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قرص برنج و الکل سمی 
چطور ما را می کشد؟

2 3

تازهخبر

گر آمریکا اصرار بر تحریم های  ا
کرات  فلج کننده داشت، مذا

متوقف می شد 

    نامزد ها باید حداقل
 ۷ رأی در شورای نگهبان 

کسب کنند 

آخرین  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
با  مصادف  رمضان  مبارک  ماه  جمعه 
و  اسالمی  امت  به  خطاب  قدس  روز 

ملت ایران سخن خواهند گفت.
آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  گزارش  به 
خامنه ای،  آیت العظمی  حضرت 

 ،۱۴:۳۰ ساعت  سخنرانی  این 
زنده  صورت  به  اردیبهشت  هفدهم 
برون مرزی  و  داخلی  شبکه های  از 
حساب های  و  سایت  و  صداوسیما 
شبکه های  در   Khamenei.ir

اجتماعی  پخش می شود.

که  بود  اردیبهشت  چهاردهم  شامگاه 
و  حقوقی  امور  مدیر  اسماعیلی،  مهدی 
تأمین  سرمایه گذاری  شرکت  قراردادهای 
مبلغ  دریافت  درباره  )شستا(  اجتماعی 
فوتبال  فدراسیون  به  پرداخت شده 
توضیحاتی را ارایه کرد. در این مصاحبه به دو 
میلیون یوریی که شستا بابت پرداخت قرارداد 
ویلموتس به فدراسیون فوتبال قرض داده، 
اشاره شده و اینکه سررسید بازپرداخت این 
پول سی ویکم فروردین سال 99 بوده؛ یعنی 

بیش از یک سال قبل!
صورت گرفته  قانونی  پیگیری های  از  بعد 
مزایده  گهی  آ صدور  و  شستا  سوی  از 
این  فوتبال،  فدراسیون  ساختمان های 
ساختمان ها در قبال مبلغ روز تسویه، به نام 
شستا منتقل و سند تک برگ آنها به نام شستا 
صادر و تحویل داده شد. با توجه به اینکه 
عالوه بر ساختمان فعلی فدراسیون فوتبال، 
نام  به  هم  پرسپولیس  باشگاه  ساختمان 
فدراسیون بوده، سه دانگ ساختمان این 

باشگاه نیز به نام شستا مصادره شده است.
صفی اهلل فغان پور، مسئول حقوقی پیشین 
فدراسیون فوتبال در این باره توضیح داده و 

می گوید: »در یک مقطع زمانی با نامه معاون 
تأیید شورای امنیت  اول رئیس جمهوری و 
ملی و همچنین تأیید بانک مرکزی مبلغی 
از شرکت شستا به وسیله فدراسیون فوتبال 
دریافت شد. البته تعهدات ما همه به صورت 
ریالی بود و حتی چکی که در قبال پول قرضی 
قانونی  شده  داده  تحویل  شستا  شرکت  به 
نبود. از آن جهت آن چک قانونی نبود چون 
کرد  امضا  را  آن  فدراسیون  خزانه دار  فقط 
چک  آن  پای  فوتبال  فدراسیون  ریاست  و 
امضایی نداشت و حتی مهر فدراسیون نیز 
روی آن زده نشد. اصال قرار نبود چک خرج 
شود یا اقدامی روی آن صورت بگیرد. آن زمان 
شستا  شرکت  اختیار  در  سندی  آنکه  برای 
باشد، این چک را به مسئوالن این شرکت 
که در اختیارشان باشد، اصال شرکت  دادند 
شستا نمی توانست روی این چک اقدام و این 
چک هم نمی توانست فدراسیون را محکوم 
از فدراسیون  که شکایت  از مدتی  کند. بعد 
تجدید  درخواست  ما  از  گرفت،  صورت 
نظرخواهی شد اما فدراسیون هزینه تجدید 
که  نظرخواهی را نداشت و سپس با اتفاقاتی 
کردند،  رخ داد، آنها حکم قطعی را دریافت 

اما صدور سند و انتقال ساختمان فدراسیون 
فوتبال به شرکت شستا خالف قانون و مقررات 

است.«
اما عجیب تر عددی است که از سوی دادگاه 
درنظر  بدهی  اصل  بازپرداخت  برای  بدوی 
گرفته شده؛  رقم باورنکردنی 9۰ میلیارد تومان! 
این یعنی هر یورو بیش از  ۴۰ هزارتومان در 
گرفته شده است. این عدد در حالی در  نظر 
برای  فدراسیون  که  شده  محاسبه  دادگاه 
بودجه  تومان  میلیارد  دو  باید  نظر  تجدید 
که به دلیل نداشتن بودجه  کنار می گذاشته 
کرده است! ظاهرا  از تجدید نظر خودداری 
در  تأخیر  موضوع  به  حکم  عدد  باالرفتن 
که برای  تأمین تأدیه نیز برمی گردد. عددی 
شده  گرفته  نظر  در  فدراسیون  ساختمان 
68 میلیارد و ساختمان پرسپولیس هم ۴5 
که نیمی از آن به  میلیارد قیمت گذاری شده 
همراه ساختمان فدراسیون برای تأمین این 

حکم سنگین در نظر گرفته شده است.
از  بعد  فوتبال  فدراسیون  امید  تنها  حاال 
قطعی شدن حکم و ارسال پرونده به اجرای 
احکام به دخالت رئیس قوه قضائیه یا دیوان 

عالی کشور برای برگرداندن آن است. 

 گفت و گو با دکتر شاهین شادنیا 
 رئیس بخش مسمومیت بیمارستان لقمان

مصادره اموال فدراسیون فوتبال؛ شوخی شوخی جدی شد! به  صورت زنده و تلویزیونی
 سخنرانی رهبر انقالب

 ساعت ۱۴:۳۰ روز قدس انجام خواهد شد
 

کدخدایی: سعید خطیب زاده :

 

۸ استان درگیر سیل 

 کارشناسان معتقدند آمار واقعی مرگ در هند
 5 تا 10 برابر بیشتر از داده های رسمی است!

 

 

در آمریکا نیمی از بزرگساالن یک دوز را زده اند، قسمت سخت 
کار پیش رو است: ترغیب نیمه دوم برای دریافت آن!

کسن بزنی؟! چند می گیری وا
 

  قتل
  وسط دوردور

 با سانتافه امانتی

  خسارت ها 
جدی است 

کنون 20میلیون تا
 هندی به کرونا
 مبتال شده اند

 10 میلیون
 وارث سهام عدالت 

فعال صبر کنند
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کارگر در آوار معدن  پس از محبوس شدن 2 
 امدادگران هنوز نتوانستند به قربانیان دسترسی پیدا کنند

90 ساعت عملیات سخت در تونل 42 
4

2

کره کنندگان در  وین ســتایش رئیس جمهوری  از کار بزرگ مذا

اعالم می کنم : تحریم شکسته شده است

 مسئولین: مردم کم کاری خودشان را   
گردن لک لک ها نیندازند!

 وزارت بهداشت: اتفاقات اعجاب آوری درباره 
جمعیت کشور رخ داده، رشد جمعیت به زودی صفر می شود

 گور می  گرفتیم 
همه عمر

 بیکاران
 در کالب هاوس

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید

2

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که
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