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روزنامه

از پنجم مهرماه امسال؛
هرمزگان میزبان گروه ششم لیگ
دسته دوم فوتسال کشور میشود

سرپرست دبیری هیئت فوتبال
هرمزگان گفت :گروه ششم مرحله
نخست مسابقه لیگ دسته دوم فوتسال
باشگاههای کشور به میزبانی تیم
فوتسال آیندگان این استان برگزار
شد.
اصغر معماری در گفت وگو با ایرنا
افزود :این رقابتها از پنجم مهرماه با
حضور تیمهای آیندگان هرمزگان،
کوروش کبیر زابل ،چابک شیراز،
درسا الرستان و ایثار جیرفت
به صورت مجتمع در سالن فجر
بندرعباس آغاز میشود.
وی بیان داشت :در روز نخست این
بازیها (پنجم مهرماه) ،چابک شیراز
با درسا الرستان ساعت  ۱۵و آیندگان
هرمزگان با ایثار جیرفت ساعت ۱۷
با هم رقابت میکنند.
سرپرست دبیری هیئت فوتبال
هرمزگان اظهار داشت :در روز دوم
ششم مهرماه تیمهای ایثار جیرفت با
چابک شیراز ساعت  ۱۵و آیندگان
هرمزگان با کوروش کبیر زابل
ساعت  ،۱۷در روز سوم هفتم مهرماه
کوروش کبیر زابل با درسا الرستان
ساعت  ۱۵و آیندگان هرمزگان با

چابک شیراز ساعت  ۱۷با هم بازی
میکنند.
معماری ادامه داد :در روز چهارم
هشتم مهرماه چابک شیراز با کورش
کبیر زابل ساعت  ۱۵و ایثار جیرفت
با درسا الرستان ساعت  ۱۷باهم بازی
میکنند که در این روز تیم آیندگان
هرمزگان استراحت خواهد داشت.
وی ادامه داد :در روز پنجم و پایانی
نهم مهرماه کوروش کبیر زابل با
ایثار جیرفت ساعت  ۱۵و آیندگان
هرمزگان با درسا الرستان ساعت ۱۷
دیدار خواهد کرد.
سرپرست دبیری هیئت فوتبال
هرمزگان گفت ۱۲ :تیم حاضر در
مرحله دوم مسابقه در  ۲گروه  ۶تیمی
و به صورت مجتمع رفت و برگشت
برگزار خواهند کرد که درنهایت
تیمهای اول و دوم هر گروه به
مسابقه لیگ یک فوتسال کشور در
فصل مسابقاتی ( )۱۳۹۹-۱۴۰۰صعود
خواهند کرد.
پیش از این قرار بود این مسابقه
اسفندماه سال گذشته به صورت لیگ
و دورهای برگزار شود که به دلیل
شیوع ویروس کرونا لغو شد.

حـــــــــوادث
بازداشت یک پزشک در فرودگاه مهرآباد
او با کرونایی ها چه می کرد؟

پزشک قالبی در یک عملیات
پلیسی توسط کارآگاهان پلیس
فرودگاه مهرآباد دستگیر شد.
به گزارش رکنا ،سردار حسن
مهری با اعالم این خبر اظهار
داشت :مأموران پلیس فرودگاه
مهرآباد در پی اخبار واصله مبنی
بر این که شخصی با جعل عنوان
دکتر طب سنتی و با سوءاستفاده
از شرایط حاکم در جامعه در یکی
از محالت پایتخت اقدام به ویزیت
مراجعان و بیماران کرونایی
میکند ،رسیدگی به این موضوع
را به صورت ویژه در دستور کار
خود قرار دادند.
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور
با بیان اینکه با بررسی سوابق
این فرد مشخص شد وی دارای
سوابق متعدد جعل عنوان در
پلیس آگاهی است ،ادامه داد :با
بررسیهای بیشتر محرز شد فرد
موردنظر عالوه بر فساد اخالقی با
جعل این عناوین ،بهداشت عمومی
جامعه را تهدید و ضمن مداخله
در امور پزشکی اقدام به فروش
داروهای تقلبی میکند.
درمان بیماران کرونایی با
داروهای تقلبی
سردار مهری ادامه داد :با توجه به
سوابق متعدد کیفری نامبرده این
پرونده با حساسیت باال در اولویت
کار این فرماندهی قرار گرفت
و با رصد دامنه فعالیتهای این
متهم ،مشخص شد جاعل موردنظر
در قبال پرداخت مبالغ بسیار ناچیز
به یک پزشک عمومی از مهر نظام
پزشکی وی سوءاستفاده کرده و
اقدام به تجویز داروهای گیاهی،
قرصهای الغری بدون مجوز
و تاریخ گذشته برای بیماران
میکند.
این مقام ارشد انتظامی در خصوص

سایر جزئیات مربوط به این
پرونده تصریح کرد :این متهم
با سوءاستفاده از شرایط احساسی
جامعه در ارتباط با ویروس کرونا
اقدام به تبلیغ گسترده داروهای
پیشگیری و کنترل این ویروس
با عناوین شربت ایمنی ،شربت
کامبوجیا و  ...در فضای مجازی
کرده است.
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور
ادامه داد :این فرد سابقه دار در
بازجوییها اعتراف کرد در
پوشش مدارک پزشکی فرد دیگر
و با همدستی سایر افرادی که به
صورت مستقیم با وی در ارتباط
بودند خود را به عنوان متخصص
و دکترای حرفهای طب سنتی به
مردم معرفی و با علم به تعطیلی
نهادهای نظارتی در ایام پایانی
هفته فقط در روزهای پنجشنبه و
جمعه اقدام به ویزیت مراجعان
کرده و در صورت نیاز داروهای
تقلبی را با پیک به درب منازل
میفرستاد.
سردار مهری با اعالم دستگیری
 6نفر در ارتباط با این پرونده
خاطرنشان کرد :همکاران من در
پلیس فرودگاه موفق شدند انبار
داروی این گروه را کشف کنند
و با دعوت از کارشناسان وزارت
بهداشت اقالم موجود مورد بررسی
و مشخص شد اکثر داروهای
گیاهی غیرمجاز ،شیمیایی و تاریخ
گذشته است.
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور
با اعالم اینکه حسب نظرات
کارشناسی اولیه ارزش این داروها
بالغ بر  10میلیارد ریال برآورد
شده است ،گفت :مطب و انبار
داروی متهم پلمپ و متهمان به
همراه پروندههای متشکله تحویل
مراجع قضائی شدند.
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ورزﺷﻰ

بررسی نقاط قوت و ضعف فوتبال محالت
با توجه به اهمیت فوتبال محالت در رشد و توسعه بازیکنان فوتبال
کشور از گذشته تاکنون ،بر آن شدیم تا در این خصوص با محسن
بابادی یکی از پیشکسوتان فوتبال خوزستان گفتگو کنیم.
 .1ساختار فوتبال محالت چه ایراداتی دارد؟
پاسخ :فوتبال محالت علیرغم اینکه دارای ساختاری رسمی نبوده
و از قوانین حرفهای پیروی نمیکند ،اما منسجم بوده و در صورت
وجود بودجه و امکانات مناسب ،از لیگ برتر و سایر لیگهای
کشور نیز گاهی منظمتر ،با برنامهتر و هدفمندتر به فعالیتهایش
ادامه میدهد .چرا که اهالی فوتبال محالت دلی ،از روی عشق و
عالقه و به سبب تفریح و دور هم بودن بدون در نظر گرفتن منافع
مالی و در راستای میل ،رغبت و سالمت جسمی و روحی خود کار
میکنند .ایراد آن در چند دستگیها ،اختالفنظرها و سالیق ،گاها
هتک حرمتها ،بیتوجهی به قوانین و اصول نانوشته فوتبال محالت،
خشونت ذاتی برخی از بازیکنان و آسیب رساندنهای مبتدیانه،
تفکرات سنتی برخی مربیان و بازیکنان ،عدم رعایت اصول اولیه
ورزشی از جمله گرم کردن ،سرد کردن و ...است.
 .2چرا فوتبال محالت پیشرفت چشمگیری ندارد؟
پاسخ :سابقًا چنین نبوده و اگر پیشرفتی در فوتبال بوده ،مرهون و
بهواسطه پویایی ورزش محالت بوده است .اما با گسترش تفریحات
مجازی و اینترنتی ،گوشیهای پیشرفته تلفن همراه ،آزادی بیشتر
در جامعه محروم از بسیاری ارتباطات اجتماعی طی چند دهه اخیر،
مشکالت اقتصادی بازیکنان و مربیان ،تغییر کاربری زمینهای
فوتبال به مسکونی و تجاری ،کمبود بودجه و امکانات در محالت،
تغییر اولویتهای مردم در جامعه از ورزش به سمت و سوهای
غیرورزشی و ...سبب کاهش پیشرفت و افت فوتبال محالت شده
است.
 .3عامل چشمپوشی از فوتبال محالت چیست؟
پاسخ :در گذشته به علت اینکه پول خاصی در فوتبال وجود نداشت
و همه با عشق و عالقه به آن میپرداختند ،محالت نیز بهواسطه اینکه
در راستای این سیاست سطح کالن فوتبال بود ،بیشتر مورد توجه
قرار داشت .اما از زمانی که پول و درآمد در فوتبال زیاد شد ،همه
به سمت و سوی آن رفته و فوتبال محالت تنها ،بی کس و غریب
مانده است .چون از دید عدهای ،کار کردن در فوتبال محالت وقت
هدر دادن بوده و سود آنچنانی برایشان ندارد.
 .4آیا هنوز هم استعدادهای خوبی در استان خوزستان وجود دارد؟
پاسخ :خوزستان که از قدیماالیام منبع و معدن بازیکن بوده ،هنوز
هم میتوان گفت مستعدترین استان در پرورش فوتبالیست و
فوتسالیست است .حتی در برخی شهرهای استان که فوتبال کمتر

مورد توجه است ،باز هم بازیکنان کشف و استعدادیابی شده به
مراتب از بسیاری استانهای دیگر کشور قویتر و با کیفیتترند.
 .5در جذب استعدادهای فوتبال محالت ،پارتی بازی صورت
میگیرد؟
پاسخ :در خود محالت نیز مربیان اختالفنظر داشته و دارای سالیق
متفاوتی در به کارگیری بازیکنان بوده و برخی بازیکنان را به اوج
و برخی دیگر را به طور کلی از صحنه فوتبال محو میکنند .اما
اینها تنها در حیطه کاریشان اتفاق میافتد و حتی بازیکنان مدنظر
و استعدادهای کشف شده را نیز نمیتوانند به راحتی به تیمهای
کشوری و لیگهای مختلف هدایت کنند .چون آنجا نیز روابط،
تست گیری و باز هم اختالف سالیق به شکلی جدیتر مطرح بوده
و مربیان باشگاهی نیز اصول و قواعد خود را داشته و ممکن است
بازیکنی شایستهای را انتخاب کرده یا حتی نکنند .اما پارتی بازی و
عدم شایسته ساالری همیشه و همه جا بوده و هست و اص ً
ال نمیتوان
منکر آن شد.
 .6چه عواملی استعدادهای محالت را سرکوب میکند؟
پاسخ :لجبازی برخی مربیان ،مخالفت خانوادهها ،بی پولی ،بیکاری،
دیده نشدن در زمان مناسب ،آسیب دیدگیها ،کمبود امکانات ،روی
آوردن به سیگار ،قلیان و اعتیاد ،ادامه تحصیل ،دلسردی از نداشتن
آیندهای مطلوب و آنچنانی در فوتبال و...
 .7نگاه مسئولین استان به فوتبال محالت چگونه است؟
پاسخ :نگاه مناسبی نبوده و توجه خاصی به محالت نمیشود .اگر
اصرار ،میل و عالقه متولیان محالت ،مربیان ،بازیکنان و شوراهای
ورزشی آنها نبود ،شاید تاکنون فوتبال محالت را به طور کامل

پایان یافته میدیدیم .اما احساس
میشود قصد دارند تنها آن را حفظ
نموده و دنبال احیا ،پرورش استعدادها
و بها دادن به آن نیستند .چون به نظر
میرسد پرداختن به آن ،تنها وقت و
تمرکزشان از روی مسائل دیگر را
میگیرد .پس برای آن وقت نگذاشته
و هزینه نمیکنند.
 .8راهکار و راه حلی برای جلوگیری
از نابودی فوتبال محالت اتخاذ شده
است؟
پاسخ :بعید میدانم .نه اتخاذ شده و نه
خواهد شد .چون فوتبال محالت سود
و درآمدی برای متولیان و مسئولین
ندارد .از طریق خدماترسانی به
فوتبال محالت دیده نشده و به پست
و سمتهای باالتر نمیرسند .ترجیح
میدهند جایی سرمایهگذاری نموده و
حضور یابند که منافعی از جمله پول،
شهرت ،دیده شدن و پیشرفت برایشان
حاصل شود .چرا که برنامهریزی برای
محالت جز دردسر و زحمات فراوان،
سودی عایدشان نخواهد کرد.
 .9بزرگترین مشکالت بازیکنان
محالت؟
پاسخ :کمبود امکانات اولیه از
جمله البسه ورزشی ،توپ ،تور،
کفش و ساک ورزشی ،ساق بند،
کرایه رفت و برگشت از تمرین،
آسیبها و خشونت بهواسطه آماتور
بودن ،خطاهای عمدی ،لجبازیها
و کینهتوزیهای مغرضانه از جانب
برخی مربیان و مدیران باشگاه و...
 .10آیا بستری مناسب برای فوتبال
محالت ایجاد شده؟
پاسخ :خیر به هیچ عنوان .اگر هم
بستر و ساختاری بوده ،مربوط به

کالهبرداری اینترنتی به نام
«کمکهای مومنانه»
رئیس پلیس فتا تهران با اشاره به تأثیر
ویروس کرونا بر کسب و کار شهروندان
و مراسم سوگواری ساالر شهیدان اباعبداهلل
الحسین (ع) و اقدامات خیرخواهانه تعدادی از
مؤسسات در جمعآوری کمکهای مؤمنانه
گفت :شهروندان هنگام واریزی وجوه نکات
هشداری پلیس فتا را رعایت کنند.
به گزارش گروه حوادث جام جم آنالین،
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفتگو با
میزان گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا
و تحت تأثیر قرار گرفتن برخی از کسب و
کارها و اقدام خداپسندانه برخی از سازمانها
و مؤسسات خیریه در جمعآوری کمکهای
مؤمنانه و یا جمعآوری نذورات با توجه به
فرار رسیدن ماه محرم الزم است تا شهروندان
در واریز وجوه و نذورات نکاتهای هشداری
را رعایت کنند.
وی افزود :با توجه به افزایش دانلود نوحه
و کلیپهای مذهبی در ماه محرم توسط
شهروندان ،یکی از شیوههای شیادان سایبری،
ارسال فایلها و اپلیکیشهای مخرب در
قالب نوحهها و کلیپهای محرم در کانالها،
صفحات و گروههای شبکههای اجتماعی
است؛ که شهروندان بایستی اینگونه موارد
را حتمًا از سایتهای شناخته شده هیئات و
مؤسسات دارای مجوز فعالیت دانلود و یا از
فروشگاههای معتبر دریافت کنند.
این مقام مسئول ادامه داد :روش دیگر
مجرمان سایبری در ایام محرم ارسال پیامهایی

حاوی لینک جعلی در شبکههای اجتماعی و
از بسترهای گوناگون تحت عنوان دریافت
نذورات برای کمک به نیازمندان است.
شیادان در این پیامها از شهروندان میخواهند
به جای پخش نذری ،مبلغ آن را برای کمک
به نیازمندان واریز کنند .این مقام انتظامی
بیان کرد :شهروندان مراقب باشند ،زیرا
امکان دارد لینک معرفی شده در شبکههای
اجتماعی ،کاربران را به یک درگاه بانکی
جعلی (فیشینگ) هدایت نموده و پس از
آن اقدام به سرقت اطالعات بانکی کاربران
میکنند .سرهنگ گودرزی ضمن اشاره به
سوءاستفاده از اسامی هیئتها و مؤسسات
خیریه شناخته شده گفت :مورد دیگری که
شهروندان باید مدنظر قرار دهند این است که
هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی
شاهد این هستیم که در موارد بسیاری،
شیادان خود را به عنوان یکی از مؤسسات

با تیزبینی پلیس ،قفلهای قاچاق 20
میلیاردی وارد بازار کازرون نشدند

خیریه معتبر و شناخته شده جا میزنند .آنها
با سوءاستفاده از جایگاه و اعتبار آن موسسه
نزد مردم و یا سوءاستفاده از نام و نشان آنها،
اقدام به دریافت وجه میکنند .وی تأکید
کرد :شهروندان بدون بررسی و مطمئن شدن
از منبع ارسال پیام در شبکههای اجتماعی
اقدام به واریز وجه نکنند و حتمًا پس از
بررسی از طریق اشخاص مطمئن و یا از
طریق وبسایت رسمی و شماره حسابهایی
که به نام سازمان و یا موسسه خیریه است
کمکهای خود را انجام دهند .رئیس پلیس
فتا تهران گفت :با عرض تسلیت به مناسبت
فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع)
از شهروندان درخواست میکنیم در صورت
مشاهده هرگونه مورد مشکوک در فضای
مجازی به سایت پلیس فتا به آدرس www.
 cyberpolice.irمراجعه و موضوع را در
قسمت گزارشات مردمی ثبت کنند.

دختر تهرانی قربانی شرطبندی شیطانی خسرو
مرد جوان که بعد از شرطبندی در یک محفل دوستانه سناریوی
تعرض به یک پرستار خانگی را طراحی و اجرا کرده بود از سوی
پلیس دستگیر شد.
به گزارش گروه حوادث رکنا ،چند روز قبل ،زن جوانی نزد پلیس
رفت و راز یک جنایت سیاه را برمال کرد .او گفت :چند روز قبل
در سایتهای اینترنتی آگهی استخدام پرستار کودک دیدم .وقتی با
شماره تلفن تماس گرفتم مرد جوانی گفت که او و همسرش هر دو
کارمند هستند و برای فرزندشان دنبال یک پرستار میگردند و برای
این کار حقوق خوبی هم پرداخت میکنند.
زن جوان ادامه داد :طبق قرار راهی خانه آنها در جنوب تهران شدم
و به سختی توانستم خانه را پیدا کنم .زنگ در را به صدا درآوردم
و لحظهای بعد در به رویم باز شد .با این تصور که زن و شوهر و

چند دهه پیش است که همانها نیز
در حال تخریب و نابودیاند .طی
سالیان اخیر کمتر زمین خاکی یا
تیم محالتی جدیدی شکل گرفته و
بسیاری از همان تیمهای قدیمی نیز
منحل شده و زمینها نیز تخریب
شده و جز خاطراتی کهنه ،چیزی
از آنها نمانده است .به اعتقاد بنده
دیگر هیچ گاه بستری برای فوتبال
محالت فراهم نخواهد شد .چرا که
در شرایط کنونی ،هزینههای فوتبال
وک ً
ال ورزش کردن بسیار زیاد شده
و اولویتهای تفریحی مردم نیز تغییر
یافته است.
 .11فوتبال محالت را چگونه باید
مدیریت کنیم؟
پاسخ :با دلسوزی ،وقت گذاشتن،
توجه به بازیکنان نخبه و مستعد،
حرمتگذاری به مربیان و پیشکسوتان
محالت ،نظارت مستمر بر هزینههای
صورت گرفته در محالت ،سرکشی
و نظارت بر تیمهای محالت ،رایزنی
با باشگاههای معتبر جهت تست
گیری از بازیکنان مستعد محالت در
فصول مختلف سال ،حل مشکالت
خانوادگی و مالی بازیکنان،
پیشکسوتان و مربیان محالت با
تخصیص وامها و صندوقهای
سرمایهگذاری و...
 .12صحبت پایانی:
از مسولین ورزشی خصوصًا فوتبال
استان انتظار دارم بیشتر به فوتبال
محالت رسیدگی نموده و حداقل
امکانات اولیه برای آنها را فراهم و
در برگزاری مسابقات و یادوارهها،
با آنها همکاری الزم را صورت
دهند.

کودکشان داخل خانه هستند وارد آنجا شدم ،اما با ورود به خانه
مرد جوانی که خودش را خسرو معرفی کرد به استقبالم آمد وقتی
وارد اتاق شدم تازه فهمیدم که او تنهاست؛ خیلی ترسیده بودم و
میخواستم آنجا را ترک کنم که خسرو به من حمله کرد و بعد از
تعرض مرا تهدید کرد که اگر از این ماجرا حرفی بزنم و شکایت
کنم تصاویر و فیلمهایی را که از من گرفته در فضای مجازی منتشر
خواهد کرد؛ از زمانی که این اتفاق افتاد حتی یک شب هم خوابم
نبرده است و چند بار تصمیم گرفتم شکایت کنم اما میترسیدم
خسرو عکسها و فیلمهایی را که مدعی بود از من گرفته منتشر کند
و آبرویم برود تا اینکه یکی از دوستانم متوجه حال بدم شد و وقتی
ماجرا را برای او تعریف کردم از من خواست که موضوع را به پلیس
بگویم و شکایت کنم.

فرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع قفلهای قاچاق به ارزش 20
میلیارد ریال در شهرستان کازرون خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع ،سردار رهامبخش حبیبی در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،در تشریح این خبر گفت :با عنایت به اجرای طرحهای
ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با پدیده قاچاق کاال که به معنای واقعی
مخرب اقتصاد بوده و هست ،مأموران پلیس کازرون روز گذشته در ایست
و بازرسی مقطعی در محورهای مواصالتی ،موفق به توقیف یک دستگاه
کامیون حامل قفل شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی از قسمت کانتینر این خودرو ،یک
هزار و  198کارتن حاوی قفل خارجی قاچاق کشف شد ،عنوان داشت:
کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را  20میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و
تحویل مراجع قضائی شد ،به شهروندان توصیه کرد با خرید کاالهای ایرانی
به رونق اقتصادی و اشتغال جوانان این مرز و بوم کمک کرده و از خرید
اقالم خارجی که غالبا از کیفیت پائینی هم برخوردار هستند اجتناب کنند.

کشف گردو قاچاق  5میلیاردی
در شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از توقیف یک کامیون حامل بار
کاه و کشف  6هزار و  225کیلوگرم گردو قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال
در ورودی شیراز خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع ،سرهنگ ابراهیم یگانه در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،گفت :در راستای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از هدر
رفتن سرمایههای ملی ،مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل
محورهای منتهی به شیراز ،به یک دستگاه کامیون حامل بار کاه مظنون و آن
را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ یگانه با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو 6 ،هزار و  225کیلوگرم
گردو قاچاق و فاقد مجوز گمرکی که به طرز بسیار ماهرانهای در زیر بار کاه
جاسازی شده بود کشف شد ،افزود :در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر
و تحویل مقام قضائی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال
مکشوفه را  5میلیارد ریال برآورد کردهاند ،خاطرنشان کرد :تهدید جدی تولید
ملی در حال حاضر قاچاق کاالست که نیروی انتظامی به صورت قاطع با آن
برخورد میکند.

