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سرویس ورزشی-
تیــم ملی فوتبال ایران کــه در دو دیدار ابتدایی 
مرحله انتخابی جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر برابر تیم های 
سوریه و عراق به پیروزی رسیده بود، در سومین دیدار 

برابر امارات هم به پیروزی رسید. 
دیــدار تیم های ملــی فوتبال ایران و امــارات در مرحله 
انتخابی جام جهانی پنجشــنبه در ورزشگاه زعبیل شهر دبی 
برگزار شــد که این دیدار با برتری یک بر صفر ایران به پایان 
رسید. مهدی طارمی )۷۰( برای ایران گل زد. تیم ملی ایران 
بــا ترکیب علیرضا بیرانوند، محمدحســین کنعانی زادگان و 
شــجاع خلیل زاده، صادق محرمی، امیــد نورافکن )۴۶ علی 
قلی زاده(، وحید امیری، سعید عزت اللهی، احمد نورالهی )۸۵ 
میالد سرلک(، ســردار آزمون )۹۴ کریم انصاریفرد(، علیرضا 
جهانبخش )۷۸ احســان حاجی صفــی( و مهدی طارمی به 
میــدان رفت. امید نورافکن تنها بازیکن اخطاری ایران در این 

دیدار بود.
این دیدار در شــرایطی آغاز شد که برخی اعتقاد داشتند 
حریف حــرف خاصی برای گفتن نخواهد داشــت اما امارات 
ســفیدپوش در دقایق ابتدایی بازی نمایش خوبی داشت و در 
چند موقعیت تا نزدیک دروازه ایران هم جلو آمد اما نتوانست 
دروازه بیرانوند را تهدید کند. ملی پوشان کشورمان اما با میل 
تهاجمی بیشتر کار را شروع کردند و هر چند تا پشت محوطه 
جریمه حریف خوب پیش می آمدند اما نتوانستند خطر جدی 

را ایجاد کنند.
در دقیقه ۲۹ مهــدی طارمی می توانســت کار گروهی 
خوب ملی پوشان ایران را به گل تبدیل کند اما در زدن ضربه 
آخر کم دقت بــود. در این صحنه نورافکن از جناح چپ پایه 
گذار حمله تاثیرگذاری شــد و ســردار آزمون توپ ارسالی را 
با ســر برای طارمی آماده کرد اما این بازیکن نتوانست ضربه 
نهایی را به توپ وارد کند. دقیقه ۳۸ ایران می توانست به گل 
برســد اما مهدی طارمی که تا این دقیقه در زدن ضربات آخر 
کم دقت بود بازهم نتوانســت توپ ارسالی را به سمت دروازه 
بزند. البته او در موقعیت آفســاید بــود و حتی اگر این توپ 
هم به گل تبدیل می شــد از سوی داور استرالیایی مورد قبول 

واقع نمی شد.
با شــروع نیمه دوم دراگان اســکوچیچ دســت به تغییر 
ترکیب تیمش زد و علی قلی زاده را به جای نورافکن به زمین 
فرستاد تا با این تغییر هجومی بتواند سیستم منظم تیم امارات 

را دچار اختالف کند و به گل برسد.
در دقیقــه ۵۹ و در حالی که ایران تیم برتر میدان بود و 
حمالتی را روی دروازه حریف پی ریزی می کرد امارات صاحب 
یک ضد حمله شد که غفلت مدافعان باعث تک به تک شدن 

خلیل زاده با مهاجم حریف شد و او چاره ای جز خطا نداشت 
تا با کارت قرمز مســتقیم از زمین اخراج شــود. در حالی که 
بازیکنان امــارات آماده زدن ضربه ایســتگاهی بودند مجدداً 
داور ویدئویی صحنه را بررســی کرد و از سوی داور اعالم شد 
که بازیکن امارات در آفســاید بوده است. به این ترتیب شجاع 
خلیل زاده به زمین برگشــت و ضربه ایستگاهی هم از امارات 

گرفته شد.
دقیقه ۷۰ ثمره ماندن شجاع خلیل زاده در زمین مشخص 
شد و سردار آزمون که قرار بود تعویض شود در زمین ماند و با 
پاسی تماشایی مهدی طارمی را پشت محوطه جریمه صاحب 
تــوپ کرد و در حالی که دروازه بان امارات خروج اشــتباهی 
کــرده بود، مهاجم پورتو با ضربه ای دقیق دروازه حریف را باز 
کرد.در ۱۰ دقیقه پایانی تیم ملی ایران تالش کرد فشار روی 
بازیکنان حریف را از زمین حریف انجام دهد تا فشــاری روی 
دروازه بیرانوند وارد نشود. با این حال اماراتی ها حمالت خود را 

افزایش دادند تا در زمین خودشان شکست نخورند.

در دقیقــه ۸۸ مهدی طارمی وارد محوطه جریمه امارات 
شد و توسط مدافعان این تیم سرنگون شد تا داور استرالیایی 
به نشانه پنالتی در سوت خود بدمد. سردار آزمون پشت توپ 
ایســتاد و این ضربه را به جایی زد که گلر حریف شیرجه زده 

بود و توپ را مهار کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در دقایق وقت اضافه هم می توانست 
به گل دوم دســت پیدا کند اما طارمی کــه در دقایق پایانی 
موتورش روشــن شده بود نتوانســت به این مهم دست پیدا 
کند. شاگردان اســکوچیچ با این پیروزی ۹ امتیازی شدند و 
صدر جدول را از کره جنوبی گرفتند تا جدال روز ۲۰ مهر این 
دو تیم در ورزشــگاه آزادی از اهمیت و حساسیت دو چندانی 

برخوردار شود.
بردهای اسکوچیچ با ایران ۲ رقمی شد 

تیــم ملی ایران با برتــری یک بر صفــر مقابل امارات 
توانســت با ۹ امتیاز مقتدرانه صدرنشــین گــروه خود در 
مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی شــود. تیم ملی ایران با 

مربی گری دراگان اســکوچیچ آمار ۱۰۰ درصد پیروزی خود 
با تیم ملی ایران را حفظ کرد و پس از این سه امتیاز به ۱۰ 
پیروزی متوالی رسید تا این مربی کروات از رکورد ۹ پیروزی 
متوالــی محمد مایلی کهن در ســال ۱۹۹۶ عبور کند و به 
تنهایی عنوان بیشــترین پیروزی در دیدارهای متوالی تیم 

ملی را از آن خود کند.
سرمربی تیم ملی: االن زمان خوشحالی نیست

دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در 
نشســت خبری بعد از بازی گفت: برابر تیمــی که با جان و 
دل دفــاع می کرد بازی بزرگی را به نمایش گذاشــتیم و در 
نهایت به پیروزی دست پیدا کردیم. شرایط آب و هوایی ما را 
اذیت کرد بــه ویژه اینکه اغلب بازیکنان از اروپا آمده بودند و 
با این شرایط آشنا نبودند. برد خیلی مهمی بود. بازی سختی 
داشــتیم. می دانســتیم در این آب و هوا اصال کارمان راحت 
نیســت. حضور بازیکنان از اروپا هم کارمان را ســخت کرد و 

زمان کمی برای هماهنگی داشتیم.
او ادامــه داد: از نحــوه بازی تیمم در نیمــه اول راضی 
نبودم اما با تغییراتی که دادیم، در نیمه دوم بهتر شدیم. یک 
اشتباه داشــتیم که VAR تصمیم داور را برگرداند. در مسیر 
خوبی برای دســتیابی به اتفاقات بزرگ تر هستیم. می دانیم 
که می توانیم از این بهتر شویم. با سختی های موجود، نتیجه 

خوبی گرفتیم.
سرمربی تیم ملی درباره کسب دهمین پیروزی متوالی و 
صدرنشینی تیمش و اختالف هفت امتیاز با تیم سوم جدول 
در انتخابی جام جهانی گفت: من ۵۳ سال دارم و می دانم نباید 
با این چیزها خیالم راحت شود. بارها گفته ام که فوتبال هیچ 
حافظه ای ندارد. باید به خوبی اســتراحت کنیم و آماده بازی 
بعد شویم. اگر با دور قبلی انتخابی جام جهانی مقایسه کنیم، 
شــروع قوی تری داشتیم اما نباید دل خوش کنیم و باید کار 

کنیم تا بهتر از این شویم.
اســکوچیچ در پایان گفت: برای پیروزی به میدان رفتیم 
و به خواســته خود دست پیدا کردیم و این بسیار مهم است. 
دوست دارم بگویم که سبک بازی امارات را پسندیدم به ویژه 
در نیمه اول که خیلی خوب دفاع کردند. به خاطر این پیروزی 
جشن نمی گیریم چرا که بازی بسیار حساسی برابر کره جنوبی 

داریم. باید در آن بازی هم به پیروزی دست پیدا کنیم.
نتایج گروه دوم آسیا 

در گروه دوم مســابقات انتخابی جــام جهانی در منطقه 
آســیا نیز پنجشنبه سه بازی برگزار شــد که در پایان نتایج 

زیر به دست آمد:
 * چیــن ۳ – ویتنــام ۲ * عربســتان ۱ – ژاپــن صفر 

* استرالیا ۳ – عمان یک 

 ذبیح اهلل پورشــیب برتریــن کاراته کای جهــان وزن ۸۴-کیلوگــرم در ســال های۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
شد.

به دلیل شــیوع ویروس کرونا در جهان، مســابقات لیگ های جهانی کاراته وان در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای 
معرفی شــدن گرند وینر با یک دیگر ادغام شــدند و این  گرند وینرها از حق پوشیدن لباس کاراته یا گلدوزی طالیی 
 در همه رویدادهای لیگ برتر کاراته وان در ســال آینده برخوردار می شــوند. ذبیح اهلل پورشــیب کاپیتان کاراته ایران 
پس از کســب ســه مدال طال از مجموع پنج مسابقه، عنوان برترین کاراته کا جهان در وزن ۸۴-کیلوگرم در سال های 
۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داد.پورشــیب که عناوین مختلفی در جهان و آســیا را کسب کرده است با کسب 
مدال های طال کاراته وان لیســبون۲۰۲۱ ، استانبول۲۰۲۱ و دبی ۲۰۲۰ عنوان  گرند وینری این سال ها را نیز به خود 
اختصاص داد. مراسم رسمی اعالم و اهدای جوایز گرند وینر های ۲۰۲۱ در اولین مرحله مسابقه لیگ برتر کاراته وان 

در فصل ۲۰۲۲برگزار می شود. 
کاپیتان تیم ملی کاراته پس از این موفقیت در گفت و گویی با خبرگزاری مهر اظهار داشــت: عشــق و عالقه من 
کاراته اســت و معتقدم پرچم ایران در هر میدانی باید در باالترین نقطه به اهتزاز درآید. بر همین اســاس اســت که 
بیش از حد توانم برای رســیدن به موفقیت تالش می کنم. هیچ چیز نمی تواند ســد راه من شــود و یا انگیزه من را 
 از بیــن ببرد. اینکه مردم از من توقع دارند در هر میدانی به مدال رســیده و با دســت پــر برگردم، باعث افتخار من 

است.

پورشیب، بهترین کاراته کای ۸۴ کیلوی جهان شد
قهرمان سنگین وزن کشــتی آزاد جهان گفت که مدال طالی سال ۲۰۲۱ خود را به موزه حضرت امام 

علی بن موسی الرضا علیه الّسالم تقدیم خواهد کرد.
امیرحســین زارع بعد از کســب مدال برنز المپیک ۲۰۲۰ توکیو، توانســت با شکست همه مدعیان سنگین وزن 
 جهان، مدال طالی ۱۲۵ کیلوگرم را از آن خود کند.وی ۸ هفته قبل در توکیو، در مرحله نیمه نهایی المپیک مغلوب 
گنو پتریاشویلی گرجستانی شده بود اما این بار با شکست طاها آکگول ترک، در فینال حریف نامدار گرجستانی را از 

پیِش رو برداشت و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.
امیرحسین زارع در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم از اهدای مدالش به موزه حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( 
خبر داد و گفت: الیق موزه امام رضا)ع( فقط طالست، من در بازگشت به ایران، مدال طالی جهانم را به مشهد خواهم 

برد تا ضمن زیارت امام رضا)ع(، این مدال را تقدیم موزه کنم.
»کشــتی آزاد جهان در ســنگین وزن صاحب پادشاه جدیدی شده است.«، امیرحســین زارع در واکنش به این 
موضــوع هم گفــت: ورزش قهرمانی معلوم نمی کند تا چه زمانی هســتی، اما من به دنبال این هســتم که در چند 
مسابقه جهانی و دو سه المپیک دیگر هم برای کشورم مدال بگیرم. هرچه در توان دارم به کار خواهم بست تا نتیجه 
بگیــرم. در توکیو خیلی آماده نبودم، اما اینجا آمادهِ آماده بودم و حتی منتظر کشــتی گرفتن با گیبل استیوســون 
 آمریکایی بودم، اما او اینجا نیامد و من صاحب مدال طال شدم. این سکوها باید برای من باشد، چون شبانه روز زحمت

 کشیدم.

زارع مدال طالیش را به موزه امام رضا)ع( اهدا می کند

نمایندگان اوزان 97 و ۱3۰ کیلوگرم کشــتی فرنگی ایران راهی 
فینال رقابت های جهانی نروژ شدند.

در ادامه رقابت های روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۱ در اسلو 
پایتخت نروژ، محمدهادی ســاروی در ۹۷ و علی اکبر یوسفی در وزن ۱۳۰ 
کیلوگرم راهی دیدار فینال شــدند و مهرداد مردانی در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز 
که ظهر دیروز در یک چهارم نهایی مقابل حریف خود از ارمنستان شکست 
خورده بود، با توجه به شکســت کشتی گیر ارمنستانی در نیمه نهایی مقابل 
حریفی از مولداوی، از دور رقابت ها کنار رفت تا پس از سجاد عباسپور در وزن 

۵۵ کیلوگرم، دومین حذف شده ایران در این رقابت ها باشد. 
محمدهادی ساروی دارنده مدال برنز المپیک در دیدار نیمه نهایی مقابل 
نیکولوز خاکالشویلی کشتی گیر گرجســتانی االصل از ایتالیا به روی تشک 
رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رســید و اولین فینالیست ایران 
در این رقابت ها نام گرفت. ساروی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، 
ســپس برابر آرتور سرگسیان از روسیه ۶ بر ۴ پیروز شد. وی در ادامه ملیا از 

گرجستان را ۹ بر یک برد و راهی نیمه نهایی شد.
همچنین علی اکبر یوســفی نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم ایران و دارنده 
مدال طالی زیر ۲۳ ســال جهان، آخرین نماینده ایران در سه وزن دوم این 
رقابت ها بود که در مرحله نیمه نهایی برابر یاسمانی فرناندز دارنده مدال برنز 
جهان از شیلی به روی تشــک رفت و در پایان مقابل حریف قدرتمند خود 
با نتیجه ۲ بر یک به برتری رســید و راهی فینال شــد. یوسفی پیش از این 
در دور نخست استراحت کرد، سپس مقابل اواساپیان از ارمنستان ۶ بر یک 
پیروز شد. وی در دومین مبارزه و در یک چهارم نهایی مقابل اسکار مارویک 
از نروژ به سختی و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

رقابت های فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم این رقابت ها، 
امشب برگزار می شود.

با کسب 3 طال، 3 نقره و یک برنز در مسابقات قهرمانی جهان

بهترین نتیجه مدالی تاریخ کشتی آزاد 
در 6۰ سال گذشته به دست آمد

سرویس ورزشی-
تیم ملی کشتی آزاد ایران موفق شد دومین نتیجه برتر تاریخ کشتی 
آزاد ایران از لحاظ مرغوبیت مدال را در رقابت های جهانی اسلو ۲۰۲۱ از 

آن خود کند.
رقابت های کشتی آزاد رقابت های قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۱ طی روزهای 
۱۰ لغایت ۱۳ مهرماه در شــهر اسلو نروژ برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط 
حســن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاســم پــور در وزن ۹۲ کیلوگرم و 
 امیرحســین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگــرم به مدال طال، علیرضا ســرلک در وزن 
۵۷ کیلوگــرم، امیرمحمد یزدانی در وزن ۶۵ کیلوگــرم و محمد نخودی در وزن 
۷۹کیلوگرم به مدال نقره و مجتبی گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال دست یافت.
در رده بندی تیمی نیز تیم ایران با ۱۶۲ امتیاز به عنوان ســوم دست یافت و 

تیم های روسیه با ۱۷۳ و آمریکا با ۱۶۵ امتیاز به ترتیب اول و دوم شدند.
کسب بهترین نتیجه در 60 سال گذشته

با نتایجی که در نروژ رقم خورد تیم کشــتی آزاد ایران موفق شــد دومین 
نتیجــه برتر تاریخ کشــتی آزاد ایران از لحاظ مرغوبیت مــدال را در رقابت های 
جهانــی اســلو از آن خود کنــد. بهترین نتیجــه تاریخ تیم کشــتی آزاد ایران 
تاکنــون در رقابت هــای جهانــی ۱۹۶۱ یوکوهاما رقم خورد، جاییکــه ایران با 
۵ طــالی محمد ابراهیم ســیف پور، محمدعلی صنعتــکاران، امامعلی حبیبی، 
منصور مهــدی زاده و جهان پهلــوان غالمرضا تختی، یک مــدال نقره نصراهلل 
 ســلطانی نژاد و یــک برنز حمید تــوکل به کار خــود پایان داد تــا نتیجه ای 

خارق العاده و تاریخی رقم بخورد.
تیم ملی کشــتی آزاد ایران پس از گذشت ۶۰ سال هر چند نتوانست رکورد 
تاریخی یوکوهاما را بشکند اما بهترین نتیجه تاریخ کشتی از لحاظ مرغوبیت مدال 
بعد از رقابت های جهانی یوکوهاما را طی ۶ دهه گذشــته رقم زد، جاییکه حســن 
یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحسین زارع برای ایران ۳ مدال طال گرفتند، علیرضا 
سرلک، امیرمحمد یزدانی و محمد نخودی به ۳ مدال نقره رسیدند و مجتبی گلیج 
نیز مدال برنز گرفت. به غیر از رقابت های جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما، کشتی آزاد ایران 
پیش از این تنها در ۴ دوره در سال های ۱۹۶۵ منچستر، ۱۹۷۰ ادمونتون، ۱۹۷۳ 
تهران و ۱۹۹۸ تهران موفق به کسب ۳ مدال طال شد و شاگردان درستکار پس از 
۲۳ ســال بار دیگر موفق به کسب ۳ مدال طال برای ایران شدند. کشتی آزاد ایران 
تنها در یک دوره حضور در رقابت های جهانی موفق به کســب ۵ مدال طال شده و 
در دیگر دوره ها تعداد طالهای ایران ۳ و یا کمتر از ۳ طال بوده اســت. کشتی آزاد 
ایــران در دیگر دوره های رقابت های جهانی به کمتــر از ۳ مدال طال رضایت داده 
اســت، ایران در ۸ دوره به ۲ مدال طال رسیده و در ۱۴ دوره نیز تنها به یک مدال 
طال اکتفا کرده است. آزادکاران ایران همچنین در ۱۹ دوره با احتساب رقابت های 
جهانی اوزان غیر المپیکی در ســال ۲۰۱۶، در رسیدن به مدال طال ناکام بوده اند. 
با این اوصاف کســب ۳ مدال طال، ۳ نقره و یک برنز آزادکاران ایران در رقابت های 
جهانی نروژ را می توان همطراز روزهای اوج تاریخ کشتی آزاد ایران دانست و با توجه 
به میانگین سنی بسیار خوب این نفرات، به کسب موفقیت های بیشتر طی سال های 
آتی خصوصا در المپیک ۲۰۲۴ پاریس می توان امید زیادی داشــت. موفقیت تیم 
ملی کشتی آزاد ایران در سایت اتحادیه جهانی کشتی نیز بازتاب داشت تا جایی که 
اتحادیه جهانی کشــتی با انتشار تصویر ۷ مدال آور کشتی آزاد ایران در رقابت های 

جهانی نروژ، نوشت: آینده برای ایران روشن است. 
درستکار: پای چرخه انتخابی ایستاده ام 

اما در پایان این مسابقات پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران 
گفت: صاحب اصلی پیروز ی های تیم ملی در درجه نخســت، خانواده ملی پوشان 
هستند. بیشتر کشتی گیران در خانواده های متوسط و پایین رشد کرده اند و خانواده 
آنها با مشقت و سختی از فرزندان خود حمایت کرده اند. مربیان سازنده کشتی گیران 
و مربیان فدراسیون کشــتی که با این ورزشکاران زندگی کرده اند در درجه بعدی 
اهمیت قرار دارنــد و من هم متواضعانه اعالم می کنم که کمترین نقش را در این 
پیروزی ها داشــتم و تنها مأموریت و وظیفه خــود را انجام دادم.  وی تصریح کرد: 
آمریکا با تیم اصلی خود به مسابقات جهانی آمده بود. نفرات اول و دوم و سوم تیم 
روسیه هم که از نظر فنی، هیچ تفاوتی با هم ندارند. باید قبول کرد که ما از روس ها 
و آمریکا عقب هســتیم. ما در برخی وزن ها واقعاً مشکل داریم که نیازمند حمایت 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در برگزاری اردوهای بین المللی هســتیم. اگر 
کشتی گیران ما به مسابقات بین المللی بیشتری اعزام شوند، بهتر رصد خواهند شد.  
درستکار در مورد چرخه انتخابی تیم ملی اظهار داشت: چرخه انتخابی تیم ملی به 
پویا بودن کشــتی کمک خواهد کرد و من هم مجبور شدم کار را ادامه دهم. هیچ 
چیزی بهتر از اجرای عدالت نیســت. من نیز پای انتخابی ایستاده ام و به آن اعتقاد 
دارم. یزدانی و زارع اگر در چرخه انتخابی باشــند برای خودشان و برای آنهایی که 
پشت شــان مانده اند خوب است و انگیزه می دهد. کامران قاسم پور دقیقاً به همین 

شکل باال آمد.

مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر

سومین برد متوالی تیم ملی فوتبال با برتری برابر امارات
اسکوچیچ: االن زمان خوشحالی نیست، باید کره جنوبی را هم شکست دهیم 

صفحه ۹
 شنبه ۱7 مهر ۱۴00
۲ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۵۸

پیام تشکر رهبر معظم انقالب 
از پهلوانان افتخارآفرین تیم ملی کشتی ایران

صعود ساروی و یوسفی 
به فینال کشتی فرنگی قهرمانی جهان 

در پی افتخارآفرینی پهلوانان کشــتی کشورمان در رقابت های 
 کشــتی آزاد قهرمانــی جهان و کســب مدال های طــال و نقره

رهبر انقالب اسالمی در پیامی از آنان تشکر کردند.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
پیروزی افتخارآفرین پهلوانان کشتی گیرمان، همه بخصوص جوانان کشور 

را شاد کرد. صمیمانه از آنها تشکر می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۲ مهر ۱۴۰۰

جدول رده بندی گروه اول آسیا

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

133005059. ایران

232103127. کره جنوبی

12-3302112. امارات

12-4302101. لبنان

22-5302103. عراق

21-6301224. سوریه

جدول رده بندی گروه دوم آسیا
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

133007169. استرالیا

233005149. عربستان

13-3310212. ژاپن

23-4310224. عمان

33-5310236. چین

40-6300337. ویتنام

آگهي دعوت از بستانکاران
 شرکت ساختماني مسکن وسازه سهامي خاص )درحال تصفیه(

به شماره ثبت ۸0۲۹0 وشنا سه ملي ۱0۱0۱۲۴۹7۹۲
)نوبت دوم(

پیرو آگهي انحالل منتشره در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۹۰ مورخ ۹۳/۸/۱۰ و روزنامه کثیراالنتشارکیهان 
ماموریت  مدت  تمدید  نوبت  سه  به  مربوط  آگهي  انتشار  به  توجه  با  و   ۱۴۰۰/۶/۷ ۲۲۸۲۷مورخ  شماره 
 ۹۸/۵/۲۶ مورخ  وشماره۲۱۶۷۷  مورخ۹۶/۲/۲۸   ۲۱۰۲۶ شماره  ترتیب  به  رسمي  روزنامه  در  مدیرتصفیه 
وشماره ۲۲۰۷۰مورخ ۹۹/۱۰/۱ و روزنامه کثیراالنتشار کیهان به ترتیب در شماره ۲۲۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ 
و شماره۲۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ و شماره ۲۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ در اجراي ماده ۲۲۵ قانون تجارت بد 
ینوسیله ازکلیه بستانکاران، اشخاص و موسسات اعم ازحقوقي و حقیقي، ادارات دولتي و شرکتهاي عمومي و 
خصوصي که ادعایي علیه این شرکت دارند دعوت مي شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهي به 
نشاني محل تصفیه شرکت واقع در تهران خیابان وحید دستگردي)ظفر(-کوي تخارستان شماره۱۶ کد پستي 
۱۹۱۸۷۸۳۴۱۴ مراجعه و ادعاي خود را کتبا و منضم به مستندات با اخذ رسید به مدیریت تصفیه شرکت 
تسلیم نمایند. در غیر اینصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. این آگهي در سه نوبت به فاصله یک 
ماه در روزنامه کثیراالنتشار شرکت درج مي گردد همانگونه که در روزنامه رسمي به ترتیب در شماره ۲۱۷۹۶ 

مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ و شماره ۲۱۸۲۱ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ و شماره ۲۱۸۴۵مورخ ۹۸/۱۲/۲۱ منتشر شده است.

دارا افتخاري
مدیر تصفیه شرکت ساختماني مسکن وسازه سهامي خاص
                                              )در حال تصفیه(

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کمیسیون تشــخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در استان کردســتان 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 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 ســه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه 

قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

هیمن محمدی بهرام - سرپرست معاونت امالک و حقوقی

مساحت )متر مربع(محل وقوعتاریخنوعیتشماره رای
پالک ثبتی

YXنقاط

۴۱۱۷سقز )کانی نیاز(۱۴۰۰/۶/۳۱غیرموات۱۷۷۵

۴۰۱۳۸۶۰/۸۶۶۱۷۰۶۴/۲۶۱
۴۰۱۳۷۷۰/۶۲۶۱۶۹۵۹/۰۱۲

واقع در قسمتی از 
پالک ثبتی ۶ اصلی 

کانی نیاز

۴۰۱۳۷۹۲۰/۲۷۶۱۶۹۳۹/۱۰۳

۴۰۱۳۸۸۰/۱۴۶۱۷۰۴۵/۸۵۴

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
کالســه   1400/7/4 مورخــه   140060309001001111 شــماره  رای  برابــر 
1400114409001000117 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی گل بانو غیاثوند فرزنــد قیصر کد ملــی 4323646917 صادره قزوین 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 47/79 مترمربع پالک 86 اصلی بخش 4 شمالغرب قزوین 
که در سهم مالک متن قرار گرفته گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/3

شعبان عسکری
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین

تاریخ انتشار آگهی 1400/07/17           شماره ثبت: 293285 شناسه ملی: 10103301737 
شرکت تعاونی: مصرف کارکنان صنایع شهید شیرودی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
بدینوســیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول که راس ساعت 08:00 صبح روز شنبه مورخ 1400/08/15 در محل اصلی شرکت 
واقع در اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک حکیمیه، 
خیابان دماوند، بلوار شــهید حســین خلعتبری)تلو(، پالک 0، طبقه همکف تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند. دستور جلسه: تغییر محل نشانی)در یک واحد ثبتی(
هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان صنایع شهید شیرودی

تاریخ انتشار آگهی 1400/07/17        شماره ثبت: 293285 شناسه ملی: 10103301737 
شرکت تعاونی: مصرف کارکنان 

صنایع شهید شیرودی 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
نوبت اول که راس ســاعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1400/08/15 در محل اصلی 
شــرکت، واقع در استان تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله 
شهرک حکیمیه، خیابان دماوند، بلوار شهید حسین خلعتبری)تلو(، پالک 0، طبقه همکف 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1- استماع گــزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان 2- انتخاب اعضا 
اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرســان 3- تصویب ترازنامه و حساب سود 

و زیان منتهی به سال مالی 1399، 4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی
* داوطلبان تصدی ســمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده)9( دستورالعمل 
موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل 

دفتر تعاونی نمایند.
هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان صنایع شهید شیرودی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مفاخر 
پزشکی ایرانیان ثبت ۲۴۴7۸ )سهامی خاص( شناسه ملی ۱0۸60۸۹۳۹۸۲

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت مفاخر پزشــکی ایرانیان)ســهامی خاص( دعوت به عمل 
می آید که در تاریخ 1400/7/30 در ســاعت 9 صبح در دفتر شــرکت واقع در اهواز- کمپلو- بلوار 
قدس)لشگر(- نبش سروش شمالی- مرکز تصویربرداری شرکت مفاخر پزشکی ایرانیان- کد پستی 
6153973152 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1- گزارش 
عملکرد کاری و مالی توسط مدیرعامل و بازرس 2- تعیین اعضای هیئت مدیره 3- انتخاب بازرس 

4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.
رئیس هیئت مدیره

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین پالک 7 الی 2845/16 
بخش 1 اهواز در اجرای قانون ثبت موضوع تصرفات ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و شرکا با توجه به اینکه پالک مرقوم در جریان ثبت بوده. 
لذا بنا به درخواست متقاضی آگهی تحدید حدود اختصاصی آن منتشر و به 
اطــالع مالک و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رســاند که عملیات 
تحدید حدود و نقشه برداری در ساعت ده صبح روز شنبه مورخ 1400/8/8 
در محل انجام و شروع خواهد شد. اعتراض نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
با توجه به ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت ســی 
روز پذیرفته می شــود و معترض موظف است که ظرف مدت یکماه به دفتر 

دادگاه مراجعه و جریان واخواهی خود را پیگیری نماید. 
تاریخ انتشار: 1400/7/17 

نصرت اهلل
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

م الف5/۱۲۴۴

آگهی اخطار افراز
نظر به اینکه: آقای علی بمان دهقان بنادکی حســب دادخوست تقدیمی درخواست 
افراز سهمیه خود از پالک 12199 بخش 13 یزد را نموده اند و به موجب درخواست 
وارده 13060 مورخ 1400/6/17 اعالم نموده اند که اقامتگاه مالکین مشاعی معلوم 
نیســت لذا از طریق صدور آگهی به اســتناد ماده 6 آیین نامه قانون افراز و فروش 
امالک مشاع به اشخاصی که در پالک فوق ذینفع هستند اعالم می گردد که افراز 
سهمی خواهانها از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 1400/9/7 در محل وقوع 
ملک مرقوم به عمل خواهد آمد لذا کلیه افراد ذینفع می توانند در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند و چنانچه اظهارنظری دارند به نماینده و نقشه بردار اعزامی ابراز 
دارند. ضمنا عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شــد. این آگهی مطابق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا و به کلیه افراد ذینفع ابالغ 

و در یک نوبت انتشار می گردد. تاریخ انتشار: 1400/7/17
مجتبی شبانی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهریز

آگهی اخطار افراز
نظر به اینکه: آقای تقی تقی زاده مروست حسب دادخواست تقدیمی درخواست افراز 
سهمیه خود را از پالک 4846 بخش 34 یزد را نموده اند و به موجب درخواست وارده 
14844 مورخ 1400/7/4 اعالم نموده اند که اطالعی از آدرس مالکین مشــاعی در 
دسترس نیســت لذا از طریق صدور آگهی به استناد ماده 6 آیین نامه قانون افراز و 
فروش امالک مشــاع به اشخاصی که در پالک فوق ذینفع هستند اعالم می گردد 
که افراز سهمی خواهان ها از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/10/11 در محل 
وقوع ملک مرقوم به عمل خواهد آمد. لذا کلیه افراد ذینفع می توانند در محل وقوع 
ملک حضور بهم رسانند و چنانچه اظهار نظری دارند به نماینده و نقشه بردار اعزامی 
ابــراز دارند. ضمنا عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شــد. این آگهی 
مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و به کلیه افراد ذینفع 

ابالغ و در یک نوبت انتشار می گردد.
تاریخ انتشار: 1400/7/17

ایوب دهقان بغدادآبادی
 کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان مهریز

اخطاریه دفترخانه
خانــم شــارلوت فورنیه شــغل خانــه دار اقامتــگاه و 
 آدرس مجهول المــکان در اجــرای دادنامــه شــماره

 576- 1399/6/23 شــعبه 256 تهران از شــما دعوت 
می گردد جهت ثبت و اجرای طالق حسب دادنامه صادره 
از دفترخانه طالق 21 شهرری خ 24 متری کوچه مسلم 
بــن  عقیل)ع( پ 81 تلفن 55920175 ظرف مدت یک 
هفتــه پس از رویت این برگه مراجعه نمایید در غیر  این 

صورت طالق بدون حضور شما ثبت می گردد.

سردفتر طالق ۲۱ شهرری

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

1750سنندج )قار(1400/7/11غیرموات1789

3904859/05686646/521
3904861/30686558/922

واقع در قسمتی از 
پالک ثبتی

3904842/80686562/523
3904841/56686584/634

هیمن محمدی بهرام- سرپرست معاونت امالک و حقوقی

آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 
احداث دو دستگاه مخزن سوخت ۱000 مترمکعبی

شــرکت آب و نیروی ماهتاب کیش در نظر دارد، انجام عملیات احداث دو دستگاه مخزن 
سوخت 1000 مترمکعبی به مبلغ حدود 175 میلیارد ریال را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. از پیمانکاران دارای حداقل رتبه 4 ســاختمان و ابنیه و 4 
تأسیسات و تجهیزات و ســابقه دو کار مشابه دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به دریافت 
اسناد مناقصه، نامه درخواســت، تصویر گواهینامه معتبر و خالصه سوابق کاری خود را حداکثر تا 
تاریخ 1400/7/20 به مشاور طرح به آدرس info.zaskish@gmail.com ارسال نمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان معاونت مهندسی ناجا به شماره ثبت ۳۴0۲۳۸

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که روز چهارشــنبه مورخ 1400/7/28 ساعت 14 در محل مسجد 
کمیل ستاد فرماندهی ناجا واقع در اتوبان کردستان- خیابان یاسمی ستاد فرماندهی 
ناجا برگزار می گردد، شــخصا یا نماینده ای از طرف خود که به صورت کتبی معرفی 

می نمائید حضور بهم رسانند.
هیئت مدیرهدستور جلسه: تمدید مدت فعالیت تعاونی

آقای منصور شعبانی
حســب مفاد ماده 35 قانون امور گمرکی به جهت ضبط کاالی موضوع قبض انبار 
1999513 مورخ 1399/9/19 در صورت اعتراض ظرف مدت 2 ماه از تاریخ آگهی 
به مرجع قضایی محل مراجعه و مراتب را با ارائه گواهی به این گمرک اعالم نمایید. 

در غیر اینصورت اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
ابوالقاسم یوسفی نژاد
ناظر محترم گمرکات استان گیالن و مدیرکل گمرک بندرانزلی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت گروه پزشکی اراک )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۱۵6۸۳ و شناسه ملی ۱0۱00۵7660۹
منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳0

 بدینوســیله بــه اطــالع کلیــه ســهامداران می رســاند مجمع عمومــی عادی 
 بــه طــور فوق العــاده صاحبان ســهام شــرکت در ســاعت 10 روز پنجشــنبه 
مورخ 1400/07/29 در محل دفتر مرکزی شــرکت مادر تخصصی سالمت باباسینا 
واقع در تهران خیابان کریم خان زند- خیابان شهید گالبی- ساختمان بنیاد علوی- 

شماره 12 طبقه 2 برگزار می شود.
لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود در مجمع مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- اســتماع گزارش حسابرس مســتقل و بازرس قانونی و هیئت مدیره و بررسی و 
تصمیم گیری نسبت به ترازنامه صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد 

برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
2- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت.
4- تصویب برنامه و بودجه سال 1400

هیئت مدیره گروه پزشکی اراک5- سایر موارد امور بازرگانی شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه

شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه )سهامی خاص( 
در نظــر دارد مقــدار 100 هکتار از اراضــی آبی خود را در واحد کشــاورزی 
شهرستان صحنه جهت کشت پیاز از طریق مزایده واگذار نماید لذا از شرکت ها 
و اشخاص واجد شــرایط دعوت بعمل می آید جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده 
و ارائه پیشــنهاد حداکثــر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه 1400/07/25 به 
آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و پیشــنهاد خود را در پاکت دربسته ارسال 

نمایند.
1- کرمانشاه- چهارراه بسیج- پشت مسجد غدیر- برج ماد طبقه 6 واحد 22 
کد پستی: 6715617498 تلفن 08338224765، 2- کرمانشاه- شهرستان 
صحنه بلوار امام)ره( پشت اداره آب و فاضالب تلفن 0834832276 شرکت 
کشــت و صنعت بازوی کشــاورز در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها 

بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

آگهی مزایده مشارکت در کاشت اراضی آبی

یادی از شهید مدافع حرم رضا مالیی
نبرد با شمر زمانه

شــهید مدافع حرم رضا مالیی سال ۱۳۳۶ 
در روستای چاه نصیر اســتان کرمان متولد شد. 
در دوران دفــاع مقدس راهــی جبهه های نبرد 
حق علیه باطل شــد اما شــهادت نصیبش نشد. 
وی معلم بازنشســته بود، اما برای رســیدن به 
شــهادت هیچ گاه از پا ننشســت. حاج رضا که 
به گفته همسرش، خواب شــهادت را دیده بود، 
با در گرفتن جنگ در منطقــه و تهدید زندگی 

مســلمانان و حرم آل اهلل، فرصت را غنیمت شمرد و داوطلبانه به جبهه مقاومت 
پیوســت و لباس رزم برای دفاع از حرم را پوشید. وی سرانجام در غروب اربعین 
سیدالشــهدا علیه السالم، مصادف با ۱۰ آذر ۱۳۹۴ به آرزوی دیرین خود رسید 
و جام شهادت را نوشید. شهید مدافع حرم رضا مالیی در وصیت نامه اش نوشته 
بود: »از خداوند می خواهم زندگی مرا مانند زندگی محمد و آل محمد بگرداند و 
مرگ مرا مانند مرگ محمد)ص( قرار دهد. از خدا می خواهم مرا به عنوان سرباز 
والیــت قرار دهد و از همه می خواهم پیرو خط والیــت بوده و گوش به فرمان 
ولی فقیه باشند همچنین از مسئولین درخواست دارم که گوش به فرمان والیت 
باشــند تا اینکه آسیبی به نظام و مملکت نرسد و اتحاد را در این بحران و زمان 
داشــته باشند وگرنه بزرگ ترین آسیب و آفت است. »یا اباعبداهلل انی سلم لمن 
ســالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه« دین مقدس اسالم حد و مرزی 
ندارد و از این بابت این مســیر را انتخاب نمودم و حال بایســتی بصیرت داشته 
باشیم. شمر زمانه آمریکا و اسرائیل و خائنین به اسالم یعنی عربستان ماهیتشان 

را مشخص نموده اند. بر سنگ قبرم حک کنید: شهید راه کربال مدافع حرم«.

حدیث دشت عشق


