
انتقادات قاسمپور از رئیس فدراسیون فوتبال
ابراهیم قاســمپور از پیشکســوتان و عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در 
گفت و گویی با ما اظهار داشت: آقای تاج در فواصل مختلفی که با عناوین مختلف 
در فدراســیون فوتبال حضور داشــته اید در صحبتهایتان از خرد جمعی حرف 
زده اید. البته عقبه اجرایی شــما را در آن دوره وقت نداشتم دنبال نمایم که این 
لفظ زیبا در کارهایتان لحاظ شــده یا فقط در حد زیبایی عنوان شده است؟ ولی 
حداقل چند صباحی که در دوره جدید رئیس فدراســیون شده اید در عمل نشان 
داده اید که این موضوع در حد حرف بوده است.وی افزود: درست است که دغدغه 
همه اهالی فوتبال در زمان موجود ســرمربی تیم ملی اســت و شما نیز به ظاهر 
دســت روی این موضوع گذاشــته اید. آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال همانند 
تمام دنیا در برهه اول باید بازوی مشــورتی خود را انتخاب و ســپس درخصوص 
مســائل فنی تصمیم گیری نماید.بنابراین یا باید نسبت به انتخاب اعضای جدید 
کمیته فنی اقدام و یا حداقل با اعضای قبلی به ظاهر هم که شــده بود مشــورت 
می نمودیــد تا اعضاء نظرات خود را برای جناب عالی بازگو می نمودند. قاســمپور 
ادامه داد: تا آن جاکه بنده اطالع دارم نسبت به انتخاب کمیته فنی اقدامی صورت 
نگرفته است بنابراین با اعضای کمیته فنی قبلی که حدود چندین قرن در مجموع 
سوابق و تجربه در این خصوص دارند حتی به ظاهر مشورت می نمودید.واقعاً آقایان 
مظلومی- مدیر روستا- استیلی- محصص و عزت اللهی الیق مشورت نبودند؟ چند 
نفر در ایران سوابق حمید استیلی سرپرست تیم ملی که انتخاب خود فدراسیون 
می باشــد را دارند؟ آیا جا نداشت حداقل با ایشان پیرامون تیم ملی و مسائل آن 
مشورت کنید؟ به نظرم خرد جمعی از دیدگاه جنابعالی با خرد جمعی که مبنای 
واقعی آن مشــورت با اهالی فوتبال می باشــد فاصله دارد و چنان که خرد جمعی 
شما مسائل سیاسی را مقدم بر مسائل فنی می داند برای این جانب و اهالی فوتبال 
قابل فهم نیســت. البته گفتنی های زیادی هســت، چه درباره شما و چه درباره 
هیئت رئیســه ای که هیچ گونه اختیار و توانی در رابطه با تصمیم گیری ها نداشت 

و ندارد.
آزمون در بین ۱۵ مهاجم برتر جام جهانی قطر 

از نگاه یک سایت فرانسوی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در بین ۱۵ مهاجم 
برتر جام جهانی ۲0۲۲ قطر قرار دارد. سایت فرانسوی 90min درباره سردار آزمون 
نوشت: سردار آزمون که اکنون بازیکن بایرلورکوزن است تالش خواهد کرد تا راه 
گل زدن را به تیم ملی نشان دهد. این مهاجم ۲۷ ساله در اکثر بازی های مهم تیم 
ملی خود توانسته است در گلزنی نقش خوبی از خود ایفا کند. او تا کنون در ۶0 
بازی ملی ۴0 گل زده اســت. باید اعتراف کرد که ایران جزو تیم هایی که شانس 
باالیی برای صعود به دور بعدی دارند نیســت ولی اگر سردار آزمون در فرم عالی 
باشــد به خوبی می تواند تاثیر زیادی در بازی ایران داشته باشد و باعث امیدواری 

مردم کشورش شود. 

اخبار کوتاه از فوتبال

یادی از شهید سید عیسی موسوی
بی من اگر کربال رفتید...

بسیجی شــهید سید عیســی موسوی دهم 
فروردین ســال ۱3۴۵ در شهرستان گرگان چشم 
به جهان گشود. پدرش سید خلیل، خواروبارفروش 
بود، تا سال دوم راهنمایی درس خود را ادامه داد، 
به کار صافکاری مشغول بود و از سوی بسیج راهی 
جبهه نبرد با دشــمن شد. پس از حضور در جبهه 
در تاریخ بیست و یکم آبان سال ۱3۶۱ در حالی که 
تخریبچــی بود بر اثر اصابت گلوله به پیشــانی در 

منطقه موسیان به فیض شهادت نائل آمد. این دلیرمرد نوجوان در سن ۱۶ سالگی 
مدال شهادت را به گردن آویخت و پیکر پاکش در گلزار شهدای امامزاده عبداهلل 
گرگان آرام گرفت. شــهید سید عیسی موســوی در وصیت نامه اش نوشت: »ای 
امت شهیدپرور نماز، نماز، در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نهراسید 
خــدا کفایت می کند، با مردم نیکو صحبــت کنید.هر گاه تفنگم قصه می گفت، 
احساس می کردم داغی به دل دارد. من این خانه کوچک)سنگر( را با همه جهان 
عوض نمی کنم. در درون ســنگرها و در خفای خاکریزها نام استوار هر شهیدی 
خفته است.آیا کسی هست که فریاد او را سر دهد؟ آیا کسی هست که سالح او 
را بردارد؟ مادرم؛ تو را از انقالب همین بس که من به شــهادت برســم و سنگرم 
تنها خانه ای است که اجاره آن خون است.این سنگر تنها یادآور لحظات فراموش 
شــده جنگ است، لحظاتی که اگر زنده نشود ما را گرفتار بیماری های بی تفاوتی 
خواهد کرد و آن روز اســت که باید بر خویش گریست. بی من اگر به کربال رفتید 

از آن تربت پاک مشتی همراه بیاورید، شاید به حرمت این خاک مرا بیامرزند.«

حدیث دشت عشق

وزیر ورزش و جوانان در واکنش به نتایج ضعیف تیم ملی کشــتی فرنگی ایران در رقابت های قهرمانی 
جهان، اظهار کرد: من شخصاً کارشناس کشتی نیستم که ارزیابی کنم، ولی منتظریم که کارشناسان کشتی 
و خود فدراســیون تحلیل و دالیل خود را بیان کنند اما برای همان سه مدالی که به دست آمد به تیم ملی 

خسته نباشید می گویم. 
حمید سجادی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخاب کارلوس کی روش به عنوان 
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران، اظهار کرد: اطالعات و اخباری که درباره سرمربی تیم ملی فوتبال است همین اطالعات 
موجود در فضای رسانه ای است . ایشان تازه وارد شدند، اجازه دهید کارشان را شروع کنند بعد اخبار کامل تری در اختیار 
رسانه ها قرار می گیرد. وی افزود: درباره قرارداد هم همین اطالعات منتشرشده را داریم. ما به زودی جلسه ای با فدراسیون 
فوتبال داریم. این قرارداد برای تعداد ماه های محدود است و مبلغ آن هم که اعالم شده، اطالعات تکمیلی بیشتری نداریم.
سجادی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از نتایج ضعیف تیم ملی کشتی فرنگی ایران، تصریح کرد: من شخصاً 
کارشناس کشتی نیستم که ارزیابی کنم. منتظریم که کارشناسان کشتی و خود فدراسیون تحلیل و دالیل و سخنان خود 

را بیان کنند. برای همان سه مدالی که به دست آمد هم خسته نباشید می گوییم.
وزیر ورزش یادآور شــد: خانواده ورزش و اهالی کشــتی دوست داشــتند که مدال طال هم بین مدال ها باشد اما فکر 
می کنم که حتماً قضاوت و کارشناسی و تحلیل به عهده کارشناسان امر است. منتظریم که تحلیل آنان را بشنویم تا طی 
دوسال آتی بتوانیم سهمیه های المپیک را بگیریم و تمام امیدمان به المپیک پاریس است تا به اهداف ارزشمند فدراسیون 

برسیم.
سجادی در پایان گفت: در وزارت ورزش هم معاونت ورزش قهرمانی و هم کارشناسان در حال تحلیل هستند اما اینکه 

من بخواهم به عنوان وزیر نظر فنی درباره کشتی بدهم، فکر می کنم که درست نیست.

وزیر ورزش:کارشناسان باید نتایج کشتی را تحلیل کنند
رئیس فدراسیون سوارکاری به برکناری اش از سوی وزارت ورزش واکنش نشان داد و گفت: اقدام وزارت 

ورزش غیرقانونی بود.
با حکم حمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان، محمود حیدری به عنوان سرپرســت فدراســیون سوارکاری معرفی 
شــد. پس از این اتفاق رئیس  فدراســیون سوارکاری مدعی شد که به فدراسیون جهانی سوارکاری و کمیته ملی المپیک 

درخصوص این اتفاق نامه نگاری خواهد کرد.
خلیلی در گفت و گویی با خبرگزاری ایســنا اظهار داشــت: اگر رئیس  بوده ام آیا وزارت ورزش و جوانان می تواند طبق 
اساســنامه سرپرست تعیین کند یا خیر؟ اساسنامه می گوید یک سوم مجمع باید درخواست تغییر رئیس  را داشته باشند 
و عمال اساســنامه مصوبه دولت که قانون اســت از سوی وزارت ورزش و جوانان زیر پا گذاشته شده و ما به صورت قانونی 

مسئله را پیگیری می کنیم.
رئیس برکنار شده فدراسیون ســوارکاری تاکید کرد: اگر بنده سرپرست بوده ام در انتخابات کمیته ملی المپیک حق 
خسروی وفا تضییع می شود، چون اختالف رای یک مورد بوده و اگر رئیس  بوده ام نیز طبق اساسنامه نمی توانند سرپرست 

تعیین کنند.
وی با بیان اینکه طبق اساسنامه باید قانون رعایت شود و بدون یک سوم رای مجمع نمی توان سرپرست تعیین کرد، 
تصریح کرد: هم به فدراسیون جهانی سوارکاری و هم به کمیته بین المللی المپیک نامه خواهم نوشت، چرا که باید اقدامات 

قانونی مدنظر قرار گیرد و اساسنامه مالک کار باشد، مگر می شود قانون را زیر پا گذاشت؟
خلیلی در مورد جلسه برگزار شده بین خودش، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک، گفت: باید به حرفی 
که می زنیم پایبند باشــیم و به تصمیمات گرفته شــده عمل کنیم که متاسفانه این اتفاق از سوی وزارت ورزش و جوانان 

مدنظر قرار نگرفته است.

واکنش رئیس فدراسیون سوارکاری به برکناری اش از سوی وزارت ورزش

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 2022
حسن یزدانی امروز به روی تشک می رود

در روز اول مســابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، حسن یزدانی 
ستاره هفت مداله ایران به مصاف حریفانش خواهد رفت.

بعد از پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد، رقابت های 
کشتی آزاد از ظهر امروز پنجشنبه در سالن استارک آره نا آغاز می شود.

مانند کشــتی فرنگی، شروع رقابت های آزاد هم در ۴ وزن خواهد بود، اما 
از بخِت خوب ایران، چهار وزن آغازین اوزانی هســتند که ایران شانس خوبی 
برای فینالیست شدن و کســب مدال در آنها دارد. این فرصت برای شاگردان 
پژمان درستکار فراهم خواهد شد که از نتایج روز اول انرژی و انگیزه مضاعفی 

به کل تیم تزریق شود.
امروز مرحله مقدماتی اوزان ۷0، ۷9، 8۶ و ۱۲۵ کیلوگرم به انجام خواهد 
رســید. امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی، حســن یزدانی و امیرحسین زارع 
ملی پوشــان ایران در روز اول هستند؛ دو قهرمان و نایب قهرمان سال گذشته 
جهان. امیرمحمد یزدانی بعد از کســب مدال نقره وزن ۶۵ کیلوگرم جهان در 
سال گذشته، تصمیم به تغییر وزن گرفت و از مسابقات قهرمان کشوری در ۷0 
کیلوگرم استارت زد که به مقام سوم رسید. وی در جام یاشاردوغو کشتی های 
بســیار خوب و امیدوارکننده ای گرفــت و در ادامه در جام تختی هم به مقام 
قهرمانی رسید تا حضورش را در تیم ملی قطعی کند. یزدانی از شانس زیادی 

برای کسب مدال در بلگراد برخوردار است.
محمد نخودی بعد از کسب مدال طالی جوانان جهان، به مسابقات جهانی 
۲0۲۱ بزرگساالن رفت و آنجا هم فقط یک شکست داشت که در فینال مقابل 
جردن باروز بود. نخــودی از جام تختی به چرخه انتخابی تیم ملی ورود کرد 
و با قهرمانی در تنکابن، به علی ســوادکوهی رسید. انتخابی دو کشتی گیر در 
تورنمنت تونس به انجام رســید که سوادکوهی در این مسابقه رنکینگ دار به 
عضویت تیم ملی درآمد. حسن یزدانی که به پادشاه معروف است، صاحب یک 
طال و یک نقره بازی های المپیک و 3 طال، ۲ نقره و یک برنز جهان بعد از آنکه 
در تورنمنت بوالت تورلیخانوف طالیی شد، در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی 
نیز با غلبه بر علیرضا کریمی به دوبنده تیم ملی رسید. او برای کسب چهارمین 

مدال طال و تکرار بردش مقابل دیوید تیلور آمریکایی به بلگراد آمده است.
امیرحســین زارع بعد از کســب دو مدال برنز المپیک و طالی جهانی در 
ســال ۲0۲۱، در جام تورلیخانوف به مدال طال رســید و در ادامه در مرحله 
نهایی انتخابی تیم ملی از ســد امیررضا معصومی گذشت. او برای سومین بار 
صاحب دوبنده سنگین وزن تیم ملی شده و درصدد تکرار طالی سال گذشته 

خود است.

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: چالش را 
دوست دارم تا جایی که به موفقیت تیم ملی ختم شود.
پس از انتخــاب کارلوس کی روش به عنوان ســرمربی 
جدید تیم ملــی فوتبال ایران، نام ۲۶ بازیکن اعالم شــد تا 
ظهر دیروز خود را در هتل المپیک به کادر فنی معرفی کنند.
از حدود ســاعت ۱۱:30 صبح دیــروز بازیکنان در هتل 
المپیک حاضر شــدند و بعد از دریافت البســته تمرین، به 
اتاق هــای خود رفتنــد. در بین برخی بازیکنان نظیر ســید 
حسین حسینی و مهدی مهدی پور کمی دیرتر از سایرین و 
پیش از ساعت ۱۲ خود را به هتل رساندند. کارلوس کی روش 
هم که صبح دیروز به تهران رســید، بعد از جلسه با مدیران 
فدراســیون فوتبال در مرکز ملی فوتبال، از حدود ساعت ۱3 

در هتل حاضر شد تا با اعضای تیم ناهار را صرف کند.
ســرمربی تیم ملی بعد از حضــور در هتل خوش و بش 
جالبی با مرتضی پورعلی گنجی و سید حسین حسینی داشت 
و بالفاصله وارد سالن رستوران هتل شد و مورد استقبال سایر 

ملی پوشان قرار گرفت.
کی روش: وظیفه ما سنگین است

کی روش دیروز نیز جلسه ای نیز با مسئوالن فدراسیون 
برگزار کرد. ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این جلســه 
گفت: بســیار خوشــحالم که دعوتم کردید. جناب تاج و من 
سوابقی داریم که به لحاظ ســن و سال، ماموریت هایمان را 

متوجه می شــویم. برگشته ام و چشم داشتی ندارم و فقط به 
دلیل اینکه خاطره ای خوش برای مردم به یادگار بگذارم، در 

ایران هستم.
وی در ادامــه افزود: چالش را دوســت دارم تا جایی که 
به موفقیت تیم ملی ختم شــود. هیچ کینه ای از کسی ندارم 
و از اینکه مذاکراتی را با مهدی تاج درباره ســرمربیگری تیم 
ملی فوتبال ایران داشتم و قبول کردم، از ایشان بسیار تشکر 
می کنم. در واقع رئیس فدراســیون فوتبــال با دعوت از من، 
بزرگی خودشــان و خدمت به فوتبال کشورشــان را نشــان 
دادند. باید دست به دست هم داده و کارهای زیادی را انجام 
دهیم. با تمام توان خود، در ادوار جام جهانی حضور داشــته 
و امیدوارم مثمرثمر باشیم. با اعتمادی که رئیس فدراسیون و 
هیئت رئیسه کردند، وظایف من بسیار سنگین تر است. تجربه 
کافی دارم و نباید با رسانه ها بجنگیم، باید آن قدر خوب عمل 

کنیم که همگی از ما دفاع کنند.
کی روش با اشــاره بــه گروه تیم ملــی در جام جهانی 
اظهار داشــت: در جام جهانی در گروهی هستیم که عالوه بر 
رســانه های داخلی، بســیاری از رســانه های خارجی به ما 
می پردازند. لذا نظم و انضباط در این راستا بسیار مهم است. 
از نظــر فوتبالی در گروه خاصی هســتیم و از نظر اجتماعی 
و سیاســی می دانم که فدراسیون فوتبال چه انتظاری از من 
دارد. در رابطه با اینکه گفته اند کی روش به فدراسیون فوتبال 

دســتور می دهد، باید بگویم بین مــن و رئیس توافق صورت 
می گیرد و این گونه نیست.

ســرمربی تیم ملــی در پایان گفت: پــس از صحبت با 
مسئولین فدراسیون، مطالعه و تحقیقاتی را انجام داده و کل 

لیگ فوتبال ایران و بازیکنان را زیر نظر داشتم. حال آمده ام 
تا همه را از نزدیک ببینم، همچنین بازی با روسیه را بررسی 
می کنیم و پس از برنامه ریزی دقیق، نظراتم را در مسیر جام 

جهانی قطر خواهم گفت.

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال 

کی روش: می خواهم خاطره خوش برای مردم بسازم

ورزشی 

سرویس ورزشی-
در پایان مســابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 
2022، تیم ملی ایران کسب مدال طال و با 2 نقره و یک 
برنز و مجموع ۸۱ امتیاز از رفتن به روی سکو بازماند و 

به عنوان چهارمی تیمی بسنده کرد.
در شــب پایانی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 
۲0۲۲ در بلگراد صربستان، امین میرزازاده دارنده مدال طالی 
زیر ۲3 ســال جهان در دیدار نهایی وزن ۱30 کیلوگرم برابر 
رضا کایالپ دارنده ۴ مدال طالی جهان و نقره و برنز المپیک 
از ترکیه به روی تشــک رفت و در پایان با نتیجه یک بر یک 

شکست خورد و به مدال نقره جهان بسنده کرد.
3 دقیقه نخســت این مبارزه با نتیجه یک بر صفر به سود 
میرزازاده که با اخطار کم کاری به رضا کایالپ بود، به دســت 
آمــد. در وقــت دوم نیز طبــق معمول اخطار کــم کاری به 
زاده داده شــد و کایالپ یک امتیاز گرفت و در نهایت با  میرزا
نتیجه یک بر یک کایالپ به برتری رسید و صاحب مدال طالی 
جهان شد. کایالپ در شروع مبارزه به عمد کم کار نشان داد تا 
اخطــار اول کم کاری را دریافت کند و در تایم دوم اخطار کم 
کاری به میرزازاده داده شد تا کشتی گیر ترک با همین تاکتیک 

و به دلیل گرفتن امتیاز آخر برنده این مبارزه حساس شود.
میرزازاده پیش از این در دور مقدماتی وزن ۱30 کیلوگرم 
این رقابت ها که دوشــنبه برگزار شــد، در دور نخست مقابل 
علیم خان ســیزدیکوف از قزاقســتان با نتیجه ۵ بر صفر به 
برتری رســید، وی ســپس مقابل صباح شریعتی کشتی گیر 
ایرانی تیم جمهوری آذربایجان به برتری 9 بر صفر رســید و 
مقتدرانه راهی یک چهارم نهایی شــد. وی در این مرحله نیز 
برابر یاکوبی کاجایا دارنده مدال نقره المپیک از گرجســتان 
بــا نتیجه یک بــر یک به برتری رســید و راهی مرحله نیمه 
نهایی شــد.میرزازاده در دیدار نیمه نهایی نیز مقابل مانتاس 
کنیســتائوتاس از لیتوانی با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید 

و راهی فینال شد.
به این ترتیب در پایان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی 
جهان که با نتایــج دور از انتظار کشــتی گیران ایران همراه 
بود،امین میــرزازاده در ۱30 و محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ 
کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و محمدهادی ساروی در وزن 

9۷ کیلوگرم نیز به مدال برنز بسنده کرد.

پویــا دادمرز در ۵۵، مهدی محســن نژاد در ۶0، علیرضا 
نجاتی در ۶3، محمدرضا مختاری در ۷۲، محمدعلی گرایی در 
۷۷، پژمان پشتام در 8۲ و ناصر علیزاده در وزن 8۷ کیلوگرم، 
۷ نماینــده ایران در این رقابت ها بودند که با شکســت برابر 
رقبای خود از رسیدن به مدال بازماندند تا در نهایت تیم ایران 
که در غیاب روسیه به عنوان یکی از قدرت های کشتی جهان، 
شــانس اصلی قهرمانی در این رقابت ها بود با نمایشی ضعیف 

حتی نتواند روی سکوی اول تا سومی قرار بگیرد.
تیم ملی در جایگاه چهارم ایستاد

در پایان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲0۲۲ 
در بلگراد صربســتان، ترکیه با کسب ۲ مدال طال و 3 برنز و 
مجموع ۱۲۵ امتیاز در صدر قــرار گرفت و آذربایجان با یک 
طال، یک نقره و 3 برنز و مجموع ۱۱8 امتیاز نایب قهرمان شد 
و صربستان میزبان نیز که تنها با ۶ کشتی گیر در این رقابت ها 
حاضر شده بود، با کسب ۴ مدال طال و مجموع ۱۱0 امتیاز در 

جایگاه سوم تیمی قرار گرفت.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز با هدایت محمد بنا بدون 
کسب مدال طال و با ۲ نقره و یک برنز و مجموع 8۱ امتیاز از 
رفتن به روی سکو بازماند و به عنوان چهارمی تیمی بسنده کرد.

ایران سال گذشــته و در پایان رقابت های جهانی ۲0۲۱ 
نروژ با ۴ مدال طال و ۲ برنز بعد از روســیه که در این دوره از 

رقابت ها غایب بود به عنوان نایب قهرمانی جهان رسید.
خداحافظی بنا از کشتی گیران

اتفاق مهم در تیم ملی کشــتی فرنگــی احتمال جدایی 
محمد بنا ســرمربی موفق سال های اخیر کشتی ایران از تیم 
ملی بود. دیروز خبرگزاری تســنیم خبــر داد که بنا در گروه 
واتس اپــی تیم ملی ضمن حاللیت طلبیدن از شــاگردانش، 
بــا آنها خداحافظی کــرده و به نظر می رســد این به معنای 

خداحافظی بنا با تیم ملی فرنگی باشد. 
انتقاداتی که کارشناسان مطرح کردند

پــس از ناکامی تیم ملی کشــتی فرنگی در مســابقات 
قهرمانــی جهــان ۲0۲۲ انتقــادات بســیاری نســبت بــه 
عملکرد کادرفنی مطرح شــد اما بســیاری از کارشناسان در 
صحبت هایشــان روی چند نکته تاکید داشتند از جمله اینکه 
هر چهار کشــتی گیر در دور مقدماتی باختند و بدن ها اصاًل 
آماده و ســرحال نبودند. در هر چهار کشــتی میزان آمادگی 
کشــتی گیران همه را شوکه کرده بود، این بدن های خسته و 
ناآماده، از بیش تمرینی بود یا از تمرینات اشــتباه؟ بدن سازی 

غیرعلمی و پیپرینگ غیراصولی؟ اهل فن شــاید بهتر بتوانند 
در این مورد صحبت کنند.

اگر صرفاً این عدم شــادابی و بدن های بریده شامل چهار 
وزن اول تیم  می شد، شاید یک اتفاق قلمدادش می کردیم، اما 
در روزهای بعدی هم این مســئله تکرار شد. در مبارزه هادی 
ســاروی ۲۴ ساله با آرتور الکســانیان 3۱ ساله، این قهرمان 

ایرانی بود که در تایم دوم به لحاظ بدنی کم آورده بود.
ناصر علیــزاده از جمع چهار کشــتی گیر روز اول تنها 
فردی بود که حریفش فینالیســت شد. او به رپه شارژ رفت 
و در حالی که مســیرش برای کسب مدال در شانس مجدد 
بــا رویارویی با دو حریفی از کنگــو و ترکیه هموار به نظر 
می رسید، اما در مبارزه رده بندی به کشتی گیر ترک باخت 

و برنز هم نگرفت. 
بدن  اعضــای تیم ملی فرنگی در بلگــراد اصاًل خوب و 
قبراق نبــود. در مقابل برخالف اینکه خیلی گفته می شــد 
تیم های ترکیه، آذربایجان و ازبکستان که با نفرات اصلی در 
مســابقات کشورهای اسالمی شرکت کرده اند و از این محل 
در جهانی بلگراد آســیب خواهند دیــد، اما عماًل دیدیم در 
حالی که تیم دوم فرنگی ایران به قونیه رفته بود و تیم اولش 
تمریناتش را برای شــرکت در مسابقات جهانی دنبال کرد، 
ترکیه و آذربایجان خیلی بهتر از تیم ما نتیجه گرفتند و ایران 
که مدعی قهرمانی بود، به این شکل ناامیدکننده ظاهر شد. 
موضوع دیگری که در این چند روزه کارشناســان به آن 
اشــاره داشــتند بحث انتخابی های تیم ملی بود. آنها تاکید 
داشتند محمد بنا همیشه قاعده و شیوه خاص خودش را دارد، 
اغلب هم روی بهترین ها دســت گذاشــته، اما مسئله همین 
دســت بردن در انتخاب هاست که برای تیم بار ذهنی و روانی 

ایجاد می کند. 
دیدگاه فدراسیون چیست؟

باید دید دیدگاه فدراســیون کشتی در مورد نتیجه تیم 
ملی فرنگی در بلگراد چیســت؟ هر چند جایگاه رفیع محمد 
بنا در کشتی فرنگی ایران، جایگاهی نیست که استفاده از واژه  
»برکناری« مناسب و منصفانه به نظر برسد. بنا خودش بهتر از 
هر کسی می داند وقت آمدن و رفتن چه موقعی است، او مربی 
فوق العاده باهوشی است. کسی که تیمش در لندن معجزه کرد 
و بهترین نتایج را در تاریخ کشتی فرنگی ایران به دست آورد.

ترکیه قهرمان مسابقات جهانی 2022 شد

عنوان چهارمی ایران با ۲ نقره و یک برنز 
بنا از تیم ملی کشتی فرنگی جدا شد؟!

صفحه 9
پنج شنبه 2۴ شهریور ۱۴۰۱
۱۸ صفر ۱۴۴۴ - شماره 2۳۱2۱

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد خرید 2000 دستگاه کنتور سه فاز 
الکترونیکی DC125-5 این شرکت را از طریق مناقصه عمومی به شرح 

مندرج در اسناد مناقصه از شرکت واجد صالحیت خریداری نماید.
مهلت و نحوه خرید اسناد: 

متقاضیان شــرکت در مناقصــه می توانند با واریز مبلــغ 1.000.000ریال 
بــه حســاب شــماره 4001000627598 بانــک شــهر شــماره شــبا 
IR480610000004001000627598 به نام شــرکت آب و برق کیش، 
از صبح روز دو شنبه مورخ 1401/6/21 لغایت ساعت 16 روزدو شنبه مورخ 
1401/6/28 با دانلود اسناد از سایت شرکت آب و برق کیش اقدام نمایند.

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه: 
پاکت دربســته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت 
در مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1401/7/04 

به دفتر تهران یا دبیرخانه شرکت آب و برق کیش تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهادات: 

پاکت های پیشــنهادات مناقصه روز  شنبه مورخ 1401/7/9، در محل دفتر 
مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد. حضور نمایندگان 
پیشــنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه 

معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه: 

1- هزینه درج آگهی در روزنامه در هر نوبت بر عهده برنده مناقصه است.
2- شــرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشــنهادات 

مختار است.
3- اســناد مناقصه از طریق ســایت شرکت آب و برق کیش )مناقصات و 

مزایده( قابل دانلود می باشد.
نشــانی محل دریافت اســناد مناقصــه )3( و ارائه پاکت 

پیشنهادات مربوطه )1و 2(: 
1- دفتر مرکزی: جزیره کیش، شــرکت آب و برق کیش کد پســتی 

79416-95465
تلفن: 3 و 44424880 )076(، فاکس: 44423818 )076(

2- تهران: پاســداران، خیابان گیالن غربی، داود اسالمی جنوبی، پالک 
4 طبقه اول، شماره تلفن 09126773022 

WWW.KWPCO.IR 3- سایت شرکت آب و برق کیش
امور بازرگانی

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای ۱۴۰۱/۱6 

)چاپ نوبت دوم(       )نوبت دوم(   

آگهی دعوت شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان بانک ملی ایران

به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی می رساند مجمع عمومی عادی نوبت 
تهران-  در محل   1401/7/12 مورخ  روز سه شنبه   15 در ساعت  دوم 
شعب  امور  اداره  آزادگان-  اتوبان  و  بعثت  پل  بین  اسالم-  فدائیان  خیابان 
که  صورتی  در  می گردد.  تشکیل   1851594311 کدپستی  تهران-  جنوب 
هریک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از 
حق خود برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی را)در محل دفتر شرکت 
تعاونی( به یک نماینده تام االختیار واگذار نماید. مهلت پذیرش نمایندگی تا 

24 ساعت قبل از شروع مجمع می باشد.
دستور جلسه:1( استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2( طرح تصویب 
صورت های مالی سال های 1398 و 1399 و 1400 و تصویب بودجه سال 

1401، 3( انتخاب هیئت مدیره و بازرس 4( افزایش حق عضویت
رئیس هیئت مدیره
 عباس خون سیاوش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده)نوبت دوم(
با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی در جلسه نوبت اول بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان 
قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت عالالدین 
جمعه  روز   9 الی   8 از ساعت  که  ملی 10100306243  شناسه  و  ثبت 6506  به شماره  عام(  ایران)سهامی 
 مورخ 1401/07/29 به نشانی: اتوبان لشگری شماره 203 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 
به 1400/12/29،  منتهی  مالی  دوره  زیان  و  و حساب سود  ترازنامه  مالی،  و تصویب صورتهای  بررسی   -1
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره 3- انتخاب بازرسان قانونی 4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی باشد.
هیئت مدیره شرکت

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب فاطمه ســالمی فرزند حســن به شــماره 
شناســنامه 6-015396-338 صادره از بندرعباس در مقطع کارشناســی رشته حقوق 
صادره از واحد دانشــگاهی اهواز با شماره 12/913680 مورخ 91/6/29 مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد اهواز به نشانی اهواز، فلکه کارگر )فرهنگ شهر(، خیابان کارگر جنوبی، 

کدپستی 61349/68875 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

انصاری: سفر به نجف و کربال 
یکی از متفاوت ترین سفرهایی است که رفته ام 

بازیکن اسبق تیم ملی گفت:  راهپیمایی اربعین یک تجدید بیعت 
و شســتن دلها از دردی است که همه محبان اهل بیت)ع( دچار آن 
شده اند و یادآوری می کند که چه بزرگانی برای حفظ ارزش های خود 

شهید شدند.
محمد انصاری که یکی از چهره های ورزشــی حاضر در پیاده روی اربعین 
اســت اظهار داشت: خدا را شاکرم که امســال توفیق حضور در سفر معنوی 
کربال همراه با کاروان ورزشکاران جهت شرکت در مراسم اربعین نصیبم شد.

انصاری با اشــاره بر اینکه جامعه ورزش خادمان امام حسین)ع( هستند 
افزود: راهپیمایی اربعین یک تجدید بیعت و شســتن دلها از دردی است که 
همــه محبان اهل بیت)ع( دچار آن شــده اند و به ما یادآوری می کند که چه 

بزرگانی برای حفظ عقاید و ارزش های خود جنگیدند و شهید شدند.
وی با بیان اینکه ظهور آقا امام زمان)عج( در راس حوائجم در اولین سفرم 
به کربالی معلی بوده اســت گفت: سفر به نجف اشرف و کربالی معلی یکی 
از متفاوت ترین سفرهایی اســت که تا به حال رفته ام و ان شاءاهلل که قسمت 
تمام مشتاقان حسینی شود و بنده نیز نایب الزیاره مردم شریف ایران بوده ام.

بدین وســیله به خانم ها 1- فریبا ســتوده فرزند مصطفی متولد 1348/2/26 به شــماره ملی 0054242606 ، 2- ملیحه ســتوده فرزند مصطفی متولد 1341/1/1 به شماره ملی 
0384460984، 3- مهری ســتوده فرزند مصطفی متولد 1337/5/16 به شــماره ملی  0384430041، 4- شمســی ســتوده فرزند مصطفی متولد 1343/1/22 به شــماره ملی 
0384484913 و 5- آقای مجید ســتوده فرزند مصطفی متولد 1358/4/12 به شــماره ملی 0069371611 همگی به نشانی اراک- اراک- خیابان امام- خیابان شهید حسنی – 
والیت 2 ورثه مرحوم مصطفی ستوده ابالغ می شود که حسب تقاضای بستانکار سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 2 فرعی از 4154 و 4147 اصلی بخش 1 اراک ملکی 

آقای مصطفی ستوده فرزند رضا به شماره ملی 0530375303 توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای محسن بهادری به شرح ذیل ارزیابی شد: 
احترامًا بازگشــت به ابالغیه شــماره 140105205031000097 مورخ 1401/05/10 درخصوص پرونده شــماره 140104005031000066 و بایگانی شماره 1401070 آن اداره 
مبنی بر ارزیابی سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان پالک ثبتی 2 فرعی از 4154 و 4147- اصلی بخش یک اراک، ملکی مرحوم مصطفی ستوده به استحضار می رساند 
اینجانب به عنوان کارشــناس منتخب پس از اطالع موضوع و مطالعه پرونده ثبتی با راهنمایی و معرفی خانم اکرم مرادآبادی از محل وقوع ملک به نشــانی: اراک -انتهای خیابان 
امام- خیابان شــهید حســنی )بعداز آژانس بهار( -کوچه والیت دو- کدپستی 3816619359 بازدید و پس از معاینه محل وبررسی های الزم درخصوص موقعیت وامکانات ملک و 

نوع کاربری آن اقدام ، مراتب را جهت تهیه وتنظیم گزارش ارزیابی ذیاًل بحضورتقدیم می گردد.
تشریح مشخصات ثبتی ملک: 

الف- برابر سند مالکیت ارائه شده به شماره ثبت 24873 دفتر 155 صفحه 47 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی تحت پالک ثبتی 2 فرعی از 
4147 و 4154 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در بخش یک اراک متعلق به مرحوم مصطفی ستوده فرزند رضا بوده وسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان 
پالک یادشده متعلق به خانم اکرم مرادآبادی می باشد. مساحت عرصه ملک طبق سند مالکیت 195 مترمربع واعیانی در حدود 260 مترمربع در دو طبقه )هر طبقه در حدود 130 
مترمربع( با کاربری مســکونی و پارکینگ در حدود 20 مترمربع وارتفاع 107 متر می باشــد. ملک مذکور فاقد حقوق ارتفاقی و گواهی اتمام بنا از شهرداری می باشد در حال حاضر 

طبقه همکف در اختیار خانم اکرم مرادآبادی وطبقه اول در اجاره می باشد. 
ب- قدمــت اعیانی موجود در حدود 27 ســال می باشــد ملک مذکور دارای اعیانی در دو طبقه در حدود 260 مترمربع )طبقات همکــف و اول هر طبقه در حدود 130 مترمربع با 
کاربری مســکونی( بوده و دارای بنای بصورت نیمه اســکلت فلزی و ســقف طاق ضربی با تیرآهن ، نمای بیرونی سنگ و پشــت بام ایزوگام می باشد. طبقه اول و همکف شامل 
آشپزخانه ، پذیرایی ، سرویس بهداشتی ، حمام و دو خواب ، کف پذیرایی موزائیک ، بدنه یک متر سرامیک ومابقی گچ ، کف و بدنه سرویس بهداشتی وحمام کاشی و سرامیک ، کف 
حیاط موزاییک ، درب وپنجره فلزی وآلومینیومی ، درب چوبی با قاب فلزی ، سیســتم ســرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری بوده و از دو انشعاب برق و گاز و یک انشعاب 

آب مشترک برخوردار می باشد. 
ج -گزارش ارائه شده ، صرفًا بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده از سوی خانم اکرم مرادآبادی بوده ، بدیهی است مسئولیت هرگونه مدرک و مستند جدیدی که 

در مفاد گزارش و محاسبات آن تاثیرگذار بوده و پس از تقدیم گزارش به آن اداره ، ارائه گردد به عهده کارشناس نمی باشد. 
نظریه کارشناسی: 

با توجه به توضیحات یادشــده ، موقعیت مکانی ملک ، ابعاد و مســاحت ، نوع کاربری )مسکونی( ، وضعیت بازار مســکن ، نوع سازه ، مشاعی بودن ، قدمت اعیانی و با در نظر گرفتن 
جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش پایه ششــدانگ عرصه واعیان پالک ثبتی 4147/2 و 4154- اصلی بخش یک اراک به همراه انشــعابات و متعلقات در حال حاضر ، صرف نظر 
از موانع قانونی ودیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، کمیسیون ماده 100 شهرداری ، دارایی و... جمعًا مبلغ 29/600/000/000 ریال 
)دومیلیارد ونهصدوشصت میلیون تومان( تقویم و پیشنهاد می گردد. که با توجه به قدرالسهم مرحوم مصطفی ستوده )سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان( پالک موصوف 

مبلغ 14/800/000/000 ریال معادل یک میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان اعالم می گردد.
چنانچه به ارزیابی مذکور معترض می باشید مراتب را ظرف مدت پنج روز از تاریخ این اخطار ضمن تودیع مبلغ چهل و پنج میلیون ریال )علی الحساب( بابت هزینه ارزیابی مجدد 
کتبا به این اجرا اعالم و گرنه ارزیابی فوق قطعی تلقی شــده و ملک بازداشــتی در اســرع وقت از طریق مزایده به فروش می رسد ضمنا به اعتراض خارج از موعد مقرر )پنج روز( 

بدون فیش سپرده بابت هزینه ارزیابی مجدد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
معاون اجرای اسناد رسمی اراک- کرمی

آگهی ابالغ اخطار ارزیابی

م/الف 461

پرونده اجرایی له خانم مریم رســتمی فرزند علیرضا به شــماره ملی 0521364035 علیه آقای ســید محمد حســین مهاجرانی فرزند سیداسمعیل با شماره ملی 
0521097541 به اســتناد سند نکاحیه شــماره 3526- 1400/08/03  دفتر ازدواج 53 اراک درقبال مبلغ 16/072/860/000 ریال بهای 114 عدد سکه طالی 
تمام بهار آزادی و مبلغ 803/643/000 ریال حقوق دولتی تشــکیل و به کالســه 140100702 این اداره به جریان گذارده شــده است ، اجراییه صادره در مورخ 
1401/05/03 به مدیون ابالغ و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده اســت و ســپس به درخواست بستانکار )الف( خودرو پیکان به شماره انتظامی ایران 
47-356 ط 58 و )ب( اتومبیل ســاینا به شــماره انتظامی ایران 47-424 ق 32 توسط اداره راهنمایی و رانندگی بازداشت شده است که مشخصات خودروهای 

مذکور بدین شرح می باشد: 
مشخصات خودرو )الف( 

1- شــماره راهنمایی و رانندگی 356ط58 ایران 47 ، 2- نوع ســواری 3- سیســتم پیکان 4- مدل 1373 ، 5- رنگ نقره ای 6- شماره موتور 1127303235 ، 
7- شــماره شاســی 73432000 ، 8- وضعیت موتور در حد مدل 9- وضعیت اتاق دوررنگ کامل 10- قابلیت شماره گذاری برابر دستورالعمل های شماره گذاری 
11- ســایر مشــخصات دوگانه سوز ال پی جی دارای رادیو پخش اضافه الستیک ها اسپرت 12- با اسناد آن مطابقت دارد 13- ارزش 45.000.000 تومان معادل 

چهارصد و پنجاه میلیون ریال 
توضیحات: خودرو در پارکینگ قدس بازدید شد.

مشخصات خودرو )ب(
1- شماره راهنمایی و رانندگی 424ق32 ایران 47 ، 2- نوع سواری 3- سیستم ساینا 4- مدل 1400 ، 5- رنگ سفید 6- شماره موتور 9227623 ، 7- شماره 
شاســی 5736479 ، 8- وضعیت موتور در حد مدل 9- وضعیت اتاق بدون ضربه و بدون رنگ 10- قابلیت شــماره گذاری برابر دستورالعمل های شماره گذاری 
11- ســایر مشخصات الستیک ها 70  % به علت عدم شــارژ باطری کارکرد نامشخص 12- با اسناد آن مطابقت دارد. 13- ارزش 180/000/000 تومان معادل 

یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال 
توضیحات: خودرو در پارکینگ قدس بازدید شد.

خودروهای مذکور توســط کارشناس رسمی دادگســتری در تاریخ 1401/06/01 ارزیابی گردید و خودروهای فوق جمعا به مبلغ 2/250/000/000 ریال در قبال 
قســمتی از طلب بســتانکار و نیم عشر اجرائی متعلقه در روز پنج شنبه 1401/07/07 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به 
فروش می رسد و مزایده از مبلغ 2/250/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده برای عموم 
آزاد وطبق ماده 136 شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی وی در جلسه 
مزایده اســت. همچنین خریداران می تواننــد قبل از برگزاری مزایده از اتومبیل های مورد مزایده واقــع در اراک- پارکینگ قدس دیدن نمایند. کلیه هزینه های 
متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار است. کلیه بدهی های مربوط و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های انتقال به عهده 
خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشــخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب از مراجع ذیصالح و شهرداری است و چنانکه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار می گردد.              تاریخ انتشار: 1401/06/24

رئیس  اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

آگهی مزایده اموال منقول
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