
ورزشی 

سرویس ورزشی-
فدراسیون والیبال باالخره پس از مدتها انتظار به 
کادرفنی ایرانی اعتمــاد کرد و مزد این اعتماد را هم 
الگویی برای  امید می رود موفقیــت والیبال  گرفت. 
سایر رشــته های ورزشی شود تا آنها بیش از گذشته 

به مربیان وطنی اعتماد کنند.
دیدار فینال بیســت و یکمین دوره رقابت های والیبال 
قهرمانی آسیا روز یکشنبه بین تیم های ایران و ژاپن برگزار 
شــد که طی آن ملی پوشان کشــورمان توانستند ۳ بر صفر 
میزبان این مســابقات را شکست دهند.ژاپنی ها که از امتیاز 
میزبانی استفاده می کردند با حضور تماشاگران و تشویق آنها 
به دنبال قهرمانی در آســیا بودند اما شاگردان بهروز عطایی 
با نمایشی عالی و با اقتدار میزبان را شکست دادند تا ضمن 
دفاع عنوان قهرمانی، برای چهارمین بار این عنوان در آسیا را 

به خود اختصاص دهند.
تیــم ملی والیبــال ایران که بــا کادر کامــًا ایرانی و 
ســرمربیگری بهروز عطایی راهی ژاپن شــده بــود، در این 
 دوره از مســابقات فقط یک ست مقابل تیم چین در مرحله 

نیمه نهایی از دست داد و با اقتدار کامل قهرمان آسیا شد.
بازتاب قهرمانی ایران 

در سایت فدراسیون جهانی
قهرمانی ایران در آســیا در سایت فدراسیون جهانی نیز 
بازتاب داشت تا جایی که این سایت نوشت: تیم ملی والیبال 
ایران در رقابت های قهرمانی آســیا تنها در یک ست مقابل 
چین بــازی را واگذار کرد. والیبال ایــران در فینال ژاپن را 
شکست داد و قهرمان آسیا شد. صابر کاظمی ارزشمندترین 
بازیکن مســابقات بــود و تیم ملی والیبال ایــران از عنوان 
قهرمانی خود در ســال ۲۰۱۹ دفاع کرد. با این تفاسیر ایران 
دوره پادشاهی خود را افزایش داد و چهارمین عنوان آسیایی 

خود را با پیروزی برابر ژاپن کسب کرد.
فدراســیون جهانی ادامه داد: دو فینالیست آسیا موفق 
شــدند جواز حضور در مســابقات جهانی ۲۰۲۲ روسیه را 
کســب کنند. والیبال ایران با این قهرمانی سلطه خود را در 

آسیا افزایش داد.
موفقیت در آزمون دشوار 

کسب عنوان قهرمانی با مربی ایرانی، توجه کارشناسان 
والیبــال را نیــز به دنبال داشــت. احمد الهوتــی مربی و 

پیشکســوت والیبال درباره این موفقیت گفت: به کادر تمام 
ایرانی این تیم تبریک می گویم. این کادر فنی نماینده تمام 
مربیان اســت. آنها در این مدت به شدت تحت فشار بودند. 
خوشبختانه از این امتحان سخت سربلند بیرون آمدند. حاال 
بعــد از این موفقیت مربیان ایرانی با اعتماد به نفس باالتری 

در میادین حضور خواهند داشت.
بازیکن اسبق تیم ملی والیبال ایران با تاکید بر این نکته 
کــه هر دو تیم ایران و ژاپن در دیدار نهایی بازی زیبایی ارائه 
کردند، ادامه داد: ژاپن جنگنده و هماهنگ ظاهر شد اما ایران 
در هر سه ست در امتیازات باالی بیست، فشار زیادی را وارد 
کرد و همین اتفاق درصد اشتباه ژاپنی ها را باال برد. بازیکنان 
ایران با دفاع روی تور و توپ گیری داخل میدان نتیجه ست ها 
را از ژاپــن گرفتنــد. وی اضافه کرد: به جــرات می گویم در 
تیــم ایران همه خوب بازی کردنــد. در دریافت اول عملکرد 
درخشانی داشتیم. مجرد و توخته سرعتی  زن های تیم ایران 
در دفاع روی تور خیلی خوب عمل کردند. از همه چشم گیرتر 
سرویس هایی بود که بازیکنان ایران به صورت پرشی با ریسک 
باال و کم خطا زدند. با سرویس های خوبمان امروز دفاع عقب 
هم ریختیم چون توپ به دســت پاســور  زمین ژاپــن را به 

نمی رسید و همین موضوع پیروزی ایران را به همراه داشت.

الهوتی در واکنش بــه این اتفاق که ایران در طول این 
مســابقات تنها یک ســت را واگذار کرد، بیان داشــت: این 
اتفاق مســلما یک رکورد اســت که فکر می کنم تا مدت ها 
 هم شکسته نشود. همان یک ســتی هم که واگذار کردیم، 

غافلگیری و البته اتفاقی بود.
مربی تیم ملی والیبال نوجوانان عملکرد بازیکنان ایران 
را بسیار یک دل و هماهنگ در جام بیست ویکم ارزیابی کرد 
و گفت: ملی پوشــان ایران فعل خواستن را به زیبایی صرف 
کردند. کادر فنی بــه خوبی دل این بازیکنان را بهم نزدیک 
کرده بود که توانســتند منســجم و با فکر برای رسیدن به 
هــدف بجنگند. از صابر کاظمی بســیار ممنونم که با وجود 
آسیب دیدگی شدید و گرفتگی مچ پا در بازی فینال با غیرت 
در زمین ظاهر شــد و توانستیم ژاپن را در کشور خودش به 

راحتی شکست دهیم.
شهنازی: قهرمانی در آسیا دلچسب بود

ناصر شــهنازی دیگر کارشناس والیبال در گفت و گویی 
با خبرگزاری مهر اظهار داشــت: به جامعه ورزش، ملت عزیز 
ایــران، بازیکنان تیم ملی و کادر فنــی، قهرمانی را تبریک 
می گویــم. پس از بازی های المپیک و لیگ ملت ها شــرایط 
کمی نامســاعد شد و قهرمانی در آســیا مرهمی شد که از 

اتفاقات گذشته دور بمانیم.
کارشــناس والیبال تاکید کرد: نتایج گذشته کمی نگاه 
مردم را نســبت به والیبال تغییر داده بــود. امیدوارم با این 
قهرمانی شرایط بهتر شــود و مردم مانند گذشته والیبال را 
دوست داشته باشــند. به دلیل اینکه مدتها بود مقابل ژاپن 
نتیجــه را واگذار می کردیم، قهرمانی در آســیا دلچســب 
بود. پیــروزی مقابل ژاپن برای تیم ملــی والیبال ایران که 
دستخوش تغییرات شده است بسیار خوب بود.امیدوارم این 
پیروزی پیش زمینه ای باشد برای آینده تا با شرایط بهتر در 

رقابت ها شرکت کنیم.
مربی تیم والیبال ســایپا با اشــاره به درخشــش صابر 
کاظمی گفت: صابر کاظمی در این مســابقات فوق ســتاره 
بــود و بار حمات بر دوش او بود. با وجود آســیب دیدگی، 
رشــادت به خــرج داد و با تمام وجود والیبــال بازی کرد و 
در شرایط حســاس به کمک تیم ملی آمد.صابر کاظمی در 
امتیازهای حســاس بســیار خوب بازی کرد. در عین حال 
که ســایر بازیکنان نیز تاش خــود را کردند اما نقش صابر 
 کاظمی در کســب امتیازهای حســاس بســیار قابل توجه 

بود.
شهنازی در پایان خاطرنشان کرد: برای تیم ملی والیبال 
ایــران آرزوی موفقیت دارم. بازیکنان جوان باید تجربه بازی 
مقابل تیم های بزرگ دنیا را کسب کنند تا حرفه ای تر شوند 
و این مسیر محقق نمی شود مگر آنکه به آنها فرصت بیشتری 
دهیم. بازی های قهرمانی آسیا به آنها نیز کمک خواهد کرد 
اما بهتر اســت آنها را مقابل تیم های بزرگ دنیا قرار دهیم تا 

حرفه ای تر شوند.
اعتماد به مربیان ایرانی جواب داد

کســب عنوان قهرمانی در آسیا آن هم با واگذاری تنها 
یک ست، نشان از توانایی و قابلیت فنی باالی مربیان ایرانی 
داشــت. فدراســیون والیبال باالخره پس از مدتها انتظار به 
کادرفنــی ایرانی اعتماد کرد و مزد این اعتماد را هم گرفت. 
امید می رود موفقیت والیبال الگویی برای ســایر رشته های 
ورزشی شود تا آنها بیش از گذشته به مربیان وطنی اعتماد 
کنند. البته این اعتماد به معنای نفی توانایی مربیان خارجی 
نیســت ولی تا زمانی که می توانیم از دانش و تجربه مربیان 
ایرانی اســتفاده کنیم، دلیلی ندارد به سمت مربیان خارجی 

برویم و متحمل هزینه های بسیار شویم.

یادی از شهید سعید روشنبخت
ارزش انقالب

روشــنبخت،  ســعید  شهید   دانشــجوی 
۲4 بهمن ســال ۱۳4۳ در اهواز دیده به جهان 
گشــود و در دوران دفــاع مقــدس همــراه با 
رزمندگان دیگر به جبهه رفت. پس از حضور در 
جبهه در عملیات والفجر ۱۰ شــرکت کرد و در 
تاریخ پنجم فروردین  سال ۱۳67 در تپه ریشن 
عراق شهد شیرین شهادت را نوشید و آسمانی 
شد. پیکر پاک و مطهر این جوان ۲4 ساله پس 

از انتقال از جبهه با حضور اقشار مختلف مردم تشییع شد و در قطعه ۲ گلزار 
شهدای اهواز، ردیف ۱8، مزار ۲7 آرام گرفته است. شهید سعید روشنبخت در 
وصیت نامه اش نوشــت: »خدا را در همه جا و همه وقت و در همه حال شاهد 
و ناظر بر خود بدانید. در ادای فرائض خود سســتی نکنید، از مکروهات چشم 
بپوشــید و به مســتحبات عمل کنید، با هدف زندگی کنید با زندگی جدی 
برخورد کنید. ان شــاءاهلل که مرگ من نقطه عطفی باشد در زندگی شما.پدر 
عزیز از شــما می خواهم که همت کنید تا یک نظام ارزشی اسامی و تمامی 
شــئون در خانواده حاکم کنید، همه چیزشان خدا گونه باشد.برادر سفارشی 
برایت دارم. همیشه حافظ انقاب و اسام باشید و حفظ انقاب میسر نیست 
مگر با شناخت انقاب و دشمنانش و حفظ اسام بسته به حفظ انقاب است. 
متاســفانه ما هنوز نه انقاب را شناخته ایم نه دشمنانش را. انقاب را پیش از 
آنچه که دشــمنان ظاهری و خارجی تهدیدش کنند مورد تهدید دشــمنان 

خطرناک داخلی و پنهانی قرار گرفته است همیشه این چنین بوده است.«

حدیث دشت عشق

با تأکید رهبری به مربی ایرانی اعتماد کردیم

رئیسفدراسیونوالیبال:درقهرمانیجهانهمازکادروطنیاستفادهمیکنیم

در مجمــوع ســه دوره متوالی افــراد حائز شــرایط می توانند بــه عنوان رئیس فدراســیون 
 ورزشــی انتخاب شــوند، امــا فعالیت بیــش از ســه دوره متنــاوب نیازمند یــک تبصره خاص 

است!
انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی همواره از اهمیت باالیی در ورزش برخوردار است و طول مدت حضور آنها 
به عنوان سکاندار اصلی یک رشته ورزشی در جایی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که یک فرد بتواند دوره ها و 

سالیان متمادی بر صندلی ریاست تکیه بزند.
اما ســؤال اینجاست که افراد حائز شرایط تصدی ریاست یک فدراسیون ورزشی، حداکثر چند دوره می توانند به 

عنوان رئیس فعالیت کنند؟
رئیس فدراســیون توســط مجمــع بــرای یــک دوره چهارســاله انتخــاب می شــود و انتخــاب مجدد وی 
بــرای حداکثــر ۲ دوره دیگــر )جمعا ســه دوره متوالــی یا متنــاوب( بامانع اســت. همچنیــن در صورتی که 
رئیس فدراســیون، یکــی از اعضــای هیئت رئیســه جهانی یا رئیــس، نایب رئیــس و دبیرکل کنفدراســیون های 
 آســیایی مربوطــه باشــد، انتخاب مجــدد وی تا زمان تصدی پســت های مورد اشــاره بیش از ســه دوره بامانع 

است.
اساســنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته 
تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹8 به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی 
به شــورای نگهبان ارجاع شــد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت اباغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت 
در شنبه ۱۲ تیر سخنگوی شورای نگهبان اعام کرد اساسنامه مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا 

این گونه به تایید شورای نگهبان برسد.

سقف ریاست در فدراسیون های ورزشی چند دوره است؟
آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی 
برای حضور در رقابت های جهانی نروژ از فردا آغاز 

خواهد شد.
آخریــن مرحلــه اردوی تیــم ملی کشــتی فرنگی 
بزرگساالن برای حضور در رقابت های جهانی نروژ از امروز 
در کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی 
برگزار می شود.اســامی نفرات دعوت شده به این اردو که 
تا زمان اعزام به رقابت های جهانی ادامه خواهد داشــت به 

شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: سجاد عباس پور )مازندران(

6۰ کیلوگرم: مهرداد بهرامی )خوزستان( امید آرامی )سیستان 
و بلوچستان(

6۳ کیلوگرم: میثم دلخانی )فارس(
67 کیلوگرم: محمدرضا گرایی )فارس(

7۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری )فارس(
77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی )فارس( پرهام قنبری )فارس(

8۲ کیلوگــرم: پژمان پشــتام )تهران( رســول گرمســیری 
)خوزستان(

87 کیلوگرم: رامین طاهری )خوزستان(
۹7 کیلوگرم: محمدهادی ساروی )مازندران( مهدی زودآشنا 

)لرستان(
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوســفی )مازندران( امیر قاســمی 

منجزی )خوزستان(
آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای 
مسابقات قهرمانی جهان در شرایطی است که رقابت های 
کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۱۵ تا ۱8 مهرماه در 

شهر اسلو نروژ برگزار می شود.
خبــر مهم دیگــر از کشــتی فرنگی این کــه دارنده 
مدال های طای جهان و المپیک از سمت خود به عنوان 
مشــاور عالی رئیس فدراسیون کشــتی در کشتی فرنگی 
استعفا کرد. امید نوروزی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا 
با اعام این مطلب، اظهار کرد: از ســمت خود کناره گیری 
کردم و دیگر در فدراسیون کشتی سمتی نخواهم داشت. 
دارنده مدال های طای جهان و المپیک توضیح بیشتری 
 دربــاره دالیل قطع همکاری با فدراســیون کشــتی ارائه 

نداد.

برگزاری آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی قبل از مسابقات جهانی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی از تیم ملی والیبال کشورمان 
که در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی 

دست یافت، تشکر کردند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسمه تعالی
پیروزی درخشان تیم ملی والیبال برای ملت ایران بسیار شیرین است. از 

شما جوانان عزیز و مربی ایرانی تان صمیمانه تشکر می کنم.
سّیدعلی خامنه ای

تشکر رهبر معظم انقالب
 از تیم ملی والیبال

فدراسیون فوتبال
 یا فدراسیون توریستی – تفریحی؟!

بعد از چاپ مطلبی در شــماره روز گذشــته روزنامه کیهان با این عنوان 
»چرا اطراف تیم ملی فوتســال شلوغ است؟!« و انتقاد از این موضوع که نباید 
افراد اضافی همراه تیم ملی فوتسال در لیتوانی حضور داشته باشند، خبرگزاری 
تسنیم نیز در گزارشی به انتقاد از حضور یکی از اعضای هیئت مدیره پتروشیمی 

امیرکبیر در لیتوانی پرداخت.
در بخشــی از گزارش تســنیم آمده است: »فدراســیوِن مقروض فوتبال 
که حاال اختیار ســاختمانش را هم ندارد و شستا بابت آن اجاره بها خواسته، 
گویا آن قدرها هم بی پول نیســت. شهاب الدین عزیزی خادم آن قدر از سازمان 
برنامه و بودجه پول گرفته که برای سفرهای مختلف هزینه کند، مانند هیئت 
همراهی که با او در لیتوانی حضور دارند در حالی که ســمت و مسئولیتی در 

فدراسیون فوتبال ندارند. 
یکی از نفرات همراه عزیزی خادم، »متین دیداری« اســت. عضو موظف 
هیئت مدیره پتروشــیمی امیر کبیر یا همان شــرکتی که عزیزی خادم پیش 
از حضور در فدراســیون فوتبال رئیس هیئت مدیره اش بود.  پس از انتخابات و 
فشارهای رســانه ای اعام شد حضور عزیزی خادم به عنوان عضو غیر موظف 
است و چندی بعد نام او از سایت این پتروشیمی به عنوان رئیس هیئت مدیره 

حذف شد تا در ظاهر مشکل دو شغله بودن رئیس فدراسیون حل شود.
حال سؤال این است که متین دیداری با چه سمت، مسئولیت و جایگاهی 
در فدراســیون، شانه به شانه شــهاب الدین عزیزی خادم و حمید مهرعلی در 
لیتوانی به تماشــای بازی های تیم ملی فوتســال جام جهانی نشسته است؟ 
بازی هــای تیمی که بازیکنانش در اردوی پیش از اعزام در هتل المپیک، پول 
چای و دمنوش را هم خودشــان باید حساب می کردند و اگر فدراسیون تا این 

حد بی پول بوده، پس چگونه این همه همراه کنار رئیس فدراسیون هستند؟ 
شاید رئیس فدراســیون اعام کند این افراد با هزینه خودشان به لیتوانی 
آمده اند. اگر چنین پاســخی هم با پذیرش افکار عمومی مواجه شود که بعید 
به نظر می رســد، سؤال بعدی اینکه آنها چگونه در جایگاه VIP حضور دارند و 
چه کســی شــرایط حضور آنها را فراهم کرده است؟ به فرض حضور شخصی 
این افراد با هزینه هایی غیر از حساب فدراسیون فوتبال، این افراد می توانستند 
برای تماشــای بازی ها روی سکوها و کنار هواداران حاضر باشند، نه اینکه در 
VIP کنار رئیس فدراســیون و نایب رئیسش حاضر شوند.  یکی دیگر از نفراتی 
که عزیزی خادم را در این ســفر همراهی کرده، عبدالرضا موسوی مالک یک 
شــرکت هواپیمایی است . همان شــرکتی که با فدراسیون فوتبال تفاهمنامه 
همکاری امضا کرد و به گفته ریاست فدراسیون فوتبال قرار بود تیم های ملی با 
پروازهای اختصاصی این شرکت راهی مسابقات مختلف شوند.« از فدراسیون 
فوتبال انتظار می رود پاسخگوی ســؤاالت مطرح شده باشد زیرا رئیس آن در 

کوران انتخابات دائم بر طبل شفافیت می کوبید.

فدراسیون جهانی والیبال: ایران سلطه خود را در آسیا افزایش داد

موفقیتوالیبالالگوییبرایسایررشتههایورزشی
بیشازگذشتهبهمربیانایرانیاعتمادکنید
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بیانات رهبری تأیید سیاست ما بود
خسروی وفا:کیفی گرایی 

در پارالمپیک پاریس هم ادامه دارد

رئیس کمیتــه ملی پارالمپیــک گفت: بیانات رهبــری درباره 
کیفی گرایی کاروان های ورزشــی تاییدی بود بر سیاست ما و این 

سیاست را برای پارالمپیک پاریس هم ادامه خواهیم داد.
محمود خســروی وفا در تازه ترین صحبت های خود با اشاره به پتانسیل 
باالی ورزش ایران و اســتفاده از این پتانســیل در ورزش پارالمپیک اظهار 
داشــت: هر چهار سال یک بار ۱۰ ورزشــکار بزرگ پارالمپیک دنیا معرفی 
می شوند که حدود سه نفر از آنها از ایران هستند. این نشان دهنده باال بودن 
توانمندی ورزش ایران است که می توانیم با قدرت خودمان را در ورزش اثبات 
کنیم. زبان ورزش زبان وســیعی اســت. این مسیر خوبی است که به عنوان 
ســفیر خودمان را به دنیا معرفی کنیم و وســیله ای باشیم برای امیدبخشی 

برای کسانی که با ورزشکاران آشنا می شوند. 
وی همچنین درباره عدم استفاده از مربی خارجی در کمیته پارالمپیک، 
یادآور شد: ما تنها دو بار از مربی خارجی استفاده کردیم؛ یک بار در آموزش 
تیروکمان و آموزش های پایه بود. آن موقع این دانش در ایران نبود ولی االن 
بسیاری از مربیان و ورزشــکاران ما خارج از کشور کار می کنند و خودشان 
لژیونر هســتند. نباید به سادگی ســراغ مربی خارجی برویم. یک بار هم در 
لندن در بحث پرتاب از مربی خارجی استفاده کردیم که به ما کمک هم کرد. 

تجربه من نشان می دهد در این زمینه کمبودی نداریم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیــک درخصوص نامگذاری کاروان پارالمپیکی 
ایران به نام »ســردار دل ها« یادآور شد: ورزش نمی تواند خودش را از جامعه 
جــدا بدانــد. در پارالمپیک ریــو کاروان را به نام »منــا« نامگذاری کردیم. 
ورزش نمی تواند فاصله اش را با جامعه زیاد کند و نســبت به اتفاقات جامعه 
بی تفاوت باشد. سردار دل ها یک اسم بود و ما باید وسیع تر از این کار کنیم. 
سلیمانی شهامت، جسارت، صمیمیت، دوستی و مرام پهلوانی داشت.  قاسم 

ایشان حتی ورزشکار بوده است.
خسروی وفا اظهار کرد: خوشبختانه پذیرش جامعه نسبت به نامگذاری 
کاروان باال بود و اســتقبال خوبی کردنــد. هرچند که ما کار بزرگی نکردیم. 
این حداقل کاری که می توانستیم انجام بدهیم. یک نامگذاری بود که باید از 
این چند قدم جلوتر برویم. مســئولیت ما بیشتر شد و باید ظرفیت هایمان را 

باالتر ببریم. نباید به اسم سطحی قناعت کنیم و باید به عمق فلسفه برویم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد که سیاســت کیفی گرایی این 
کمیته در مســابقات پارالمپیک ادامه خواهد داشــت. خسروی وفا گفت: در 
این چند ســال تمرکزمان روی کار کیفی بود. در پارالمپیک هم همین طور. 
در مســابقات پاراآسیایی کمیت و کیفیت با هم است و در رده سنی جوانان 

کمیت را مدنظر داریم چون باید تجربه کسب کنند.
وی تصریح کرد: همیشه این تفکر بین کادر فنی و ورزشکار وجود داشت 
که آیا این رفتار و سیاســت درست اســت یا نه. در نشست با رهبر تاییدیه 
گرفتیم که این کار درست است. مسیری که پیش بینی کردیم درست است. 
ارزش ایران وقتی دیده می شــود که پرچم کشورمان باال برود. داشتن مدال 
نقــره و برنز و عنوان چهارم در پارالمپیک یقیناً ارزش مند اســت ولی آنچه 

باعث باال رفتن پرچم می شود، مدال طا است.

رئیس فدراســیون والیبال گفت: بعد از مسابقات 
قهرمانی جوانان و در دیداری که با مقام معظم رهبری 
داشتیم، ایشان موضوع توجه و اعتماد به مربی داخلی 
را تاکید کردند و برای همین فرصتی فراهم شــد تا 

مقتدرانه در ژاپن پیروز شویم. 
محمدرضــا داورزنی درباره قهرمانی تیــم ملی والیبال 
کشــورمان در رقابت های قهرمانی آســیا اظهار داشت: در 
فرآیند رشد والیبال کشــور حضور مربیان خارجی همچون 
والســکو نقش مهمی داشــت. خیلی از جوانان گذشته ما 
در کنار این مربیان تجربه کســب کردند. این باعث شــد تا 
در رده های مختلف ســنی از کادری ایرانی اســتفاده کنیم. 
تصمیمی که برای بزرگساالن گرفته شد همزمان با تصمیمی 

بود که برای المپیک گرفتیم.
وی افزود: در جلســات کارشناســی که در فدراسیون 
داشــتیم این بحث مطرح بود که آیا تیم ملی که به المپیک 
می رود همان تیم برای آسیا برود یا نه؟ از این فرصت استفاده 
کرده و یک پوســت اندازی جدی انجام دادیم. معدل ســن 
بازیکنــان را کم و معدل قد آنــان را باال بردیم. در فروردین 
مــاه بود که با توجه به بررســی هایی که انجام دادیم هم به 
بازیکنانی که قرار بود از تیم ملی ملحق شوند و به آسیا بروند 
و هم به جوانانی که در ســال ۲۰۱۹ با کادر ایرانی قهرمان 
شدند اعتماد و در همان مقطع عطایی را برای سرمربی گری 

تیم ملی انتخاب کردیم.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشــان کرد: اگر با مربی 
ایرانی به المپیک می رفتیم و نتیجه نمی گرفتیم باعث سلب 
اعتماد و رفتن به ســمت مربیان خارجی می شد. در همان 
جلسات صحبت کردیم که المپیک را با مربی خارجی رفته و 
فرصتی فراهم نماییم تا با کادری ایرانی به سراغ جام ملت ها 
برویم. بعد از مســابقات قهرمانی جوانان و در دیداری که با 
مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان موضوع توجه و اعتماد به 
مربی داخلی را تاکید کردند. برای همین فرصتی فراهم شد 

تا مقتدرانه در ژاپن پیروز شویم.
داورزنی تصریح کرد: ژاپن هــم برایش خیلی مهم بود 
تا قهرمان شــود ولی جوانان این مرز و بوم ثابت کردند که 
هم ارزشــمندند و هم می شود روی آنها سرمایه گذاری کرد. 
در حال حاضر هم نوجوانان ما ســوم جهان شدند. از طرفی 
در هر گوشه از کشور استعدادهای مختلفی داریم و در حال 
کشف کردن بهترین ها در رده های سنی پایین تر هستیم که 

مرتب پشتوانه داشته باشیم. 
وی درباره برنامه فدراســیون برای اســتفاده از مربیان 
داخلــی در بازی هــای آتــی افــزود: قطعا این مســابقات 
محکی بود که بتوانیم وضعیت مربیان وطنی را در این  سنگ 
سطح بررســی کنیم. در هفته های آتی جلسات کارشناسی 
خواهیم داشــت ولی به احتمال زیاد این شــرایط را فراهم 
خواهیم کرد تا برای مســابقات لیگ و قهرمانی جهان سال 

آینده از کادر ایرانی استفاده کنیم. 

رئیس فدراســیون والیبال کــه در برنامه صبح و ورزش 
گفت و گو می کرد، خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۱ با والسکو 
برای اولین بار قهرمان آســیا شــدیم. این تیمی بود که در 
المپیک ۳ الی 4 بازیکن آن بودند. در این مســابقات ترکیب 

تیم کاما جوان شــده بود. بلندقدتریــن و جوان ترین تیم 
رقابت های قهرمانی آسیا بودیم. امیدواری ما هم برای کسب 
قهرمانی جهان و المپیک بیشتر شد. این تیم قطعا با کسب 
تجارب بیشتر و رفع نواقص خود جزء بهترین ها خواهد بود.

وزیر ورزش: رئیس جمهوری قهرمانی والیبال را 
موجب نشاط در جامعه دانست

وزیر ورزش و جوانان در تمــاس تصویری با کادر فنی تیم ملی 
والیبال گفت: رئیس جمهوری از قهرمانی تیــم ایران با کادر کامال 
ایرانی که موجب ایجاد نشاط و شادابی در جامعه شدند، تشکر کرد.

حمید سجادی در تماس تصویری با »بهروز عطایی« سرمربی و علیرضا 
طلوع کیان مربی تیم ملی والیبال ایران، قهرمانی آســیا را به بازیکنان و کادر 
فنــی تیم ایران تبریــک گفت.وزیر ورزش و جوانان تصریــح کرد: در زمان 
مســابقه ایران و ژاپــن در دیدار نهایی رقابت های قهرمانی مردان آســیا در 
نشست هیات دولت بوده و آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری از 
قهرمانی تیم ملی والیبال ایران ابراز خوشــحالی کرد و از فدراسیون والیبال، 

تیم ملی و بازیکنان این تیم نیز تشکر کرد.
ســجادی در این گفت و گوی تصویری خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری 
قهرمانی تیم ملی والیبال ایران را باعث ایجاد نشــاط و شــادابی در جامعه 
دانســت و از اینکه این مقام با کادر کاما ایرانی به دســت آمده است، ابراز 

رضایت کردند.
وی همچنیــن به دیدار روز شــنبه قهرمانان و مــدال آوران المپیک و 
پارالمپیک با رهبر معظم انقاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقاب هم در 
این دیدار تاکید کردند در هر رشته ای که می توانید از مربیان ایرانی استفاده 
کنید، حتما این کار را انجام دهید. خوشبختانه هنوز ۲4 ساعت از این دیدار 

نگذشته بود که تیم ملی والیبال با کادر کاما ایرانی در آسیا قهرمان شد.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه این گفت وگو تصریح کرد که در فرودگاه 

امام خمینی)ره( حتما به استقبال تیم ملی والیبال خواهد رفت.
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران نیز در این گفت و گو با ارائه گزارشی از 
مسیر قهرمانی تیم ایران در آسیا، به مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان 
که از اول مهرماه به میزبانی ایتالیا و بلغارســتان شروع می شود، اشاره کرد و 

گفت: من به اتفاق دو مربی و دو بازیکن از چیبا راهی ایتالیا می شوم.
بهروز عطایی ضمن تشــکر از حمایت  وزیر ورزش و جوانان و فدراسیون 
والیبال از تیم ملی ایران، گفت: خوشحالیم که وزیر ورزشی و قهرمان در راس 
ورزش ایران قرار دارد که خودش در ورزش حرفه ای ســال ها فعالیت کرده و 

با تمامی سختی های این حرفه آشنایی کامل دارد.

* کمیل قاســمی دارنده دو مدال طا و نقره المپیک و نایب قهرمان کشتی آزاد 
جهان پس از دعوت رسمی مسئوالن ورزشی در جنوب شرق آسیا برای پیشرفت 
و توســعه ورزش کشتی راهی این منطقه شده است. هر چند گفته شده او فقط 
برای مربیگری در کشــور فیلیپین راهی این کشور شــده، اما کمیل قاسمی به 
عنوان مربی مشــغول آموزش کشتی گیران و مربیان در بسیاری از مناطق جنوب 

شرقی آسیاست.
* بعد از نتایج ضعیف تیم ملی تکواندو در بازی های المپیک، کمیته فنی 
فدراسیون تکواندو جلسات متعددی را برای بررسی نتایج توکیو تشکیل 
داد که در نهایت به صدور بیانیه ای انجامید که مورد انتقاد اهالی این رشته 
قرار گرفت؛ بیانیه ای که به وضوح مشخص نکرد نقشه راه این رشته برای 
آینده چگونه ترسیم خواهد شد. اما بند چهارم بیانیه معروف فدراسیون 
تکواندو »تقویت کمیته فنی با دعوت از کارشناسان خبره« بود که به نظر 
می رسد فدراسیون به این یک بند عمل کرده است.هادی ساعی بهترین 
ورزشکار ایرانی در بازی های المپیک و موفق ترین تکواندوکار تاریخ ایران 
و سید نعمت خلیفه از مربیان ســازنده و موفق در رشته تکواندو که از 
تحصلیکرده های این رشته است، به عنوان اعضای جدید به کمیته فنی 
اضافه شــده اند. بر همین اساس ساعت ۸ صبح امروز جلسه کمیته فنی 
برای ادامه بررسی نتایج تیم ملی تکواندو در محل فدراسیون و با حضور 
اعضای جدید برگزار خواهد شد. اینکه تکلیف کادر فنی در پایان جلسه 

فردا مشخص می شود یا نه هنوز مشخص نیست.

خواندنی از ورزش ایران

پیرو انتشــار آگهی مزایده عمومی در تاریخ های 20 و 21 شــهریور 1400 منتشــر 
در روزنامــه کیهان موضوع فروش شــن و خاک و مواد قرضه دپو شــده به حجم 
تقریبی 7061 تن موجود در تصفیه خانه فاضالب شــهر ســاری با شــماره مزایده 
1000005168000001 بدینوســیله مواعــد مناقصه مذکور به شــرح ذیل تمدید 

می گردد. ضمنا سایر مفاد آگهی به قوت خود باقی است.
 مهلت دریافت اسناد مزایده از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 

تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/6/10 
تاریخ بازدید: تا تاریخ 1400/7/20

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات به دبیرخانه شرکت و ثبت در سامانه ستاد: 
تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1400/7/20

زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/7/21
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مازندران

آگهی تمدید مزایده عمومی
شماره ۱۴۰۰/۱ 

شرکت آب و فاضالب مازندران
شرکت آب و فاضالب 

استان مازندران

آگهی دعوت صاحبان سهام شرکت تولیتو )سهامی خاص( در حال تصفیه 
 به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ 

شماره ثبت ۲۱995شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۷55۲6 کدپستی ۱9۳۱۷۸6۱5۳
بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده که در ســاعت 14 روز دوشــنبه 1400/7/12 در محل شرکت به آدرس 
تهران، خیابان شــریعتی، باالتر از پل صدر، خیابان شهید میرزاپور، خیابان شهید قلندری شمالی، کوچه 

رهبر، پالک 1 طبقه اول غربی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: تمدید مدت ماموریت مدیر تصفیه

مدیر تصفیه شرکت تولیتو )سهامی خاص( در حال تصفیه - علی مرتضوی

شناســنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( خودرو پراید 
جی تی ایکــس آی مــدل 1384 بــه شــماره موتور 
01301646 و شاســی  S1412284659560 و به 
شــماره انتظامی 768 ب 58 ایران 62 به نام قاسم 
فرامرزی کنیمی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 

است.

شناســنامه مالکیت و کارت مشــخصات کامیون کشنده آمیکو به 
 1414G052476 شماره انتظامی 787ع97 ایران 85 شماره موتور
و شــماره شاســی NA2J3LLD6GA001074 بــه مالکیت 
فضل احمد محمدزائی شــماره ملی 5339965147 مفقود گردیده 

فاقد اعتبار است.

شــرکت آب منطقه ای لرستان در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 1399/6/25 کارگروه واگذاری طرح های عمرانی استان موضوع ماده 27 قانون الحاق 2، 
تکمیل، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات سد و توزیع آب شبکه آبیاری تحت فشار ایوشان بخش زاغه شهرستان خرم آباد با مشخصات زیر در قالب ماده قانونی 

مذکور را به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
1- محل پروژه: 45 کیلومتری شرق شهرستان خرم آباد - بخش زاغه

2- سطح زیر کشت: 3000 هکتار
)R.O.T( 3- شیوه واگذاری: تکمیل، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و انتقال به سرمایه پذیر

4- برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز پروژه مذکور حدودا 892481 میلیون ریال می باشد.
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به استناد ماده 5 مصوبه شماره 123402/ت50659 مورخ 94/9/22 هیئت وزیران معادل 44624 میلیون ریال می باشد.

6- شرایط پیشنهاددهندگان:
الف- با توجه به اجرای شبکه آبیاری ثقلی و تحت فشار داشتن رتبه 4 آب الزامی می باشد.

 ب- اولویت در انتخاب سرمایه گذار دارای سابقه موفق و مورد تایید از طرف شرکت سهامی آب منطقه ای در مورد اجرای پروژه های مشابه و همچنین سرمایه گذار بومی است.
7- بازگشــت ســرمایه: اصل سرمایه و ســود ســرمایه گذار در قالب هزینه های بهره برداری و آب بها از طریق فروش آب به بهره برداران بر اساس قوانین و 

دستورالعمل های موجود.
8- امکان بازدید از پروژه با هماهنگی قبلی از طریق شرکت آب منطقه ای لرستان از تاریخ 1400/7/3 لغایت 1400/7/8 مهیا می باشد.

9- بدینوسیله از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی داخلی و خارجی دعوت می شود در صورت تمایل، اسناد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1400/7/18 
به دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت تحویل نمایند.

10- تاریخ بازگشایی پاکات و بررسی مدارک: 1400/7/19 رأس ساعت 9 صبح می باشد.
الزم به ذکر اســت که مناقصه یک مرحله ای و با حضور حداقل یک شــرکت کننده هم معتبر خواهد بود. برای دریافت اسناد مناقصه و گزارش تصمیم به واگذاری 
مربوطه و هرگونه ابهام با شرکت مهندسین مشاور کامل صنعت به شماره 09163606186 )سرکار خانم مهندس آسیابانی( یا 09163604390 آقای مهندس علی 

بیرانوند یا 09161619973 مهندس عالی نژاد تماس حاصل شود.
11- در زمان انجام فراخوان و در حین اجرای تعهدات مفاد قرارداد توسط سرمایه گذار انتخاب شده، ممکن است بخشی از عملیات اجرای شبکه مذکور با استفاده 
از اعتبارات اختصاص داده شده دولت به پیمانکار واگذار گردد لذا از تعهدات سرمایه گذار کسر خواهد گردید و قرارداد با حجم عملیات و برآورد کاهش یافته مطابق 

ماده 1-5 قرارداد به روش مذاکره تعدیل می گردد.
12- شــرکت آب منطقه ای در محل کارگاه دارای اقالمی از قبیل لوله و اتصاالت و شــیرآالت می باشد که جهت استفاده در پروژه تحویل سرمایه گذار می  گردد و 

محاسبه ارزش آن با قیمت روز انجام و مطالبات سرمایه گذار تهاتر می گردد و مطابق ماده 1-5 قرارداد به روش مذاکره تعدیل می گردد.
هزینه آگهی برعهده سرمایه گذار می باشد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

شرکت آب منطقه ای
استان لرستان

آگهی مناقصه عمومی شناسایی سرمایه گذار
نوبت اول

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیرموات )غ- ی- ر- م- و- ا- ت( اعالم 
نموده است، لذا با توجه به عدم دسترسی به مالکین و به استناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ده روز 
به اطالع مالکین و صاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی 

به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یادشده نظریه صادره قطعی است.

مساحت )مترمربع(محل وقوعتاریخنوعیتشماره رای
پالک ثبتی 

YXنقاط

سقز1400/6/27غیرموات1766
3000)کانی نیاز(

4013783/37617358/531
4013789/95617343/312

واقع در قسمتی از پالک 
ثبتی 6 اصلی کانی  نیاز

4013793/82617322/833
4013815/14617347/734

هیمن محمدی بهرام- سرپرست معاونت امالک و حقوقی


