
ورزشی 

سرویس ورزشی-
پرونــده دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال با 
پیروزی تیم های پرسپولیس و آلومینیوم اراک بسته 

شد.
در ادامه هفته دوم مســابقات لیگ برتــر فوتبال ایران 
دیــروز چهارشــنبه دو بازی دیگــر برگزار شــد. در تهران 
تیم های پرسپولیس تهران و نساجی مازندران به مصاف هم 
رفتنــد کــه در پایان این بازی با نتیجه دو بر یک به ســود 
پرسپولیس خاتمه یافت. در این دیدار مهدی عبدی بازیکن 
مازندرانی)۴۲ و ۶۳( برای پرسپولیس و کریم اسالمی )۴۹( 
برای نساجی گلزنی کردند. به این ترتیب پرسپولیس دومین 
برد متوالی خود را کســب کرد و ۶ امتیازی شد تا با گل زده 
بیشــتر نسبت به استقالل در رده ســوم جدول قرار بگیرد. 

نساجی هم با این باخت ۳ امتیازی باقی ماند. 
در این بازی که از ســاعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی تهران 
آغاز شــد، پرســپولیس قهرمان پنج دوره گذشته مسابقات 
لیگ نمایش ضعیف و کســل کننده ای داشــت و نتوانست 
آنطور که باید و شاید دروازه نساجی را تحت فشار قرار بدهد.
تیم نســاجی با هدایت ســاکت الهامی بازی از باال و پِِرس 
تیم پرســپولیس را در دستور کار داشت تا مدافعان این تیم 
 نتواننــد بازی  ســازی کنند که در اجرای ایــن برنامه موفق 

بود.
تنها موقعیــت خطرناک پرســپولیس در دقیقه ۳۰ و 
روی یک ضربه کاشته به دســت آمد. در این صحنه، کریم 
اسالمی مهاجم نساجی که برای دفاع به محوطه جریمه این 
تیم بازگشــته بود، قصد دفع توپ را داشــت که ضربه او با 
اختالف اندک از باالی دروازه به کرنر رفت. در حالی که نیمه 
نخست با نتیجه تساوی در حال اتمام بود، نفوذ پرسپولیس 
از ســمت چپ به پاس رو به جلوی وحید امیری به مهدی 
عبدی ختم شــد و این مهاجم هم توانســت دروازه نساجی 

را باز کند.

برخالف نیمه نخســت، بازی در نیمه دوم جذاب تر و با 
موقعیت های بیشتری دنبال شــد. نساجی در همان دقایق 
ابتدایی روی اشتباه مدافعان پرسپولیس به گل تساوی رسید. 
کریم اسالمی مهاجم نساجی موفق شد پاس ارسالی مرتضی 

منصوری را با ضربه سر وارد دروازه حامد لک کند.
گل محمدی سرمربی پرســپولیس بعد از دریافت گل 
تساوی دست به تعویض زد و سیامک نعمتی و سعید آقایی 
را وارد زمین کرد تا سرخپوشان بازی روانتر و هجومی تری 
را به نمایش بگذارند. وحید امیری به خط حمله اضافه شــد 
و نعمتی هم در حمالت سمت راست پرسپولیس تاثیرگذار 
ظاهر شد. همین تاکتیک در دقیقه ۶۳ جواب داد و پاس در 
عرض نعمتی با پاس رضا اســدی به مهدی عبدی رسید و 
مهاجم سرخپوشــان دومین گل را برای پرسپولیس به ثمر 
رســاند. یک دقیقه پیش از این گل، عیسی آل کثیر مهاجم 

پرســپولیس با یک ضربه فنی و زیبا تیرک دروازه نساجی را 
به لرزه درآورده بود.

نساجی بعد از دریافت گل دوم فرصتهایی برای جبران 
نتیجه داشــت. در دقیقه ۷۶ شــوت محکم حسن نجفی با 
واکنش حامد لک به کرنر تبدیل شــد. با نزدیک شــدن به 
دقایق پایانی بازی، پرســپولیس تدافعی تر شد و نساجی با 
حمالت بیشتری دروازه تیم حریف را تحت فشار قرار داد اما 
 در گلزنــی مجدد ناکام ماند تا بازی با همان نتیجه ۲ بر یک

تمام شود.
امیــر عرب براقی داور این مســابقه به ایوب کالنتری و 
مسعود شــجاعی از نساجی و عیسی آل کثیر، مهدی ترابی 

و یحیی گل محمدی از پرسپولیس کارت زرد نشان داد.
پیروزی باارزش آلومینیوم برابر فوالد

در دیگر بازی دیروز تیم آلومینیوم در اراک توانســت با 

نتیجه ۳ بر صفر فوالد خوزستان را شکست دهد. تیم فوالد 
 بعد از اینکه لیگ بیست و یکم را با شکست خانگی سه بر یک
مقابل پرســپولیس شروع کرد دیشــب مقابل آلومینیوم در 
اراک به میدان رفت؛ تیمی که در گام اول در خانه پدیده به 

تساوی بدون گل رضایت داده بود. 
شاگردان رســول خطیبی برای کســب اولین پیروزی 
فصل در اراک، بدون ساســان حســینی و امیرهوشمند، دو 
بازیکنان امیدشان که سه جلسه محروم شده اند، وارد زمین 
شــدند. نیمه اول این دیدار بــدون اینکه موقعیت خاصی را 
روی دروازه ها شــاهد باشــیم با نتیجه مساوی بدون گل به 
پایان رسید. در نیمه دوم بازی این آلومینیوم بود که توسط 
علیرضا نقی زاده )دقیقه 5۹( گل اول را به ثمر رســاند. در 
ادامه کار تالش فوالد برای به تساوی کشاندن بازی حاصلی 
نداشــت و آریا کیا و علی فاتح دو گل دیگر در دقایق پایانی 
برای آلومینیوم زدند تا شاگردان خطیبی صاحب اولین برد 

فصل شوند.

*در ســومین روز از ثبت نام کاندیداهای عضویت در کمیســیون ورزشکاران 
کمیته ملی المپیک ۱۳ورزشکار دیگر ثبت نام کردند و در کل تعداد کاندیداها 
در پایان سومین روز ثبت نام به ۲۱ نفر رسید. انتخابات دومین دوره کمیسیون 
ورزشکاران کمیته ملی المپیک روز جمعه ۲۱ آبان ماه در آکادمی ملی المپیک 

برگزار می شود.
*در راستای تصویب اساسنامه فدراسیون هایی که مجامع انتخاباتی را پیش رو 
دارند، شنبه هشتم آبان، مجمع فوق العاده پنج فدراسیون دیگر برگزار می شود. 
مجمع فوق العاده فدراســیون های شــنا، دانش آموزی، تیرانــدازی، تکواندو و 
نابینایان از ساعت ۱۰ صبح شنبه هفته آینده در آکادمی ملی المپیک برگزار 
می شود و این مجامع به صورت وبیناری خواهد بود تا اساسنامه فدراسیون ها 

به تصویب اعضا برسد.
*مسابقات جهانی کیک بوکسینگ واکو اواخر مهرماه در »جزلو« ایتالیا برگزار 
شــد و امید احمدی صفا ملی پــوش وزن 5۱- کیلوگرم رشــته فول کنتاکت 
کشــورمان با غلبه بر حریفی از ترکیه به دیدار نهایی راه یافت. احمدی صفا با 
وجود فینالیست شدن در این مسابقات، در دیدار نهایی مقابل حریف قزاقستانی 
بوکسینگ را  حاضر نشــد و شنیده می شود بدون هماهنگی اردوی تیم کیک 

ترک و راهی کشور آلمان شده است.
*تیشه گران رئیس فدراسیون ناشنوایان از کمک یک میلیارد تومانی شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برای باز سازی خوابگاه، آمفی تئاتر، ساختمان 

اداری و سالن غذاخوری مجموعه ورزشی ناشنوایان خبر داد. 

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم محمد ظهیری
مهربان و بخشنده

شهید مدافع حرم محمد ظهیری، دهم بهمن  
سال ۱۳۶۸ به عنوان سومین فرزند در منطقه منبع 
آب اهــواز به  دنیا آمد و بعــد از برادرانش مهدی و 
احمد دوباره شادی را برای خانواده به  ارمغان آورد. 
پدرش رمضان نام دارد کــه جانباز و رزمنده دفاع 
مقدس است. در مهر سال ۱۳۹۴ برای دفاع از حرم 
حضرت زینب کبری)س( و حضرت رقیه)س( عازم 

ســوریه شد و روز جمعه اول آبان  ســال ۱۳۹۴ مصادف با تاسوعای حسینی سال 
۱۴۳۷ هجری قمری در حلب ســوریه به شــهادت رســید. پیکر مطهرش پس از 
انتقال به خوزســتان، ظهر روز جمعه هشتم آبان  با حضور اقشار مختلف مردم بعد 
از نمازجمعه اهواز تشییع شد و سپس در حرم حضرت علی بن مهزیار اهوازی در 
جوار هشــت شــهید گمنام دوران دفاع مقدس آرام گرفت. یاسین ظهیری برادر 
شهید محمد ظهیری می گوید: »برادرم خیلی شوخ طبع بود و این ویژگی او را همه 
خانواده و دوستانش به یاد دارند.مهربان بودن یکی دیگر از ویژگی های شهید محمد 
ظهیری است، آن قدر با محبت و رئوف بود که هر کاری از او می خواستیم برایمان 
انجام می داد. برادرم خیلی بخشنده و برای همه دلسوز بود و در حد توان به من و 
دوســتانش از همه لحاظ به ویژه از نظر مالی کمک می کرد. همه اخالق و رفتارش 
خوب بود، اگر کســی مشکل مالی داشــت و نمی توانست به او کمک کند در حد 
تــوان کارهایی انجام می داد تا بتواند در جهت رفع آن گرفتاری قدم بردارد. محمد 
ویژگی های خوب زیادی دارد که یکی از مهم ترین آنها یاری رساندن به مردم است 

و این مسئله را چندین بار مشاهده کردیم.«

حدیث دشت عشق

۴ ایرانی نامزد 
کسب عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا 
ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( نامزدهای نظرسنجی بهترین لژیونر 
هفته گذشــته فوتبال آسیا را معرفی کرد که اسامی مهدی طارمی، سردار آزمون، 
 AFC علی قلی زاده و اللهیار صیادمنش در میان گزینه ها دیده می شــوند. ســایت
درخصوص این بازیکنان نوشت: پس از پیروزی در لیگ قهرمانان اروپا مقابل میالن، 
طارمی در بهترین شــرایط خود به سر می برد و در دیدار لیگ برتر پرتغال مقابل 

توندال، هت تریک خیره کننده ای از خود ثبت کرد. 
آزمون ۹ دیدار برای تیم ملی ایران و زنیت گلی نزد و تحت فشار بود، اما روز 
یکشــنبه نمایشــی هیجان انگیز ارائه کرد. او دو گل زود هنگام به ثمر رساند، یک 
پنالتی به دســت آورد تا زنیت،  شکستی ســنگین بر رقیب خود یعنی اسپارتاک 

تحمیل کرد.
 قلی زاده با یک گل، یک پاس گل و رقم زدن ســومین پیروزی متوالی شارلوا 

در لیگ بلژیک، همچنان نامش را در میان گلزنان می بیند. 
دو بازی کامل ظرف ۷۲ ســاعت برای هر بازیکن یک چالش است، اما به ثمر 
رســاندن گل پیروزی بخش تیم در هر دو مســابقه، احساسی رضایت بخش برای 
مهاجمی ۲۰ ساله همانند صیادمنش محســوب می شود؛ کسی که درخشش در 
فوتبال اوکراین رشد می کند. هوانگ هی چان )ولورهمپتون، کره جنوبی(، جکسون 
اروین )ســن پائولی، استرالیا(، تاکوما آســانو )بوخوم، ژاپن(، ریوتا موریوکا )شارلوا، 
ژاپن(، کیوگو فوروهاشــی )سلتیک، ژاپن( و ایاز عثمان )یونیکوس، سوریه(، سایر 

نامزدهای عنوان بهترین لژیونر هفته قاره کهن هستند.

پاسخ تند ستاره مسلمان به روزنامه انگلیسی 
نشــریه ســان انگلیس درخصوص درگیری پوگبا و سولسشر مطلب نوشت و 
مدعی شد که این بازیکن می خواهد پس از باخت به لیورپول، یونایتد تیم را ترک 
کند.سان نوشت که پوگبا دیگر نمی خواهد با یونایتد تمدید کند و به علت شکست 
مقابل لیورپول، مذاکرات متوقف شــده است. پوگبا به خبر سان واکنش نشان داد 
و آنها را دروغ گو خطاب کرد و نوشت: شما با انتشار چنین اخبار غیرواقعی به فکر 
تیتر خودتان هستید. پوگبا پیش از این نیز بارها به اخبار سان انگلیس که معروف 
نشــریه زرد انگلیسی هاست، واکنش نشان داده بود. ستاره منچستریونایتد نوشت: 
مطبوعــات می خواهند با اخبار ۱۰۰ درصد جعلی بحــث و جدل ایجاد کنند. به 
خاطر احترام به مربی، تیم و هواداران منچستریونایتد است که چنین کاری انجام 
می دهم. می خواهم پیامی واضح برای شما بفرستم که هر چه کمتر بخوانید، بهتر 

هستید. آنها شرم ندارند و هر چیزی را بدون مبنا می گویند.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه 
درباره حواشی اخیر فدراسیون فوتبال

ســخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره احتمال عقد قرارداد فدراسیون 
فوتبال با یک شرکت اســرائیلی ارائه کرد. ورود سیستم کمک داور ویدئویی 
)VAR( به کشورمان برای دیدار تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی، در هفته های 
گذشته حاشیه های زیادی ایجاد کرده است. برخی رسانه ها از ارتباط شرکت 
مورد نظر با کشور اســرائیل نوشتند که این موضوع، در نشست خبری امروز 
)چهارشنبه( سخنگوی قوه قضائیه هم مطرح شــد. ذبیح اهلل خداییان درباره 
ارتباط شــرکت تأمین کننده تجهیزات ورودی به کشــور از ســوی شرکتی 
اســرائیلی اظهار داشــت: این موضوع به فدراســیون فوتبال مربوط اســت. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون های کشورهای مختلف را به استفاده از 
سیستم VAR در مسابقات انتخابی جام جهانی ملزم کرده و اگر فدراسیونی از 
این سیستم استفاده نکند، با محرومیت مواجه می شود. سخنگوی قوه قضائیه 
در ادامه تصریح کرد: فدراســیون فوتبال کشــورمان هم برای اجاره دستگاه، 
قراردادی با شــرکتی بلژیکی منعقد کرد. گزارش شده که عوامل این شرکت، 
یهودی هســتند و ممکن اســت با رژیم اشــغالگر قدس مرتبط باشند. هنوز 
پرونده ای در مراجع قضایی در این باره تشــکیل نشده، اما نهادهای امنیتی و 
اطالعاتی این موضوع را بررســی می کنند و اگر پرونده به دستگاه های قضایی 

ارجاع شود، بررسی های الزم صورت می گیرد.
میثاقیان: می دانستم یک روز برمی گردم

اکبر میثاقیان ســرمربی شهرخودرو در حاشیه تمرین چهارشنبه تیمش 
درخصوص اینکه چرا ســرمربی گری تیم شهرخودرو را پذیرفته است؟ اظهار 
کرد: آقای مهاجری در تیم خیلی زحمت کشــیدند. مشکالتی در تیم وجود 
دارد که باید حل شــود. بازیکنان از شرایط خود ناراضی هستند و باعث شدند 
با باشــگاه به اختالف بیفتند. باید ما خوش بین باشیم و فوتبال همین است. 
امیدوارم ما تالش های آقای مهاجری را ادامه دهیم. این تیم هم مثل ابومسلم 
است و مطمئنم روزهای خوبی خواهیم داشت. ما زمانی که این تیم را به لیگ 
برتر آوردیم، می دانســتیم که یک روز بعد از جدایی از تیم قرار است به جمع 

تیم برگردیم.
علیرضا منصوریان همچنان درگیر کرونا 

تیم فوتبال نفت آبادان که در دو بازی ابتدایی لیگ بیســت و یکم، علیرضا 
منصوریان را به دلیل ابتال به کرونا در اختیار نداشــت، همچنان به دلیل مثبت 
بودن تســت دوم این مربی، نمی تواند از حضــور منصوریان روی نیمکت تیم 
بهره مند شود. این مربی همچنان در قرنطینه خانگی به سر می برد.نفت آبادان 
که در دو بازی اول، نتوانست امتیازی را در کارنامه فصل جدید خود ثبت کند، 
امیدوار است در سومین دیدار خود هم منصوریان را داشته باشد و هم اولین برد 
خود را جشن بگیرد. منصوریان قرار است، مجددا در روزهای پایانی هفته جاری 
تست دهد تا در صورت منفی شدن آن، به جمع تیمش در آبادان پیش از بازی 
با فجرسپاسی اضافه شود. البته منصوریان پیش از این، با سه جلسه محرومیت 
از سوی کمیته انضباطی مواجه شده بود و اگر به بازی به فجرسپاسی هم برسد، 

نمی تواند از روی نیمکت تیم خود را هدایت کند.
بازگشت مربی سازنده به فوتبال کشور 

مربی ســازنده و نام آشــنا با قبول هدایت یک تیم دسته دومی به عرصه 
مربیگری فوتبال کشور برگشت. غالمحسین پیروانی که در سال های نه چندان 
دور، بازیکنان زیادی را از تیم فجر شهیدسپاسی شیراز به فوتبال کشور معرفی 
کرد، پس از چند ســال دوری با قبول ســرمربیگری تیم ایمان سبز شیراز به 

این عرصه بازگشت.
افشاگری عسگری از محرومیت یک داور متخلف 

عسگری رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون فوتبال در مورد اینکه صالحی 
مدعی شده برخی داوران دالل دارند و ابالغ هایی می گیرند، عنوان کرد: قطعا اگر 
بخواهند یک داور را بخرند این کار یک کار سازماندهی شده و تشکیالتی است 
و کار یک نفر نیست.وی در مورد اینکه در زمان ریاست او در کمیته داوران هم 
چنین مسائلی وجود داشت یا نه اظهار داشت: متأسفانه شاهد چنین قضیه ای 
بودیم و وقتی با شواهد و مدارک متوجه تخلف داور شدیم، آن داور را از فوتبال 
کنار گذاشــتیم. من آن داور را از فوتبال کنار گذاشــتم اما برای حفظ حرمت 
خودش و جامعه داوری این مسئله را رسانه ای نکردم. رئیس اسبق کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال در مورد اینکه آن داور در چند بازی مرتکب تخلف شده بود، 
گفت: دیگر نمی توان گفت که فــالن داور که تخلف کرده در یک بازی چنین 
کاری کــرده یا چند بازی، وقتی فردی دزدی می کند، ممکن اســت هر وقت 
فرصت چنین کاری را داشــته باشد آن کار را انجام بدهد. داوری هم که تخلف 

کرده ممکن است هر وقت شرایط را مهیا ببیند چنین کاری کند.
خلیل زاده یک سال دیگر در الریان ماندنی شد 

شــجاع خلیــل زاده مدافع تیم ملی کشــورمان که در تیــم الریان قطر 
توپ می زند، برای یک ســال دیگر قرارداد خود با این باشــگاه را تمدید کرد. 
خلیل زاده فصل گذشــته با قراردادی دو ساله از پرسپولیس راهی تیم الریان 
 قطر شــده بود و به این ترتیب فصل آینده نیــز در تیم قطری حضور خواهد 

داشت.

ثبت نام غیرقانونی 
از نامزدهای انتخابات ۱۰ فدراسیون ورزشی! 

ثبت نام از نامزدهای انتخابات ۱۰ فدراســیون  ورزشی با توجه به 
اینکه قبل از تصویب اساسنامه جدید و دستورالعمل شرایط اختصاصی 
نامزدها در مجامع  فدراســیون های ورزشی مربوطه انجام شده است، 
غیرقانونی است و در صورت ورود دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

۱۹ تیرماه بود که از ســوی معاون اول ســابق رئیس جمهوری، اساسنامه 
جدید فدراســیون های ورزشی جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابالغ شد 
و پس از آن اواخر مرداد از ســوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های 

ورزشی ابالغ شد.
با این وجود برگزاری انتخابات فدراســیون های ورزشی، نیازمند تصویب 
اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی در مجامع عمومی فدراسیون ها است و 
به انضمام آن باید دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای پست های مختلف 
فدراســیون های ورزشی در این مجامع به تصویب برســد تا پس از آن بتوان 
در ابتــدای امر ثبت نــام از نامزدهای انتخاباتی را مدنظر قــرار داد و در نهایت 
پس از تایید صالحیت ها، انتخابات را برگزار کرد. باید خاطرنشان کرد، مهرماه 
ســال جاری بود که ثبت نام نامزدهای انتخابات ۱۰ فدراســیون کوهنوردی، 
کبدی، بسکتبال، نابینایان و کم بینایان، اسکیت، شنا، تکواندو، بوکس، ورزش 
دانش آموزی و تیراندازی برای برگزاری مجمع انتخاباتی در طول مدت ۱۰ روز 
کاری آغاز شد و پرونده ثبت نام نامزدهای انتخابات این فدراسیون ها تا ۲۴ مهر 
بســته و قرار شــد پس از آن طی مدت گرفتن استعالم از کاندیداها، براساس 
اساســنامه جدید فدراســیون های ورزشی، کمیسیون ورزشــکاران، داوران و 
مربیان نیز تشکیل می شود تا اعضای اصلی مجمع برای رای گیری در انتخابات 

مشخص شوند.
روز گذشته هم خبرگزاری ایسنا در گزارش خود به این نکته اشاره داشت 
که ثبت نام از نامزدهای انتخابات ۱۰ فدراسیون ورزشی قبل از تصویب اساسنامه 
جدید و دســتورالعمل شــرایط اختصاصی نامزدها در مجامع  فدراسیون های 
ورزشــی مربوطه، انجام شده اســت! اتفاقی غیرقانونی که در صورت اعتراض 
نامزدهای انتخاباتی و ورود دیوان عدالت اداری با ابطال ثبت نام نامزدها و الزام 
به ثبت نام مجدد،   همراه خواهد بود. از این رو مجمع فوق العاده چهار فدراسیون 
ورزشی شامل بسکتبال، بوکس، کبدی و کوهنوردی ۲5 مهرماه، برای تصویب 
اساســنامه جدید و نیز دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت 
و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پســت های هیات رئیســه 
فدراســیون های ورزشی برگزار شــد و پس از آن قرار است مجامع فوق العاده 

شش فدراسیون ورزشی دیگر نیز به همین منظور برگزار شود.

پایان هفته دوم لیگ برتر فوتبال

آلومینیوم، دومین باخت فوالد را رقم زد
پرسپولیس به جمع 6  امتیازی های لیگ پیوست

صفحه 9
پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
۲۱ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۷۴

دو تن از مدال آوران کشتی 
جهان از کشــورهای گرجستان 
و روســیه برای حضور در لیگ 

کشتی وارد ایران شدند. 
روسی  قهرمان  زاگیر شــاخیف 
وزن ۶5 کیلوگرم رقابت های جهانی 
نروژ و الیزبار ادیــکادزه دارنده چند 
مدال جهانــی و اروپایی در وزن ۹۷ 
کیلوگــرم از گرجســتان بعد از عقد 
قرارداد با تیم ســتارگان ساری برای 
رفتن روی تشک در دور رفت بیست 
و یکمین دوره لیگ برتر کشتی وارد 

ایران شــدند.  جالب اینکه این دو کشــتی گیر در ماه های اخیر با رقبای ایرانی خود چند باری رو به رو شدند. ادیکادزه در 
المپیک محمدحســین محمدیان را شکست داد، اما در جهانی نروژ مقابل گلیج شکست خورد. از سوی دیگر شاخیف در 
فینال مسابقات جهانی نروژ موفق شد امیرمحمد یزدانی را از پیش رو بردارد و حاال این فرصت ممکن است در لیگ ایران 

فراهم شود که این دو کشتی گیر بار دیگر باهم رو به رو شوند.
این دو کشــتی گیر نامدار روز جمعه در جریان دور رفت رقابت های لیگ برتر کشــتی آزاد در گروه ب روی تشــک 

خواهند رفت.

تکرار مبارزه های ستاره های کشتی جهان در لیگ ایران
رکابزن المپیکی ایران گفت: گرفتن تست خون اقدام خوبی برای مبارزه با دوپینگ است اما به شرطی که 

به صورت سختگیرانه و بدون توجه به نام ورزشکار آن را اجرایی کنند.
قادر میزبانی در تازه ترین صحبت های خود درباره اقدام فدراسیون مبنی بر گرفتن تست خون از رکابزنان برای مبارزه 
با دوپینگ بیان کرد: این اقدام قطعا در مبارزه با دوپینگ کارساز است اما اینکه تا چه اندازه به صورت سختگیرانه، منظم و 
بدون اغماض اجرایی شود مهم است. با توجه به تجربیاتی که از سال های گذشته داشتم احساسم این بود نادو در اردو ها و 
مسابقات تست می گرفت اما تست ها به دلیل باال بودن هزینه ها، برای آزمایش شدن ارسال نمی شدند. از آنجا این احساس 
را داشــتم که مطمئن بودم رکابزنی که کنارم قرار می گرفت، تســتش مثبت می شود اما بعد می دیدم هیچ خبری نشده 
اســت. بنابراین این برنامه ها و گرفتن تســت خون خوب است اما به شرطی که کامال اجرا شود و فقط دنبال رفع تکلیف 
نباشند. از طرفی به اسم ورزشکار که صاحب نام است یا خیر توجه نکنند و تست ها را از همه بگیرند و نتیجه همه نفرات 

را اعالم کنند. 
میزبانــی در پاســخ بــه این پرســش که گرفتن تســت خون می توانــد راه فرار از مثبت شــدن تســت دوپینگ 
را بــر روی رکابزنــان ببندد؟ تاکیــد کرد: تا حد قابل توجهی جلوی آن را می گیرد که دیگر چشــم بســته هر کاری از 
 دستشــان بربیایــد نتوانند انجام دهند اما کامال پاک ســازی نمی شــود چون همیشــه دزد یک قــدم از پلیس جلوتر 

است!
رکابزن ایران در المپیک ریو در مورد پایین آمدن سن دوپینگ در ایران تصریح کرد: در ایران دختر یا پسر ۱۶ ساله 
که هنوز دوچرخه سواری را بلد نیست اطالعات زیادی راجع به دوپینگ دارد و باید فرهنگ انجام ندادن دوپینگ در ایران 
جا بیفتد. همچنین باید بازرسی و اطالع رسانی زیاد شود. امیدوارم دوپینگ کمتر شود اما کار سختی است. چندین نفر را 

داریم هنوز به سن جوانان نرسیده اند اما تست دوپینگشان درآمده است و این مسئله واقعا جای تاسف دارد.

سن دوپینگ در دوچرخه سواری به ۱۶ سال رسید! 

مسدود شدن حســاب های فدراسیون والیبال، 
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم مدعی شد 
که این فدراســیون 7۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی 

دارد.
این روزها بدهی مالیاتی برای فدراســیون های ورزشی 
حسابی دردسرســاز شده است. در همین راســتا دیروز از 
فدراســیون والیبال خبر رســید که این فدراسیون به دلیل 
بدهی مالیاتی با چالش جدیدی رو به رو شــده است. سازمان 
امور مالیاتی کشــور بــه دلیل بدهی ۱۳ میلیــارد تومانی 
فدراســیون والیبال، حســاب های این فدراسیون و حساب 

شخصی محمدرضا داورزنی را مسدود کرده است.
بدهی ۱۳ میلیاردی و مسدود شدن حساب ها، فدراسیون 
را در بحث تهیه بلیت ناظران و داوران برای حضور در محل 
برگزاری مسابقات در استان ها با مشکل مواجه کرده است و 
فدراســیون در حال حاضر با استفاده از اعتبارش از سازمان 
هواپیمایی بلیت تهیه می کند. حقوق کارمندان فدراســیون 
نیز که از طریق یک بانک واریز می شــد، از طریق حســاب 

دیگری واریز شد.
فدراســیون والیبال در حال رایزنی برای کاهش بدهی 

مالیاتی و باز شدن حساب هایش است.
بدهی ۷۰ میلیاردی فدراسیون فوتبال

شــرایط در فدراسیون فوتبال نیز مناسب نیست. دیروز 

تمایل دارد به شکلی این مشکل را رفع کند. اما به دلیل عدم 
پرداخت مالیات در زمان مقرر، متأســفانه بدهی ها روی هم 
 انباشته و اکنون مشکل ساز شده است. در واقع ما میراث دار

بیش از ۷۰ میلیارد بدهی مالیاتی سال های قبل هستیم. 
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم سازمان مالیاتی کشور 
مانند همیشه که نگاه خاصی به ورزش دارد، به فوتبال کمک 
کند و با هم اندیشی این معضل حل شود. همان طور که اعالم 
کردم، چندین ســال است این بدهی روی دست فدراسیون 
فوتبال بــوده و ما قصد داریم این مشــکل را حل کنیم اما 
بــه زمان نیــاز داریم و تقاضای ما این اســت که در راه حل 
این مشــکل سازمان مالیاتی کل کشــور همکاری الزم را با 

فدراسیون فوتبال به عمل آورد.
اعتراض همیشگی اهالی ورزش

واقعیت ورزش ما آن اســت که مدیــران در طول این 
سال ها از طریق وزرا همیشه این مسئله را به تعویق انداختند 
و به اصطالح خودشــان مالیات را علی الراس کرده اند تا در 
فرصتــی دیگر مدیر بعدی به آن رســیدگی کند. به همین 
دلیل هم امروز بدهی های مالیاتی برخی فدراســیون ها و دو 
باشگاه اســتقالل و پرسپولیس سر به فلک می کشد. اگرچه 
در اصل این ماجرا هم بحث همیشگی ورزشی ها وجود دارد؛ 
جایی که آنها معتقد هستند وقتی از ورزش سود مالی عاید 

نمی شود چرا باید مالیات پرداخت شود!

حساب  فدراسیون والیبال مسدود شد

بدهی های سنگین مالیاتی، مشکل بزرگ فدراسیون های ورزشی

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی

بدین وســیله به آقای ناصر مطیری نژاد فرزند حسین به شناسنامه 6616 به نشانی 
میبد شاه جهان آباد کوچه مسجد جامع کوچه صمد زارعشاهی ابالغ می شود که به 
بانک سپه شعبه 210 برای  وصول مبلغ 51/821/325 ریال اصل بدهی بانضمام 
خســارت تاخیر تادیــه تا تاریخ 1400/5/2 و از تاریخ مذکــور تا روز وصول طبق 
مقررات به موجب قرارداد شــماره 5800529093 مورخ 1396/11/24 علیه شما  
تقاضای صدور اجرائیه شده و پرونده به کالسه 140000085 در این اجرا تشکیل 
گردیده و طبق  ابالغ شماره 21659000387 1400051 مورخ 1400/6/22 مامور 
ابالغ آدرس شما شناسایی نگردیده اســت و بستانکار هم نتوانسته آدرس شما را 
معرفی نماید لذا برابر تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شده یک 
مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود و چنانچه ظرف 10 روز از 
تاریخ انتشار که روز ابالغ  محسوب می شود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق دولتی 
پرونده اقدام ننمائید طبق درخواســت بستانکار اموال و دارائی های شما بازداشت و 

برابر مقررات اقدام خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
علی محمد زارع ده آبادی تاریخ انتشار: 1400/8/6

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نا مه 
اجرای اسناد رسمی

بدین وســیله به خانم شهره علیمردانی فرزند ولی اله بشناسنامه 768 به نشانی  یزد 
آزادشــهر مابین فلکه اول و دوم ده متری وحدت  ابالغ می شــود که به بانک سپه 
شــعبه 210 برای  وصول مبلغ 51/821/325 ریال اصل بدهی بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریــخ 1400/5/2 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به 
موجب قرارداد شــماره 5800529093 مورخ 1396/11/24 علیه شــما  تقاضای 
صدور اجرائیه شــده و پرونده به کالسه 140000085 در این اجرا تشکیل گردیده 
و طبق  ابالغ شــماره 21659000387 1400051 مورخ 1400/6/22 مامور ابالغ 
آدرس شــما شناسایی نگردیده است و بستانکار هم نتوانسته آدرس شما را معرفی 
نماید لذا برابر تقاضای بستانکار طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شده یک مرتبه در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود و چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
که روز ابالغ  محســوب می شــود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق دولتی پرونده 
اقدام ننمائید طبق درخواســت بســتانکار اموال و دارائی های شما بازداشت و برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
علی محمد زارع ده آبادی تاریخ انتشار: 1400/8/6

آ گهی دعوت به مجمع شرکاء
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران 

ثبت شده به شماره ۳5۰۷ و شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۱9۰۲۸۴
بدینوسیله از کلیه شرکاء وکیل یا قائم مقام قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع شرکاء 
این موسسه در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/8/17 در محل موسسه به آدرس خیابان 

سپهبد قرنی، خیابان شهید برادران شاداب، پالک 28، طبقه ششم حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب هیئت مدیره
هیئت مدیره و شرکاء موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

شنبه 8 آبان ۱۴۰۰
*پدیده مشهد...............................................................................نفت  مسجدسلیمان 
*استقالل.............................................................................................................تراکتور
*صنعت نفت آبادان..................................................................................فجر سپاسی
*سپاهان.................................................................................................................هوادار

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰
*آلومینیوم اراک.........................................................................................پرسپولیس
*فوالد.....................................................................................................مس رفسنجان
*گل گهرسیرجان.............................................................................نساجی مازندران

نامعلوم
*پیکان.............................................................................................................ذوب آهن

برنامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال 

با وجود اعالم اســامی ۲۰ بازیکن بــرای تیم ملی 
فوتســال، چند بازیکن جدید نیز به این لیست اضافه 

می شوند.
 ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال اخیرا لیست ۲۰ نفره ای

از بازیکنان را برای دو بازی دوســتانه با تیم ملی فوتسال ایتالیا 
اعالم کرده اســت.در این لیســت تنها ۶ بازیکن از جام جهانی 
حضور دارند یعنی سعید احمد عباسی، طاها نعمتیان، علیرضا 

مهــدی مهدوی کیــا از رایزنی با مســئوالن 
برگزاری  برای  امــارات  و  قطر  کره جنوبی،  فوتبال 
 اردو و بــازی دوســتانه در آینــده نزدیک خبر 

داد.
مهدی مهدوی کیا، ســرمربی تیم ملــی فوتبال امید 
ایران پیش از بازی با لبنــان در مرحله مقدماتی انتخابی 
قهرمانی آســیا اظهار کرد: فکر می کنم لبنان از بازیکنان 
۲۱ تا ۲۲ ســال بهره برده که این موضوع برخالف تیم ما 
اســت. از ترکیب اصلی ما هفت، هشت بازیکن در شرایط 
سنی بازی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس هستند. لبنان مقابل 
تاجیکســتان دفاعی بازی کرد و چشــم به ضد حمالت 
داشــت و در دقایق پایانی شکســت خورد. فکر می کنم با 
بازی دفاعی لبنان، کار راحتی نخواهیم داشــت. این تیم 
را آنالیز کردیم و امیدواریم از نقاط ضعف این تیم استفاده 
 کنیم. امیدوارم که بتوانیم این بازی را با پیروزی پشت سر 
بگذاریم.  سرمربی تیم ملی امید درباره برنامه تیمش برای 
ماه های آینده و برگزاری اردو و بازی تدارکاتی با تیم های 
کره جنوبــی، قطر و امارات گفت: در ســفری که به قطر و 
امارات داشتیم، با مسئوالن فدراسیون های مختلف رایزنی 
کردیم که بعد از این مســابقات اردوهای منظمی داشته 

تغییرات در تیم ملی فوتسال دیدارهای تدارکاتی تیم فوتبال امید با کره، قطر و امارات 
رفیعی پور، محمد شجری، مســلم اوالد قباد و باقر محمدی و 
نام ۱۰ بازیکن حاضر در جام جهانی دیده نمی شود با این حال 
شنیده شده که ناظم الشریعه به چند بازیکن تیم ملی آماده باش 

داده تا در اردوهای بعدی به تیم اضافه شوند.
ناظم الشریعه اعالم کرده که تعدادی از این بازیکنان جوان 
را در تیم ملی نگه خواهد داشــت اما قصد ندارد بار تجربی تیم 
ملــی را کم کند و به همین دلیل احتماال ســه بازیکن دیگر از 
جام جهانی به این لیســت اضافه می شــوند.از طرفی همزمانی 
برگزاری اردوی تیم ملی فوتســال برای بــازی با ایتالیا با بازی 
حســاس تیم های مس سونگون و کراپ الوند باعث شده تا این 
دو تیم اعالم کنند که بازیکنان خود را به تیم ملی نمی دهند. با 
توجه به فشردگی بازی های لیگ برتر و حساسیت این رقابت ها 
برای هر دو تیــم که تعداد زیادی بازیکن ملی پوش دارند اعالم 
کردند حاضر نیســتند در این برهه به تیم ملی بازیکن بدهند.

این در حالی است که گفته می شود این اردو بدون هماهنگی با 
باشگاه ها برنامه ریزی شده و این مسئله عصبانیت سرمربیان این 
دو تیم را در پی داشــته است. این دو تیم در هفته هشتم لیگ 
برتر رقابتی حساس با یکدیگر دارند و حضور ۷ بازیکن از این دو 
تیم در لیســت تیم ملی باعث شده تا برای حضور این بازیکنان 

در اردوی تیم ملی تردیدهایی وجود داشته باشد.

باشــیم. هم چنین دیداری هم با رئیس فدراسیون فوتبال 
کره داشــتیم و قرار شد در ماه فوریه تورنمنتی در قطر با 
حضور تیم های امید ایران، کره، قطر و یک تیم دیگر برگزار 
شــود. این اردو در کمپ اسپایر قطر خواهد بود. هم چنین 
صحبت هایی با مسئوالن فوتبال امارات داشتیم تا از طریق 
بازی های دوســتانه خودمان را برای مسابقات مقدماتی و 

نهایی المپیک آماده کنیم. 

قهرمان سنگین وزن جهان در دور برگشت لیگ به روی تشک می رود

آگهی مزایده
موسسه ای در نظر دارد مقداری ضایعات آهن و چوب موجود 
در انبار خــود را از طریق مزایده به فروش برســاند متقاضیان 
 می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر از ســاعت 8 الی 18 

با شماره تلفن 33112210 تماس حاصل فرمایند.

اعالم مفقودی
پروانه مسئول فنی به نام مهین جوکار فرزند عیسی صادره 
از آمــل با کدملی 2130335934 به عنوان مســئول فنی 
مرکز توانبخشی معلولین توان افزا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

شرکت بازرگانی شاهین کوثرنژاد
حســب مفاد ماده 54 آئین نامه - ا.ق.ا.گ - نسبت به تعیین تکلیف 
قبض انبار BI91-01301/1 مورخ 1391/2/1 )یکدستگاه کانتینر( 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ آگهی اقدام نمایید. در غیر این صورت 

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

مدیرعامل تیم فوالدین ذوب و رئیس هیئت کشــتی آمل از کشتی گرفتن امیرحسین زارع در دور برگشت 
لیگ برتر آزاد برای تیمش خبر داد.

 دور رفــت لیــگ برتر آزاد تا امروز طی روزهای دوشــنبه و سه شــنبه در دو گروه »د« و »ج« با صدرنشــینی تیم های 
 فوالدین ذوب آمل و دانشــگاه آزاد اســالمی دنبال شــده اســت. دیروز نیز این رقابت ها در گروه الف در مشــهد با رقابت 
تیم های سهند ارس، آکادمی نادری خادم و امیدهای لرستان پیگیری شد و روز جمعه با برگزاری رقابت ۴ تیم صنایع مازندران، 
ســتارگان ساری، مقاومت و خراســان جنوبی در جویبار پرونده دور رفت لیگ آزاد بسته خواهد شد.دور برگشت این رقابت ها 

نیز قرار است از ۱۶ آبان برگزار شود.
درحالیکه پیش از این اعالم شــده بود که حســن یزدانی و امیرحســین زارع تیم فوالدین ذوب را در لیگ برتر همراهی 
می کنند، هیچ کدام از دو کشتی گیر در دور رفت رقابت ها حضور نداشتند. با این حال دیروز بهمنی مدیرعامل تیم آملی در این 

باره گفت: امیرحسین زارع در دور برگشت برای فوالدین ذوب کشتی می گیرد. او عضو تیم ما است.

بهرام رضائیان عضو هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال گفت: 
چالشــی که فدراســیون فوتبال اکنون با آن مواجه شــده، 

بدهی های مالیاتی است که از سال های قبل روی دست این 
فدراسیون مانده و اکنون مشکل ساز شده است. فدراسیون 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت عالءالدین ایران )سهامی عام(

به شماره ثبت ۶5۰۶ و شماره ملی ۱۰۰۱۰۰۳۰۶۲۴۳
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نماینده قانونی ایشان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 8 الی 9 صبح مورخ 1400/8/21 در محل شرکت به 

نشانی کیلومتر 10 بزرگراه لشکری پالک 203 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسان

رئیس هیئت مدیره شرکت عالءالدین ایران )سهامی عام( - علی اکبر امینی

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

122005056. سپاهان        

222005146. گل گهرسیرجان

322005236. پرسپولیس 

422003036. استقالل        

521103034. آلومینیوم اراک

621102024. پیکان         

721014403. تراکتور     

821012203. نساجی مازندران

13-9210112. ذوب آهن       

1010100001. پدیده مشهد

31-11201103. نفت  مسجدسلیمان

20-12200202. فجر سپاسی

20-13100102. مس رفسنجان

30-13200203. هوادار         

40-14200204. صنعت نفت آبادان

50-15200216. فوالد          

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس


