
ورزشی

سرویس ورزشی-
در سالی که رشــته های ورزشی به دنبال کسب 
سهمیه المپیک 202 هستند، برخی از فدراسیون ها با 

مشکل مسدودی حساب هایشان رو به رو شده اند.
حساب های فدراسیون تنیس مسدود شد؛ این خبری بود 
که صبح روز گذشــته مخابره شد. گویا برای سال های 91 تا 
95 پنــج و نیم میلیارد بدهی مالیاتی برای این فدراســیون 
در نظر گرفته شــده است. دیروز خبرگزاری ایسنا یادآور شد 
عالوه بر حســاب بانکی فدراسیون، حســاب شخصی مجید 
شایســته سرپرست فدراسیون هم مسدود شده است و حتی 
بــه مخابرات نامه زده اند و تلفن های فدراســیون را هم قطع 

کرده اند. 
اتفاق مذکور واکنش رئیس فدراسیون تنیس را به دنبال 
داشــت. شایســته در گفت و گویی با خبرگزاری فارس اظهار 
داشت: حدود دو هفته است که سازمان امور مالیاتی به دلیل 
مالیاتی که از سال 91 تا 95 محاسبه کرده حساب هایمان را 
مسدود کرده است. این مالیات ها دو بخش است؛ یک مالیات 
عملکرد و دومــی تکلیفی و حقوق اســت. در مورد مالیات 
عملکرد حرفمان این اســت که ورزش کشور از مالیات معاف 
است و اما سازمان امور مالیاتی می گوید شما باید اظهارنامه هر 
سال را پر می کردید و آن وقت ما آن را صفر تلقی می کردیم. 
چون در این ســال ها اظهارنامه ای پر نشــده به همین دلیل 
مالیات وضع شده است. 10 سال پیش که به فدراسیون آمدم 
با توجه به شناختی که از کارهای اقتصادی داشتم گفتم باید 

اظهارنامه پر کنیم، اما توجهی در آن زمان نشد.
سرپرست فدراســیون تنیس در پاسخ به این سؤال که 
چرا ســال های قبل این مشکل وجود نداشت، گفت: حرف ما 
همین است، چرا در سال های اخیر مالیاتی وضع نشده بود و 

این اتفاقات نمی افتاد.

سهم ورزش از معافیت های مالیاتی
فدراســیون تنیس نخســتین فدراســیونی نیست که با 
این مشــکل روبرو شــده ، پیش از این هم فدراســیون هایی 
چون کشــتی، فوتبال، تکواندو، تیراندازی، جودو و اسکواش 
حسابهایشان مســدود شــده بود. البته به نظر می رسد طی 
روزهای آینده این مشکل گریبان برخی دیگر از فدراسیون های 

ورزشی را بگیرد.
مشکل مذکور در شــرایطی برای برخی فدراسیون های 
ورزشی دردسرســاز شــده که معموالً در دنیا برای نهاد های 
ورزشــی معافیت های مالیاتی در نظر گرفته می شــود تا امر 
ورزش با توجه به اهمیتی که در سالمت و نشاط جامعه دارد, 

مسیرش را بدون مشکل سپری کند.

در ایران اما از مســدودی حساب برخی فدراسیون هایش 
می تــوان به وضوح دریافت که چنین امتیازی به ورزش تعلق 
نگرفته و حاال مشــکالتی اساســی تر را برای اهرم های اجرا و 
مدیریت ورزش در بخش های مختلف به وجود آورده اســت. 
ماجرا زمانی به اوج خود می رســد که برخی از فدراســیون ها 
تاکنون اظهارنامه  مالیاتی نداشــته اند یا آن قدر بدهی شان با 
جریمه دیرکرد و مسائل دیگر افزایش پیدا کرده که دیگر توان  

پرداخت آن نیست.
فدراســیون هایی حساب شان مسدود شده که المپیکی و 
نسبت به سایرین حداقل برای حضور در المپیک با اهمیت تر 
هستند، مخصوصاً کشــتی و تکواندو که جامعه ورزش ایران 
همیشه حســاب ویژه ای برای مدال آوری آنها در المپیک باز 

می کند. فدراســیون فوتبال نیز عالوه بر تیــم امید که برای 
راهیابی به المپیک تالش می  کند، تیم های زیاد دیگری در زیر 
مجموعه اش دارد و البته باید توجه کرد که حقوق پرسنل این 
فدراسیون ها هم از همین حساب هایی که مسدود شده است، 

پرداخت می شود.
مســئله دیگر این است که مالیات باید بر درآمد محاسبه 
شود، اما سؤال اینجاست که فدراسیون های ورزشی ایران چه 
مقدار در سال موفق به درآمدزایی می شوند که بعضاً بدهی های 

میلیاردی مالیاتی در پرونده آنها گنجانده شده است. 
اگــر اقتصادی ها ندانند، حداقل اهالــی ورزش به خوبی 
می دانند که فدراســیون های ورزشــی از محــل درآمد تنها 
می توانند بخشــی از هزینه های جاری خود را بپردازند و اگر 
کمک های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نباشــد، شاید 

آنها در خیلی از کارهای اولیه خود نیز ناتوان بمانند.
بنابراین نمی توان انتظار داشــت که این فدراســیون ها 
بتواننــد از پــس پرداخت مالیات های وضع شــده به راحتی 
برآیند. اگر چه برخی فدراســیون ها در امر درآمدزایی ناموفق 
بوده و عملکــرد آنها در این حوزه جای نقــد جدی دارد اما 
باید به این نکته هم توجه داشــت که فدراسیون های ورزشی 
در داخل کشــور به درآمد واقعی خود که شــامل حق پخش 

تلویزیونی و دیگر مسائل است، دست پیدا نمی  کنند.
روز گذشــته خبرگزاری تســنیم یادآور شد که مجلس 
شــورای اســالمی در مصوبات خود به دالیلی مشخص برای 
برخی از مشاغل و فعالیت ها معافیت مالیاتی در نظر می گیرد، 
به نظر می رســد جا دارد که این امتیاز در ورزش نیز با توجه 
به مشــکالتی که در این حوزه وجود دارد در نظر گرفته شود. 
مخصوصاً اینکه ورزش ایران ســال کســب سهمیه المپیک 
را ســپری می کند و شــدیداً برای اجرای برنامه  هایش نیاز به 

حمایت دارد.

بعد از کشتی، فوتبال و تکواندو نوبت به تیراندازی و تنیس رسید

مسدودشدنحسابها،مشکلاینروزهایفدراسیونها
سهمورزشازمعافیتهایمالیاتیچقدراست؟

*با اعالم سیدنعمت خلیفه ســرمربی تیم دانشگاه اسالمی ترکیب تیم تکواندو 
مردان کشــورمان برای حضور در مسابقات جام جهانی 2019 مشخص و اعالم 
شــد. مسابقات جام جهانی 2019 از یکم شهریورماه به مدت 3 روز و در ووشی 
چین برگزار می شــود.تیم دانشگاه آزاد اســالمی به عنوان نماینده ایران در این 
رقابت ها حضور پیدا می کند که با اعالم ســید نعمت خلیفه سرمربی تیم نفرات 
زیر به این رویداد اعزام می شوند:حسین لطفی، امیرمحمد بخشی، سینا بهرامی، 

عرفان ناظمی و سعید رجبی.
*تیم ملی بسکتبال کشــورمان که خود را برای حضور در جام جهانی 
2019 آماده می کند، از دیروز اردو آماده ســازی خود را در کشور یونان 
آغاز کرد.ملی پوشــان کشورمان از روســیه به یونان سفر کردند و در 
جزیره ِکرت اردوی خود را برپا کرده اند.قرار است ملی پوشان کشورمان 
سه مسابقه دوستانه را در این اردو برگزار کنند. دو بازی با یونان و یک 
دیدار با صربستان در دستور کار کادرفنی است.شاگردان مهران شاهین 

طبع در 5 دیدار دوستانه خود در اروپا به پیروزی رسیده اند.

خواندنی از ورزش ایران

یادبود شهید مدافع حرم مرتضی حسین پور
حسن باقری زمان

امروز دومین ســالگرد شــهادت پاسدار شهید 
مدافع حرم، مرتضی حســین پور اســت. این شهید 
30 شهریور سال 1394 در شهرستان شلمان استان 

گیالن متولد شد. 
او یکی از نوابغ در مدیریت جنگی بود و همواره 
تحســین فرماندهان خود در نیروی قدس سپاه را 
برمی انگیخت. به همین دلیل هم به ســرعت ارتقاء 

درجه یافت و در مدتی کوتاه به درجه سرهنگی رسید. هر چند، مقام و درجه 
برای او اهمیتی نداشــت. هم از این رو با درگرفتن فتنه تکفیری ها در منطقه، 
فرصت را برای پرواز فراهم دید و راهی میدان جنگ شــد. در منابع ذکر شده 
که مرتضی حسین پور، یکی از فرماندهان محور غوطه شرقی دمشق وارد خاک 
سوریه بود، اما یک سال بعد با ورود داعش به عراق روانه این کشور شد تا جزو 
اولین فرماندهانی باشــد که در کنار سردار سرلشگر حاج قاسم سلیمانی و در 
خط پدافندی بغداد- سامرا مشغول مبارزه می شود، شهید مرتضی حسین پور 
در عملیات شکســت حصر بلد-سامرا نقش بسیار پررنگی داشت و پس از این 
عملیات بود که فرماندهی چند پایگاه عراقی به او که با نام جهادی حسین قمی 
شــناخته می شد واگذار شود. شهید حســین قمی در عملیات های آزادسازی 
دیرالزور، نبرد تدمر، شکســتن محاصره ســامرا و بلد و آزادسازی شهر حلب 
سوریه نقش بسزایی داشــت و از همین رو به وی لقب »حسن باقری زمان« 

را داده بودند.
مرتضی حســین پور سرانجام 16 مرداد ســال 1396 در منطقه دیرالزور 

سوریه، به آرزوی خود رسید و جام شهادت را نوشید.

حدیث دشت عشق

کشتی گیر آمریکایی دست نداد و هوا رفت!

عموزاد:بایدجواباوراقاطعانهدرمیدانمبارزهمیدادم

ترکیب تیم ملی والیبال روسیه برای حضور در مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک اعالم شد.
با اعالم فدراســیون والیبال روســیه ترکیب این تیم برای حضور در مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک با نظر 

ساملوو سرمربی این تیم اعالم شد.
به این ترتیب الکســاندر بوتکو، ایگور کوبزار، ماکســیم میخایلوف، ویکتور پولتایف، آرتــم وولویچ، الیاس کورکایف، 
دیمیتری موزرسکی، ایوان یاکوولف، دیمیتری وولکوف، فدور وورونکوف، ایگور کلیوکا، آنتون سمیشف، والنتین گلوبف و 

رومن مارتینیوک 14 بازیکن تیم ملی روسیه در این مسابقات خواهند بود.
در گروه E مرحله اول انتخابی المپیک، تیم ملی ایران با تیم های کوبا، مکزیک و روســیه در روزهای 1۸، 19 و 20 
مرداد ماه دیدار می کند. روی کاغد رقابت برای صعود از گروه E میان تیم های ایران و روسیه است. با حضور بازیکنانی چون 

موزرسکی و میخایلوف روسیه تیم قدرتمندتری به نسبت لیگ ملت ها خواهد بود.
مســابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو در رشــته والیبال، در 2 مرحله برگزار می شود. ابتدا 24 تیم برتر رده بندی 
فدراسیون بین المللی در انتخابی جهانی به میدان می روند. این 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی، مسابقه می دهند و در نهایت 
تیم برتر هر گروه راهی المپیک می شود. در مرحله دوم، مسابقات به صورت قاره ای برگزار می شود و تیم برتر هر قاره هم 

سهمیه المپیک را کسب می کند.
در صورتی که ایران نتواند در مســابقات سنت پترزبورگ، بلیت توکیو را به دست آورد. باید در مسابقات انتخابی قاره 
آسیا دوباره شانس خود را امتحان کند. مسابقات انتخابی المپیک در آسیا از 16 تا 22 دی با حضور هشت تیم برتر قاره 

برگزار می شود.

صف آرایی روسیه و ستاره هایش برابر تیم ملی والیبال ایران 
رضــا یزدانی در نامه ای که درخصوص تصمیمش برای عدم حضور در جام بین المللی گرجســتان به 

فدراسیون داده، آسیب دیدگی را دلیل آن اعالم کرده است. 
کادرفنی تیم ملی و مدیر تیم های ملی کشتی در روزهای اخیر به شدت تأکید داشتند که نیاز است مدعی وزن 
97 کیلوگــرم تیم ملــی آزاد، پیش از حضور در جهانی در یک تورنمنت بین المللی دیگر محک بخورد.براین اســاس 
نام رضا یزدانی ابتدا در بین نفرات اعزامی به جام زیلکوفســکی و پس از لغو این تورنمنت، در لیســت مسافران جام 
 جایزه بزرگ گرجســتان قرار گرفــت اما از همان وقت زمزمه هایی مبنی بر عدم حضورش در این تورنمنت شــنیده 

می شد.
این آخرین میدانی اســت که کادرفنی دو تیم آزاد و فرنگی می توانند نفرات شــان را پیش از جهانی در آن محک 
بزنند و با توجه به اینکه یزدانی رسما به فدراسیون اعالم کرده نمی تواند در این جام روی تشک برود، باید دید کادرفنی 

تیم ملی چه تصمیمی در مورد او خواهد گرفت.
گفته می شــود او در نامه خود به فدراسیون، دلیل این تصمیم را آسیب دیدگی از ناحیه گوش و تجمع آب درون 
گوش اعالم کرده اســت، چیزی که مدت هاســت او را درگیر کرده، قطعا در مورد آسیب دیدگی او کمیسیون پزشکی 

تشکیل جلسه خواهد داد.
با این وجود باید دید با توجه به آسیب دیدگی او و همچنین کادرفنی ای که تاکید داشت او پیش از جهانی حتما 
در یک تورنمنت محک بخورد، در این خصوص چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد و آیا قهرمان سابق کشتی جهان، شرکت 

در مسابقات جهانی 2019 قزاقستان را از دست داده است؟

رضا یزدانی مسابقات کشتی قهرمانی جهان را از دست داد؟

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد گفت: جدیدی در چارت کاری فدراسیون کشتی خواهد بود و باید از توانش 
استفاده شود به شرطی که این همکاری در شأن او باشد.

محســن کاوه در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم با تاکید بر اینکه تیم منتخب کشــتی آزاد را در سفر به گرجستان 
همراهی نمی کند، اظهار داشت: نه با تیم بزرگساالن به تفلیس می روم و نه همراه تیم جوانان به مسابقات قهرمانی جهان، 

چون باید در تهران بمانم و تعدادی از کشتی گیران ما تمریناتشان را در خانه کشتی دنبال می کنند.
وی ادامه داد: تمرین تیم بعد از اعزام تیم منتخب به گرجستان تعطیل نمی شود و تمرینات را زیر نظر خواهیم داشت.

مدیر تیم های ملی که پیش از این گفته بود خأل یک کرسی در اتحادیه جهانی به کشتی ایران آسیب می زند، در این 
خصوص گفت: موضوع داشتن نماینده در اتحادیه جهانی، مسئله یک روز و دو روز نیست که بشود به سرعت کار را پیش 
برد. باید اول برنامه ریزی شــود و راهکار داشــته باشیم و بعد می شود کاری انجام داد. باید حتما موضوع را آسیب شناسی 

کنیم و ببینیم بهترین راهکار چیست.
کاوه در پاســخ به این سؤال که »آیا فدراســیون علیرضا دبیر قصد همکاری با عباس جدیدی را دارد«، تصریح کرد: 
جدیدی یکی از بزرگان کشــتی ما است. مطمئنا در چارت کاری فدراســیون کشتی خواهد بود و باید از توانش استفاده 
شود، به شرطی که این همکاری در شأن او باشد، جدیدی باید جایگاهی مورد استفاده قرار بگیرد که در حد نامش باشد. 
وی همچنین در مورد جلسه با کمیته داوران در مورد اتفاقی که در مسابقات نوجوانان جهان رخ داد، تاکید کرد: در روز 
معارفه رئیس کمیته داوران، فروتن را دیدم و قرار شد حتما در این خصوص با هم صحبت کنیم و جلسه ای داشته باشیم.

همکاری فدراسیون کشتی و جدیدی در آینده ای نزدیک
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش گفت: فکر می کنم تا قبل از پایان مرداد لیگ برتر فوتبال برگزار شود 
و به غیر از دو باشگاه بقیه کارهای استانداردسازی را انجام داده اند و فقط نصب گیت های ورودی مانده است.

محمدرضا داورزنی درباره تاریخ برگزاری لیگ برتر فوتبال بیان کرد: من نگفتم لیگ 23 مردادماه شروع می شود. امروز 
قرعه کشی در مشهد برگزار می شود و سپس زمان شروع لیگ به اعالم آمادگی استادیوم ها و باشگاه ها مبنی بر استاندارد 
بودن، برمی گردد. در بحث اســتاندارد بودن چهار مورد مطرح بود صندلی دار شــدن، شماره دار شدن نصب دوربین های 

امنیتی و گیت های ورودی.
او ادامه داد: به غیر از مســجد ســلیمان و جم بقیه باشــگاه ها کارهای خود را انجام داده اند و نصب گیت مانده است. 
فدراسیون فوتبال نگران این است که با تاخیر در نصب گیت های ورودی با مشکل روبرو شود. اما با جلساتی که برگزار شده 

به محض اینکه لیست نهایی استادیوم هایی که شرایط میزبانی دارند مشخص شود، لیگ هم برگزار خواهد شد.
داورزنی در پاسخ به این پرسش که چرا تاریخ برگزاری لیگ مشخص نیست، گفت: فکر می کنم تا قبل از پایان مرداد 

برگزار شود البته از سازمان لیگ بپرسید خیالتان راحت تر است.
او در مورد اینکه گفته شده داورزنی به حضور بانوان در ورزشگاه ها اعتقادی ندارد، تاکید کرد: بحث لیگ داخلی بود 
که اســتادیوم ها شــرایط و پتانسیل حضور خانم ها را ندارند. همه اســتادیوم ها این آمادگی را ندارند که بانوان بروند و اما 
بازی  های ملی که در آزادی یا نقش جهان و از این قبیل برگزار شود این شرایط را دارد. برای لیگ برتر جلو باید برویم و 

شرایط استادیوم ها آماده تر شود.

ورزشگاه های فوتبال همه آماده اند، به غیر از مسجد سلیمان و جم 

سید سعید مدنی
وقتی پای صحبت قدیمی ها و بزرگ ترهای فوتبال می نشینیم معموال یکی 
از موضوعاتی که حین حرف زدن مطرح می شود، بحث مربیان قدیمی و رابطه 

بازیکن- مربی و...به طور کلی اقتدار وهیبت مربیان است. 
بازیکنان دیروز که حاال ســن وسالی از ایشان گذشته صاحب فرزند و نوه 
هستند وبعضی از آنها خود کسوت مربیگری به تن دارندچنان از مربیان دوران 
بازیگری خود صحبت می کنند که من شنونده به راحتی و روشنی هنوز احترام 
و ترس شــاگردانه را در چشمان و طرز حرف زدن آنها می بینم. نام هایی مثل 
پرویز دهداری، حسن حبیبی، حشــمت مهاجرانی، بهمن صالح نیا و... از آن 
دسته مربیانی هستند که با منش و روش خود نه فقط در بعد فنی که جملگی 
موفق بودند بلکه و علی الخصوص از حیث اخالقی، جایگاه و آیین مربیگری را 

با منش و عملکرد خود در فوتبال ما تعریف و تبیین کرده بودند. 
هرکســی در هر جایگاهی که بود مدیر بود، رئیس بود،رجل سیاسی بود؛ 
بازیکن پاطالیی بود، عقاب آسیا یا عقاب هرجای دیگر بود و... در برخورد با این 
نام ها و » مربیان« باید »حد و مرزها« را رعایت می کرد و اندازه نگه می داشت... 
متاسفانه در فوتبال آفت زده ما خیلی از ارزش ها و اصالت ها رنگ باخته است؛ 
خیلی از جایگاه ها نازل شــده اســت؛ خیلی مفاهیم پرمعنا، مفهوم ومحتوای 
خود را از دســت داده اســت و... والبته این دردی همگانی اســت که کلیت 
فرهنگ ما را دربرگرفته اســت. اما اینجا حرف برسر فوتبال است. فوتبالی که 
حاالکارش به آنجا کشیده شده که دالل به خودش اجازه می دهد بر سر زمین 
تمرین یک تیم حاضر شــود وجلوی چشم حیرت زده همگان خاصه بازیکنان 
و شــاگردان مشــت بر صورت مربی بکوبد وبینی اورا بشکند! آیا حق نداریم 
بپرســیم کجا رفت حریم و جایگاه و هیبت و اقتدار مربی؟! حق نداریم سؤال 
کنیم طی ســال های اخیر چه کســانی با قلم های آلوده خود و کالم سخیف 
وبرنامه های رنگارنگ و»زرد« و cheap خود به جان این فوتبال افتادند و دمار از 
روزگارش درآوردند واسمش را هم گذاشتند»ژورنالیسم« روز!!! »حرفه ای گری 
رســانه ای«!!! و... باز حق نداریم بپرسیم کدام نامدیران نا اهل وترسو بودند که 
به وظیفه نظارتی خود عمل نکردند وقلم و میکروفون را دادند به دست زنگی 
مست تا با آن عقده های شخصیتی خود رابروز دهند وتصفیه حساب شخصی 
و گاه اعتقادی با این و آن راه بیندازند و... در نهایت ریشــه فوتبال و اخالق و 

حرمت و همه ارزش ها را از خاک درآورند. 
باور کنید این فقط مربی تیم فالن نیســت که از دالل مشت می خورد و 
توهین می شنود این فوتبال و ورزش ما وبلکه مقام رفیع معلم و مربی وفرهنگ 
ماســت که مورد اهانت قرار گرفته و جایگاهش سقوط کرده. بنابراین نباید از 
کنار این ماجرا به سادگی گذشت.مســئوالن ومتولیان فوتبال ،حتی شخص 
رئیس فدراسیون فوتبال باید یا خودشان مستقیم وارد شوند یا کسانی را مامور 
بررســی کنند. به گمان ما اهمیت این کار به هیچ وجه کمتر از سایر مسائل 
فوتبال نیســت بلکه شاید مهم تر از خیلی از آنها هم باشد چراکه این تمامیت 
فوتبال است که هدف ضربات داللی افسار گسیخته قرار گرفته است. فوتبال را 
باید از زیر این ضربات مرگبار نجات داد آیا این امر مهمی نیست؟! باید بررسی 
شــود آن فرد دالل چگونه به خودش اجــازه داده که موقع تمرین خود را به 
کنار زمین برســاند. باید بررسی شود آن مربی چه کرده و آیا با آن فرد دالل 
ارتباطی؛ آشــنایی قبلی،همکاری قرار و مداری و... داشته که چنین درگیری 
برخوردی پیش آمده اســت؟ درگیری که شاید فقط فرد دالل هم به تنهایی 

مقصر نبوده باشد و... 
ســخن آخر اینکه توجه و حساســیت روی این مسائل که حتما از حیث 
فنی نتایج مثبت دارد بدون تردید روی مســائل اخالقی و فرهنگی هم اثرات 
مثبت دارد واصال خودش کارفرهنگی اســت. کاری که فراتر از ظاهر وصورت 
و فرم، رفتار و مناسبات و جایگاه ها را تعریف ومحتوا وسیرت فرهنگی فوتبال 

را اصالح می کندو...

اهانت به جایگاه مربی و معلم 
مشتی بر چهره فوتبال!

نکته  ورزشی

مورینیو: در ۵۶ سالگی هنوز بچه ام، باید تغییر کنم
سرمربی پرتغالی بر لزوم تغییر در افکار خود تاکید و عنوان کرد در حال 

آماده شدن برای پروژه بعدی مربیگری خود است.
فصل جدید رقابت های باشگاهی در اروپا در حالی آغاز می شود که برای 
اولین بار در بیش از 15 ســال اخیر مورینیــو تیم ندارد و هیچ تیمی به او 
پیشنهاد نداده است. او آخرین بار در یونایتد بود و با این تیم قهرمان لیگ 
اروپا و جام اتحادیه شد ولی به دلیل حاشیه های زیاد رفتار پوگبا و اتفاقات 

فصل سوم حضورش در این تیم، از یونایتد اخراج شد.
او در ادامه گفت: من حســرتی بابت مربیگری خودم ندارم. اگر اینطور 
باشد، مربیانی که کمتر از من جام و افتخار کسب کردند چه کار باید بکنند. 
من هنوز 56 سال سن دارم و مثل بچه ها هستم و چیزهای زیادی باید یاد 
بگیرم. چارلز داروین به مــن آموخت که بهترین، قوی ترین و باهوش ترین 
نیســت. بهترین کسی اســت که خودش را با تغییرات وفق دهد. تغییرات 
همیشــه برای بهتر شدن نیستند. بعضی وقت ها باید تغییرات را بفهمید و 
خودتان را با آن وفق دهید و ســازگار کنید. در حال حاضر باید به آن فکر 
کنیــد. روی فاریا که در تمام تیم ها در کنار مورینیو بود، دیگر با این مربی 
کار نخواهد کرد و ســرمربی الدحیل شد. سرمربی پرتغالی با اشاره به تغییر 
کادر مربیگری خود گفت: در حال حاضر مشغول مطالعه هستم. فکر می کنم 
زمان تغییر فرا رســیده است و به همین خاطر کادر مربیگری من در آینده 
باید متفاوت با کادر مربیگری من در قبل باشــند. در حال حاضر تیم های 
زیادی را می بینم و در حال بررسی آنها هستم. باید بتوانم به بهترین شکل 

خودم را آماده کنم تا بتوانم نیازها و انتظارات را برآورده کنم.
رونی برای مذاکره با دربی کانتی وارد انگلیس می شود

اسطوره باشــگاه منچســتریونایتد برای مذاکره با مســئوالن باشگاه 
دربی کانتی وارد انگلیس می شــود. نشریه »تلگراف« با انتشار خبری مدعی 
شــد که وین رونی در حال مذاکره با مدیران باشگاه دربی کانتی در زمینه 
پیشنهاد پست بازیکن - مربی در این تیم انگلیسی است. شبکه تلویزیونی 
»اسکای اســپورتس« هم صبح دیروز خبر داد وین رونی به شهر میدلندز 
واقع در بیرمنگام انگلیس ســفر خواهد کرد تا به صورت رودررو با مدیران 
این باشگاه دسته اولی مذاکره کند.دربی کانتی فصل گذشته با سرمربیگری 
فرانک لمپارد تا آستانه صعود به لیگ برتر انگلیس پیش رفت، اما در آخرین 
گام در بازی هــای پلی آف صعود به لیگ برتر، مغلوب اســتون  ویال شــد و 
از انجــام این کار بزرگ بازماند. بــا جدایی لمپارد از دربی کانتی که هدایت 
چلسی را در این تابستان برعهده گرفت، مدیران این باشگاه در پی استخدام 
جانشین وی هستند و رونی گزینه مدنظر آنهاست.نشریه انگلیسی »سان« 
اخیــراً خبر داده بود که رونی قصد دارد پس از پایان دوران حرفه ای اش، به 
کادرفنی اولگنار سولسشایر در منچستریونایتد ملحق شود. مهاجم پیشین 
تیم های منچستریونایتد و اورتون که در حال حاضر بازیکن دی سی یونایتد 
آمریکا اســت تا کنون 25 گل در 44 بازی بــرای این تیم در لیگ فوتبال 

حرفه ای آمریکا )MLS( به ثمر رسانده است.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
چهارشنبه 16 مرداد

دوستانه
*سالزبورگ ........................................... رئال مادرید)ساعت 21:30 - شبکه سه(

اربیل میزبان بازی ایران شد
شــهر میزبان تیم ملی عراق در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 

قطر از بصره به اربیل تغییر پیدا کرد.
عبدالخالق مسعود، رئیس فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که هنوز به 
صورت کامل تحریم های فیفا از ورزشگاه های عراق برداشته نشده است.به 
همین خاطر تصمیم گرفته شد بازی های خانگی عراق در انتخابی مقدماتی 
جام جهانی 2022 قطر و جام ملت های آسیا 2023 چین از بصره به اربیل 
انتقال پیدا کند. کنفدراســیون فوتبال آســیا با برگزاری این مسابقات در 
ورزشــگاه بصره مخالفت کرده و به همین خاطر این تغییر انجام شد.تیم 
ملی کشورمان در مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر با عراق، بحرین، 

کامبوج و هنگ کنگ همگروه است.
اعزام تیم فوتبال جوانان به تورنمنت تاجیکستان

تیــم فوتبال جوانــان فوتبال ایران بــرای حضــور در تورنمنت کافا، 
امروز)چهارشنبه( راهی مشهد خواهد شد تا سپس به تاجیکستان برود.

تیم فوتبال جوانان ایران درحالی با هدایت ســید اکبر پورموســوی، 
در تورنمنت کافا تاجیکســتان حضور می یابد که باید در این مســابقات با 
تیم های جوانان ازبکستان، ترکمنســتان، افغانستان و تاجیکستان رقابت 
کند. بازی ها به صورت دوره ای در یک گروه 5 تیمی برگزار می شود و تیم 
ایران در اولین مسابقه روز جمعه هفته جاری برابر ازبکستان قرار می گیرد. 
الزم به ذکر اســت، تیم ملی نوجوانان ایران هم چندی پیش با هدایت 
حســین عبدی در رقابت های کافا حضور یافت، اما موفق به کســب نتایج 
خوبی نشد و سبب گردید تا حواشی زیادی بوجود آید. حال باید دید تیم 

ملی جوانان در این مسابقات چه نتایجی کسب خواهند کرد.
چالش جدید در باشگاه پرسپولیس 

برای آوردن مهاجم خارجی
باشگاه پرسپولیس همچنان سخت درگیر جذب مهاجم خارجی است.

باشگاه پرســپولیس بیش از یک ماهی است که درگیر آوردن مهاجم 
خارجی اســت و جالب اینکــه گابریل کالدرون گزینه هــای خود را برای 
این پست مشــخص کرده اســت. در این بین ایجنت های نزدیک باشگاه 
پرسپولیس هم بیکار ننشسته و گزینه  های زیادی را به این باشگاه معرفی 
کرده و تالش می کنند بازیکنان مدنظر خودشــان را به پرسپولیس انتقال 
دهند.نکتــه جالب توجه اینکه کالدرون هم تمام گزینه  هایی که باشــگاه 
پرســپولیس از طریق ایجنت ها معرفی می کند را خیلی ســریع رد کرده 
و به جذب گزینه های مدنظر خودش اصرار دارد. مســئله ای که با دلخوری 
مســئوالن این باشگاه هم همراه شده است. چنین مواردی چالشی را بین 
طرفین ایجاد کرده و باعث شــده جذب مهاجم خارجی در پرسپولیس با 

تاخیر فراوان همراه شود.
هم اکنون و بعد از رد شدن مادیبو مایگا در تست پزشکی پرسپولیس 
که به نوعی گزینه کالدرون به حســاب می آمد، باشگاه پرسپولیس مجدد 
گزینه هایی را به کالدرون معرفی کرده و خواستار سفر یکی از آنها به تهران 
شده است اما او همچنان مخالف است و روی گزینه برزیلی مدنظر خودش 
اصرار دارد. گزینه ای که جذب او بیش از ۸00 هزار دالر هزینه روی دست 
باشگاه پرســپولیس خواهد گذاشت در حالی این باشگاه با مشکالت مالی 
زیادی مواجه اســت.در نهایت باید دید مهاجم خارجی پرسپولیس توسط 

چه فردی و با چه قیمتی راهی این تیم می شود.
بازگشت اسماعیل پور به تیم ملی فوتسال 

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران برای شرکت در اردوی تدارکاتی 
اعالم شد.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان اسامی 
1۸ بازیکن دعوت شــده به اردوی آمادگی تیم ملی را اعالم کرد. این اردو 
از فردا )پنجشنبه( تا یکشنبه هفته آینده در هتل آکادمی برگزار می گردد. 
از نکات این لیســت می توان به بازگشت احمد اســماعیل پور اشاره کرد. 
اســماعیل پور بعد از جام ملت های دوره گذشته به دلیل آنچه که آسیب 
دیدگی عنوان می شــد، در اردوهای تیم ملی حضور نمی یافت. این بازیکن 
فصل گذشــته در لیگ چیــن بازی می کرد و آقای گل لیگ این کشــور 
شد.اســامی بازیکنان تیم ملی به این شرح است: محمد نویدبخش، سعید 
افشار )اصفهان(،سیداحسان سهیلی مقدم، پیمان سرلک، محسن منتظمی 
)البرز(،رحمان سارانی، بهزاد عظیمی)خراســان رضوی(،فرهاد ابراهیمی، 
شــهاب طالبی، سجاد مسیحی، سعید ترابیده )خوزستان(،احمد اسماعیل 
پور )گیالن(،فرید نادری )کرمانشــاه(،حمیدرضا ره انجام )مازندران(،طاها 
نعمتیان، مهدی کریمی، علیرضا جوان )مرکزی(و پوریا گلشنی )هرمزگان(.

صفحه 9
چهار شنبه ۱۶ مرداد ۱۳9۸
۵ ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۵۳

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860309008000031-98/3/18 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم نوری فرزند اهلل جان بشــماره شناســنامه 
732 صــادره از تهران در یک قطعه زمین دیمی به مســاحت 8942/60 مترمربع از قطعه دوم 
تفکیکــی پالک 93 اصلی موســوم به قانقانلو بخش ده قزوین انتقالی ارثی بموجب ســند شــماره 
69848-35/10/7 دفترخانه 17 قزوین از مالک رسمی آقای اهلل جان نوری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/30  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/16
محمدتقی آب ساالن
رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

برگ کمپانی یکدســتگاه کامیون کمپرســی سیســتم بنز تیپ ال کا 1924/42 
مدل 1390 رنگ نارنجی روغنی به شــماره موتور33592410117154 و شماره 
شاسی NAB37433316608193 به شماره پالک ایران 85- 376 ع58 به نام 
امیرمحمد کدخدازاده فرزند محمدسلیم و کد ملی 3690955386 به علت فقدان 
ســند تقاضای صدور سند المثنی نموده است لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد 
خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشــر آگهی با در دســت 

داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران
کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمایند.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 98/311 مورخ 98/2/25 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدکریم احمدی افشاری فرزند موسی به شماره شناسنامه 
745 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 91986/69 متر 
مربع در قسمتی از پالک 103 اصلی پیرملو واقع در اسدآباد-اراضی روستای پیرملو خریداری از 
مالکان رسمی آقایان بیگ رضا جعفری 2- موسی عزتی 3- حسن عباسی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/16                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/31

کامران متقی 
م الف 297 رئیس ثبت اسناد و امالک اسد آباد

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 97۰۰۳۸9

بدینوســیله به ندا عســگری نــام پدر:  غالمحســن تاریخ تولــد: 1366/4/5 شــماره ملی: 
6479929470 شماره شناسنامه: 67 به نشانی: قهاوند روستای احمدآباد شرا ابالغ می شود که 
بانک ملت جهت وصول مبلغ 169/500/000 ریال به استناد قرارداد به شماره 9491919389 
مورخ 1394/7/1 علیه شــما که ضامن علیرضا رحیمی معین می باشــید اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه 9700389 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/4/5 
مامور، محل اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
مــاده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیــه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیــات اجرائی جریان خواهد یافت. 

تاریخ انتشار: 1398/5/16
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
 جالل حدادی

ستاره تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران که مدال های طالی جهان و 
آسیا را در کارنامه خود دارد، درباره پاسخ قاطع خود به اقدام غیراخالقی 
کشتی گیر آمریکایی گفت: خود را نماینده مردم ایران می دانستم و باید 

جواب محکمی به او می دادم.
رحمان عموزاد خلیلــی درباره حرکت غیراخالقی کشــتی گیر آمریکایی در 
نیمه نهایی رقابت های کشــتی آزاد نوجوانان جهان در بلغارســتان که بالفاصله با 
اجرای فن یک دســت، یک پای او همراه شــد تا جواب خوبی به اقدام کشتی گیر 
آمریکایی باشد، اظهار کرد: کشتی گیر آمریکایی وقتی در تایم اول ۸ بر صفر عقب 
افتاد عصبانی شــده بود و دنبال این بود که نتیجه را جبران کند.در جریان مبارزه 

وقت دوم دستم دچار خونریزی شد و نزد پزشک رفتم.
دارنده 2 مدال طالی نوجوانان جهان افزود: وقتی که خواستم مبارزه را شروع 
کنم دســتم را به نشــان احترام و عرف در آغاز مبارزه به سمت حریف دراز کردم 
اما بی احترامی کرد و با من دست نداد. با این کارش خیلی ناراحت شدم و تصمیم 
گرفتم زود کارش را تمام کنم، وقتی داور ســوت را زد بالفاصله با فن یک دست، 
یک پا 4 امتیاز گرفتم، بعد هم دو خم او را گرفتم، بلندش کردم و به بیرون تشک 

برگزاری لیگ والیبال شاید با 6 تیم !
رئیس سازمان لیگ فدراســیون والیبال گفت: هنوز هیچ تیمی 
برای حضور در رقابت های فصل آینده لیگ برتر باشگاه های کشور 

تسویه حساب نکرده است.
تیم های والیبال برای حضور در لیگ برتر باشــگاه های کشور تا امروز زمان 
داشــتند تا تسویه حســاب های خود را انجام داده و برای حضور در رقابت های 
فصــل آینده اعالم آمادگی کنند، اما ظاهــراً هنوز هیچ تیمی این کار را نکرده 
است. منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این خصوص 
اظهار داشت: هنوز هیچ تیمی تسویه حساب نکرده است و ما هم به جمع بندی 
نرسیده ایم. احتماالً تا روز شنبه تعیین تکلیف نهایی صورت خواهد گرفت. وی 
ادامه داد: داوری به عنوان سرپرســت فدراســیون اعالم کرده که هیچ اجباری 
بــرای تیم ها وجود ندارد و اگر 5-6 تیم هم آمدند باهمان تعداد مســابقات را 
آغاز خواهیم کرد. بدون شک لیگ امسال با حضور حداقل 6 و حداکثر 12 تیم 
برگزار می شــود؛ این در حالی است که تا پایان مهلت قانونی هنوز هیچ تیمی 
اعالم آمادگی نکرده است. رئیس ســازمان لیگ فدراسیون والیبال درخصوص 
اینکــه چرا تیمی ماننــد ارومیه که بازیکنان زیادی جذب کرده هنوز تســویه 
حساب نکرده است، عنوان کرد: واقعاً دلیل این موضوع را نمی دانم. به هر حال 
ما تا شنبه هم صبر می کنیم و پس از آن جمع بندی نهایی صورت خواهد گرفت.

آگهی مزایده
شرکت مهندسی پناه ساز ایران در نظر دارد نسبت 
به فروش اقالم و ماشین آالت خود به شرح ذیل از طریق 
مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از عالقه مندان به شــرکت 
در مزایده دعوت می شــود از تاریخ چــاپ آگهی تا پایان 
وقت اداری مورخه 98/5/23 جهت دریافت اسناد مزایده و 
ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی: تهران- خ کریم خان زند- خ 
شهید عضدی شــمالی- نبش خ دهم پالک )93(  طبقه 
دوم- دبیرخانه کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. شماره 

تماس 88801179 )داخلی 1072( 
1- پمپ بتن زمینی SANY       یک دستگاه
2- کابل پیش تنیدگی )استرند( 0/6   240 تن

بردم. مبارزه همانجا با نتیجه 12 بر صفر به سود من به پایان رسید. در پایان مبارزه 
هم وقتی خواســتم با او دست بدهم باز هم این کار را نکرد و دستم را پس زد.وی 
تصریــح کرد: من نماینده مردم ایران بودم و از این حرکت کشــتی گیر آمریکایی 

ناراحت شدم و باید جواب او را قاطعانه در میدان مبارزه می دادم.
الگویم یزدانی و هدفم مدال طالی المپیک است

عموزاد در پاســخ به این سؤال که کدام کشتی گیر الگوی اوست و چه هدفی 
در ســر دارد، گفت: برادرم فرزاد و همچنین حسن یزدانی الگوهای من در کشتی 
هستند. از این به بعد باید در رده جوانان کشتی بگیرم. هدفم تکرار این موفقیت ها 
در رده جوانان و در نهایت هدف بزرگم کســب مدال طالی المپیک است.وی در 
پاســخ به این سؤال که اهل کدام شهر استان مازندران است و اینکه آیا مسئوالن 
مازندران تقدیری از او به عنوان یکی از کشتی گیران نخبه و آینده دار کشتی جهان 
داشته اند یا خیر، گفت: اهل خلیل شهر در منطقه بهشهر استان مازندران هستم. 
ســال گذشته طالی آسیا و جهان را گرفتم که رسول خادم رئیس وقت فدراسیون 
به همه طالیی ها ماشین پراید هدیه داد. مسئوالن هیچ کاری برای من نکردند اما 

مردم و همشهریانم برایم سنگ تمام گذاشتند.

برای خوشحال کردن مردم عزیز کشورم با تمام توان می جنگم
آزادکار وزن 4۸ کیلوگرم تیم ملی نوجوانان در پایان گفت: مســئوالن شورای 
شهر، فرمانداری و یا شــهرداری توجهی به من نداشتند اما همیشه با لطف مردم 
انگیزه می گیرم و امســال هم مردم من را شــرمنده خودشان کردند. باز هم برای 
خوشــحال کردن مردم عزیز کشــورم با تمام توان می جنگم و برای رســیدن به 

افتخارات بزرگتر تالش می کنم.

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 131SE به شماره پالک 712 ط 28 - ایران 98 
به رنگ ســفید - روغنی مدل 1392 و شــماره موتور 5005819 و شماره شاسی 

NAS411100D1345628 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس به شــماره پــالک 826 ل 37-ایران 24 
به رنگ ســفید مدل 1389 و شــماره موتور 12489313407 و شــماره شاسی 

NAAN21CA7BK446498 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتورسیکلت باجاج پالس 150NS به شماره انتظامی 697 ایران 32632 
مدل 1395 موتور  JEZCGD17846 شاسی NSP***150H9546810 به 

مالکیت حسین دهقانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســند مالکیت )برگ سبز( و ســند کمپانی و کارت مشخصات و اسناد محضری و 
دو عدد پالک انتظامی و پالک ســینی سواری زانتیا به شماره انتظامی 883 ه   25 
  S1512288187508 ایران 11 مدل 1389 رنگ ســفید موتور 127801 شاســی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول(
بدینوسیله از اعضای محترم تعاونی مصرف سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل دعوت 
می شــود رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 98/6/5 در محل نمازخانه سازمان 
واقع در شهرک اداری )کارشناسان( برای شرکت در مجمع عمومی عادی ساالنه حضور 

بهم رسانند. تاریخ انتشار 98/5/16
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی ســال های گذشــته 3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس 4- تغییرات در متن 

اساسنامه تعاونی مصرف
شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساختمانی 
پاریز به شماره ثبت ۵۶۶9

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت از طریق این آگهی دعوت به عمل می آید؛ در جلسه 
مجمع عمومی فوق  العاده 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1398/07/01 حضور به هم رسانید. 

دستورجلسه: انحالل شرکت ساختمانی پاریز
مدیرعامل: عباس مازوچی
 شرکت ساختمانی پاریز
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