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 ۱۷شوال  - ۱۴۴۳شماره ۲۳۰۲۷

ورزشی
هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال ایران

نکته ورزشی

غفلت مسئوالن ،جاده صاف کن
تخریب چیهای ورزش است

سرویس ورزشی-
روز دوشنبه در همین ســتون از پایبندی ورزشکاران به موازین اخالقی
گفتیم و از مسئوالن فرهنگی و مدیران ورزش خواستیم که از نقش و وظیفه
خود در باب مســائل فرهنگی لحظهای غافل نباشــند وتنها کســب نتیجه و
جمــعآوری مدال و رفتن به جام جهانــی و کمیت محوری را هدف و وظیفه
اصلی خود ندانند.
در ادامه همان مبحث باید گفت که غفلت برخی از مســئوالن ورزش از
بعد تربیتی و اخالقی ورزش و توجه افراط گونه آنان به نتیجه گرایی و مدال و
رفتن به جام جهانی و ...در واقع مکمل و دلخواه فعالیتهای تخریبی و منفعت
جویانه و ضد ورزشی است که خاصه در این پنج شش سال اخیر بسیار بیشتر
و بیپردهتر شــده و اگر نزد پارهای از مدیران ورزشــی ،ارزشهای فرهنگی و
اخالقی ،قربانی نتیجه گرایی شــده نزد این جماعت و جریانات قربانی منافع
شخصی و باندی شده است.
یعنی این عناصر و باندها حاضرند ورزش دچار هر بال و گرفتاری بشــود،
مثال ازنظر اخالقی سقوط کند ،فضای ورزش مملو از درگیری وحرمت شکنی
شود ،قراردادهای ویلموتسی منعقد شود ،اردوی تیم ملی با جای دیگر عوضی
گرفته شود ،ارزشهای اخالقی و آرمانهای اجتماعی و انقالبی نادیده گرفته
شــود و ...اما ریالی به منافع نامشروع آنان آسیب نرســد .برای این جریانات
وعناصر که دیگر حاال دستشــان برای همه «رو» شــده است هیچ چیز جز
منفعت شخصی و افزودن بر درآمدهای نامشروع مهم نیست و...
غــرض اینکه این جریانات و عناصر که بعضی از رســانههای پر مخاطب
را در دســت دارند و حتی مستقیم یا غیر مستقیم افکار ضد فرهنگی و دالل
مآبانه خود را به برخی از شبکههای سیما و برنامههای ورزشی آن القا و منتقل
میکنند ،به جان فرهنگ و اخالق و مرام پهلوانی و انســانی ورزش افتادهاند و
چون رشــد و حاکمیت این ارزشها را مانع بزرگی بر سر پیشبرد اهداف خود
میبینند ،به لطائف الحیل وبا اســتفاده از ابزار گوناگون (خاصه ابزار رسانه) و
رخنه و نفوذ در بخشهای مدیریتی ورزش و فدراســیونهای ورزشــی سعی
در تخطئــه و هو کردن و مســخره نمودن این ارزشها را دارند و کســانی را
که مدافع و مروج این اخالق وارزشها هســتند ،فریبکارانه و البته خیلی هم
روشنفکرنمایانه! به سنتی بودن و ناآشنا بودن با ورزش روز دنیا و اصول ورزش
حرفهای و ...متهم میکنند وچنان تبلیغ و القا میکنند که حرفهایگری یعنی
بیتربیتی و شــلختگی و هرهری مسلکی وبی بندوباری مالی و فساد اخالقی
وفحشا و زدوبندهای پشت پرده و تبانی و شرط بندی و!!...
و هر کســی این کارها را انجام دهد و روال عملکردش بر این مبنا باشــد
حرفهایتر اســت و لذا مورد حمایت خودشان و رســانههای وابسته و ...قرار
میگیرد وهرکســی به مبانی اخالقی و جوانمردی و ارزشــی پایبندتر باشد و
به این جرثومههای تباهی باج ندهد ،از طرف خودشــان و رسانههای وابسته
بایکوت و کوبیده میشــود و حتی ســعی میکنند او را از صحنه روزگار محو
کنند و برای مثال به سربازی! بفرستند و...
در حالی که در باالترین سطوح ورزش حرفهای رعایت اخالق و پایبندی
به ارزشهای مورد قبول جامعه و مردم ،اصلی اســت تخلف ناپذیر که مدیران
و مسئوالن ورزش کشورها و باشگاهها و رسانههای حرفهای درباره آن به هیچ
وجه کوتاه نمیآیند و همگی یکصدا و هماهنگ با هنجار شکنان وخطاکاران
در دفاع از منافع ملی ،ارزشهــای اجتماعی و باالخره اصول ورزش حرفهای
برخورد مناسب میکنند.
متاســفانه اینجــا و در ورزش خودمان اصال چنیــن برخوردهایی دیده
نمیشــود یا خیلی کم اتفاق میافتد .مثال اهالی ورزش یادشــان میآید که
دو ماه پیش وقتی تقریبا همه اهالی ورزش ،خیلی از نشــریات و خبرگزاریها
و بســیاری از پیشکسوتان و سینه ســوختگان ورزش در سراسر کشور علیه
فدراسیون فوتبال و اتفاقات ناخوشایند و قبح شکنیهای اخالقی در اردوی تیم
ملی و ...یکصدا اعتراض کردند به شکلی که هیات رئیسه ،رئیسفدراسیون را
برای ادای توضیحات(ودر واقع عزل و برکناری) به جلسه روز پنجشنبه دعوت
کرد ،دو ســه شب قبل از تشکیل این جلسه ،مجری جوان یک برنامه ورزشی
شبکه سوم -که البته مدیرانش آن برنامه تقلیدی را «فاخر»!! مینامند -بدون
اینکه به احترام جامعه فوتبال هم که شــده الاقل دقایقی درباره اتفاقاتی که
منجر به اعتراض همهجانبه اهالی فوتبال شده ،مسائلی را مطرح کند ،خیلی با
بیاعتنایی و عقل کل مآبانه شانه باالانداخته و زمزمه وار میگوید» ...پنج شنبه
هم که هیچ اتفاقی نمیافتد»!
یعنــی ضمن اینکه با جامعه فوتبال همراهی نمیکند و با جریان فســاد
رخنه کرده در فوتبال همدلی میکند ،اطالعات غلط هم به شــنونده یا همان
«بیننده عزیز و ارجمند!» هم منتقل میکند چون دو ســه روز بعد بر خالف
اظهار نظر و پیشگویی«نوســتراداموس» وار آن آقای مجری ،حکم برکناری
و عزل رئیسوقت فدراســیون صادر شــد و ...البته آن برنامه فاخر!!هم هنوز
درباره ماجراهای تاسف بار وآلوده به فساد در فوتبال سکوت میکند تا ضمن
همدردی با آن جریان مفسد ،نقش و وظیفه انقالبی و فرهنگی خود را در قبال
ملت بزرگ ایران به بهترین شکل ادا کرده باشد!...
بارها نوشــتهایم و سالهاست که مینویســیم و خدا عمر وتوفیق دهد از
ســر وظیفه حرفهای و ملی و شرعی باز هم خواهیم نوشت که بیش از هفتاد
درصد مشکالت فرهنگی و اخالقی ورزش ریشه در بعضی از برنامههای فاخر!!
و پرادعای ورزشــی تلویزیون دارد که ...قبال در مطالب مختلف در اثبات این
موضوع مفصل نوشته و به آن پرداختهایم درآینده بازهم خواهیم نوشت.
به بحث درباره مســائل فرهنگی بازگردیم؛ حرف بر ســر دفاع و صیانت
از اخالق انســانی و ارزشهای فرهنگ پهلوانــی در ورزش بود .تاکید کردیم
این کاری اســت که هرکشــوری و به میزانی که در ورزش پیشــرفته است-
براســاس مقتضیات خاص فرهنگ ملی و مشــترکات فرهنگ انسانی -به آن
اهتمام ورزیده اســت .در واقع یکی از رموز و اســرار پیشرفت این کشورها در
ورزش پایبنــدی بوده که به رعایت «اصول» داشــتهاند .ما هم اگر به دنبال
رشــد و پیشرفت ورزش هستیم -که باید باشیم و این مطالبه مردم ،ورزش و
مســئوالن ورزشی است -باید خیلی خیلی بیشتر از اینها درباره رعایت اصول
اخالقی و ارزشهای انسانی و پهلوانی حساس و سختگیر باشیم .اگر غیر از این
باشد و مسئوالن وظایف خود را جدی نگیرند به جای تقویت ورزش ،با دست
خود اســباب ضعف و زبونی آن را فراهم آوردهایم .وقتی نامسئوالن و عوضی
آمدهها مســند نشین ورزش باشند و سکان هدایت ورزش را به دست بگیرند
آن وقت فقط در یک قلم ،تیمهای بزرگ و پرطرفدار و باسابقه کشورمان جواز
صعود به رقابتهای آســیایی را پیدا نمیکننــد و «ترک فعل» این نامدیران
موجب اهانت به ورزش و فوتبال کشــورمان و خیــل میلیونی هواداران این
تیمها میشود و از آن طرف عملکرد غلط وبیلیاقتیهای داخلی ،کام دشمنان
این آب وخاک را که یکســره به دنبال منزوی ساختن و محروم کردن ورزش
و ورزشکار ایرانی هستند ،شاد میکند و ...آن وقت فضای بدبینی و اختالف و
تفرقه و ..در میان اهالی ورزش رشد و بیاحترامی و بداخالقی وحرمت شکنی
رواج پیدا میکند و...
خواندنی از ورزش ایران

*تیم پیــکان در مرحله یــک چهارم نهایــی رقابتهای والیبــال قهرمانی
باشــگاههای آسیا از ســاعت  ۱۶دیروز مقابل اربیل عراق به میدان رفت و با
حســاب ســه بر صفر ( ۲۵بر  ۲۵ ،۱۳بر  ۱۹و  ۲۵بر  )۱۴به پیروزی رسید.
پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان که در آخرین دیدار مرحله گروهی
به ستارههای خود اســتراحت داده بود ،امروز سعید معروف ،محمد موسوی،
اروین انگاپت و نیمیر عبدالعزیز را در ترکیب داشت .او در ست سوم بیشتر از
بازیکنان ذخیره خود استفاده کرد اما همچنان موسوی و عبدالعزیز را در زمین
حفظ کرد.پیکان با این پیروزی به مرحله نیمهنهایی مســابقات صعود کرد و
حریف تاراز قزاقستان شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده
شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص)
به شماره ثبت  23004و شناسه ملی 10380384710

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده شرکت که در ساعت  15روز سه شنبه مورخ  1401/03/10واقع
در تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) ،کوچه سوم،
پالک  15طبقه پنجم تشکیل میگردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1تصویب افزایش سرمایه
 -2تغییر آدرس شرکت
 -3تغییر در اساسنامه
 -4سایر مواردی که تصمیمگیری در مورد آن در صالحیت مجمع عمومی
فوقالعاده میباشد.

هیأت مدیره

برگزاری جشن قهرمانی هواداران استقالل در ورزشگاه آزادی
رقابت پرسپولیس و سپاهان برای نایب قهرمانی است

سرویس ورزشی-
در روزی که هواداران استقالل در ورزشگاه آزادی
جشن قهرمانی میگیرند رقابت پرسپولیس و سپاهان
برای کســب عنوان نایب قهرمانی نزدیک و فشرده
است.
در ادامه دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ
برتر فوتبال ایران امروز  7دیدار برگزار میشود که در مهمترین
بازیهای امروز تراکتور در تبریز میزبان پرســپولیس است و
ســپاهان در اصفهان از شــهرخودرو میزبانی میکند .این دو
دیدار رقابت پرســپولیس و سپاهان برای نایب قهرمانی لیگ
برتر است زیرا استقالل تهران در هفته بیست و هفتم با برتری
برابر فوالد عنوان قهرمانی زودهنگام لیگ برتر را کسب کرد.
تراکتور -پرسپولیس

تراکتــور با حضور در رده ســیزدهم جدول لیگ تقریبا
بقایــش در لیگ برتر را تضمین کــرده با این حال هواداران
پرشــور این تیم از نتایج تیــم در طول فصل به هیچ عنوان
راضی نیســتند ولی امیدوارند که حداقــل فصل را با نتایج
آبرومند به پایان برســانند بنابراین تراکتوریها در این بازی
هم به دنبال جبران باخت  2بر یک بازی رفت هستند و هم
میخواهند دل هواداران شان را به دست بیاورند.
پرســپولیس هم قهرمانی را از دست دادهاما اگر بخواهد
بیانگیزه در میدان حاضر شــود ممکن است نایب قهرمانی
فصل هم از دســتش برود بنابراین شــاگردان گل محمدی
به دنبال برد هســتند .البته بعد از شکســت مقابل سپاهان
شایعههای زیادی در مورد جدایی گل محمدی و دستیارانش
از پرسپولیس منتشر شــد ولی آخرین اخبار حکایت از این
داردکه شــاید فصل آینــده هم همــکاری گل محمدی با
پرســپولیس ادامه پیدا کند .به هر حال جدال قرمزپوشــان
تبریز و تهران همچنان میتواند جذاب شود.پرسپولیس برای
حفظ رده دوم جدول در تبریز باید برنده شود وگرنه ممکن
است این هفته یک پله در جدول لیگ سقوط کند.
سپاهان  -شهرخودرو

سپاهان هفته گذشته در سیرجان پرسپولیس را شکست
داد تا هم اســتقالل را قهرمان زودهنــگام لیگ کند و هم
خودش به کسب نایب قهرمانی لیگ امیدوار شود .زردپوشان
اصفهانی این هفته مقابل تیم قعرنشین شهرخودرو به میدان
مــیرود .تیمی که برای بقا میجنگد و کار دشــواری برای
مانــدن در لیگ برتر دارد اما ســپاهان که این فصل یکی از

مدعیان اصلی قهرمانی به شــمار میرفــت اکنون به دنبال
نایب قهرمانی اســت و اگر در این دیدار خانگی پیروز شود و
پرسپولیس در تبریز امتیاز از دست بدهد جانشین این تیم
در جدول لیگ خواهد شد.
زهردارترین خط حمله لیگ با  39گل زده کار ســختی
مقابل تیم شــهرخودرو که  38گل خورده نخواهد داشــت.
زردپوشــان اصفهانی تازه موتورشان برای درخشش در لیگ
برتر گرم شده که مســابقات رو به پایان است .شاگردان داود
سیدعباســی هم در این هفتهها بازیهای زیبایی از خود به
نمایش گذاشتند و در مسابقه با گل گهر سیرجان حتی  3بر
صفر از حریف پیش افتادند اما در نهایت برد را با تساوی عوض
کردند .شهرخودرو در سه هفته پایانی با سپاهان ،پرسپولیس
و فوالد بازی دارند که امتیاز گرفتن از آنها کار آسانی نیست.
استقالل -آلومینیوم اراک

اســتقالل یک تیم کامل و بدون نقص در این فصل بود
تیمی که توانســت با وجود همه مشکالتی که برایش پیش
آمد قهرمان لیگ برتر شــود .حاال دیگر استقاللیها در سه
هفتــه مانده به پایان رقابتها خود را برای ایجاد یک رکورد
بینظیر آمــاده میکنند و میخواهند بدون شکســت جام
قهرمانی را باالی ســر ببرند .تیمی که کمترین گل خورده
را دارد و بازیکنانش هماهنگ و به دور از حواشی یک فصل

اعتراض نماینده مجلس به سفر تیم ملی فوتبال به کانادا

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :در حالی که همه تیمهای راه یافته به جام جهانی به
دنبال بازی در آب و هوای مشــابه قطر هستند ،اعزام تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران به
کانادا برای انجام یک بازی دوستانه از عجایب روزگار است.
احمد امیرآبادی فراهانی در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر
ورزش و جوانان گفت :همه تیمهایی که به جام جهانی راه پیدا کردهاند به دنبال این هســتند که در منطقه
خاورمیانه بازی تدارکاتی داشته باشند؛ چرا که آب و هوای مشابه قطر به آنها کمک میکند ،متأسفانه تیم ملی
ایران قرار است برای انجام بازی تدارکاتی به کانادا اعزام شود و این از عجایب روزگار است .نماینده مردم قم در
مجلس یازدهم گفت :از وزیر ورزش و جوانان میخواهم برای جلوگیری از هزینهکرد بیتالمال در این زمینه
کمک کند تا سایر تیمها نیز در ایران و به خصوص کیش بازیهای تدارکاتی داشته باشند .طبق اعالم سایت
رسمی فدراسیون فوتبال ،تیم ملی جمهوری اسالمی ایران بر اساس توافق صورت گرفته با فدراسیون فوتبال
کانادا قرار است پنجم ماه ژوئن ( ١٥خرداد) در شهر ونکوور برابر تیم ملی این کشور نخستین دیدار تدارکاتی
خودش را پیش از حضور در مسابقات جام جهانی  ٢٠٢٢برگزار کند .روز گذشته در همین صفحه نوشتیم که
باید حواس نهادهای نظارتی به این سفر باشد؛ سفری که به نام تیم ملی و در واقع به کام جریانات رخنه کرده
در فوتبال خواهد بود؛ جریاناتی که جام جهانی رفتن را برای همین روزها میخواهند؛ روزهایی که بتوانند از
قبل آن جیب خودشان را پر و سفرهای تفریحی به شرق و غرب را تجربه کنند.

سخت کار کردهاند شایسته قهرمانی هم بودند.
آبی پوشــان هفته گذشته فوالد آســیایی را با دو گل
شکســت دادند و این هفتــه هم به مصاف یک ســرمربی
اســتقاللی دیگر میروند .ســیدمهدی رحمتی که هدایت
آلومینیــوم را برعهــدهدارد میداند شــانس زیــادی برای
پیروزی مقابل استقالل نخواهد داشت مگر اینکه بازیکنانش
فوقالعــاده کار کنند و بتوانند بازیکنان تکنیکی و با کیفیت
استقالل را متوقف کنند.
استقالل فوتبال را منطقی بازی میکند تا جایی که به
قهرمانی لیگ هم رسید .بازی رفت دو تیم با نتیجه مساوی
یک بر یک به پایان رسید .امشــب هواداران استقالل برای
برپایی جشن غیررسمی قهرمانی به ورزشگاه آزادی خواهند
رفت تا شبی تاریخی و به یادماندنی را برای خود و بازیکنان
رقم بزنند .البته جام قهرمانی قرار اســت روز آخر و در هفته
سیام از سوی سازمان لیگ فوتبال به استقالل اهدا شود.
فجرشهیدسپاسی -ذوب آهن

آخرین برد فجر در این فصل در هفته پنجم مقابل پیکان
تهــران رقم خورد و بعد از آن این تیم دوســت داشــتنی و
بازیکن ســاز دیگر رنگ پیروزی را ندیــده و حتی با وجود
انتخاب مجتبی سرآســیایی و انجــام بازیهای تاکتیکی و
منظم به برد نرسیده با این حال بازیکنان ،مربیان و مدیران

باشــگاه امیدوارند که در لیگ برتر بمانند.فجریها باید در
این ســه مســابقه آخر پیروز شــوند و امیدوار باشند نفت
مسجدسلیمان امتیازی نگیرد .شکست دادن ذوب آهن کار
ی که هفته گذشته با اشتباه کمک داور
راحتی نیســت .ذوب 
پیروزی را مقابل تراکتور از دســت داد به دنبال برد است اما
قطعــا بازیکنانش مثل بازیکنان حریف انگیزه ندارد ولی اگر
شاگردان تارتار در این مسابقه پیروز شوند شانس صعود سه
پلــهای در جدول لیگ را دارند .بازی رفت دوتیم با نتیجه 2
بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید.
الزم به یادآوری است که در شروع مسابقات هفته بیست
و هشتم شب گذشته نساجی مازندران میزبان هوادار تهران
بود که نتیجه این بازی در شماره بعدی روزنامه چاپ خواهد
شد.
برنامه کامل دیدارهای هفته بیســت و هشتم به شرح
زیر است:
پنج شنبه  29اردیبهشت 1401
*پیکان...........................................................فوالد(ساعت)۱۸:۳0
*تراکتور..............................................پرسپولیس(ساعت)19:00
*سپاهان.................................شهرخودرو مشهد(ساعت)۱۹:۳0
*گل گهرسیرجان..............نفت مسجد سلیمان(ساعت)20:00
*صنعت نفت آبادان.....................مس رفسنجان(ساعت)21:00
*استقالل....................................آلومینیوم اراک(ساعت)21:15
*فجر سپاسی........................................ذوب آهن(ساعت)2۱:۳0
جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال  -جام خلیج فارس
بازی
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 .2پرسپولیس

27

15
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27
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 .3سپاهان
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27

27

11

8

27

8
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27

9

27
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27
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 .14نفت مسجد سلیمان

27

 .16شهرخودرو مشهد

27
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9
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7

5

3
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9

-

5
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به یاد شهید مدافع حرم علیاصغر شیردل

علم در خدمت دفاع از حق

هفتمین ســالگرد شهادت شهید مدافع حرم
علی اصغر شــیردل فرا رسیده اســت .وی سوم
خــرداد ســال  1357به دنیا آمد .این شــهید از
مهندسانی بود که علم خود را در خدمت دفاع از
حق قرارداد؛ اخالص ،پاکی و شجاعت و به تعبیر
خودش ،تربیت با رزق حالل باعث شد تا در مسیر
دفــاع از حرم برترین اولیای الهی قرار گیرد و 30
اردیبهشت سال  1394در تدمر سوریه به شهادت
رسید .در بخشی از وصیتنامه شهید مدافع حرم علیاصغر شیردل ،آمده است:
«با توجه به شرایط کنونی و آغاز جنگ در سرزمینهایی که برای ما شیعیان از
لحاظ قداست دارای اهمیت خاصی است و با توجه به بیحرمتی و تخریب این
اماکن مقدس توسط دشمنان اسالم ،تصمیم گرفتم نسبت به ادای دین هر چند
ناچیز و کوچک اقدام نمایم تا شاید در دنیا و آخرت شرمسار خاندان رسول(ص)
اس ِ
ک یا زینب» جامه عمل
عب ُ
نباشــم و در صورتی که الیق باشم به شعار «کلّنا ّ
بپوشــانم و امیدوارم این لیاقت را در دنیا و آخرت بر اســاس نظر ایشان کسب
نمایم .این نکته را الزم به یادآوری میدانم که این انتخاب کامال بر اساس عقل و
باورهای دینی من شکل گرفته و هیچ شخص و یا عامل دیگری در تصمیمگیری
من دخیل نبوده است .پدر و مادر عزیزم هر آنچه که در دنیا از لحاظ معنوی و
معرفتی کســب نمودهام مدیون رزق حالل و تربیت اسالمی شما عزیزان هستم
و میدانم که هیچگاه و هیچگاه نمیتوانم حتی لحظهای جبران زحمات شما را
نمایم از صمیم قلب از شما سپاسگزارم و عاجزانه خواهشمندم مرا عفونمایید».

اقدام ارزشمند قهرمان پارالمپیک
برای آزادی زندانیان

63

18

21-25

9

تفاضل

امتیاز

حدیث دشت عشق

54
52

42

42

34
34

33
32
29

25
20

17
16

جدول لیگ بدون احتساب نتیجه بازی نساجی و هوادار
تنظیم شده است.

حضور نایبرئیسغیرقانونی در جلسه رسمی فیفا!

نایبرئیسغیر قانونی فدراسیون فوتبال در جلسه رسمی فیفا برای مدیران ارشد کنفدراسیونهای آسیا
و اقیانوسیه شرکت کرد.
سایت فیفا در خبری اعالم کرد که مدیران ارشد انجمنهای عضو فیفا از آسیا و اقیانوسیه هفته گذشته در شهر دوبی
گرد هم آمدند تا در برنامه اجرایی فیفا شرکت کنند ،ایدهها را تبادل کنند و بهترین شیوهها را برای مدیریت و مدیریت
ورزشی بیاموزند.این گردهمایی که توسط فیفا با همکاری مرکز بینالمللی مطالعات ورزشی ( )CIESاجرا شد ،آموزشهای
چندوجهی و جامعی را به دبیران کل و کارکنان کلیدی کنفدارسیونهای آسیا و اقیانوسیه ارائه داد.
نکته مهم این نشست ،حضور عجیب حمیدرضا مهرعلی ،سرپرست نایبرئیسی اول فدراسیون فوتبال در دوره ریاست
شهاب عزیزی خادم بود .این در شرایطی است که صبح روز  28بهمن و قبل از آغاز جلسه هیئت رئیسه فدراسیون برای
تصمیم گیری درخصوص عزل موقت عزیزی خادم ،طبق اســتعالم اعضای هیئت رئیســه از  ،AFCمشــخص شد حضور
مهرعلی و حیدر بهاروند که بدون رای مجمع و با نظر عزیزی خادم به عنوان سرپرست نایبرئیسی در فدراسیون فعالیت
داشتند ،در جلسات هیئت رئیسه غیرقانونی است و اکنون مشخص نیست او چگونه و با چه مجوزی در جلسه رسمی فیفا
به عنوان نایبرئیسفدراسیون فوتبال ایران حضور یافته است.
البته طبق پیگیریهای خبرگزاری فارس از فدراســیون فوتبال ،ظاهرا ً مهرعلی در زمان حضورش در این فدراسیون
یکبار در دوره قبلی این نشســت شرکت کرده و با توجه به اینکه نامش در لیست شرکتکنندگان این جلسه بوده ،اینبار
بدون هماهنگی با تیم مدیریتی فعلی فدراسیون در جلسه مذکور شرکت کرده است.

قهرمان وزنهبرداری انگشتر اهدایی از سوی رهبر معظم انقالب
را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ستاد دیه به فروش گذاشت.
بر اساس اعالم ستاد دیه کشور در راستای تالش نامآوران عرصه ورزشی در
حل معضالت اجتماعی ،این بار روحاهلل رستمی آستین باال زد و انگشتر عقیق
خود را که پس از موفقیتهای کسب شده در پارالمپیک توکیو  ۲۰۲۰از جانب
رهبر انقالب اسالمی دریافت کرده بود ،برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به
فروش گذاشــت .این انگشتر سرخ رنگ از روز یکشنبه ( ۲۵اردیبهشت ماه) با
قیمت پایه  ۲۰میلیون تومان به مزایده گذاشته شده تا موجبات آزادی جمعی
از مددجویان بدهکار در موضوعات مالی و محکومیتهای دیه ناشی از حوادث
کارگاهی یا سوانح رانندگی را فراهم نماید .روح اهلل رستمی ،قهرمان مدالآور
وزنــه برداری پارالمپیک ایران در مورد نیت خود از این اقدام انساندوســتانه
گفت« :این هدیه به جرات با ارزشترین هدیه زندگی من هســت و به همین
دلیل میخواهم با آن بزرگترین قدم خیر را بردارم .این انگشتر را که بیشتر از
جانم دوستش دارم به مزایده گذاشتم تا شاید گرهای از کار گرفتاری باز شود
و آن دســته از هموطنانم را که بضاعــت مالی ندارند تا دیون خود را پرداخت
نمایند از پشت میلههای سرد زندان برهانم».

واکنش رضازاده به اتفاقات اخیر وزنه برداری

فدراسیون و وزارت ورزش پاسخگو باشند
قهرمان پیشین وزنهبرداری جهان گفت از اتفاقاتی
که اخیرا ً در این رشته رخ داده نه تنها او و اهالی این
رشته ،بلکه همه مردم ناراحت شدهاند.
«حسین رضازاده» در مورد حاشیههای اخیر وزنهبرداری
اظهار داشت :باید وزارت ورزش جواب دهد ،ما چه بگوییم؟
از این مشــکالتی که پیش آمده ما کــه هیچ ،همه مردم و
ورزشدوســتان ناراحتاند .دو بانوی وزنهبردار ما (پریســا
جهانفکریــان و یکتــا جمالــی) رفتند و حاال مــردم از ما
میپرســند چرا اینگونه شــد .اتفاقاً هر دو نفر هم مدالآور
بوده و رکوردهای خوبی داشتند .وزارت ورزش باید به ماجرا
ورود کــرده و ببیند علت چه بود که این دو دختر وزنهبردار
رفتند .چه مشکالتی در بین بوده است.
رئیسپیشین فدراســیون در پاسخ به این سؤال که آیا
سطح وزنهبرداری ایران این بود که در هر دو رشته فقط یک
وزنهبردار به مسابقات جوانان جهان اعزام شوند ،خاطرنشان
کرد :این همه شــعار میدهیم که وزنهبرداری باید اینطور
باشد و مدعی هستیم .باید در ردههای پایه نتیجه بگیریم که
تیممان در بزرگساالن مدال بگیرد .من هم مثل شما بیرون

ژاپن نامزد جدید برگزاری
جام ملتهای آسیا

هستم و نمیدانم چرا و به چه علت تیم را ناقص اعزام کردند
و باید بررسی شود .فدراســیون وزنهبرداری و وزارت ورزش
باید در این خصوص پاسخگو باشند.
قهرمان ســابق المپیک و جهان در مــورد اینکه گفته
میشود احتمال عدم اعزام تیم به مسابقات نوجوانان جهان
نیز وجود دارد ،به خبرگزاری تسنیم گفت :نوجوانان ما باید
در مســابقات شرکت کنند ،اما اینکه میگویید اعزام نداریم
هم باید بررســی شــود .باید بگویند به چه علت نمیتوانند
اعزام کنند.
رضازاده افزود :این همه در وزنهبرداری مدعی هســتیم
و قب ًال مدال گرفتهایم .وزنهبرداری ما همیشــه عنواندار بود
اما چند سال است مشکالتی داریم و همه میدانند .نه تنها
من ،که همه ورزشدوستان از اتفاقات اخیر ناراحت شدهاند
و برایشــان این ســؤال وجود دارد که چرا دو وزنهبردار ما
رفتند و وضعیت وزنهبرداری به این شکل است .وزنهبرداری
همیشــه جزو رشــتههایی بوده که مردم را با مدالهایش
خوشــحال کرده و تاریخ دارد ،چرا به این روز افتاده ،ما هم
نمیدانیم.

اخبار کوتاه از فوتبال

خلیلی در سمت خود ابقا شد
شوقوسهای فراوان و به وجود آمدن حاشــیههای گوناگون در
پــس از ک 
نهایت باشــگاه پرسپولیس تصمیم گرفت تا محســن خلیلی مدیر آکادمی این
باشــگاه در ســمت خود ابقا کند تا او فصل آینده هم در سمت خود مشغول به
کار باشد.
در همین رابطه روز گذشته محسن خلیلی به دیدار رضا درویش مدیرعامل
پرســپولیس رفت و مذاکرات نهایی خود را برای ادامه کار در آکادمی این باشگاه
انجام داد.
بعد از این جلســه توافقات نهایی به دســت آمد تا خلیلی فصل آینده هم
مدیریت آکادمی این باشگاه را بر عهده داشته باشد.قرار است کادر فنی تیمهای
پایه با تغییراتی که در آن صورت گرفته از روز شنبه در ورزشگاه شهید درفشیفر
کار خود را به صورت رسمی آغاز کنند.
آگهی فقدان اسناد فروش

اینجانب روحاله صیادی فرزند حســن به شماره کدملی  3612396625صادره از زاهدان مالک
خــودروی امویام ( )MVMبه شــماره انتظامــی  383س  -47ایران  85به شــماره موتور
 034977MVM484FAFFو شماره شاسی  1036017NATGBAXK8Fمدل 1395
به علت فقدان اســناد فروش (سند کمپانی) و شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودروی فوقالذکر
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نمودهام .لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی
فوق را دارد ظرف مدت ده ( )10روز به شرکت کرمان خودرو واقع در تهران -بزرگراه همت بین
بزرگراه اشرفی اصفهانی -بلوار عدل جنب کالنتری باغ فیض (مدیران خودرو) مراجعه نماید .در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مزبور مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع فوالد آتیه کارون سهامی خاص
به شماره ثبت  26911و شناسه ملی 10860917140

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1401/1/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سمت
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :شــعبه شــرکت خارجی آســکوتک
هلدینگ به شناسه ملی  10100177262به نمایندگی ناصر عابدین رودمعجنی (شماره
ملی  0070876606به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره -عبدالکریم فاتحی به
شماره ملی  1899413480به ســمت رئیس هیئت مدیره محمد گرگین به شماره ملی
 1840070315به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شــرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود اســامی با امضای مشترک
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره از یک طرف و آقای عباس مشــهدی محمد (شــماره
ملی  )0056263831به ســمت مدیر صندوق یا نائب رئیس هیئت مدیره از طرف دیگر
همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد .هیئت مدیره کلیه اختیارات موضوع بند  17ماده
 51اساسنامه ،مبنی بر حق طرح دعاوی حقوقی و کیفری و یا دفاع از دعاوی حقوقی و
کیفری مطروحه علیه شــرکت با حق انتخاب و عزل وکیل دادگستری را به مدیرعامل
تفویض نمودند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز ()1320286

سفر قطعی تیم ملی فوتبال به ترکیه
ســفر تیم ملی فوتبال ایران برای دریافت ویزای کانادا به ترکیه قطعی شد.
تیم ملــی فوتبال ایران بامداد  16خرداد در اولین بازی دوســتانه خود پیش از
حضور در جام جهانی  2022قطر در ورزشــگاه  BC Placeونکوور به مصاف تیم
ملی کانادا میرود.
اعضای تیم ملی برای انجام انگشــتنگاری و دریافت ویــزای کانادا باید به
کشــور ترکیه میرفتند که در نهایت با پیگیریهای مسئوالن فدراسیون سفر به
این کشور قطعی شد.هرچند تاکنون مشخص نشده که ملیپوشان برای دریافت
ویزای کانادا باید به استانبول یا آنکارا بروند اما برگزاری تمرین شاگردان دراگان
اســکوچیچ هم در این کشور قطعی است و تیم ملی قبل از سفر به کانادا یک تا
دو جلسه تمرینی را در ترکیه برگزار خواهد کرد.اعضای تیم ملی پس از دریافت
ویزا در تاریخ  10یا  11خرداد به ونکوور میروند.
مخاطب آقای مرتضی توفیقی دالل فرزند حســین اقامتگاه و آدرس؛ فعال
مجهولالمکان .موضوع :ثبت رسمی طالق

آقای مرتضی توفیقی دالل همســر شــما خانم زهرا محبی مقدم فرزند محمد برابر رای شــماره کالســه
 0001751مورخه  1400/12/21صادره از شــعبه  1دادگاه خانواده سبزوار به این دفترخانه مراجعه نمودهاند
و متقاضی اجرا و ثبت طالق میباشــند لذا شایسته است شما نیز ظرف مدت حداکثر ده 10/روز پس از نشر
این اخطاریه به آدرس این دفترخانه واقع در ســبزوار چهارراه بیهق (روبهروی امامزاده یحیی) اسرار شمالی
داخل ســرای حقیران مراجعه نمائید ،در غیر این صورت وفق مقررات قانونی و برابر رای دادگاه ثبت خواهد
شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.

سردفتر ازدواج  34و طالق یک داورزن -سبزوار -محمدحسن رجائیان

آگهی تغییرات شرکت صنایع فوالد آتیه کارون
سهامی خاص به شماره ثبت 26911
و شناسه ملی 10860917140

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ  1401/01/24تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند:
 -1شعبه شــرکت خارجی آسکوتک هلدینگ(شناســه ملی 10100177262 :شماره
ثبت )2092 :به نمایندگی آقای ناصرعابدین رودمعجنی(شماره ملی)0070876606 :
-2آقای عبدالکریم فاتحی(شماره ملی -3 )1899413480 :آقای محمد گرگین(شماره
ملی )1840070315 :سازمان حسابرســی به شناسه ملی  10101136332به سمت
حسابرس و بازرس قانونی و آقای محمدجواد طهوری(شماره ملی )3873332061 :به
سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .صورت وضعیت مالی
و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی  1400/10/10مورد تصویب مجمع
قرار گرفت .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز()1320289

انصراف چین از میزبانی جام ملتهای آسیا در سال  ۲۰۲۳کنفدراسیون
فوتبال آســیا را با چالش جدی مواجه کرده اســت .بعــد از انصراف چین از
کشورهایی مانند عربستان ،امارات و قطر به عنوان میزبان احتمالی این تورنمنت
یاد میشد اما برخی از این کشورها به طور رسمی اعالم کردند برنامهای برای
میزبانی بزرگترین تورنمنت فوتبالی قاره کهن ندارد.خبرگزاری رویترز به نقل
از «کوزو تاشــیما» رئیسفدراسیون فوتبال ژاپن از احتمال میزبانی سرزمین
آفتاب از جام ملتهای آســیا خبر داد و نوشــت :مسئوالن فدراسیون فوتبال
ژاپن به طور غیر رسمی مباحثی در زمینه میزبانی با کنفدراسیون فوتبال آسیا
مطرح کردند و همچنان با آنان در ارتباط هســتند .در ادامه گزارش رویترز به
نقل از رئیسفدراسیون فوتبال ژاپن آمده است :این کشور اگر موفق به کسب
میزبانی جام ملتها شــود بدون شک تورنمنتی هیجان انگیز را تجربه خواهد
کرد زیرا ژاپن زیرســاختهای الزم برای برگزاری مســابقات در سال آینده را
دارد .چین که در رقابت با کشورهایی مانند هند،اندونزی ،تایلند و کرهجنوبی
موفق به کســب میزبانی جام ملتهای آسیا شده بود به خاطر قوانین سخت
کرونایی از میزبانی این تورنمنت انصراف داد.
اخبار کوتاه از فوتبال

بیرانوند با پرسپولیس امضا میکند؟
دروازهبان ملیپوش ســابق تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه بازگشت دوباره به
این تیم قرار گرفته است .بحث بازگشت علیرضا بیرانوند به پرسپولیس هر روز جدیتر
میشود و خبرها از توافق این دروازهبان ملیپوش با باشگاه پرسپولیس حکایت دارد.
بیرانوند که دوران ناموفقی را در آنتورپ و بواویشتا پشتسر گذاشته است ،هنوز یک
ســال دیگر با باشگاه آنتورپ بلژیک قرارداد دارد و مهمترین مشکل برای حضور این
دروازهبان در پرســپولیس همین موضوع بود که ظاهرا ً این مشکل هم برطرف شده
است.باشگاه آنتورپ بلژیک در پیشنهاد اول خود مبلغ  700هزار دالر را برای صدور
رضایتنامه بیرانوند پیشنهاد داده بود که شنیده میشود این دروازهبان پس از توافق
اولیه با باشــگاه پرسپولیس ،با باشــگاه بلژیکی نیز برای صدور رضایتنامه به توافق
رســیده است.بیرانوند قرار اســت بهزودی قرارداد رسمیاش با باشگاه پرسپولیس را
امضا کند ،قراردادی که شنیده میشود مدت آن سهساله خواهد بود.
تاریخ انتشار1401/2/29 :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
تعاونی مسکن منحله کارکنان راهآهن تهران
( 22بهمن) «شماره ثبت »78987

بدینوســیله از کلیه ســهامداران دعوت میشود تا در مجمع عمومی
عادی (نوبت دوم) که رأس ســاعت  11صبح روز چهارشنبه مورخه
 1401/3/11در محــل تهران ،بلوار فردوس غرب ،بعد از پل شــهید
باکری ،بنبســت محب ،پالک  ،10مجتمع مســکونی ساحل برگزار
میشــود ،شــخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات
ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا به اطالع میرســاند کــه به موجب مــاده  18آییننامه نحوه
تشــکیل مجامع عمومی ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رای
و هر شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بــود و اعضای متقاضی
اعطای نمایندگی میبایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ
 1401/3/8در ســاعات اداری در محل شرکت تعاونی به آدرس فوق
حاضر تا پس از احــراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را
دریافت دارند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
کارکنان راهآهن تهران ( 22بهمن)

دستور جلسه:
 -1گزارش هیئت مدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 1400
 -3انتخاب هیئت تصفیه و انتخاب ناظر /ناظرین تصفیه

بارسا  50میلیون یورو ندارد
به امباپه بدهد

قرارداد امباپه با پاری ســن ژرمن در پایان فصل جاری به اتمام میرسد و
انتظار میرود که به عنوان بازیکن از این تیم جدا شــود .این ســتاره فرانسوی
به احتمال زیاد به زودی به رئال مادرید ملحق خواهد شــد و به نظر میرســد
که خبر این انتقال بزرگ پس از فینال لیگ قهرمانان برابر لیورپول اعالم شود.
الپورتا در گفتوگو با رادیو کاتالونیا درباره انتقال این بازیکن به تیم رقیب اظهار
داشــت «:اگر امباپه دستمزدی معادل  50میلیون یورو در فصل میخواهد ،ما
توانایی پرداخت چنین مبلغــی را نداریم .ما راجع به مبالغی مثل  30میلیون
یورو هم حرف نمیزنیم ».او با اشاره به شرایط مالی بارسا گفت«:اگر بتوانیم یک
یا دو برنامه اقتصادی را قبل از  30ژوئن فعال کنیم ،بخش مهمی از بدهیهای
باشــگاه را پرداخت خواهیم کرد .این اتفاق هرگز دوباره رخ نمیدهد .ما دیگر
وارد چنیــن ابعادی از دیوانگی نخواهیم شــد .این اتفاق نباید بار دیگر در این
باشگاه رخ دهد و ما در حال جاانداختن این موضوع هستیم».

فدراسیون فوتبال کانادا
پاسخ نخستوزیر این کشور را داد

ساندرا گیج ،مدیر بازاریابی تیم ملی کانادا پاسخ اظهارات عجیب جاستین
ترودو ،نخستوزیر این کشــور را داد.ترودو درخصوص بازی دوستانه ایران و
کانادا و سفر تیم ملی کشورمان به شهر ونکوور مدعی شد که این ایده خوبی
نبوده و سران فوتبال کانادا باید توضیح دهند که چرا چنین بازی دوستانهای با
تیم ملی فوتبال ایران تشکیل دادهاند.گیج گفت :در فوتبال کانادا ما معتقدیم
بــه قدرت ورزش و اینکه میتواند انســانها را بــا پیشزمینههای متفاوت و
گرایشهای سیاســی مختلف برای یک هدف مشــترک گرد هم جم ع آورد.
وی ادامــه داد :ایران یکی از  32تیم حاضر در جام جهانی  2022قطر اســت
و تیــم ملی کانادا نیز تمام پروتکلهای میزبانی برای آنها را انجام خواهد داد.
ما کامال متمرکز هســتیم تا تیم ملی فوتبال کانادا را برای مسابقات مهم جام
جهانی آمادهسازیم .این تیم پس از  1986و  26سال راهی جام جهانی شده
و میخواهد با آمادگی کامل راهی این رقابت شود.

مدرک فارغالتحصیلی اینجانب علی رحیمزاده اصل فرزند عبدالرحیم
به شــماره شناسنامه  9917صادره از تبریز در مقطع کارشناسی رشته
مهندسی تکنولوژی عمران -عمران صادره از واحد دانشگاهی اهر با
شــماره  179022001438مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .از یابنده
تقاضا میشــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اهر به
نشانی استان آذربایجان شرقی -شهرستان اهر -دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اهر ارسال نماید.

