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سرویس ورزشی-
نمایش ضعیف تیم های استقالل و پرسپولیس 
در دربی 97 انتقاد کارشناسان فوتبال را به دنبال 

داشت.
هفته هشــتم لیگ برتر فوتبال روز شــنبه در حالی 
با برگــزاری چهــار دیدار آغاز شــد کــه در مهم ترین 
و حســاس ترین مســابقه، دو تیــم فوتبال اســتقالل و 
پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه آزادی در دربی 

۹۷ پایتخت به مصاف یکدیگر رفتند.
فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران با رقابت تنگاتنگ 
مدعیانی همچون پرسپولیس، استقالل، سپاهان و حتی 
گل گهر ســیرجان در صدر جدول تا هفته هشــتم پیش 
رفته اســت و شرایط به گونه ای که تیم ها از نظر امتیازی 
بســیار به یکدیگر نزدیک هســتند و هر امتیازی که در 
ابتدای فصل از دست دهند در پایان فصل برای آنها گران 

تمام خواهد شد.
در این بین اما بیست ویکمین دوره لیگ برتر فوتبال 
ایران شاید یکی از کم گل ترین فصل های خود را پشت سر 
می گذارد و تیم ها در اکثر مسابقات خود بدون گل زده و 
یا تعداد گل های بسیار کم از زمین مسابقه خارج می شوند 
و بیش از هر زمان دیگری مسابقاتی غیر تماشاگر پسند را 
به نمایش می گذارند و شاید در این فصل از رقابت ها بیش 
از هر زمان دیگری به گوش می رسد که مسابقات فوتبال 

در ایران زیبا نیست!
بارها و بارها عنوان شــده اســت که دیدار تیم های 
فوتبال استقالل و پرسپولیس ویترین فوتبال ایران است 
و میلیون ها بیننده هر بار به تماشای این مسابقه حساس 
می نشــینند، در عین حال از ســالیان گذشته به دفعات 
شــاهد بازی های مســاوی و بدون گل از ســوی دو تیم 
بوده ایم که صدای اعتراض و انتقاد عالقه مندان به فوتبال 
و کارشناسان را بلند کرده است و شاید بتوان از دربی ۹۷ 
را نیز به عنوان یکی از کســل کننده ترین و غیرفنی ترین 
مسابقات این دو تیم نام برد که در طول ۹۰ دقیقه حتی 

یک شوت در چارچوب هم نداشت!
مهم ترین نکته ای که می توان به آن اشاره کرد اینکه 
آیا واقعا ســطح فنی فوتبال همین است؟ مگر می شود با 
بازیکنان چندین میلیاردی چنین نمایش ضعیفی داشت؟ 
آیا کیفیت زمین ورزشگاه آزادی پایین بود؟ تماشاگران در 
ورزشگاه حضور داشتند و عامل استرس بازیکنان و کادر 

فنی دو تیم شدند که شاهد چنین مسابقه ای بودیم؟ دو 
مربی تحت فشار بودند و در صورت باخت برکنار می شدند 

که تیم هایشان تا این حد بسته و فشرده بازی کرد؟
وقتی یکبار دیگر شــرایط برگزاری این مســابقه را 
بررسی می کنیم می بینیم که شاید این بار همه چیز برای 
تماشــای یک دربی زیبا فراهم بود اما در نهایت شــاهد 
یکی از بدترین مسابقات دو تیم بودیم. هر یک از دو تیم 
دارای کادر فنی و بازیکنانــی بودند که میلیاردها تومان 
رقم قرارداد آنها اســت و به هیچ وجه با بازیکنان و کادر 
فنی ارزان قیمتی طرف نبودیم که بتوانیم ســطح پایین 

مسابقه را به آن نسبت دهیم.
انتقاد از سطح فنی دربی

این موضوع واکنش کارشناسان فوتبال را نیز به دنبال 
داشت. مسعود اقبالی مربی پیشین استقالل در گفت و گو 
با خبرگزاری فارس درباره دربی گفت: مثل همیشه بازی 
سرد و بی روحی را دیدیم و خشونت و درگیری در آن زیاد 
بود. این بازی بدون برنامه و فقط حساســیت بیش از حد 
داشــت. وقتی که یک شوت به سمت دروازه نمی زنید از 
این فوتبال چه تعریفی می شود کرد. بازیکنان فوتبال ما 
از نظر تاکتیکی تربیت نشده اند و در دفاع و حمله مشکل 
دارند. وقتی بازیکنــان در حمله به دروازه حریف نزدیک 
می شــوند هیچ برنامه ای برای حمله ندارند و این فوتبال، 

فوتبال پینگ پنگی است. همه دربی  ها حساس هستند اما 
ما در این بازی حتی یک موقعیت هم ندیده ایم. 

وی افــزود: بازیکنی که میلیاردی پول می گیرد ولی 
دفاع فــردی را نمی داند بازیکن تأثیرگذاری نخواهد بود. 
بازیکن باید باید بداند که برتری عددی چیست. استقالل 
بایــد در حمله و دفاع برتری عددی داشــته باشــد و به 
گونه ای نباشــد که به محض صاحب توپ شــدن بدون 
برنامه عمل کنــد. کجای دنیا این همه خطا رخ می دهد 
 و این نشــان دهنده این اســت که بازیکنــان ما اعتماد 

به نفس ندارند. 
مرتضی کرمانی مقدم پیشکسوت باشگاه پرسپولیس 
نیز درباره بازی روز شنبه گفت: فکر می کنم در این بازی 
هر دو تیم برای گل نخوردن به میدان آمدند و با احتیاط 
بودند. فکر می کنم که پرســپولیس چند دقیقه ای عالی 
بازی کرد و موقعیت های زیادی برای گلزنی داشــت که 
متاسفانه نتوانستند از آنها بهترین استفاده را کنند. بازی 
زیبایــی ندیدیم و به نظر من مســاوی بــه دلیل حضور 
پرســپولیس در باالی جدول به نفع آنها بود. سرخ پوشان 
بیشتر در خط دفاع و میانی با هم پاس کاری می کردند. 
موقعیت هایی که این تیم به دست آورد هم از روی ضربات 
ایستگاهی به دست آمد. امیدوارم که تیم ها در بازی های 

بعد شجاع تر در مسابقات حاضر شوند. 

ســیروس دین محمدی هافبک پیشین استقالل هم 
درخصوص دربی ۹۷ گفت: از شنبه شب تا امروز هر جایی 
که می روم همه می گوینــد دربی در حد لیگ برتر نبود. 
این بــازی اصال خوب نبود و نه کار تاکتیکی دیدیم و نه 
تکنیکی. اگر قرار باشــد از بازی اســتقالل و پرسپولیس 
بهترین بازیکن را انتخــاب کنید توپ جمع کن ها از همه 
بازیکنان بهتر عمل کردند، آنها با ســرعت توپ می دادند 
که بازی قشنگ شود ولی کسی در زمین کاری نمی کرد.

وی ادامه داد: بعد از بازی اســتقالل و پرســپولیس 
دیدار بایرن و دورتموند را دیدم.آن بازی هم دربی فوتبال 
آلمان بود اما سؤال من این است مگر آنها استرس ندارند؟ 
مگــر نتیجه گیری برای آنها مهم نیســت؟ پس چرا آن 
شکل فوتبال بازی می کنند.بازی دو تیم بایرن و دورتموند 
درگیری، توپ گیری، گل و همه چیز داشــت اما از دربی 
خودمان خجالت کشــیدیم و هــواداران دو تیم هم هیچ 

لذتی نبرده و بعد از بازی همه در حال انتقاد بودند.
داود سیدعباســی هافبک اســبق تیم های استقالل 
و پرســپولیس هم دربــاره دربی گفت: بــازی بار فنی 
نداشــت. دو تیــم آمــده بودند کــه نبازند. هــر دو با 
احتیاط کار می کردنــد و به همین خاطر موقعیتی روی 
دروازه هــا به وجود نیامد. شــوتی در چارچوب ندیدیم و 
فقط یکی دو بار اقدام به شــوت زنی را مشــاهده کردیم. 
با ایــن شــرایط نمی دانم چــه بگویم. به نظــرم چون 
بازنــده این بــازی از لحــاظ روحی در ادامه مســابقات 
 لیــگ افت می کرد هــر دو تیم می خواســتند که بازنده 

نباشند. 
ملی پوش اسبق فوتبال کشورمان درخصوص غیبت 
تماشاگران در دربی ۹۷ نیز اظهار داشت: واقعاً دلم برای 
یک دربی با تماشاگر تنگ شده است. من تجربه بازی در 
دربی با حضور ۱۰۰ هزار تماشــاگر را دارم. در آن شرایط 
کری خوانی هواداران، حضور آنها شب قبل از دربی پشت 
درهای استادیوم، ورودشــان به استادیوم، شعارهای آنها 
هنگام گرم کردن بازیکنان، تشویق های شــان زمانی که 
از تونل وارد زمین می شــدیم و... حس خوب و قشنگی 
داشت. وقتی این دربی را با زمان خودمان مقایسه کردم؛ 
جذابیت خاصی در این بازی ندیدم. نمی خواهم بازیکنان 
را از نظر فنی زیر ســؤال ببرم. اما نبود تماشاگران برای 
کیفیت بازی مزید بر علت شــد و حیف اســت که آنها 

نمی توانند به ورزشگاه بروند.

یادی از شهید مدافع حرم مرتضی زارع کتایونچه
یک ویژگی الزم برای مسئوالن دولتی 

ششمین ســالگرد شهادت شــهید مدافع 
حرم »مرتضی زارع کتایونچه« فرا رسیده است. 
این شــهید دوم تیر ماه ۱۳۶۴ در شهرســتان 
»خورزوق« از توابع شهر»برخوار« اصفهان متولد 
شد. او در سال ۱۳۹۲ در رشته مدیریت دولتی 
دانشــگاه پیام نور دولت آباد پذیرفته شــد و در 
زمان شهادت، دانشجوی این دانشگاه بود. شهید 
مرتضی زارع در ۱۷ ربیع االول سال ۹۲ شمسی 

 مقارن با تولد حضرت محمد)ص( ازدواج نمود. شهید مرتضی زارع در ۱۶ آذر ماه 
سال ۱۳۹۴ در عملیات مستشاری در سوریه به دست گروه تروریستی تکفیری 

داعش به درجه شهادت نائل آمد.
شــهید مدافع حرم مرتضی زارع کتایونچــه در صحبت هایی که از او به 
یادگار مانده ، گفته بود: »نداشتن اقتدار الزم در مسئوالن دولتی باعث می شود 
کشورهای اطراف تصور بکنند ما از آرمان هایمان کوتاه آمده ایم و باعث می شود 
این تعداد شهید بدهیم، بهترین جوانانمان مجبور می شوند از نزدیک و مستقیم 
وارد جنگ با دشمن شوند تا آنها دست از باورهای غلط خود بردارند و اگر این 
رفتارهای اشتباه نباشد؛ ایران نهایتاً ضررهای مستشاری را متحمل می شود نه 
جانی. گپ و گفت وگو با شیطان بزرگ ادعای داعش را مبنی بر اینکه داعیه دار 
دشمنی و جنگ با آمریکا و احیای اسالم است بیشتر کرده و تصور باطل آنها 
مبنی بر دوستی ایران با آمریکا پررنگ تر شده، که این اتفاقات نتیجه ای ندارد 

جز افزایش ادعاها و در نهایت اصرار بیشتر داعشی ها بر جنایاتشان.«

حدیث دشت عشق

 باشــگاه پرسپولیس با گذشــت هشــت هفته از رقابت های لیگ برتر باالخره کارگزار خود را معرفی 
کرد.

باشــگاه پرسپولیس بعد از برگزاری مزایده که منجر به نتیجه نشــد و انجام مراحل قانونی ترک تشریفات، مذاکرات 
خود را با شــرکت های مختلفی آغاز کرد که در نهایت توافق نهایی با یک شــرکت حاصل شد و قرارداد کارگزاری با آنها 

منعقد گردید.
سید مجید صدری، رئیس هیئت مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس و مدیرعامل شرکت طرف قرارداد با پرسپولیس 
صبح دیروز نســبت به امضای قرارداد و تبادل اسناد به عنوان آغاز رسمی این فعالیت و همکاری اقدام کردند.طبق اعالم 
سایت باشگاه پرسپولیس، ارزش کلی این قرارداد برای سال اول بالغ بر ۶۳۰ میلیارد تومان خواهد بود که در چند بخش 

دیده شده است و متفاوت با بعضی فضا سازی های صورت گرفته است.
بنابــر اعالم ســید مجید صدری در جریان کنفرانس خبــری و رونمایی از کارگزار که به صــورت زنده از یوتیوب و 
اینســتاگرام پخش شــد ارزش کف این قرارداد برای بخش شــبکه های مجازی اجتماعی، تبلیغات روی پیراهن و فضای 
مجــازی بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان، در بخش تبلیغات محیطی در بازی های خانگی با توجه به تعداد بازی های باقیمانده 

۱۱۰ میلیارد تومان و برای حق پخش تلویزیونی در صورت توافق و فراهم شدن شرایط ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
این قرارداد برای مدت ســه ســال تنظیم شد و حداقل افزایش عدد کف در هر ســال برای تمام بخش ها ۲۰ درصد 

خواهد بود.

کارگزار ۶۳۰ میلیارد تومانی برای باشگاه پرسپولیس 
معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان می گوید این وزارتخانه مخالف تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک 

نیست.
مهدی علی نژاد در تازه ترین صحبت های خود در مورد اینکه برخی از رؤسای فدراسیون ها که انتخابات فدراسیون هایشان 
را در پیش دارند و امکان ثبت نام در انتخابات کمیته ملی المپیک را ندارند، خواستار تعویق چند هفته ای انتخابات کمیته 
ملی المپیک شده اند، گفت: این درخواست باید به هیات اجرایی برسد و هیات اجرایی تصمیم بگیرد. ما مخالفتی نداریم و 

هیات اجرایی هر تصمیمی بگیرد ما حمایت می کنیم.  
او در پاســخ به این پرسش که تایید صالحیت کاندیدهای انتخابات فدراسیون ها آمده است یا خیر، تاکید کرد: تایید 
صالحیت کاندیدها کامل نیامده است. برای اینکه شرایط یکسانی برای کاندیدها باشد، فعال چیزی عنوان نکردیم تا شرایط 

تبلیغاتی برای همه یکسان باشد. زمانی که تایید صالحیت ها کامل بیاید، اسامی را اعالم می کنیم. 
او در مورد تعیین تکلیف انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نیز تصریح کرد: در ژیمناستیک اتفاقاتی افتاد و برخی افراد 
که البته برای ما نا آشــنا نیستند و موضوعاتی را به مراجع بین المللی انتقال دادند و حساسیت کار باال رفت. با هماهنگی 
کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع که رکن اساســی هستند، ان شاءاهلل تصمیم گیری می کنیم. نامه هایی از برخی اعضا 
دریافت کردم که مجمع فوق العاده برگزار شــود. منتظر هستیم براساس ارزیابی از این درخواست ها اقدامات بعدی انجام 
دهیم. علی نژاد در مورد انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، گفت: باالخره تصمیمی است که باید مجمع 

نسبت به ترمیم هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل بگیرد.

وزارت ورزش مخالف تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک نیست

سرویس ورزشی-
امروز بازگرداندن فضای احترام خاصه دررشته های پرطرفدار و پرخبری مثل 
فوتبال از نان شــب هم برای ورزش ما واجب تر اســت ، نه رفتن به جام جهانی و... 
کــه آن هم البته در جــا و به نوبه خودش امری مهم و حیاتی اســت.به گمان ما 
فقدان فضای احترام متقابل و عدم رعایت حریم و حرمت ها و اصالت یافتن نتیجه 
و خالصه شــدن همه چیز در برد و باخت و صعود و قهرمانی و کســب مدال و...
بزرگترین گرفتاری و معضل ورزش ایران است. به همین دلیل هم می بینیم کمتر 

کسی از این ورزش وحتی اتفاقات و نتایج شیرین آن لذت می برد.
 متاسفانه چیزهایی که به اسم مصاحبه از زبان این و آن در این ورزش منتشر 
می شــود و می خوانیم ، مثال از زبان مربیان ، به جای طرح مسائلی که حاوی نکات 
فنی و اخالقی و احترام متقابل باشــد، یکسره به درشت گویی و تحقیر وتهمت و 
حرمت شکنی و متلک پرانی منحصر می شود و جز مکدر شدن و تاسف چیزی برای 

خواننده و مخاطب در برندارد. 
باره به خاطر داریم بیش از دو دهه پیش هشدار دادیم واین قلم ناتوان  در این 
با بیان الکن نوشت و هشــدار داد که وقتی حریم و حرمت ها رعایت نشود و همه 
ارزش های انســانی و ورزشی قربانی نتیجه گرایی افراطی شود آن وقت باید شاهد 
ایجاد جو بی اعتمادی و از بین رفتن اعتبار و جایگاه افراد شویم  در این صورت دیگر 
هیچ کس حریم و حرمت ندارد و بزرگ و کوچکی معنی نخواهد داشــت و بسیاری 

از ارزش ها که به مثابه ارکان و پایه های بنای ورزش هستند فرو خواهند ریخت. 
اصوال نه در ورزش که در هر امری از حیات اجتماعی بشر اگر ارزش هایی مثل 
احترام و اعتماد و اعتبار نباشــد کار، زار است و اوضاع هرگز به سامان نخواهد بود. 
تازه ما این حرف ها را زمانی گفتیم و نوشــتیم که خیلی از چیزها هنوز سرجایش 
بود و خیلی از آدم ها در این ورزش سرجای خود نشسته بودند وخیلی از حرمت ها 

حفظ می شد و کسوت و جایگاه ها از احترام الزم برخوردار بودند! 
اما احســاس می شــد که جریاناتی غریبه و روشــنفکر نما و عاشق شهرت و 
منفعت ازیکســو و افرادی غریبه از ســوی دیگربه عناوین مختلف دارند در ورزش 
رخنه می کنند و دانسته و نادانسته ، با غرض و بی غرض و به نام مدرن شدن و مبارزه 
 با سنت ها و تابوها و لزوم علمی شدن ورزش و... تیشه برداشته و دقیقا غیرعالمانه 
و تخریب گرانه به جان هرچیزی و هرکســی که در این ورزش اصالت و ریشه دارد 
می افتند، نه برای مبارزه با سنت ها و تابوهای غلط و علمی کردن ورزش بلکه برای 
خالی کردن میدان از صاحب نامان و چهره های محبوب و ریشــه دار ، تا راه را برای 

جوالن دادن خود به عنوان تئوریسین و کارشناس و مشاور و...باز کنند. 
متاســفانه عده ای از افراد ورزش هم که مویی ســپید کرده و به طور طبیعی 
انتظار می رفت جلوی این جریانات پرمدعای مخرب و افراد تازه از گرد راه رســیده 
مغرور بایســتند و از اصالت ها دفاع و یا حداقل ســکوت کنند و آب به آسیاب آنها 
نریزند به دالیل مختلف مثل عشــق به دیده شــدن، مطرح شدن و آنتن وتریبون 
داشتن و... بر خالف انتظارات عمل کردند و هماهنگ با آن افراد و جریانات حرف 
می زدند و اظهار نظرمی کردند.آن افراد و جریانات هم با استفاده از وسایل در اختیار 
خاصه رسانه و علی الخصوص تلویزیون ذره ذره و گام به گام جلو آمدند و در سایه 
بی حمیتی و فقدان غیرِت مســئولیت بعضی از مسئولین واداده فرهنگی و ورزشی 

تقریبا به آنچه می خواستند رسیدند.
 آنهــا بســیاری از اصالت هــا و ارزش هــا را درهــم کوبیدند و بــه جای آن 
ضد ارزش هایی مثل بی تربیتی وحرمت شــکنی و وقاحت و قالتاق بازی و داللی و 
شارالتانی را به اســم »علم روز«! و » مقتضیات زمان«! نشاندند. ناگفته نماند این 
جماعت پرمدعای مخرب مدتی هم برای کیهان شاخ و شانه کشیدند و به آن ، البته 
به قبل از انقالب آن! اظهار عالقه می کردند ودر ضمن برای آن تمســاح وار اشک 
هم ریختند و دلســوزی کردند اما در اینجا مثل اندک جاهای دیگر به زمین سفت 
خوردند ونه تنها کاری از پیش نبردند که ضربات سنگین و قاطعی را هم دریافت 
کردند و از ترس رســوا شــدن، مجبور به عقب نشینی شدند و به بایکوت و تحریم 
این نام)کیهان( روی آوردند که این خود داســتانی مفصل دارد واگر عمری بود و 

حوصله ای ، در کرتی دیگر به این قصه هم خواهیم پرداخت. 
غرض آنکه وضعیت امروز ورزش و رشته هایی مثل فوتبال که از حیث اخالقی 
و فرهنگی)بر خالف نظر عجیب و تاســف بار دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی( به 
 هیچ وجه برای هیچ کس جز آنها که از این بلبشــو سبیلشــان چرب و جیبشــان 
پر می شــود مطلوب نیست، حاصل عملکرد مخرب بیســت سی ساله جریانات و 
باندهای اشــاره شده اســت که در ســایه بی غیرتی وفقدان دل وجرات بعضی از 
مســئوالن ورزشی و فرهنگی و تلویزیونی و...حساب شده کار خود را پبش بردند و 
بار خود را بستند و با حرف های قلمبه سلمبه فریبکاری کردند و سر ورزش و اهالی 
ورزش کاله گشاد گذاشتند و صدای دلسوزان و کارشناسان آگاه و رسانه های حقگو 
هم به گوش آن مســئوالن غافل و جاهل که فقط فکر و ذکرشان نتیجه و مدال و 

صعود به جام جهانی و... بود نرفت که نرفت...! 
بــه گمان ما و همان طور هم که بارهــا و بارها تاکید وتکرار کرده ایم تا درباره 
درمان این وضعیت ولنگار و نابســامان، فکری اساسی نشود و اراده ای محکم برای 
تغییر و اصالح و ســاماندهی اساسی نشود حال و روز ورزش نه تنها بهتر نمی شود 

که بدون تردید بدتر هم خواهد شد.

بزرگ ترین معضل 
و گرفتاری ورزش چیست؟!

انتقاد کارشناسان از نمایش ضعیف استقالل و پرسپولیسنکته  ورزشی
دربی حتی یک موقعیت گل هم نداشت!

عملکرد بازیکنان میلیاردی دور از انتظار بود

صفحه 9
دو شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰
اول جمادی االول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲9۰۷

آگهی مناقصه عمومی
شرکت تولید رینگ سایپا در نظر دارد موارد مورد نیاز ذیل 
نماید.  واگذار  شرایط  واجدین  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را 
متقاضیان جهت اطالع بیشتر به آدرس وب سایت شرکت به 

نشانی www.kswco.com مراجعه فرمایید.
1- آجیل و شکالت شب یلدا پرسنل  2- هشت پروژه قطعات 
ساختنی۳- کارتن پنج الیه 4- تامین قطعات یدکی مورد نیاز 
دستگاه جوش AC 5- تامین دو دستگاه کنترل تریستور همراه 
تنی   ۱۰ تبرید  چیلر  دستگاه  یک  خرید   -۶ تنظیم کننده  با 

)مجموعه کولینگ(

برنامه پخش زنده  مسابقات ورزشی از تلویزیون
دوشنبه 15 آذر 14۰۰

هفته 15 لیگ برتر انگلیس
*اورتون..........................................آرسنال)ساعت ۲۳:۳۰- شبکه ورزش(

سند کمپانی ســواری هاچ بک ام وی امX22-MT به شماره انتظامی 

734د17 ایــران 93 مدل 1396 رنگ نوک  مدادی متالیک با شــماره 

شاســی  شــماره  و   MVMD4G15BAFH007790 موتــور 

NATFBAAV7H1006573 بــه نام حجت شــعبانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

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

کالســه   1400/9/3 مورخــه   140060309001001467 شــماره  رای  برابــر 
1400114409001000186 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی معصومه شهسواری فرزند محمد کدملی 4324271194 
صادره قزوین ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 74 متر مربــع پالک 8 اصلی بخش 4 
شــمال غرب قزوین که از مالکیت مرحوم محمد شهســواری )معصومه شهسواری احدی از 
وراث می باشــد( در ســهم مالک متن قرار گرفته گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/15                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/1

شعبان عسگری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه یک قزوین

آگهی مزایده اجاره ماسه شویی
تیپ 45 نیرو مخصوص شوشتر در نظر دارد یک واحد کارگاه ماسه شویی 
خود را از طریق مزایده به مدت یکســال به پیمانکار واجدالشــرایط واگذار نماید. 
متقاضیــان می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/9/15 جهت دریافت پاکت پیشــنهاد 
قیمــت بــه امور مالی )کنــت( به صورت حضــوری مراجعه و حداکثــر تا تاریخ 
1400/9/18 می بایست پاکت های مخصوص شرکت در مزایده را تحویل نمایند.

آدرس: شوشتر - روبروی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
شماره تماس: 09927143981

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
1- شــماره پرونده اجرایی: 9900110 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندوآب 2- محکوم له: 

آ قای محمدکاظمی  وش 3- محکوم علیه: خانم رویا معماری ممه دل
4- محکوم به: 11/648/692/230 ریال محکوم به، و مبلغ 582/434/615 ریال نیم عشر دولتی

5- مــورد مزایده عبارت اســت از: ملک بــه پالک ثبتــی 54/1034 بخش 5 متعلق به آقای ســهند 
علی جمال ممه دل واقع در میاندوآب، روســتای ممه دل، جاده لیالن نرســیده به پل کانال دارای سه طبقه 
اعیانــی و دارای 681/23 متر مربــع عرصه و اعیانی طویله و انبار به قیمت کل 38/006/900/000 ریال 
ارزیابی شده است ملک مذکور به میزان محکوم به و نیم عشر دولتی به فروش خواهد رسید بنابراین برنده 

مزایده در  ملک مذکور مالکیت مشاعی خواهد داشت.
که بــا توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم بــه از طرف محکوم  علیه ملک فوق 
توقیف و از طریق مزایده فروخته خواهد شــد. مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 

واگذار خواهد شد. 
6- شــرایط مزایده: الف( برنده مزایده بایســتی ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و حتما کارت بانکی جهت پرداخت 10 درصد مزایده به همراه 
داشته باشید. ب( شرکت کنندگان می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی با این دفتر 
از مورد مزایده دیدن نمایند. ج( جلســه مزایده روز دوشنبه مورخه 1400/9/22 راس ساعت 11 صبح در 
محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندوآب با حضور نماینده محترم دادستانی 
 دادســرای عمومی و انقالب میاندوآب و متقاضیان برگزار خواهد شــد. د( کلیه هزینه های نقل و انتقال

به عهده برنده مزایده می باشد.
ولی نژاد - مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندوآب 

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت 
به شناســایی انتخاب مشاور دارای صالحیت و همچنین دارای تجربیات مفید 
و مرتبط جهت پروژه »افزایش ظرفیت تولید، ارتقاء ســطح کیفی، 
خرید، نصب و راه اندازی یک واحد اســمز معکوس به ظرفیت 
10 هزار متر مکعب در روز« اقدام و مراتب را به شــرح ذیل به شــرکت 

مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
الف( موضوع فراخوان

عبــارت اســت از خرید خدمات مشــاور شــامل مطالعات پایه و شناســایی 
 )مرحله( ســطح یک بررســی و ارائه گزارش مقایسه اقتصادی و تدقیق اثرات 
زیســت محیطی، ارائه خدمات مهندســی و مطالعاتی و ارائه گزارش اقتصاد 
مهندســی و تهیه انواع مدل های تأمین مالی )جهت جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی از طریق فاینانس، BOT و...( مرحله سطح دو و همچنین همکاری 
و ارائه خدمات در بخش ســوم نظــارت مقیم و عالیه در پروژه واحد اســمز 

معکوس به ظرفیت 10 هزار متر مکعب در شبانه روز در جزیره کیش.
ب( شــرایط و الزامات برای شــرکت در فراخوان و حضور در 

فرآیند انتخاب
- داشتن شخصیت حقوقی مطابق با اساسنامه و با موضوع مرتبط با فراخوان

- دارا بودن گواهینامه معتبر صادره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری در رشته های آب و یا تأسیسات تجهیزات و یا طرح و ساخت 

رتبه پایه 3 و باالتر.
- توانایی کسب امتیاز حداقل 65 در زمینه معیارهای ارزیابی کیفی

شــرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول مشروط و تکالیف سازمان 
نمی باشــد. ضمنًا کلیه تقاضاها باید همراه تمامی اســناد و مدارک درخواستی 
مطابق شــرایط و شــیوه مندرج در اســناد ارزیابی فراخوان بدون ابهام و غیر 
مخدوش ارســال گردد. بدیهی است ارائه مدارک مزبور هیچگونه حقی برای 

متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

ج( نحوه شرکت در فراخوان
شرکتهای واجد شرایط مندرج در بندهای الف و ب که آمادگی و تمایل شرکت 
در فراخوان را دارند می توانند با مراجعه به تارنمای شــرکت آب و برق کیش 
به نشانی WWW.KWPCO.IR و یا مراجعه مستقیم به دفتر مرکزی 
شــرکت آب و برق کیش واقع در تهران و یا مراجعه مستقیم به اداره بازرگانی 
و قراردادهای شــرکت واقع در جزیره کیش بلوار ایران نسبت به دریافت اسناد 

ارزیابی کیفی موضوع فراخوان اقدام نمایند.
- مدارک و مستندات خواسته شده در تاریخ مقرر به )محل تحویل اسناد( ارائه نمایند.

مدت زمان دریافت از تاریخ درج اولین نوبت آگهی تا 5 روز کاری پس از تاریخ 
درج دومین نوبت آگهی خواهد بود پس از انقضای این مدت، دریافت اســناد و 

امکان برداشت از تارنمای شرکت میسر نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 1400/9/15

تاریخ انتشــار نوبت دوم دوشــنبه 1400/9/22 تا تاریخ یکشنبه 1400/9/28 
اسناد قابل دریافت خواهد بود. 

مهلت زمان ارائه پیشــنهادات: 14 روز کاری پــس از انقضای مهلت 
دریافت تا سه شنبه تاریخ 1400/10/14 

محل و مکان و نشانی تحویل اسناد:
WWW.KWPCO.IR 1( تارنمای شرکت آب و برق کیش به نشانی

2( دفتر مرکزی تهران به نشــانی: شــهرک غرب بلوار شهید فرحزادی بلوار 
شهید نورائی پالک 17 طبقه 3 واحد 6

3( اداره امور بازرگانی قراردادهای شــرکت آب و برق کیش به نشانی: جزیره 
کیش بلوار ایران شرکت آب و برق کیش

مکان و نشانی تحویل مدارک و ارائه اسناد: ردیف 2 و 3 می باشد.
شماره تماس جهت ارائه اطالعات تکمیلی می باشد.

3-07644424880 و 07644422188 و 07644422186 
داخلی 1311

آگهی فراخوان عمومی جهت شناسایی، ارزیابی 
و انتخاب مشاور

ت اول
نوب

امور بازرگانی

تاریخ انتشار: 1400/9/15
»آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده نوبت دوم«
جلســه مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی 
مصــرف کارکنان و بازنشســتگان البــرز مرکزی راس ســاعت 9 صبح 
روز سه شــنبه مورخ 1400/9/30 در محل حســینیه شهدای جزخانی به 
آدرس ســوادکوه-زیرآب-خیابان 20 متری تشکیل می گردد. لذا از عموم 
ســهامداران دعوت می شــود با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی راس 

ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
تذکر اول: متقاضیان اعطای نمایندگی می توانند در ساعت اداری به همراه 
نماینده )وکیل( خود تا 2 روز قبل از برگزاری مجمع به جز ایام  تعطیل در 
ساعت اداری در محل دفتر شرکت حاضر و نسبت به معرفی نماینده  خود 
جهــت حضور در مجمع اقدام نمایند. در غیر این صورت هیچ گونه وکالتی 

در روز مجمع پذیرفته نخواهد شد.
تذکر دوم: داشتن کپی کارت ملی و شناسنامه و دفترچه تعاونی برای کلیه 

سهامدارانی که در روز مجمع حضور می یابند الزامی می باشد.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد توسط هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1398 و 1399

3- پیش بینی بودجه سال 1400
4- تصمیم گیری در خصوص فروش ماشین پژو پارس تعاونی

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
رئیس هیئت مدیره

تیم های فوتبال آلومینیوم اراک، مس رفســنجان و نســاجی 
مازندران در هفته هشــتم لیگ برتر به پیروزی رسیدند و ذوب آهن 

و تراکتور شکست های غیر منتظره ای را متحمل شدند.
در ادامه مســابقات هفته هشتم مسابقات لیگ برتر و از ساعت ۱۵ دیروز 
چهار دیدار به صورت همزمان آغاز شــد. در یکی از این بازی ها تیم آلومینیوم 
اراک دســت به کار بزرگی زد و تیم تراکتور را با دو گل شکســت داد. در این 
دیدار محمد عبــاس زاده که به عنوان بازیکن تعویضی در نیمه دوم به میدان 
آمــده بود، دو بــار دروازه آلومینیوم را باز کرد اما هــر دو گل او مردود اعالم 
شــد. تراکتوری ها با ثبت نخســتین باخت خود تحت هدایت زونیمیر سولدو 
8 امتیازی باقی مانده و به رتبه دوازدهم ســقوط کردند و آلومینیوم هم با این 
برد خارج از خانه ۱۶ امتیازی شــد و با ۲ پله صعود و تفاضل کمتر از گل گهر 
و سپاهان در جایگاه سوم ایستاد. مس رفسنجان هم در اصفهان شگفتی ساز 
ظاهر شد و میزبان خود ذوب آهن را با سه گل در هم کوبید. شاگردان ربیعی 
با این پیروزی توانســتند سومین پیروزی پیاپی خود را جشن بگیرند و با ۱۴ 
امتیاز تا رده پنجم صعود کنند.مهدی تارتار و نیمکت ذوب آهن در این دیدار 
در چند صحنه به عملکرد داوری انتقاد شــدیدی داشتند و معتقد بودند داور 

باید برای این تیم پنالتی می گرفت.
نســاجی مازندران با نتیجه ۲ بر صفر پدیده مشهد را از پیش رو برداشت 
و جدال فوالد و فجر سپاسی شیراز با نتیجه تساوی یک- یک به پایان رسید.

نتایج کامل دیدارهای دیروز به این شرح است:
*نساجی مازندران ۲................................................................................پدیده مشهد صفر

گل ها: حامد شیری )۵۴-پنالتی( و ایوب کالنتری )۷۰(

اعالم برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال

یکشنبه 2۸ آذر
*آرمان گهر سیرجان...................................................نساجی مازندران)ساعت۱۴:۳۰(
*پدیده مشهد................................................................استقالل مالثانی)ساعت۱۴:۴۵(
*ذوب آهن اصفهان.........................................................................رایکا بابل)ساعت ۱۵(
*صنعت نفت آبادان.........................................................شمس آذر قزوین)ساعت ۱۵(
*ماشین سازی تبریز...................................................................مس کرمان)ساعت ۱۵(
*پیکان تهران...........................................................................قشقایی شیراز)ساعت ۱۵(
*آلومینیوم اراک..........................................فجر شهید سپاسی شیراز)ساعت ۱۵:۳۰(
*خیبر خرم آباد..............................................................مس شهر بابک)ساعت ۱۵:۳۰(
*گل گهر سیرجان.....................................................شهرداری آستارا )ساعت ۱۶:۳۰(
*استقالل...................................................................................نود ارومیه)ساعت ۱۷:۳۰(
* سپاهان اصفهان..........................................شهید اورکی اسالمشهر)ساعت ۱۷:۳۰(
*فوالد خوزستان..........................................................شهرداری نوشهر)ساعت ۱۷:۴۵(

دوشنبه 29 آذر
*خلیج فارس ماهشهر.........................................................هوادار تهران)ساعت۱۴:۳۰(
*تراکتور تبریز.......................................................................مس رفسنجان- ساعت۱۵(
*شاهین شهرداری بوشهر...................................نفت مسجد سلیمان)ساعت۱۵:۳۰(
*پرسپولیس.............................................................ویستا توربین تهران) ساعت۱۷:۳۰(

شکست سنگین ذوب آهن در اصفهان و نخستین باخت تراکتور با سولدو در هفته هشتم لیگ برتر

آلومینیوم جای استقالل و پرسپولیس را گرفت
*ذوب آهن صفر..........................................................................................مس رفسنجان ۳

گل ها: گادوین منشا )۷- پنالتی و ۵8( و محسن آذرباد )۷۰( 
*فجر سپاسی شیراز ۱............................................................................فوالد خوزستان ۱

گل ها: حسین مهربان )۴8( برای فجر و لوسیانو پریرا )۷۵( برای فوالد
*تراکتور تبریز صفر...................................................................................آلومینیوم اراک ۲

گل ها: اسماعیل شریفات )۴۵( و محمدامین اسدی )۴۹( 

نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی اروپا: 
ورزشگاه امام رضا)ع(

 قابلیت میزبانی مسابقات جهانی دوومیدانی را دارد
مشهد- خبرنگار کیهان:

 نایب رئیس کنفدراســیون دوومیدانــی اروپا گفت: ورزشــگاه 
امام رضا )ع( در مشــهد با توجه به برخورداری از پیست مطلوب و 
امکانات مناســب، قابلیت برگزاری بازی های بزرگ و جهانی در تمام 

ماده های دوومیدانی را دارد.
»ایوان تیخن«، دارنده ســه نشان المپیک و دو نشان جهانی دوومیدانی، 
که ریاســت فدراســیون دوومیدانی بالروس را نیز بر عهده دارد در بازدید از 
ورزشگاه امام رضا)ع( افزود: این ورزشگاه با امکانات فوق العاده اش مرا غافلگیر 
کرد، چرا که همیشــه در رسانه های غربی این طور گفته می شود که در ایران 
زیرساخت های پیشــرفته ای برای ورزش وجود ندارد، اما این ورزشگاه خالف 
این گفته ها را ثابت کرد و بعد از این بازدید نگاه من به ورزش ایران خصوصاً در 
رشته دوومیدانی تغییر کرد. علیرضا تاج فیروز، مدیرعامل موسسه تربیت بدنی 
بنیاد کرامت رضوی نیز با ابزار خرســندی از حضور نایب رئیس کنفدراسیون 
دوومیدانی اروپا در این موسســه گفت: از آنجا که ورزش، زبان مشترک و راه 
ارتباطی کشــورها اســت، این بازدید صورت گرفت تا همه دنیا بدانند کشور 
ایران در هر شرایطی که باشد به پیشرفت خود در همه عرصه ها ادامه می دهد.

انتخابات پرحاشیه و انتقاد ساعی و حدادی 
سلیمی نماینده ورزشکاران 

در هیئت اجرایی شد 
بعد از رای گیری داخلی در کمیســیون ورزشکاران، بهداد 

سلیمی عضو هیئت اجرایی کمیته المپیک شد.
دومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ظهر دیروز 
و با حضور ۱۱ عضو در محل ســالن جلســات استاد فارسی کمیته ملی 
المپیک برگزار شد که طی آن بهداد سلیمی با ۱۱ رای به عنوان نماینده 
کمیسیون ورزشکاران در هیات اجرایی و حضور در مجمع عمومی کمیته 

ملی المپیک انتخاب شد.
حمیده عباســعلی، مجتبی عابدینی، محمد باقری معتمد، ســجاد 
گنج زاده و زهرا نعمتی ۵ ورزشکار دیگری هستند که در رای گیری دیروز 
با کســب آراء الزم به عنوان ۵ نماینده دیگر کمیسیون ورزشکاران جهت 
شرکت در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک انتخاب شدند تا به همراه 

بهداد سلیمی در مجمع سالجاری حضور یابند.
زهرا نعمتی کاندیــدای عضویت در هیات اجرایی و محمد بیداریان 
کاندیدای حضور در مجمع عمومی بودند که پیش از رای گیری انصراف 

خود را اعالم کردند.
ســجاد گنج زاده رئیس، نجمه خدمتی نایب رئیس، مصطفی نودهی 
دبیر کمیسیون به همراه بهداد سلیمی، مجتبی عابدینی، محمد بیداریان، 
محمد باقری معتمد، حســین ساوه شمشکی، زهرا نعمتی ، ثریا آقایی و 
حمیده عباسعلی ۱۱ عضوی بودند که در نشست دیروز حضور داشتند.

در پایان با تصویب ۱۱ عضو کمیســیون، محمد بیداریان از رشته شنا به 
عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب و معرفی شد.

در حالی که دیروز عالوه بر دو نماینده کشتی تعداد دیگری از اعضای 
کمیســیون غایب بودند، اما کمیته ملی المپیک اعالم کرده با توجه به 
۲۰ نفره بودن کمیسیون ورزشکاران، نشست های این کمیسیون با نصف 

بعالوه یک عضو رسمیت می یابد.
غیبت عجیب 9 ورزشکار

حســن یزدانی، ذبیح اله پورشیب ، احســان حدادی ، امین بوداغی، 
شهربانومنصوریان، هادی ســاعی، فرزانه فصیحی، محمدرضا گرایی، ندا 
شهسواری در این جلسه غیبت داشتند. یزدانی و گرایی و ندا شهسواری 

برای دومین مرتبه در جلسه کمیسیون شرکت نکردند.
هادی ســاعی عضو کمیســیون ورزشــکاران کمیته ملی المپیک 
در مورد غیبت خود در کمیســیون ورزشــکاران و برگــزاری انتخابات 
کمیســیون ورزشکاران اظهار داشت: قبال گفته بودم که نمی توانم بیایم.

ساعی درخصوص انتخاب بهداد سلیمی به عنوان نماینده ورزشکاران در 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: از ابتدا این موضوع مشخص بود 

و برنامه برای همین موضوع بود. 
عضو کمیســیون ورزشکاران درخصوص غیبت ۹ عضو کمیسیون و 
اینکه آیا حق آنها تضییع شده است، گفت: این موضوع بی احترامی است 
وقتی ۹ نفر نیستند به آنها بی احترامی است و هر ۹ نفر اعالم کرده بودند 
که نمی توانند در جلسه باشند و این کار خیلی بدی است و باعث می شود 
از ابتدا اصطکاک هایی ایجاد شود که در نهایت فکر نمی کنم کمیسیون 

موفق باشد.
ساعی در حالی این گالیه را داشت که در زمان ریاست میراسماعیلی 
و خود ساعی در کمیسیون دوره قبل جلسات با حضور تمام اعضا برگزار 

نمی شد. 
معترضان نشست خبری می گذارند

احسان حدادی نیز در واکنش به برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون 
ورزشکاران گفت: قرار است هر ۹ نفر که در جلسه نبودیم، نشست خبری 
بگذاریم و پشت پرده هایی وجود دارد که نه تنها برای جامعه ورزش بلکه 
الزم است برای مردم ایران شفاف  سازی شود. باید دست شان برای مردم 
رو شــود تا مشخص شود ورزش را چطور جلو می برند. هماهنگی الزم را 
برای زمان نشســت انجام خواهیم داد و احتماال سه شنبه و چهارشنبه 

برگزار می شود.

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

18440125716. گل گهرسیرجان

28512125716. سپاهان

3844081716. آلومینیوم اراک

4843195415. پرسپولیس

58422105514. مس رفسنجان

6835062414.استقالل

7833275212. پیکان

212-8833268. فوالد

410-9831448. ذوب آهن

19-10823356. فجر سپاسی

29-11823379. نساجی مازندران

38-12822469. تراکتور

56-13813438. صنعت نفت آبادان

56-14813427. نفت  مسجدسلیمان

45-15812526. هوادار

102-168026111. پدیده مشهد

ملک صنعتی اکازیون
12 هکتار زمین محصور با دیوار بتنی

6000 مترمربع سوله در سه طبقه با کاربری های گوناگون
گاز به ظرفیت پنج هزار مترمکعب در ساعت با ایستگاه اختصاصی
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