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شاهین طبع: از باخت چین انگیزه بیشتری گرفتیم

 صعود دلچسب پس از 12 سال
یادبود شهید مدافع حرم مهدی ثامنی رادتیم ملی بسکتبال با مربی ایرانی المپیکی شد

نسبت جبهه مقاومت با نهضت عاشورا
شــهید مدافع حرم مهــدی ثامنی راد، از 
جاویداالثرهای جبهه دفاع از حرم اســت که 
راه و نامــش جاودانه خواهد ماند. او 22 بهمن 
ســال 94 در راه دفاع از حــرم حضرت زینب 
کبری)س( در منطقه حلب سوریه به شهادت 

رسید.
این شــهید مدافــع حرم در بخشــی از 
وصیت نامه اش در توضیح نســبت قیام عاشورا 

با جبهه مقاومت امروز، نوشــت: »یک روز یک مادری با فرزندش در کوچه ای 
سیلی خورد و یک غالف شمشیر به پهلویش خورد و یک روزی هم عده ای به 
درب خانه کوبیدند و بعد درب خانه را آتش زدند بعد آن همسر برای دفاع از 
اســالم و ولی زمان خودش و در آخر از شوهرش دفاع و مقاومت کرد و از آن 
مادر، دختری به نام زینب متولد شد که برای دفاع از اسالم به همراه برادرش 
حج را نیمه تمام گذاشت و به سوی سرزمیِن وداع خود و برادر، حرکت کرد و 
آن خواهر با الگو قرار دادن مادری که خطبه فدک را خواند در کاخ یزید چنان 
رجزخوانی کرد که ســتون های آن به لرزه درآمد و برای دفاع از برادر و دفاع 
از اســالم سر بریده برادر و شــهید شدن سقای دشت کربال و فرزندان و برادر 
زاده های خود را دید و به خاطر این فداکاری هایی که برای اســالم انجام داد، 
امــروز یک عده جوان معتقد و مقید که به اذن ولی زمان خود آماده اند تا این 
گنبد و بارگاه و مضجع شریف آن خانم محترم و سه ساله حضرت اباعبداهلل را 

از دست یزیدیان زمان )کفار( نجات دهند.«

حدیث دشت عشق

صفحه 9
چهار  شنبه ۲۰ شهریور ۱۳9۸ 
۱۱ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲۷9

شکست سنگین تیم امید 
در ازبکستان

تیم ملی فوتبال امید که سرمربیگری آن را فرهاد مجیدی برعهده دارد روز 
دوشنبه در ورزشگاه پاختاکور تاشکند برابر ازبکستان قرار گرفت که این مسابقه 
تدارکاتی با نتیجه چهار بر یک به سود تیم میزبان تمام شد.مهدی قائدی زننده 
تنها گل ایران بود.نخستین بازی دو تیم روز جمعه با برد یک بر صفر ازبکستان 

به پایان رسیده بود.
پیروزی تیم ملی فوتبال برابر هنگ کنک 

در گام نخست 
تیم ملی فوتبال ایران از ســاعت ۱۶:۳۰ دیروز سه شنبه در نخستین بازی 
مرحله گروهی راهیابی به جام جهانی 2۰22 قطر و جام ملت های 2۰2۳ آســیا 
به مصاف هنگ کنگ رفت. سردار آزمون)2۳( و کریم انصاری فرد)۵4( برای ایران 
گل زدند. تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با این نفرات به میدان رفت: علیرضا 
بیرانوند، احســان حاج صفی، میالد محمدی، امید ابراهیمی)۷۱ علی کریمی(، 
کریم انصاری فرد، محمد حسین کنعانی زادگان، مهدی ترابی)۶۰ وحید امیری(، 
علیرضا جهانبخش)۸۷ اشکان دژاگه(، سید مجید حسینی، سردار آزمون و رامین 
رضاییان. با این پیروزی ایران ۳ امتیازی شــد و بعد از بحرین 4 امتیازی در رده 
دوم قرار گرفت. تیم های عراق ، کامبوج و هنگ کنگ با یک امتیاز در رده سوم تا 
پنجم قرار گرفتند. این نخستین برد رسمی تیم ملی فوتبال ایران پس از روی کار 

آمدن مارک ویلموتس است.

رئیس فدراسیون کشتی وضعیت دو تیم ملی فرنگی و آزاد ایران را برای وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک 
تشریح کرد.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی کشورمان در حاشیه بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی 
به رقابت های جهانی گفت: در جریان باشید در فرنگی از ۱۰ وزن ۶ وزن جوان هستن و کار بزرگی است برای هر مربی که یکسال 

قبل از المپیک این تغییرات را انجام داده است. 
وی ادامه داد: تیم فرنگی کامال جوان شده است. تیم ما پارسال در جهان یازدهم شد و حاال محمد بنا این تیم را تحویل گرفته 
است.  رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: در کشتی آزاد هم متاسفانه سه آزادکار به دلیل مصدومیت در تیم نیستند. حسین خانی از 
ناحیه زانو مصدوم شد. رضا یزدانی و پرویز هادی هم مصدوم شدند. البته جوانان خوبی به جای این نفرات قرار گرفته اند. تیم آزاد هم 
پارسال نهم شد که امسال باید پیشرفت کند. علیرضا دبیر در ادامه گزارشش از وضعیت کشتی خاطرنشان کرد: رقابت های جهانی 
قبل از المپیک همیشه از خود المپیک سخت تر است. سطح و کیفیت باالیی دارد چون نبرد برای کسب سهمیه است. 9۰ درصد 

نفرات برتر جهانی قبل از المپیک در المپیک مدال می گیرند.

دبیر: رقابت های کشتی جهانی امسال از المپیک هم سخت تر است
 تیم ملی کاراته بزرگساالن ایران با یک طال، ۲ نقره و ۲ برنز بر سکوی نایب قهرمانی لیگ جهانی کاراته وان ژاپن 

قرار گرفت.
پنجمین مرحله لیگ برتر کاراته وان به میزبانی توکیو ژاپن به پایان رسید و تیم ملی کشورمان در بخش مردان و بانوان پس از 
تیم ژاپن بر سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت. برای تیم ملی کشورمان در این پیکارها سارا بهمنیار، مدال طال، ذبیح اهلل پورشیب و 
صالح اباذری مدال نقره، مجید حسن نیا و بهمن عسگری مدال های برنز را کسب کردند. در خاتمه این رقابت ها تیم ژاپن با ۸ طال، 
۳ نقره و 9 برنز قهرمان شــد، تیم ایران با یک طال، 2 نقره و 2 برنز نایب قهرمان شــد و تیم آذربایجان با یک طال، یک نقره و یک 

برنز بر سکوی سوم ایستاد.تیم اوکراین با یک طال و یک برنز چهارم شد و تیم های مصر، قزاقستان و آلمان با یک طال پنجم شدند.
تیم های فرانسه با ۳ نقره و یک برنز و ایتالیا با 2 نقره و یک برنز به ترتیب در رده های هشتم و نهم قرار گرفتند. ترکیه و اسپانیا 
با یک نقره و 2 برنز در مکان دهم ایستادند. چین تایپه با یک نقره و چین با ۳ برنز به ترتیب دوازدهم و سیزدهم شدند و تیم های 

فنالند، یونان، ویتنام، کرواسی، برزیل و گرجستان هر کدام با یک برنز در جای چهاردهم قرار گرفتند.
در این مسابقات ۶49 کاراته کا از ۷9 کشور شرکت داشتند.

نایب قهرمانی ایران در پنجمین مرحله لیگ جهانی کاراته

سرویس ورزشی-
تیم ملی بسکتبال ایران پس از 1۲ سال با مربی ایرانی 

سهمیه حضور در بازیهای المپیک را کسب کرد.
تیم ملی بسکتبال ایران عصر روز یک شنبه در آخرین بازی 
خود از رقابت های جام جهانــی 2۰۱9 چین )انتخابی المپیک 
2۰2۰- توکیو( به مصاف تیم ملی فیلیپین رفت که به پیروزی 

قاطع 9۵- ۷۵ دست یافت.
به این ترتیب با توجه به باخت ۷۳- ۸۶ تیم ملی چین برابر 
نیجریه و برتری پر گل ایران برابر فیلیپین، تیم ملی ایران توانست 
با دو برد و تفاضل گل بهتر نسبت به چین، به عنوان بهترین تیم 
آسیایی حاضر در جام جهانی 2۰۱9، راهی المپیک 2۰2۰ توکیو 
شود. این ســومین حضور بسکتبال ایران در بازی های المپیک 
است. نیجریه که نقش مهمی در صعود ایران به المپیک داشت، 
خود نیز به عنوان بهترین تیم آفریقا المپیکی شــد و چین به 

عنوان میزبان جام جهانی در کسب سهمیه المپیک ناکام ماند.
کوارتر اول: ۳۰- ۲۴ ایران

با تصمیم مهران شاهین طبع )سرمربی(، تیم ملی ایران این 
بازی را با ترکیب بهنام یخچالی، محمد جمشیدی، صمد نیکخواه 
بهرامی )کاپیتان(، حامد حدادی و محمد حســن زاده آغاز کرد. 
2 امتیاز نخســت بازی را حامد حــدادی روی یک ریباند برای 
ایران کســب کرد. با پرتاب سه امتیازی نیکخواه ایران ۱4- ۱۰ 
پیشی گرفت. پس از خطای محمد جمشیدی، نوروود با پرتاب 
ســه امتیازی فیلیپین را ۱9- ۱۷ پیش انداخت. با خطای راوِنا، 
یخچالی دو پرتاب پنالتی خود را وارد سبد کرد تا ایران 24- ۱9 

پیشی بگیرد.
پس از وقت اســتراحت فیلیپیــن، در اواخــر کوارتر اول 
مشایخی جایگزین جمشیدی و گرامی پور نیز جایگزین حدادی 
شدند. با گل شدن یکی از پنالتی های بلچ اختالف دو تیم به یک 
امتیاز کاهش یافت، اما با پرتاب سه امتیازی یخچالی و دو امتیاز 

نیکخواه، ایران ۳۰- 24 پیروز کوارتر نخست شد. 
کوارتر دوم: ۳۴- ۴۸ ایران

با شروع بازی پرز برای فیلیپین و مایک رستم پور برای ایران 
وارد زمین شدند که ایران ۳2- 2۷ پیش بود. در فاصله ۵ دقیقه 
و 9 ثانیه تا پایان ایــن کوارتر، ایران 4۱- ۳۱ از فیلیپین پیش 
بــود. فاصله ۱۰ امتیازی دو تیم با دو پرتاب حدادی همچنان تا 
امتیاز 4۳- ۳۳ به سود ایران حفظ شد تا فیلیپین تقاضای وقت 

استراحت کند.
با ورود دو تیم به زمین جمشیدی با پرتاب دو امتیازی ایران 

را به امتیاز 4۵ رســاند. با درخشش نیکخواه ایران به امتیاز 4۸ 
رسید تا اختالف به ۱۵ امتیاز افزایش یابد. بلچ یکی از پرتاب های 
پنالتی خود را برای فیلیپین وارد ســبد کــرد تا ایران 4۸- ۳4 

پیروز نیمه نخست بازی شود. 
کوارتر سوم: ۷۵- ۵۰ ایران

امتیاز نخســت در این کوارتر را محمد حســن زاده از روی 
پرتاب پنالتی کسب کرد. در ادامه نیز با پرتاب های سه امتیازی 
حدادی و جمشــیدی ایران ۵۵- ۳۷ پیش افتاد. از اواسط این 
کوارتــر صمد نیکخواه برای ایران وارد زمین شــد. با دو امتیاز 
مظفــری ایران ۶4- 4۱ از فیلیپین پیشــی گرفت. با پرتاب دو 
امتیــازی فاجاردو برای فیلیپین، اختالف در حالی به ۱9 امتیاز 
کاهش یافت که ایران ۶4- 4۵ پیش بود. با فول گل مشــایخی 
ایران به امتیاز ۷2 رسید. در نهایت ایران ۷۵- ۵۰ پیروز کوارتر 

سوم شد.
کوارتر چهارم: ۹۵- ۷۵ ایران

با پرتاب سه امتیازی مایک رســتم پور اختالف دو تیم به 
2۶ امتیــاز افزایش یافت. پس از فول گل نیکخواه و توپ ربایی 
ســعید مظفری ایران ۸۳- ۵4 پیش افتاد تا فیلیپین تقاضای 
وقت استراحت کند. در حالی با پرتاب سه امتیازی پوینت گارد 
فیلیپین اختالف در امتیاز 9۳- ۷۰ به 2۳ امتیاز کاهش یافت، 

شاهین طبع تقاضای وقت استراحت کرد. تیم ملی ایران تا پایان 
بازی عملکرد خوب خود را ادامه داد و توانست با نتیجه 9۵- ۷۵ 
پیروز بازی شد و سهمیه حضور در بازیهای المپیک 2۰2۰ توکیو 

را بدست آورد.
شاهین طبع: از باخت چین 

انگیزه بیشتری گرفتیم
مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران پس از 
برتری قاطع برابر فیلیپین و صعود به المپیک 2۰2۰ توکیو، در 
این مورد اظهار کرد: با تفاضل خوبی فیلیپین را شکست دادیم. 
افتخار بزرگی به دست آوردیم و المپیکی شدیم. این اتفاق بزرگ 

را به همه مردم ایران تبریک می گویم.
او ادامــه داد: با تیم خوبی بازی کردیم اما الزم بود اختالف 
امتیاز را به حدی برســانیم که در صورت باخت چین ســهمیه 
المپیــک را بگیریم. از ابتدا توجه ما به بازی چین و نیجریه هم 
بود و وقتی فهمیدیم چین از حریف خود عقب تر اســت انگیزه 

بیشتری برای کسی موفقیت و پیروزی با اختالف زیاد گرفتیم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران درباره شیوه جدید برگزاری 
بازی های جام جهانی گفت: شیوه جدید برگزاری مسابقات فیبا 
کیفیت رقابت ها را باالتر برده و فرصتی به تیم ها می دهد تا کار 

خود را ادامه دهند. خدا با ما بود و 2 پیروزی کسب کردیم.

صعود با مربی ایرانی
تیم ملی بسکتبال در واقع با برتری در رقابت غیر مستقیم 
با چین تنها سهمیه اختصاص یافته به قاره آسیا برای المپیک را 
از آن خود کرد. از ابتدا قرار بود که بهترین تیم آسیا این سهمیه 
را بگیرد و رقیب ایران هم چین بود. تیمی مدعی که با اردوها و 

برنامه هایی گسترده آماده جام جهانی شده بود.
عالوه بر این، چین »یائومینــگ« که خود وزنه ای جهانی 
برای بســکتبال آسیا و چین اســت را همراه با امتیاز میزبانی 
امکانات حرفه ای، بودجه کافی و... داشــت و ایران نداشــت. با 
ایــن حال چین به المپیک نرفت امــا ایران رفت. آن هم با یک 
مربی ایرانی که حضورش در رأس کادر فنی و تصمیماتش برای 
انتخــاب ترکیب مورد نظر موجب انتقــادات زیادی بود. مهران 
شاهین طبع اما با مسیری که تیمش در جام جهانی طی کرد، 
نشــان داد بیشتر از هر کســی، توانایی و بار فنی شاگردانش را 

می شناسد.
البته نباید از تأثیر تک تــک بازیکنان تیم ملی در نتیجه 
به دست آمده غافل بود به خصوص نفراتی مثل صمد نیکخواه 
بهرامی و حامد حدادی؛ نیکخواه بهرامی توسط بابرمن از ترکیب 
تیم ملی کنار گذاشته شــد اما شاهین طبع دوباره او را به این 

ترکیب بازگرداند.
حدادی هم سال گذشته دوره پرحاشیه ای داشت اما امسال 
با برخی واسطه ها دوباره باز یکن منتخب مهران شاهین طبع در 
فهرست تیم ملی شد و به جرأت کم نوسان ترین بازیکن این تیم 
در طول مسابقات بود تا جایی که بهترین ریباندر جام جهانی در 

پایان مرحله مقدماتی شد.
صعود پس از 1۲ سال

المپیک ۱94۸ انگلستان اولین حضور بسکتبال در میادین 
المپیک بود که با سهمیه وایلدکارت )اعطایی( انجام شد اما تیم 
ملی اولین حضور المپیکی با کسب سهمیه را در المپیک 2۰۰۸ 
پکن تجربه کرد. حاال بعد از ۱2 سال بسکتبال ایران در همین 
شهر و برای دومین بار شاهد سهمیه المپیک شده است. نتیجه 
کامل دیدارهای بســکتبال در هجدهمین دوره جام جهانی به 

این شرح است:
* ایران ۸۱- پورتوریکو ۸۳

* ایران ۶۷- تونس ۷9
* ایران ۶۵- اسپانیا ۷۳
* ایران ۷۱- آنگوال ۶2

* ایران 9۵- فیلیپین ۷۵

وزیر ورزش و جوانان در تماس با اعضای تیم ملی بســکتبال ایران، صعود این تیم به بازیهای المپیک را تبریک 
گفت.

مسعود سلطانی فر روز یکشنبه در تماس با رامین طباطبایی رئیس فدراسیون ، مهران شاهین طبع سرمربی ، حامد حدادی و 
صمد نیکخواه بهرامی بازیکنان تیم ملی بسکتبال، صعود تیم ملی ایران به المپیک توکیو را تبریک گفت.

مسعود سلطانی فر به صمد نیکخواه و حامد حدادی گفت: صعود مقتدرانه شما به المپیک، نشان توانمندی و بزرگی بازیکنان 
و این رشته در ایران دارد و خوشحالم که جوانان پر افتخار ایران را در المپیک می بینم.

وزیر ورزش و جوانان به مهران شاهین طبع سرمربی تیم ایران هم گفت: وزارت ورزش و جوانان همچون گذشته از تیم بسکتبال 
حمایت می کند و برای حضوری موفق در المپیک از فدراسیون و تیم ملی ایران حمایت می کند و خوشحالم که کادر فنی تمام ایرانی 

توانستند این موفقیت بزرگ را بدست بیاورند.
مسعود سلطانی فر در گفت و گو با رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال هم اظهار داشت: همانطور که گفته بودم بسکتبال 

ایران توان جهانی شدن را دارد و بعد از بازی خوب شما مقابل اسپانیا یقین پیدا کردم که توانایی صعود به المپیک را داریم.
وزیر ورزش و جوانان در پایان صحبت هایش خاطرنشان کرد: بسکتبال جزو اولویت های مهم وزارتخانه در المپیک است و تمام 

نیازهای تدارکاتی این تیم برای حضور موفق در المپیک برآورده می شود.

وزیر ورزش: بسکتبال جزو اولویت های مهم وزارتخانه در المپیک است
 با کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو توسط تیم ملی 
بسکتبال، مجموع ســهمیه های کاروان ورزش ایران برای 

حضور در این دوره بازی ها به 1۶ رسید.
اولین ســهمیه تیمی کاروان ورزش ایران بــرای بازی های 
المپیک 2۰2۰ توکیو توسط تیم ملی بسکتبال به دست آمد. این 
مهم روز یکشــنبه با پیروزی تیم ملی بسکتبال مقابل فیلیپین و 
البته به لطف برد نیجریه در رقابت با چین در جام جهانی 2۰۱9، 
حاصل شد. با کسب سهمیه المپیک 2۰2۰ توکیو توسط تیم ملی 
بسکتبال، مجموع سهمیه های کاروان ورزش ایران برای حضور در 

این دوره بازی ها به ۱۶ رسید. پیش از این چهار سهمیه انفرادی در رشته های تیراندازی و دوومیدانی برای کاروان ورزش ایران به 
دست آمده بود. نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان در تیراندازی همراه با احسان حدادی و حسن تفتیان در دوومیدانی ورزشکارانی 

هستند که سهمیه انفرادی المپیک 2۰2۰ توکیو را در اختیار دارند. 
سی و دومین دوره بازی های المپیک مردادماه سال آینده به میزبانی توکیو ژاپن برگزار می شود.

مجموع سهمیه های ایران برای المپیک توکیو به ۱۶ رسید

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139860309007000423 مورخــه 1397/5/27 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبــت ملک بوئین زهرا تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا شــفیعی 
فرزند مرتضی به شــماره شناســنامه 10245 صادره از تهران در یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 47520 مترمربع پالک فرعی از 62 اصلی واقع در بخش 8 قزوین موسوم به روستای 
دستجردک خریداری از مالک رسمی آقای/حجت اله عباسی شهرستانکی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/2                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/20

      موسی حسین زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بویین زهرا

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی برابر رای 1154-1398 مــورخ 98/4/19 تصرفات آقای عزیزاله قاری زاده شــماره 
شناســنامه 1426 صادره از اهواز فرزند رضا دارای کد ملی شــماره 1751252035 ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت 132 مترمربع در قسمتی از ششــدانگ پالک 1988/586 در 
بخش 2 اهواز واقع در پادادشــهر خیابان 10 بن بست الله پالک 71 تایید گردیده؛ لذا پس از 
اخبار خروجی بنام شــرکت پاداد؛ برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان 
اعتراض داشــته باشــد از تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول 

اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/6/20 تاریخ انتشار نوبت اول1398/6/5    
مزرعی
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 5/1466 م/ الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظــر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی برابر رای 0487-1398 مورخ 98/2/24 تصرفات آقای محمدامین 
قاســمی شماره شناسنامه 10425 صادره از ماهشهر فرزند نوذر دارای کد ملی شماره 
1951114612 ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 306 متر مربع در قسمتی از 
ششدانگ پالک 1988 در بخش 2 اهواز تایید گردیده، لذا پس از اخبار خروجی بنام 
شــرکت پاداد، برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان 
اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض 
مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت به مقامات 
قضایــی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. 
بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/20 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/5   
مزرعی 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز ۵/۱4۶۳ م/ الف

بــه موجــب مفــاد پرونــده اجرایــی کالســه 980339/ج 2 موضــوع اجرائیــه شــماره 
98/0420250200017 صــادره از شــعبه دوم محاکــم حقوقی شــهر ری / نیابت واصله به 
شــماره - صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی شــهر ری دایر بر محکومیت آقای / خانم 
ســید عابدین حســینی فرزند باقر به پرداخت مبلغ 3/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 113/375/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق آقای / خانم محمد زمان آبادی فرد 
فرزند عباســعلی و پرداخت نیم عشــر دولتی و توجهًا به توقیف و ارزیابی پالک ثبتی شماره 
123/25885 از اموال محکوم علیه و استیفاء محکوم به از ثمن حاصل از فروش پالک مذکور 
به نشــانی: شهر ری- دولت آباد خیابان دهخدا انتهای کوچه 25 ابتدای کوچه افشار پالک 28 
طبقه اول که توســط کارشناس منفرد/ هیئت کارشناســان 3 نفره/ 5 نفره محترم دادگستری 
آقای اصغر معینی کربکندی به شــرح ذیل کارشناسی شــده است: ملک فوق به صورت یک 
دســتگاه آپارتمان به مساحت  105 متر مربع در طبقه اول از یک مجموعه 5 واحدی می باشد 
روکار بنا سنگ و اسکلت آن فلزی دارای آسانسور بوده، آپارتمان مورد نظر 2 خوابه و سرویس 
بهداشــتی مجزا بوده و عمر ساختمان حدود 13 ســال بوده و در اختیار سید عابدین  حسینی 
می باشــد. جنس پنجره فلز فاقد سیستم اطفاء حریق بوده - ملک فوق بابت توقیفات مقدم و 
ســند رهنی و مبلغ محکومیت پرونده فوق و هزینه های اجرایی به مزایده می رود- محکومیت 

آقای عابدین حسینی و جالل الدین فدایی اردستانی به صورت تضامنی بوده.
نظریه کارشناســی: ملک فوق طبق نظر کارشناس مبلغ 8/000/000/000 ریال ارزیابی شده 
اســت که قیمت پایه مزایده قرار می گیرد. شرکت کنندگان می بایست 10 درصد قیمت پایه را 
همراه بیاورند. مزایده در تاریخ 98/7/7 روز یکشــنبه رأس ساعت 9 صبح در محل شعبه دوم 
اجرای احکام مدنی شــهر ری شروع و به باالترین پیشنهاد واگذار می شود که 10 درصد مبلغ 
مزایــده از خریــدار اخذ و مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مــدت یک ماه از تاریخ مزایده 
وصول خواهد شد. چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام 
ننماید، سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. کلیه 
هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد. به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه 
م-الف 1110 در کلیه مراحل مزایده الزامی می باشد.  
دادورز شعبه دوم محاکم حقوقی دادگستری شهرری

مزایده اموال غیرمنقول

بدین وســیله به آقای علی شهرآئینی، نام پدر: محمد، شــماره شناسنامه: 2، شماره 
شناســه ملی: 0794431925، متولد: 1351/03/01، به نشــانی: ســبزوار چهارراه 
امیرمســعود کوچه شهید براتعلی جلمبادالی پالک 9 ابالغ می شود که خانم معصومه 
جاللی جهت وصول تعداد چهل عدد ســکه طال تمام بهار آزادی به اســتناد مهریه 
مندرج در ســند ازدواج شــماره 2493 - 74/6/7 دفتر ازدواج 17 ســبزوار علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800485 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 98/6/12 اداره پست شهرستان سبزوار محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
م الف 98/100/3028 تاریخ انتشار: چهارشنبه 98/6/20  

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار- علی آب باریکی

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 
9۸۰۰۴۸5 - اجرای ثبت سبزوار

آگهی مناقصه شماره ۱6/۱۳۳۳۴۷/۱۱-۱۲
موسســه مکین قصد دارد جهت تامین تجهیزات شــناوری)یدک کش- 
لندینگ کرافت( در پروژه در دســت اجرای خــود در بندرعباس را از طریق 

مناقصه عمومی به پیشنهاد دهندگان واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیــان می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه 
1398/06/24 با در دســت داشــتن معرفی نامه رسمی، جهت دریافت اسناد 

مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
 تهران- خیابان شــریعتی- خیابان خواجه عبداهلل انصاری- خیابان تیسفون-

نبش ایروان- پالک 75- واحد 9
بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجائی- کارگاه موسسه مکین- دفتر فنی 

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر 021-22885665
- مهلت تحویل اســناد به موسسه مکین تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 1398/06/26 در همان محل خرید اســناد می باشد. بهای اسناد مبلغ 

500/000 ریال می باشد که در محل فروش اسناد دریافت خواهد شد.
موسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.

- هزینه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

کارت فعالیت ناوگان عمومی به شــماره 4268888 متعلق به کامیون باری 
چوبی بادســان 8 بی 14 به شماره انتظامی 142 ع 22 ایران 63 رنگ سفید 
 NAD082A386B105514 شاسی ADW0144P مدل 1384 موتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت مشخصات خودرو پراید 141SX به شماره انتظامی 431 ط 29 ایران 83 
 S3482290348459 شاسی M13/4236934 رنگ سفید مدل 1390 موتور

به نام فرناز براتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری پژو 206 به شماره پالک 196 س 36- ایران 33 به رنگ 
نقره ای- متالیک مدل 1384 و شــماره موتور 10FX4H2077276 و شماره شاسی 

12800387 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو وانت پیکان 1600i به شماره پالک 962 س 98- ایران 36 به رنگ 
سفید شیری- روغنی مدل 1393 و شــماره موتور 118P0020524و شماره شاسی 
NAAA36AA2DG603016 به نام علی جهانگرد مبشر مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خــودروی ام وی ام 550 به شــماره پالک ایران 
96- 335 ص 47 مــدل 1394 بــه رنــگ قهــوه ای متالیک 
متعلــق به آقــای محمدرضــا مهدویان به شــماره شاســی 
موتــور  شــماره  و   NATGCARK9FF1002047
MVM484FCAFF002014 مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت مهندسین مشاور کامیران )در حال تصفیه(
به شماره ثبت ۱۸۳9۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۳۰۰۴6

بدینوســیله از کلیه بستانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی که حق یا ادعائی علیه شرکت فوق 
دارند دعوت می شــود که با در دست داشتن مدارک مثبته طبق ماده 225 قانون تجارت حداکثر 
ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به دفتر هیئت تصفیه این شــرکت واقع در خیابان 
ســمیه، کوچه مژدهی، ساختمان شــماره 1 مراجعه نمایند، در غیر این صورت هرگونه سند یا 

هیئت تصفیهادعائی که بعدا ارائه گردد از درجه اعتبار ساقط است.

نوبت دوم

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( ســواری هاچ بــک ام وی  ام تیپ 
315Hnew به شــماره انتظامی 979 ق 52 ایران 73 رنگ مشــکی- متالیک 
 NATFBAMD7F1031750 شاسی    MVM477FJAF041797موتور

به نام علیرضا عسکریان مطلق مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند مالکیت )برگ ســبز( پراید 132 شماره انتظامی 632 ب 87 ایران 73 مدل 
1388 موتور 2795671 شاســی S1422288051626 مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت خدماتی کاریار اسپادانا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲6۰۳۸۳۳۱5

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
موسســه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شناســه ملی 10260569878 و علیرضا معینی کربکندی به کدملی 
5279603848 به ترتیب به ســمت بازرســین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 
)شناسه آگهی: 591189( گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
نوبت اول

شهرداری خورموج در نظر دارد طبق مجوز شماره ۶۰ 
مورخه ۱۳9۸/۳/2۸ شورای اسالمی شهر خورموج نسبت 
به ارزیابی کیفی پیمانکاران تخصصی برای واگذاری امتیاز 
بهره برداری، تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک و تر 

در سطح شهر خورموج و سایت پسماند اقدام نماید.
 ۱۳9۸/۶/2۳ تاریخ  از  می توانند  متقاضی  حقوقی  افراد 
آدرس:  به  اسناد  دریافت  جهت   ۱۳9۸/۶/۳۱ تاریخ  تا 
خورموج- خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیرخانه 

مراجعه نمایند.
تاریخ  اداری  وقت  پایان  تا  اسناد  تحویل  مهلت  ضمنا 
۱۳9۸/۷/۱۳ می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ 

صبح روز شنبه مورخه ۱۳9۸/۷/۱4 می باشد.
هزینه درج آگهی و کارشناسی تعیین قیمت پایه مزایده 

به عهده برنده مزایده می باشد.
تاریخ درج نوبت اول: ۱۳9۸/۶/2۰
تاریخ درج نوبت دوم: ۱۳9۸/۶/2۵

روابط عمومی شهرداری خورموج

آگهی تغییرات شرکت خدماتی کاریا اسپادانا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت ۱۷۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲6۰۳۸۳۳۱5 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
در شهرســتان اصفهان- بخش مرکزی- شهر اصفهان- ناژوان- بزرگراه خیام- بن  بست گل 17- پالک 
24- ساختمان پارســه- طبقه اول- واحد 2 - کدپستی 8185675459 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به 
)شناسه آگهی 591192( شرح فوق اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

آگهی ابالغ اجرائیه 
طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804005031000112/1
بدینوســیله به آقای رضا سلیمانی فرزند صفاعلی شــماره شناسنامه 7532 
کدملــی 0534942199 ســاکن اراک خیابــان هپکــو گلزار 9 کدپســتی 
3817713181 برابر گزارش مورخ 1398/05/03 مامور ابالغ، ابالغ اجراییه 
میسر نگردیده است بدینوسیله اعالم می دارد: بانک اقتصاد نوین شعبه خیابان 
شهید بهشتی اراک به اســتناد قرارداد بانکی شماره 340211552849361 
مــورخ 1395/11/21 جهت وصــول مبلغ 349/561/105 ریــال تا تاریخ 
1398/04/11 به انضمام خسارت تاخیر روزانه 219/891 ریال تا یوم الوصول 
بانضمام مبلغ 8/739/027 ریال نیم عشــر اجرایی بانضمام نیم عشر خسارت 
طبــق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 
9800130 در این اداره تشکیل شــده لذا بنا به تقاضای بستانکار به شماره 
وارده6776 -1398/06/04 طبق مــاده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه های کثیراالنتشــار )کیهان( آگهی می شــود و چنانچه 
ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز  ابالغ محســوب می گردد، 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت. و به جز این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشــت اموال، آگهی 

دیگری چاپ نخواهد شد.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
منصوری م الف۹11

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای بهرام نیلی دارای شناســنامه شماره ــــــــــــــ به شرح دادخواست به 
کالســه 980800 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بطول شــعبانی به شناسنامه ــــــــــــــ در تاریخ 
98/5/24 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به شرح زیر: 1- بهرام نیلی ش ش 114 ت ت 1342/2/29 به کد 
ملی 3732255573 )پســر متوفی( 2- مریم نیلی ش ش 310 ت ت 1338/9/9 
به کد ملــی 3730415786 )دختر متوفی( 3- فاطمــه نیلی ش ش 311 ت ت 
1338/9/9 به کــد ملی 3730415794 )دختر متوفی( بــه جز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۸ شورای حل اختالف سنندج

114
3732255573

392
3731683997

اینجانــب فاطمــه ناصــری مالک خودرو ســواری پــژو 206 تیــپ 2 به 
شــماره انتظامــی 561 و 96 ایــران 83 موتــور 14190057040 شاســی 
NAAP03ED1CJ543927 به علت فقدان ســند کمپانی و برگ ســبز 
و کارت مشــخصات تقاضای رونوشــت المثنی نموده است چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

بدینوســیله به آقای دکتر محمدحســین قربانی که پرونــده وی در هیئت 
رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به اتهام 
)غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی از تاریخ 98/1/1 لغایت تاکنون( 
تحت رســیدگی می باشد لذا طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده 
ابالغ قانونی می گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی )جهت 
رویــت و امضاء و تحویل رای که در تاریخ 98/5/7 صادر یافته( به دفتر این 
هیئت واقع در رشــت خیابان نامجو روبه روی ورزشگاه شهید عضدی طبقه 

پنجم اتاق 510 مراجعه نماید.
دکتر حجت  نجف زاده 
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی »احضاریه«
استان گیالن ستاد مرکزی

مهدی زاده: عده ای برای حضور در المپیک 
به دنبال تخریب تیم ملی کاراته هستند 

ملی پوش کاراته ایران گفت: به نظر می رسد عده ای در کاراته به دنبال 
حضور در المپیک هستند و آنها فکر می کنند که راه آن تخریب کادرفنی 

و ملی پوشان است.
امیر مهدی زاده در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حضور ۷،۶ 
ســاله روی سکوی قهرمانی آســیا و جهان توقعات را از من باال برده است و همه 
دوست دارند امیر مهدی زاده همیشه با خوشرنگ ترین مدال از مسابقات بازگردد، 
اما با تغییر وزن من شرایط تفاوت کرده است و نیاز به زمان دارم. امیر مهدی زاده 
هیچ تغییری از لحاظ ورزشــی و تمرینی نکرده اســت و می توان صحت ادعایم را 
از مربیان تیم ملی جویا شــد. هنوز در اردوها سختی  و زحمت زیادی می کشم تا 
شرایطی که در وزن ۶۰ کیلوگرم داشتم را در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز به وجود بیاورم. 
وی افزود: تیم ما در حال حاضر در فشار است و هر ماه در یک مسابقه شرکت 
می کند و بچه ها مجبور به تحمل کم کردن وزن و استرس هستند. به نظر می رسد 
عده ای در کاراته به دنبال حضور در المپیک هستند و فکر می کنم راه آن تخریب 
کادرفنی و ملی پوشــان اســت. این موضوعات برای تیمی که قهرمان دنیا است و 
ملی پوشــان که همیشه در میان بهترین های جهان حضور داشتند، ناراحت کننده 

است. 
وی با اشاره به باقی ماندن ۸ مرحله از مسابقات کاراته وان برای کسب سهمیه 
المپیک گفت: هنوز هشــت هزار امتیاز دست نخورده باقی مانده است و با کسب 
این امتیازات سرنوشــت هر ورزشــکاری به طور کامل تغییر می کند. نمی دانم در 
ایران چه اتفاقی افتاده است که از االن در حال تقسیم سهمیه المپیک هستند. این 
کارشناسان با نادیده گرفتن هشت هزار امتیاز باقی مانده نشان می دهند واقعا غیر 
حرفه ای هستند. با شنیدن صحبت های این دوستان به خوبی مشخص است که به 

دنبال صحبت های مغرضانه هستند. 

 صعود تیم ملی بسکتبال به المپیک برای نخستین بار رخ نداد، اما 
اتفاقی تاریخی در این راه رقم خورد.

تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی مقابل فیلیپین و به لطف شکست چین 
برابر نیجریه، جواز صعود به بازی های المپیک 2۰2۰ را کسب کرد تا سومین 

حضور بسکتبال ایران در تاریخ این بازی ها رقم بخورد.
این برای دومین بار اســت که بســکتبال ایران پــس از پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی راهی المپیک می شود. بار قبلی در سال 2۰۰۸ بود که تیم 
ملی با هدایت رایکو ترومن راهی پکن شد و البته با ۵ باخت به کار خود پایان 
داد. ایــن بار اما اتفاقی تاریخی در کنار صعود ایران به المپیک رقم خورد که 

پیش از این هرگز رخ نداده بود.
ملی پوشان بسکتبال ایران در حالی در جام جهانی 2۰۱9 چین شرکت 
کردند که هدایت شــان بر عهده مهران شــاهین طبع بود تــا در نهایت نیز 
نخســتین تیم ایرانی لقب بگیرند که پس از پیروزی انقالب اسالمی با یک 

سرمربی ایرانی راهی المپیک می شود.
شاید برخی به دنبال کوچک کردن نقش مربی ایرانی در این صعود باشند 
و حتی انتقادهایی را به نیز در این باره مطرح کنند، اما نمی توان این واقعیت 
را کتمــان کرد که این صعود با تفکرات یک ایرانی شــکل گرفته و باید این 
موضوع را به فال نیک گرفت. در کنار این صعود تاریخی، باید به درخشــش 
والیبالیســت های جوان ایران در مسابقات جهانی بحرین هم اشاره کرد که با 
هدایت بهروز عطایی به عنوان یک مربی جوان ایرانی نخستین قهرمانی  شان 

در رده زیر 2۱ سال را جشن گرفتند.
اعتماد به مربیان ایرانی نکته ای است که رهبرمعظم انقالب در چند مقطع 
زمانی به آن اشــاره کرده اند. ایشــان در پاییــز ۱۳92 و در دیدار مدال آوران 
المپیک و پارالمپیک خطاب به مســئوالن ورزش فرمودند: »یکی از برادران 
گفتند که از مربی های خارجی اســتفاده شود؛ من مخالفتی ندارم. این تصور 
نشود که من از اینکه از یک مربی خارجِی خوِب به دردبخوری استفاده شود، 
مخالفم؛ اما وقتی که شــما از یک مربی داخلی برای فوتبال یا بســکتبال یا 
والیبال یا کشتی یا هر ورزش دیگر استفاده می کنید، من خوشحال می شوم و 
احساس سرافرازی می کنم. این خیلی خوب است که مربی بچه ها و جوان های 
ما یکی از خودمان باشد؛ همین جا تربیت شده باشد، پرورش پیدا کرده باشد.«
رهبر انقالب همچنین روز ۱۶ مرداد 9۸ در دیدار جمعی از جوانان نخبه و 
صاحب مدال در المپیادهای علمِی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال 
جوانان بیان کردند: »من همواره معتقد بوده ام که مجموعه های ورزشی کشور 

شایسته است، سرمربی ایرانی داشته باشند.«
قهرمانی والیبال جوانان ایران که مردادماه در بحرین اتفاق افتاد و صعود 
بسکتبال ایران به المپیک 2۰2۰ نشان داد که اطمینان به مربی ایرانی نه تنها 
ریســک نیست، بلکه می تواند باعث موفقیت ورزش کشور نیز شود. البته که 
ورزش ایــران نباید از دانش مربیان خوب خارجی هم بی بهره بماند و مربیان 
داخلی نیز هم در مسیر کسب دانش روز دنیا بیش از همیشه باید تالش کنند 
تا ورزش کشور در آینده بارها و بارها شاهد صعود تیم های مختلف به المپیک 

و کسب قهرمانی های متعدد با کادر فنی با دانش ایرانی باشد.

المپیکی شدن بسکتبال و تحقق شعار ما می توانیم
دومین موفقیت تاریخی ورزش 

در دو ماه گذشته با مربیان ایرانی

*نام نویســی از کاندیداهای انتخابات فدراســیون والیبال از 9 شــهریورماه 
آغاز شــد و در نهمین روز از مهلت ثبت نام امیرحســین منظمی دبیر اسبق 

فدراسیون والیبال برای حضور در این انتخابات اقدام کرد. 
*محسن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد گفت: کشتی ایران 
در یک سال گذشته سخت ترین شرایط را پشت سر گذاشت. استعفای 
رســول خادم و بعد از آن دوران سرپرستی و همچنین حاشیه ها و 
اختالفات قبل از برگزاری انتخابات ســبب شد که برنامه ریزی خوبی 
انجام نشــود. در حالی که رقابت های قهرمانی جهان و کسب سهمیه 
المپیک در پیش است و کشتی باید با برنامه ریزی بهتری حضور یابد، 
اما رئیس فدراسیون تنها ۲ ماه است که آمده و آن هم در شرایطی که 

با مشکالت زیادی مواجه هستیم.

خواندنی از ورزش ایران


