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یادی از شهید مدافع حرم علیرضا جیالن
همه دارایی شهید که فدا شد

امروز پنجمین سالگرد شهادت شهید 
مدافع حرم جیالن اســت. علیرضا جیالن 
بروجنی 28 بهمــن 1362، چند روز بعد 
از شهادت عمویش در شهر بروجن به دنیا 
آمد. خانواده نام عموی شــهیدش را بر وی 
نهادند. بنیانگذار هیئت فاطمیون در بروجن 
بود که به صورت داوطلب عازم سوریه شد. 
فرمانده تیپ رســول اکــرم )ص( بود که 

سرانجام در آزاد سازی شهر بوکمال در 28 آبان 1396 به فیض شهادت نایل شد. 
در وصیت نامه شــهید علیرضا جیالن آمده است: »من مالی ندارم که به 
کسی یا به اسالم اهدا کنم اما تنها چیزی که در وجودم بود فقط جان من بود 
که توانستم این جان را در اختیار اسالم عزیز بگذارم و دو سه پیامی دارم که 
اولین پیام به خانواده  خودم  اســت  و خوشا شما پدر و مادر که چنین فرزندی 
را به سن بلوغ رساندید و به یاری اسالم فرستادید و شما ای پدر و مادر عزیزم 
ناراحت نباشــید. شما خدمتی بزرگ به اســالم کرده اید. پیامی به شما دارم 
اینکه نباید شــما پس از شهادت من ناراحت باشید. شما اسالم را یاری کنید 
نگذارید خون شــهدا پایمال شود. و همان طور که رزمندگان عزیز در جبهه ها 
خون پاکشان را اهداء اسالم عزیز می کنند شما مسئولید که نگذارید خون ما 
و دیگر برادران پایمال شود. پیامی که به ملت ایران و شهر خودمان دارم این 
اســت که ای مردم مستضعف ایران شما باید نگذارید خون عزیزان خود هدر 
برود. شما باید از هرگونه بی حجابی و غیره در شهرستانها جلوگیری کنید.کمی 
ای خواهــران بی حجاب فکر کنید ببینید که برادران ما در جبهه ها برای چی 
شــهید می شوند آیا نه فقط برای اسالم است شما خواهران مسئولید درقبال 

 یکایک خون این شهیدان.«

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی- 
 از فردا شــب با مصاف قطر- اکوادور، ســوت آغاز بیســت و دومین دوره
جام جهانی به صدا در می آید و تنور فوتبال در جهان ، داغ تر از همیشه خواهد 
شد و دوستداران فوتبال در سراسر این کره خاکی با اشتیاق تمام به تماشای 
چرخــش توپ گرد و رقابت هنرمندانه بهترین »پا به توپ« های دنیا خواهند 

نشست. 
عالقه مندان به فوتبال در کشور ما هم در این هیاهوی توپ گرد و غوغای 
مستطیل سبز- که این بار خاک همسایه جنوبی ما قطر را جوالنگاه خود قرار 
داده- سهمی قابل توجه دارند، چرا که عالوه بر عشق وعالقه ذاتی به ورزش- و 
آن هم رشــته ای جذاب مثل فوتبال-  ،» ایران« عزیز و ســربلند نیز یکی از 
32 تیم حاضر در این رقابت هاســت و از این نظر نه فقط قلب دوســتداران و 
طرفداران فوتبال ، که قلب یک ملت در جریان این مســابقات به شدت خواهد 

تپید. 
فوتبــال ایران با همه مشــکالت و گرفتاری هایی که پیش از آنکه معلول 
عوامل بیرونی و خارجی باشــد، برآمده از درون است و ریشه در غلط کاری ها 
و کفران نعمت ها و افکار فرصت طلب و دســت های خطاکار دارد، به لطف هنر 
و تــوان ذاتی و نهفته در وجود جوانان باانگیزه و غیرتمند ایرانی ، توانســت با 
شایستگی و عبور از سد حریفان مصمم ، جواز ششمین حضور خود در مرحله 
نهایی جام جهانی را به دســت آورد و بــار دیگر جزو 32 تیم برتر جهان قرار 
گیــرد و با این صعود ، دل هواداران خــود را- که به بزرگی ملت بزرگوار ایران 
هستند- شــاد کند و کام دشمنان و بدخواهان قسم خورده و مزور این آب و 
خاک ســرفراز را )که بعضا شناســنامه ایرانی هم دارند!( به شدت تلخ نماید ، 
دشمنانی که وقتی نتوانســتند در میدان مسابقه مانع از صعود ایران شوند تا 
همین روزهای اخیر به دنبال آن بودند که با تمســک به هر نیرنگ و فریبی ، 
نگذارند پرچم مقدس ایران اسالمی در مهم ترین رقابت های بین المللی فوتبال 
و یکی از معتبرترین عرصه های ورزشــی جهان به اهتزاز درآید ، حضوری که 
برای خیلی از کشورهای دنیا علی رغم هزینه هایی که می کنند و پول هایی که 
بی حســاب به پای فوتبال می ریزند، کماکان حسرت است و به صورت آرزویی 

دست نیافتنی درآمده است.
ما نیز مثل بسیاری از کارشناسان و اهالی فن اعتقاد داریم که با توجه به 
توان بالقوه و ذاتی که در بطن این فوتبال وجود دارد، صعود تیم ایران به جمع 
بهترین های فوتبال دنیا حق بدیهی و مســلم آن است و اگر این اتفاق چهره 
نبندد، باید سخت تعجب کرد و افسوس خورد. بنابراین بر خالف نظر بعضی از 
عناصر بی هنر و جریانات فرصت طلب که همواره و در همین دوره اخیر سعی 
کرده اند صعود فوتبال ایران را به جام جهانی به حساب درایت و مدیریت خود 
بگذارند، این صعود و سایر نتایج مثبتی که به پای فوتبال ایران نوشته می شود 
اوال حاصل توان ذاتی و بخشی از قدرت پنهانی و بالقوه فوتبال ایران است که 
اتفاقا بعضــی از اوقات همین عناصر مزاحم و مدیرنما با رفتار و عملکرد غلط 
خود حتی مانع از به فعلیت درآمدن آن شــده اند! و ثانیا صعود به جام جهانی 
و نظایر آن » کف« موفقیت های فوتبال ایران اســت که اگر عناصر کارســاز و 
موثر دیگری همچون مدیریت وظیفه شناس و کارآمد به میدان بیایند، بدون 
تردید ســقف پرواز فوتبال ایران فراتر از اینهاست و بی اغراق ، اتفاقات و نتایج 

درخشان تر در دسترس آن قرار دارد .
 فوتبــال ایران در پنج دوره حضور قبلی در مرحله نهایی جام جهانی هر 
چنــد به توفیقات بزرگی نائل نیامده و حتی موفق به صعود از گروه مقدماتی 
نشــده، ولی در یک سنجش منصفانه ، حضوری آبرومند و راضی کننده داشته 
و حتــی یکی دو بار به مرزهای شــگفتی آفرینی هم نزدیک شــد که مصاف 
پایاپــای آن با آرژانتین )در 2014 برزیل( تا آخرین ثانیه ها نمونه روشــن آن 
است و جهان فوتبال دید که فقط شانس حریف ، کمک تیر دروازه ، کم لطفی 
داور و باالخــره حضور اعجوبه ای در تیم آمریکای التینی )که در لحظه پایانی 
با شــلیکی دقیق از باریک ترین روزنه ها توپ را به تور دروازه تیم کشــورمان 
دوخت( بود که مانع از شگفتی  سازی فوتبال ما شد. عالوه بر این ، تساوی)1-1( 
با اســکاتلند )در 1978 آرژانتین(، آن هم اســکاتلندی که از صاحب نامانی 
چون آلن راف، کنی دالگلیش، جو جردن، اســتراچان، آرچی گمیل و... بهره 
می بــرد ، پیروزی)2-1( به یادماندنی بر آمریکا )در1998 فرانســه( و باالخره 
تساوی)1-1( مقابل پرتغال)در 2018 روسیه( که فوق ستاره ای به نام کریس 
رونالدو داشت، از نتایج خوب تیم ملی فوتبال ایران بود که توجه اهالی فوتبال 

را در دنیا جلب کرد و تحسین پاره ای از کارشناسان خارجی را برانگیخت.
انتظار طبیعی و توقع منطقی این است که تیم ملی ایران – که اکنون یک 
تیم باتجربه جهانی محسوب می شود- در ششمین دوره حضور خود ، حداقل 
چون دوره های قبلی ظاهر شــود و با نتایجی قابل قبول و آبرومند از حیثیت 
فوتبال کشورمان به شایستگی ، دفاع و دل مردم عزیز میهن و دوستداران کم 
توقع و نجیب فوتبال را شــاد کند. در این باره خوشبختانه، ملی پوشان و کادر 
فنی با حرف هــای محکم و امیدوارکننده خود، به مردم و طرفداران اطمینان 
بخشــیده و امید داده اند و حتی از آن هــم فراتر رفته و با روحیه و اعتماد به 
نفــس ، حرف از صعود بــه مرحله بعدی و حضور در جمــع 16 تیم دور دوم 
می زنند ، وعده ای که به هیچ وجه جاه طلبانه نیست و با توجه به جمیع جهات، 
مثل وجود کادر فنی کارکشته - و در راس آن یک مربی کاربلد و کامال آشنا 
با فوتبال دنیا و سازوکار حریفان- ، یک تیم هماهنگ با انگیزه و با تجربه که از 
بازیکنانی مطرح در سطح لیگ های اروپایی سود می برد و نام و سابقه حریفان 
و باالخره دو بازی امیدوار کننده تدارکاتی در اردوی اخیر اتریش مقابل تیم های 
صاحب نامی چون اروگوئه و سنگال ، دور از دسترس فوتبال ایران نخواهد بود.

درباره حضــور فوتبال ایران در مرحله نهایی جــام جهانی که به خودی 
خود پیام های قابل تاملی دارد، ســخن فراوان اســت که بسیاری از آنها پیش 
از این بارها نوشــته و گفته شده و پاره ای از آنها هنوز به میان نیامده و این جا 
هم قصد نداریم به آنها که غالبا کســالت بار است بپردازیم، چون هم در این 
مقال مختصر نمی گنجد و هم با حال و هوای شــاد و فانتزی این شماره- که 
به همت همکاران عزیز و خدمتگزاران شما ، ویژه جام جهانی منتشر می شود- 
نمی ســازد، اما دریغمــان می آید که در پایان به این نکتــه که به گمان ما از 
مهم ترین مسائل فوتبال است حداقل اشاره ای نداشته باشیم. نکته ای که تردید 
نداریم حرف قاطبه اهالی و عالقه مندان به فوتبال است و سخنی که مخاطب 
اصلی آن مدیران ورزش و مســئوالن فوتبال اســت به طور مختصر این است 
کــه آقایان محتــرم! لطفا بیش از این و بعد از ایــن، خودخواهانه به ورزش و 
فوتبال طمع نکنید ، دوســتداران آن را آزار ندهید و با رفتار غلط خود مانع از 
پیشــرفت آن نشوید. رفتار و مدیریت صحیح و صادقانه داشته باشید و کفران 
نعمت نکنید. فوتبال ایران به لطف سرمایه های ذاتی و استعداد وغیرت جوانان 
ایرانی ششــمین دوره حضور در جام جهانی را تجربه می کند. بیایید شما هم 
پس از این ، نقش و وظیفه ملی و حرفه ای و وجدانی خود را در قبال ورزش و 
فوتبال مملکت ایفا کنید. شک نداریم در این صورت ، روزهای روشن تر و نتایج 
درخشان تر و حضورهای پرافتخارتر در انتظار فوتبال مستعد و جوانان برومند 

و نجیب این آب و خاک سربلند خواهد بود. چنین باد. ان شاءاهلل

ششمین حضور
و فردای بهتر فوتبال ایران

نکته  ورزشی

اخطار و ابالغ
آقای حسن نوری فرزند محمد همسر شما بانو فاطمه ریوندی فرزند حسین به موجب حکم صادره 
از دادگاه بــه دفترخانه مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن خود را دارد. لذا به موجب این آگهی به 
شما اخطار و ابالغ می گردد که پس از نشر آن ظرف یک هفته به دفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و 

اسناد را امضاء در غیر این صورت طالق همسر شما یک طرفه به ثبت خواهد رسید. 
شماره دادنامه 140125390007196402 مورخ 23 / 7 / 1401

صادره از شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب دادگستری شهرستان داورزن 
نشانی دفترخانه: سبزوار – دور میدان سی هزار متری – طبقه فوقانی لوازم خانگی دلبری- دفترخانه 

ازدواج شماره 2 و 10طالق سبزوار
ابراهیم کوشکی – سردفتر ازدواج 2 و طالق 10 سبزوار

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 9205 مورخ 1401/07/23 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی به نام حسن نصیری خلیلی فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 451/15 مترمربع قســمتی از پالک 1511 فرعی از 49- اصلی به 
شماره کالسه 1398/397 واقع در اراضی خلیل شهر بخش 17 ثبت بهشهر محرز گردیده است 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک  ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/12 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
محمدمهدی قلیان

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آبیدر استان کردستان
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آبیدر استان کردستان)سهامی خاص( به شماره ثبت 7919 و 
شناسه ملی 10610111734 در اجرای ماده 225 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
آبیدر استان کردستان در حال تصفیه)سهامی خاص( به شماره ثبت 7919 و شناسه ملی 10610111734 که آگهی انحالل 
آن در صفحه 83 روزنامه رسمی کشور به شماره 20855 مورخ 1395/07/22 درج گردیده است دعوت بعمل می آید تا ظرف 
مدت 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدرک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای سلمان مرادی به شماره همراه 
09129178256 مستقر در آدرس: استان کردستان، شهرستان سنندج، بخش مرکزی، شهر سنندج ویالشهر، خیابان استاد احمد 
فانی سنندجی، بلوار 15 خرداد پالک 0 طبقه همکف کدپستی 6617760002 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه 

در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
 مدیر تصفیه شرکت: شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آبیدر استان کردستان)سهامی خاص(
در حال تصفیه آقای سلمان مرادی

آگهی مزایده خودرو
پژو  خودرو  دستگاه  یک  دارد  نظر  در  تجارت  تدبیر  سیوان  شرکت 
برساند.  فروش  به  مزایده عمومی  از طریق  را  مدل 93  رنگ  پارس سفید 
تاریخ  از  بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده  برای  متقاضیان می توانند 
نشر این آگهی به مدت 3 روز در ساعات اداری به کمیسیون معامالت واقع 
در تهران خیابان شهید کالهدوز بن بست حافظ پالک 1 ط 3 واحد 2 مراجعه 

نمایند. شماره تماس 22598179

بازتاب صحبت های کاپیتان در رسانه های جهان 

شکست انگلیسی ها در جنگ روانی علیه تیم ملی فوتبال
جهانبخش:می خواهیم با بهترین عملکرد دل مردم را شاد کنیم

 مهاجم تیم ملی فوتبال ایران می گوید که در جام جهانی قطر به دنبال موفقیت تیم است، نه دستاورد فردی.
مهدی طارمی در گفت وگو با سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در مواجهه با این پرسش که »شما با عملکردتان و 
 گل هایی که برای تیم ملی ایران در مرحله انتخابی به ثمر رساندید، به این تیم برای صعود به جام جهانی قطر کمک کردید. حاال از 
شما انتظار بیشتری می رود. چگونه با چنین فشاری کنار می آیید؟«، گفت: این خیلی خوب است که از یک بازیکن مطالباتی داشته 
باشیم اما فوتبال بیش از هر چیز یک ورزش تیمی است. درست است که عملکرد فردی می تواند تفاوت ایجاد کند اما نمی توانیم 
به تنهایی به آن تکیه کنیم. بیهوده است اگر فکر کنیم هر کسی می تواند به تنهایی برنده شود.  با این وجود، بدیهی است که هر 
کاری که الزم باشد را انجام خواهم داد تا اطمینان حاصل کنم که تیم ملی تا جای ممکن در جام جهانی 2022 پیشروی کند. 

وی افزود: تا کنون همیشه حداکثر توانم را برای تیم ملی گذاشته ام. همان طور که به شما گفتم آماده انجام هر کاری هستم تا 
طرفداران فوق العاده مان را خوشحال کنم. حضور در این جام جهانی به خودی خود افتخاری برای من و کشورم است. اگر بتوانیم 
پرچم خود را حتی باالتر از گذشته به اهتزاز در آوریم، می توانیم با احساس موفقیت به خانه برگردیم. در هر صورت تمام تالشم را 
می کنم تا در بهترین سطح خود بازی کنم. طارمی در پایان در پاسخ به این پرسش که »منتظر رویارویی با کدام بازیکنان هستید 
و چرا؟«، گفت: من این طور فکر نمی کنم. چیزی که برایم مهم است این است که در جام جهانی قطر به دستاوردی به یاد ماندنی 
برسم. بازیکنان بزرگ زیادی در گروه ما حضور دارند اما این چیزی را برای من تغییر نمی دهد. این بدان معنا نیست که من به آنها 
احترام نمی گذارم، برعکس، رویارویی با آنها افتخار بزرگی است، اما موفقیت تیم ایران اولویت اول من است. اگر به دنبال صعود از 

مرحله گروهی هستیم، نباید روی حریف تمرکز کنیم.

طارمی: اولویت من موفقیت ایران است
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند در جام جهانی 2022 قطر برای اولین 

بار در تاریخ به مرحله دوم صعود کند.
علیرضا بیرانوند در نشست خبری که بعدازظهر پنجشنبه در محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در قطر برگزار شد، اظهار 
داشت: این سومین دوره پیاپی است که در جام جهانی شرکت می کنیم. ما در دو دوره قبلی خیلی خوب بودیم، مخصوصاً 
در روســیه که شــانس بزرگی داشتیم تا از گروه مان صعود کنیم و این مسئله می تواند در این دوره از جام جهانی که در آن 

هستیم، کمک زیادی به ما بکند. 
وی ادامه داد: کارمان خیلی سخت است اما با تمرینات و بازی های تدارکاتی مثل بازی با اروگوئه و تونس که پشت سر 
گذاشتیم، نشان دادیم که می خواهیم حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم. مطمئن باشید که آمده ایم تاریخ  سازی کنیم. 
برای ما جام جهانی یکی از بزرگ ترین رویدادهای فوتبال در دنیا اســت. ما 5 دوره نام خود را در این رویداد ثبت کرده ایم و 

می خواهیم این دوره برای اولین بار صعود کنیم.
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران گفت: ما همه تمرکز خود را روی این تورنمنت گذاشته ایم. هر کسی آرزو دارد که این جا 

باشد و ما االن این جا هستیم و تمرکز خود را گذاشته ایم برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشیم.
بیرانوند عنوان کرد: بحث شــادی یک مســئله شخصی است. وقتی که این جا هســتیم، یعنی آمده ایم تا مردم ایران را 
خوشحال کنیم، چون تیم ملی برای ایران است. وقتی ما این جا آمده ایم، یعنی پایبند هستیم تا بتوانیم همه مردم ایران را 

خوشحال کرده و برای اولین بار صعود کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفتد.

بیرانوند: می خواهیم در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تاریخ  سازی کنیم

سرویس ورزشی-
تیم های ملــی ایران و انگلیس در شــرایطی روز 
دوشنبه در جام جهانی 2022 قطر به مصاف هم می روند 
که انگلیسی ها جنگ روانی علیه شاگردان کی روش را از 
چند روز قبل آغاز کرده اند و تا به امروز نیز با هوشیاری 
و حرفه ای گری مربیان و بازیکنان تیم ملی شکســت 

خورده اند. 
تیم های ملی فوتبال ایران و تونس پیش از حضور در جام 
جهانی 2022 قطر در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که 
این مسابقه با نتیجه 2 بر صفر به سود تونس  به پایان رسید.این 
بازی در شهر دوحه برگزار شد و »نعیم سلیتی« )85( و »علی 
العابــدی «)90( برای تیم تونس گلزنی کردند.با توافق دو تیم، 
این مسابقه پشــت درهای بسته برگزار شد و پخش تلویزیونی 

هم نداشت.
تیم ملی ایران پس از روی کار آمدن کارلوس کی روش سه 
بازی تدارکاتی دیگر انجام داده بود. ملی پوشان ایران در اردوی 
اتریش برابر اروگوئه به پیروزی رسیدند و مقابل سنگال به نتیجه 
تســاوی دست یافتند.ایران همچنین در آخرین بازی تدارکاتی 
در تهران و بدون حضور لژیونرهایش موفق شــد نیکاراگوئه را 
 B شکست بدهد. برنامه بازی های تیم ملی فوتبال ایران در گروه

جام جهانی 2022 قطر به شرح زیر است:
* ایران- انگلیس؛ دوشنبه 30 آبان؛ ساعت 16:30

* ایران- ولز؛ جمعه 4 آذر؛ ساعت 13:30
* ایران- آمریکا؛ سه شنبه 8 آذر؛ ساعت 22:30

جنگ روانی علیه تیم ملی
طبق برنامه اعالم شده تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 
به مصاف انگلیس می رود. برگزاری این بازی در شرایطی است 
که انگلیسی ها جنگ روانی علیه تیم ملی را از چند روز قبل آغاز 
کرده اند و البته با هوشیاری و حرفه ای گری مربیان و بازیکنان 

تیم ملی به شکست آنها منجر شده است. 
آخریــن نمونه این جنــگ روانی در نشســت خبری روز 
پنجشنبه علیرضا جهانبخش ملی پوش باتجربه کشورمان بود. 
وی در این نشســت خبری در پاســخ به ســؤال شیطنت آمیز 
خبرنگاری مبنی بر شادی نکردن احتمالی بازیکنان ایران پس 
از گلزنی و همین طور خوانده نشــدن سرود ملی گفت: من فکر 
می کنم شما یک خبرنگار انگلیســی باشید و فکر می کنم اگر 
هم گروه نبودیم، این سؤال پرسیده نمی شد اما االن تمام تمرکز 
من و هم تیمی هایم روی تیم ملی اســت، چون از بچگی عاشق 
پوشیدن پیراهن تیم ملی بوده ایم. آمادگی این را داریم که تنها 

به فوتبال فکر کنیم و تمام هدف مان این است که به پیراهن تیم 
ملی احترام بگذاریم و هرآنچه داریم برای تیم ملی انجام دهیم. 
وی افــزود: ما چنــد روز با یکــی از بزرگ ترین بازی های  
زندگی مان فاصلــه داریم و تمام تمرکزمــان را روی این بازی 
گذاشــته ایم تا بتوانیم باعث خوشــحالی مردم مان شویم. شما 
درباره شادی پس از گل پرسیدید که یک مسئله شخصی است 
و هر بازیکن برای خودش یک شــادی متفاوت دارد. همان طور 
که گفتم، تمام تمرکز ما روی این اســت که بازی خوبی مقابل 
انگلیس انجام دهیم و ســعی کنیم بهترین عملکردمان را برای 

شادی مردم کشورمان داشته باشیم. 
بازتاب صحبت های جهانبخش در رسانه های جهان

پاسخ هوشــمندانه جهانبخش در رسانه های جهان بازتاب 
زیادی داشت تا جایی که روزنامه انگلیسی »اکسپرس« نوشت، 
»علیرضــا جهانبخش« کاپیتــان تیم ملی ایران، رســانه های 
انگلیسی را به جنگ روانی در آستانه بازی های روز دوشنبه گروه 
B جام جهانی متهم کرد.اکسپرس نوشت، علیرضا جهانبخش، از 
موضع گیری سیاسی رسانه های انگلیسی انتقاد کرد. جهانبخش 
گفت که خبرنگاران انگلیسی سعی دارند حریفان مرحله گروهی 

خود را عصبی کنند.
کاپیتان تیم ملی کشورمان خطاب به خبرنگار انگلیسی در 
کمپ تمرینی ایران در »الریان« گفت: پرســیدن این سؤال از 
شما تعجبی ندارد. اگر تیم شما با ما همگروه نبود، باز هم این 

سؤاالت را می پرسیدی؟ وینگر تیم ملی گفت: باید بگویم تمام 
تمرکز من و همبازی هایم روی فوتبال است. ما تنها به فوتبال 

فکر می کنیم.
روزنامه »میرر« نیز نوشت: انگلیس دوشنبه آینده در اولین 
بــازی خود در جام جهانی 2022 قطر به مصاف ایران می رود و 
علیرضا جهانبخش در نشست خبری گفت که سؤاالت در مورد 
حــوادث در ایران، تالش در ایجاد بی ثباتی در تیم ملی فوتبال 
است.میرر نوشت: علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران در 
آستانه بازی افتتاحیه جام جهانی مقابل انگلیس به کارزار برای 
بی ثبات کردن تیمش توسط رســانه های انگلیسی اشاره کرد. 
جهانبخش گفت: خبرنگاران انگلیســی در تالش برای تضعیف 

ذهنیت تیم ایران هستند.
روزنامه ایرلندی »آیریش تایمز« نیز نوشت: کاپیتان ایران 
تیم رســانه ای انگلیس را به تالش برای آشــفتگی در تیم ملی 
ایران متهم کرد. »خبرگزاری فرانسه« هم در این رابطه نوشت، 
بازیکنان جام جهانی ایران به فوتبال فکر می کنند نه به حوادثی 
کــه این روزها در این کشــور رخ می دهد. علیرضا جهانبخش، 
کاپیتان ایران هم روز پنجشنبه گفت تمرکز تیمش بر رقابت در 

جام جهانی است نه اعتراضات.
رفتار حرفه ای کی روش

تالش انگلیسی ها برای برهم زدن تمرکز ملی پوشان فوتبال 
کشورمان از نشست خبری کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 

آغاز شد. چند روز قبل خبرنگار اسکای اسپورت از سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران پرســیده بود که آیا بازیکنان تیم ملی ایران 
اجازه دارند علیه قوانین کشور عمل کنند که کی روش در پاسخ 
گفت: این دقیقا مثل کشور شما انگلیس است. شما هم به دنبال 
روحیه جمعی فوتبال هســتید و به قواعد و قانون فیفا احترام 
می گذارید. شــما هم نظریات خودتان را در فوتبال به معرض 
نمایش گذاشتید. هر کسی این حق را دارد که نظرات خودش 
را بیان کند. وی ادامه داد: شما سابقاً پیش از آغاز مسابقات زانو 
می زدیــد. برخی با آن موافق بودند و برخی دیگر موافق نبودند. 

ایران هم دقیقا همین موضوع است. 
کی روش گفــت: البته چنین موضوعاتی اصال در تیم ملی 
مطرح نیست زیرا بازیکنان چیز دیگری در ذهن دارند. بازیکنان 
می خواهند بجنگند و رویاپردازی کنند که در مرحله دوم جای 

گیرند.
البته این پایان کار نبود زیرا خبرنگار انگلیسی با سماجت 
و در حالــی کــه میکروفن در اختیار خبرنــگار دیگری بود به 
ســؤال های سیاســی خود ادامه داد و در سؤالی توهین آمیز به 
کی روش گفت: سرمربیگری تیم کشوری که حقوق زنان در آن 

رعایت نمی شود چه منفعتی برای شما دارد؟
کی روش در واکنش کنایه آمیز به این صحبت ها گفت: شما 
که خبرنگار یک کمپانی خبری خصوصی هستید چه مبلغی به 
من می دهید تا پاســخ سؤال شما را بدهم؟ با رئیستان صحبت 
کنید! لطفا حرف و یا اقدامی که من نکرده ام را به من منتسب 
نکنید! سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان آخر جلسه هم دوباره 
به خبرنگار اسکای اسپورت گفت به حرفهایم فکر کن! راستی از 

کشور خودت چه خبر؟!
سجادی: پاسخ کی روش در نشست خبری ارزشمند بود

رفتار حرفه ای کی روش عالوه بر تحســین کارشناســان 
واکنــش وزیــر ورزش و جوانان را نیز در پی داشــت تا جایی 
که سید حمید ســجادی در گفت و گویی اظهار داشت: جا دارد 
صمیمانه از مدیریت و حمایت ایشــان از تیم ملی تشکر کنم. 
موفقیت او در کنفرانس مطبوعاتی بســیار ارزشمند بود. ایشان 
مثل شیر در کنار تیم ملی هستند و از بازیکنان تیم ملی صیانت 
می کننــد. من صمیمانه به عنوان وزیر ورزش و جوانان از آقای 

کی روش تشکر می کنم.
او افزود: امیدوارم ما هم با نوع حمایت از ایشان و برنامه هایی 
که برای تیم ملی داریم، ما هم کنار تیم ملی ثابت کنیم که حامی 
تیم هســتیم. باز هم بابت نوع رفتار آقای کی روش از او تشکر 

می کنیم.
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 )setadiran.ir( با شماره مزایده 1001092194000003 
اقــدام نماید. لــذا کلیه متقاضیان اعم از اشــخاص حقیقی و 
حقوقی واجد شرایط می توانند جهت دریافت اوراق مزایده به 

سامانه مذکور مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل فرآیند مزایده از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکتها از طریق ســامانه فوق 
امکان پذیر می باشد لذا شرکت کنندگان محترم در مزایده در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شــرکت در مزایده را 

محقق سازند.
تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1401/08/28 ساعت 08:00

تاریخ بازدید: از تاریخ انتشــار لغایت روز یکشــنبه مورخ 
1401/09/09 ساعت 14:00

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: روز پنجشنبه مورخ 
1401/09/10 ساعت 14:00

آخرین مهلت ارســال پیشــنهاد: روز یکشــنبه مورخ 
1401/09/20 ساعت 14:00

تاریخ بازگشایی: روز دوشــنبه مورخ 1401/09/21 ساعت 
14:00

تاریخ اعالم برنده: روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 ساعت 
10:00

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطالعات بیشتر: 
www.damghan.ir  35256115-023 ــــــــ 

 شهرداری دامغان

نوبت اول

بازگشت دروازه بان اروگوئه به خانه
دروازه بان اروگوئه به خاطر درگذشت مادرش مجبور به بازگشت 

به کشورش شد.
چنــد روز تا آغاز جــام جهانی 2022 قطر باقی مانده اســت و تیم ملی 

اروگوئه خود را برای اولین بازی خود مقابل کره جنوبی آماده می کند.
سباستین سوسا دروازه بان تیم ملی اروگوئه که در قطر بود خبر غم انگیزی 
دریافت کرد و متوجه فوت مادرش شــد و به همیــن خاطر اردوی تیم ملی 
کشــورش را موقتا ترک کرد و به اروگوئه بازگشت. همچنین تمرین تیم دیگو 
آلونســو نیز به حالــت تعلیق درآمد.این دروازه بان با ســابقه حضور در بوکا و 
روزاریو سنترال در روزهای آینده به محل برگزاری جام جهانی بازخواهد گشت 

و در اولین بازی مقابل آسیایی ها حضور خواهد داشت.

 ۱۰ گلزن برتر تاریخ جام جهانی 

در آســتانه جام جهانی 2022 قطر، با 10 گلــزن برتر تاریخ این 
مسابقات آشنا شوید.

در طــول تاریخ جام جهانی فوتبال، چندیــن مهاجم گلزن بوده اند که با 
تیم ملی خود در جام جهانی حضور داشــته اند و رکورد گلزنی خوبی در این 
رقابت ها ثبت کردند. میروســالو کلوزه مهاجم ســابق آلمان با 24 بازی و 16 
گل بهترین گلزن تاریخ جام های جهانی اســت و رونالدو برزیلی با 15 گل در 
19 بازی دوم است.در آستانه جام جهانی 2022 قطر، با 10 گلزن برتر تاریخ 

این مسابقات آشنا شوید.
*میروسالو کلوزه........................................................... )آلمان- 16 گل- 24 بازی(
*رونالدو........................................................................... )برزیل- 15 گل- 19 بازی(
*گرد مولر......................................................................... )آلمان- 14 گل- 13 بازی(
*ژوست فونتن................................................................ )فرانسه- 13 گل- 6 بازی(
*پله.................................................................................. )برزیل- 12 گل- 14 بازی(
*یورگن کلینزمن.......................................................... )آلمان- 11 گل- 17 بازی(
*ساندور کوچیس..................................................... )مجارستان- 11 گل- 5 بازی(
*هلموت ران.................................................................. )آلمان- 10 گل- 10 بازی(
*گابریل باتیستوتا.......................................................)آرژانتین- 10 گل- 12 بازی(
*گری لینه کر..............................................................)انگلیس- 10 گل- 12 بازی(

۲ تغییر فوری در تیم ملی آرژانتین 
دو بازیکن جدید به جای دو بازیکن مصدوم به تیم ملی آرژانتین 

دعوت شدند.
به گزارش تلگراف، تا آغاز جام جهانی 2022 قطر تنها یک روز دیگر باقی 
مانده اســت. در آستانه شروع رقابت ها شــاهد دو تغییر در تیم ملی آرژانتین 
بودیم. در ابتــدا خواکین کوریا نیز به دلیل مصدومیت از ترکیب جام جهانی 

خارج خواهد شد و تیاگو آلمادا به عنوان جانشین او معرفی شد.
همچنین نیکالس گونزالس نیز در تمرینــات دچار مصدومیت عضالنی 
شــد و از لیست جام جهانی خارج شد و آنخل کوریا بازیکن اتلتیکومادرید به 

جای او دعوت شد.
دو روز پیش تیم ملی فوتبال آرژانتین در امارات به دیدار این تیم رفت و 
توانست با 5 گل به برتری برسد. جولین آلوارز، لیونل مسی، آنخل دی ماریا دو 

بار و خواکین کوریا برای آلبی سلسته گلزنی کردند.

سادیو مانه جام جهانی را از دست داد 
فدراسیون فوتبال سنگال اعالم کرد که نام سادیو مانه به خاطر 
آســیب دیدگی از فهرست این تیم حذف شــد و به این ترتیب این 

بازیکن سرشناس جام جهانی را از دست داد.
فدراســیون فوتبال ســنگال و هواداران این تیم امید زیادی داشتند که 
ســادیو مانه بتواند تیم را در جام جهانی همراهی کند. مانه در فهرست نهایی 
ســنگال برای جام جهانی قرار گرفت و پیش بینی می شــد که تنها در بازی 

نخست نتواند تیم را همراهی کند، اما این گونه نشد.
عصر دیروز فدراســیون فوتبال ســنگال اعالم کرد که نام سادیو مانه از 
فهرســت نهایی سنگال برای جام جهانی به خاطر آسیب دیدگی خط خورد و 
به این ترتیب این بازیکن سرشناس رسما جام جهانی را از دست داد تا غایب 
بزرگ سنگال لقب بگیرد.سنگال در گروه نخست جام جهانی با تیم های قطر، 

هلند و اکوادور همگروه است.

دعوت از پدیده ۱9 ساله تیم بارسلونا
در آســتانه شــروع جام جهانی 2022، بال تیم فوتبال والنسیا 

مصدوم شد و فرصت حضور در این رقابت ها را از دست داد.
خوسه گایا بال تیم ملی فوتبال اسپانیا، یکی از 26 بازیکن دعوت شده به اردوی 
تیم تحت هدایت لوئیس انریکه برای حضور در جام جهانی 2022 مصدوم شده و به 

سبب آن نمی تواند ماتادورها را در جام بیستم همراهی کند.
گایا در آخرین جلســه تمرینی تیم ملی اســپانیا قبل از سفر به قطر در روز 
چهارشــنبه دچار آسیب دیدگی از ناحیه قوزک شد و اگرچه در ابتدا کادر پزشکی 
مصدومیت او را جزیی تخمین زده بود، او هیچ شانســی برای بازی در جام جهانی 
نخواهد داشت. با خط خوردن نام گایا، اکنون نشریه مارکا نوشته که آلخاندرو بالده 
پدیده 19 ساله تیم بارسلونا به جای او به اردوی ماتادورها فراخوانده شده است. او 
یکی از نفرات لیست 55 نفره اولیه اسپانیا بود که از رسیدن به فهرست 26 نفره باز 
ماند. طبق قوانین فیفا، تیم های حاضر در جام جهانی در صورت مصدومیت یکی 
از بازیکنان فهرســت نهایی شان تا 24 ساعت قبل از اولین بازی می توانند یک نفر 
را جایگزین او کنند و به این ترتیب اســپانیا تا روز سه شــنبه فرصت دارد تصمیم 

نهایی اش را درباره جانشین گایا اتخاذ کند.

آخرین اخبار جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ – قطر

جیانی اینفانتینو برای یک دوره چهار ســاله دیگر در راس هیئت 
حاکمه فوتبال جهان خواهد بود.

فیفــا اعالم کــرد اینفانتینو که حمایت گســترده ای از کنفدراســیون ها و 
فدراســیون های ملی دریافت کرده است، تنها نامزد پست انتخابات ریاست فیفا 
بوده است و به همین خاطر او برای چهار سال دیگر در این سمت باقی می ماند.

اینفانتینو 52 ســاله، در ماه گذشته مبارزات انتخاباتی شدیدی انجام داد و 
موقعیت خود را به طور قابل توجهی تثبیت کرد. او در کنگره فیفا در ماه مارس 

در رواندا برای سومین دوره به عنوان رئیس فیفا انتخاب خواهد شد.
اینفانتینو در ســال 2016 در یک دوره اولیه ســه ساله، به جای سپ بالتر 

ریاست فیفا را به دست آورد و در سال 2019 مجدداً انتخاب شد.
اینفانتینو در بیانیه ای گفت: می خواهم تشــکر بــزرگ خود را برای بیش از 
200 عضو فیفا و هر شــش کنفدراســیونی که از من حمایت کردند ابراز کنم. 
من احساس فروتنی و افتخار می کنم که می توانم در چهار سال آینده به جامعه 

جهانی فوتبال خدمت کنم.
این مقام سوئیســی پس از حذف علی بن حســین شــاهزاده اردن و ژروم 
شامپاین فرانسوی، شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال 

آسیا از بحرین را در دور نهایی انتخابات سال 2016 فیفا شکست داد.
از زمان تصدی این ســمت، او بر گســترش جام جهانی به 48 تیم در سال 
2026 نظارت داشته است. این مســابقات به میزبانی مشترک کانادا، مکزیک و 

ایاالت متحده برگزار خواهد شد.
هفتادوســومین کنگره فیفا روز 16 مارس 2023 )25 اســفند 1401( در 

رواندا برگزار خواهد شد که انتخابات ریاست هم بخشی از برنامه آن است.

ادامه ریاست اینفانتینو بر فیفا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 1401603090090005 مورخه 1401/4/14هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک الموت شرقی )معلم کالیه( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی معین الدین 
فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 735 و کدملی 580965051 صادره از الموت شرقی نسبت 
به ششدانگ یک باب اسطبل مخروبه به مساحت 67/51 مترمربع پالک 43- اصلی واقع در 
بخش 18 قزوین موسوم به دک که مورد تقاضا ملک مورثی متقاضی بوده مالک رسمی آقای 
حسین معین الدین فرزند عبداله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/11                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/8/28

عباس معمائی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الموت 
شرقی )معلم کالیه(

آگهی حضور مالکین و مجاورین جهت تعیین طول، ابعاد، مساحت
و تثبیت حدود پالک 2885 اصلی بخش ۱ اراک

بدینوسیله در اجرای کد 914 و 913 مجموعه بخشنامه  های ثبتی و همچنین شیوه نامه تعویض اسناد مالکیت 
حدی به حدی بشماره 99/125472-1399/7/16 به مالکین و مجاورین پالک 2885 اصلی واقع در بخش 1 
اراک اعالم و اخطار می گردد که احد از مالکین ششدانگ یکباب مغازه تحت پالک فوق تقاضای سند مالکیت 
خود را نموده با توجه به اینکه اسناد ملک مورد تقاضا و مجاورین بصورت حدی به حدی صادر گردیده لذا 
جهت عدم تضییع حقوق مالکین و مجاورین وقت معاینه محل برای مورخ 1401/9/21 ساعت 11 صبح 
تعیین گردید. مقتضی است در روز و ساعت مقرر در محل حضور و در غیر این صورت مطابق مقررات نسبت 

به ادامه عملیات ثبتی برابر مقررات جاری اقدام خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ اراک- عبدی م الف622

ملی پــوش تنیس روی میز ایران در مرحله یــک چهارم نهایی کاپ 
آسیایی تایلند مقابل نفر 16 رنکینگ جهان شکست خورد.

مرحلــه یک چهارم نهایی کاپ آســیایی تنیس روی میز تایلند برگزار شــد و 
نماینده ایران موفق به پیروزی در این مرحله نشــد. نوشــاد عالمیان در دیدار با 
بازیکن چین تایپه با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی و کسب 
مدال بازماند. بازیکن چین تایپه نفر 16 رنکینگ جهان بود. نتیجه بازی مرحله یک 

چهارم نهایی به شرح زیر است:
نوشــاد عالمیان از ایران )رنکینگ 84 جهــان( 2- یوان چوانگ از چین تایپه 

)رنکینگ 16 جهان( 4 
عالمیان روز پنجشــنبه گذشــته موفق شــده بود نفر 13 رنکینگ جهان را 

شکست دهد.عالمیان تنها نماینده ایران در کاپ آسیایی تایلند بود.

حذف عالمیان از کاپ آسیایی تنیس روی میز

ســجاد مردانی به مدال برنز مسابقات تکواندوی قهرمانی 2022 
جهان در مکزیک رسید.

در ادامه رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان 2022 در مکزیک، ســجاد 
مردانــی دارنده مدال نقره جهان و نماینــده وزن 87+ کیلوگرم ایران در دور 
نخست مقابل لوییز آاوارز از ونزوئال 2 بر یک به برتری رسید. وی سپس مقابل 
آندره هاربار از اوکراین 2 بر صفر و با نتایج 3 بر 2 و 4 بر یک صاحب پیروزی 
شــد. کاپیتان تیم ملی تکواندوی ایران در سومین مبارزه نیز مقابل نماینده 
گامبیــا 2 بر صفر و با نتایج 3 بر یک و 4 بر یک به پیروزی رســید و ضمن 

رسیدن به نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.
اما مردانی در نیمه نهایی مقابل کارلوس سانســورس از کشور میزبان در 
یک مبارزه نزدیک 2 بر یک شکســت خورد و به مدال برنز رسید. تکواندوکار 

مکزیکی نیز با غلبه بر ایوان گارسیا از اسپانیا صاحب مدال طال شد.
اما، اکرم خدابنده نماینده وزن 73+ کیلوگرم بانوان ایران، در نخســتین 
مبارزه خود برابر لورنا براندل نفر یک رنکینگ از آلمان 2 بر صفر و با نتایج 10 

بر 4 و 3 بر یک شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
تکواندوی ایران پیش از این توسط مهران برخورداری و رضا کلهر صاحب 
2 مدال برنز جهان شده بود و مدال مردانی، سومین برنز ایران در رقابت های 

جهانی بود.

سومین برنز تکواندوی ایران
در رقابت های قهرمانی جهان

پیروزی  بــا  تاکســتان  پتروپاالیش  تیم 
میلیمتری مقابل تیم بانک شهر و در امتیاز شماری 
به عنوان قهرمانی لیگ برتر کشتی آزاد دست 

یافت.
در جریان دیدار فینال لیگ برتر کشــتی آزاد در 
سالن هفتم تیر تهران، شب گذشته تیم های پتروپاالیش 
تاکستان و بانک شهر به مصاف هم رفتند که در پایان 

تیم تاکستان در یک جدال دیدنی به پیروزی رسید.
در دیــدار فینال این مســابقات تیم پتروپاالیش 
بلیش تاکســتان با نتیجه 5 بر 5 مقابل تیم بانک شهر 
و با توجه به مساوی شــدن امتیاز مثبت 20 با امتیاز 
فنی بیشتر 41 به 33 به برتری دست یافت و به عنوان 

قهرمانی رسید.
در حساس ترین مبارزه فینال در وزن 86 کیلوگرم 
حسن یزدانی دارنده مدال های طالی جهان و المپیک از 

تیم بانک شهر مقابل علیرضا کریمی دارنده یک نقره و 2 
برنز جهان در یک مبارزه دیدنی که با تشویق شدید هر 
2 کشتی گیر همراه بود، با نتیجه 7 بر 4 به برتری رسید.
نتایج مبارزه های انفرادی دیدار فینال به شرح زیر 
است )اســامی کشتی گیران تیم پتروپاالیش تاکستان 

ابتدا آمده است(.
* وزن 57 کیلوگرم: علیرضا ســرلک 3- زائور اوگویف 

3)برنده(
* وزن 61 کیلوگرم: مجید داستان صفر- عباس گاژی 

ماگمدوف 11
* وزن 65 کیلوگــرم: مرتضــی قیاســی 3- محمد 

رمضانپور 2
* وزن 70 کیلوگــرم: عبــاس گاژی ماگمدوف 10- 

مهدی یگانه جعفری صفر
* وزن 74 کیلوگرم: یونس امامی 8- جمال عبادی 2

* وزن 79 کیلوگــرم: زائوربــک ســیداکوف 2- علی 
سوادکوهی 2)برنده(

* وزن 86 کیلوگرم: علیرضا کریمی 4- حسن یزدانی 7
فیروزپــور 7-  امیرحســین  کیلوگــرم:  وزن 92   *

محمدجواد ابراهیمی 3
* وزن 97 کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا یک- محمدحسین 

محمدیان 2
* وزن 125 کیلوگرم: امیرحسین زارع 2- امین طاهری یک

سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و علیرضا 
ذاکانی شهردار تهران به عنوان مهمانان ویژه نظاره گر 

دیدار فینال لیگ برتر کشتی بودند.
الزم به یادآوری است که در جریان دیدار رده بندی 
هم تیم انبوه ســازان هوتن مازندران 7 بر 3 از سد تیم 
ســتارگان ساری گذشــت و بر جایگاه سوم لیگ برتر 

کشتی آزاد ایستاد.

تاکستان قهرمان لیگ برتر کشتی آزاد شد


