دوکشور ادامه داد :امضای سریع تر این توافق
نامه ،به ایجاد مسیری روشن برای ادامه فعالیت های
مشترکفرهنگیوهنریمنجرمیشود.

«پدیده »بدون حامی همچنان با مشکالت مالی دست و پنجه نرم میکند

صدرنشینلیگ،قعرنشینحمایت!

تیمفوتبال"پدیدهخراسان"امسالبهترازهرفصلدیگریدرلیگ
برترکشور،نتیجهگرفتهودرپایانحدودیکسوملیگهجدهم،با
هدایت"یحییگلمحمدی"هنوزصدرنشیناستودرجامحذفی
نیزباوجودقرعهسختیکچهارمنهایی،جزومدعیاناصلیفتح
جام محسوب میشود .اما هیچ تردیدی نیست این کارنامه فنی
عالی و کم نقص ،با اوضاع مالی کنونی در خطر جدی قرار دارد.
معموال ما خراسانی ها استاد تجربه "مشکالت مالی با تیم های
پایینجدولی"هستیم،اماواقعاحیفاستکهپسازمدتهاکه
تیمیازورزشایناستان،یکهتازلیگامسالفوتبالایراناست؛
حتی بیش از تیم های انتهای جدول با مشکالت مالی دست و
پنجه نرم کند .تیمی سختکوش که 30درصد فصل ،را با انواع و
اقسامبحرانهایمالیممکن،پشتسرگذاشت،اماهنوزباالتر
از استقالل ،پرسپولیس ،تراکتورسازی و سپاهان ،صدرنشین
است .پدیده ،لیگ هجدهم را با یک شکست خانگی آغاز کرد؛
شکستی که البته در یک نمایش سزاوارانه برابر پرسپولیس
تهران ،رقم خورد و مشهدی ها فقط با یک ضربه پنالتی ،تسلیم
مدافععنوانقهرمانیلیگشدند.اماازآنروزتاامروز،دیگرهیچ

تیمیحتیباکاشتهوپنالتی نیزنتوانستهمچتنهانمایندهفوتبال
استانرابخواباند.پدیدهبامیانگینعالی"فراترازدوامتیازبرای
هر بازی" ،در باالترین نقطه جدول جای گرفته است.تیمی که
فوتبالیبهمراتبزیباترازدیگرتیمهاارائهمیکندوبانمایشهای
روان و سرعتی  ،تحسین اهالی فوتبال ایران را برانگیخته است.
پدیدهدرآخریننمایششگفتانگیزشدریکبازیجذاب،فوالد
را نیز دوباره شکست داد و شاگردان گل محمدی با هماهنگی
فوق العاده و خلق موقعیت های فــراوان ،حریف را در ورزشگاه
امام رضا(ع)مشهد کامال زمینگیر کردند.از آن جا که با اقدامات
حمایتی در دقیقه  90این تیم،به صورت موقت از خطر کسر
امتیاز گریخته،به سراغ "قائم مقام "این باشگاه رفتیم تا از آخرین
وضعیت تیم شایسته"پدیده"مطلع شویم مجتبی سرآسیایی
درب ــاره اوضــاع و احــوال مالی تیم می گوید:به لطف حمایت
استاندار ،توانستیم به صورت موقت از خطر کسر امتیاز ناشی از
بدهی مان به"پراهیچ"رها شویم که از این بابت بسیار متشکریم.
البتههنوزخطر،کامالرفعنشدهوباتوجهبههمکاریفدراسیون
و واریز پاداش "فیفا"(به دلیل حضور"خانزاده"در جام جهانی
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گذشته)قسمت اعظم مطالبات مالی پراهیچ پرداخت شده اما
همچنان امیدواریم با تامین باقی مانده آن(کــه مبلغ چندان
زیادی هم نیست و در مقایسه با مبالغی که در دیگر استان ها
برایحمایتمالیازتیمهاپرداختمیشود)باکمکمسئوالن
استانی،بهصورتکاملباویتسویهحسابکنیمکهاگراینکار
را نکنیم،تمام اندوخته ما بر باد خواهد رفت .او افزود:مسئوالن
گرامیوعزیزاینشهرواستاناگرایناتفاقاتراباورنمیکنندو
آن را بزرگ نمایی می پندارند؛کافی است24ساعت با ما باشند
تا از اوضاع وخیم مالی ما باخبر شوند.تیم های پایه ما که در سال
هایمتمادیبرایپرورشبازیکنانبومیتاسیسشدهبودوحاال
چندبازیکنتیمبزرگسالمامحصولهمینتیمهایردهسنی
نوجوانان،جوانانوامیدهستندوبهعنواننمایندهاستاننیز در
لیگهایکشوریحضوردارند،درآستانهانحاللقرارگرفتهاند
و آینده حداقل 40بازیکن و عوامل زحمت کش فنی در هر یک از
این تیم ها ،در خطر نابودی قرار دارد.آیا این همه مصیبت و غم و
غصهجایگریستنندارد؟!منبهعنوانقائممقامباشگاه،حتی
نتوانستم به علت تنگنای مالی باشگاه ،تقاضای برحق سرمربی
مظلوم و کاردانمان را برای میزبانی از یک تیم لیگ برتری و
برگزارییکبازیدوستانه،اجابتکنم.بعدشمامیبینیدحتی
باهمیناوضاعهماینتیم،چنینکارنامهدرخشانیداردواینها
هنوزچندنمونهازنابهسامانیهاست.
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