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سنگربان سوییسی بایرن مونیخ به وعده خود 
وفا کرد و یک کامیون شکالت سوییسی را که قول 

داده بود به دی لیخت بدهد برای او فرستاد.
به گزارش ایس���نا، بای���رن مونیخ در دیدار 
برگش���ت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با 
دو گل برابر پاری س���ن ژرمن به پیروزی دست 

پیدا کرد.
در نیمه نخس���ت بازی یان سومر، سنگربان 
سوییسی بایرن مونیخ یک اشتباه مرگبار انجام داد 
و نزدیک بود که به گل منجر شود اما دی لیخت 
توپ را از روی خط دروازه برگرداند و بایرن را 
در بازی نگه داشت. سومر بعد از بازی اعالم کرد 
که یک کامیون ش���کالت سوییسی به دی لیخت 

هدیه خواهد داد.
او هدیه ای را که قول داده بود برای دی لیخت 

فرستاد به طوری که ۷۰۰ کیلو شکالت درجه یک 
سوییسی را برای هم تیمی خود فرستاد تا این گونه 

از او تشکر کند.

پدر لیونل مسی در سفری 
غیرمنتظره، وارد عربستان شد و 
اینطور که گفته می شود قرار است 
درباره حضور پسرش در الهالل با 

مدیران این باشگاه مذاکره کند.
به گزارش خبرآنالین، در 
شرایطی که رسانه الچرینگیتو از 
سفر پدر لیونل مسی به عربستان 
برای مذاکره با الهالل خبر داده 
بود، حاال این موضوع به واقعیت 
پیوسته و تصاویر حضور خورخه 
مسی در ریاض توسط رسانه های 
س���عودی مخابره شده است. 
اتفاقی عجیب که به نظر می رسد 
شایعات پیرامون آینده اسطوره 
آرژانتینی رنگ و بوی جدی تری 

به خود گرفته است.
احم���د العجالن خبرنگار 
معروف و مطرح عربس���تانی، 
تصاویری از خورخه مس���ی، 
ایجن���ت و پدر کاپیتان تیم ملی 
آرژانتین را در صفحه توییتر خود 
منتشر کرده که او وارد سرزمین 

پادشاهی ریاض شده است.
مس���ی ۳۵ س���اله تا ۳۰ 
ژوئن ۲۰۲۳ با تیم فرانس���وی 
پاری سن ژرمن قرارداد دارد. جایی 
که او تا به حال دو پیش���نهاد 

برای تمدید را رد کرده اس���ت. 
روزنامه س���عودی الیوم درباره 
شایعات پیرامون پیوستن مسی 
به الهالل نوشته است که فوق 
ستاره آرژانتینی، پیشنهادی را از 
سوی این تیم عربستانی دریافت 
کرده ولی آن را رد کرده بود. اما 
مدیریت باشگاه با درخواست های 
مالی هنگفت، مسی را غافلگیر 

کرده است. 
روزنام���ه الیوم اعالم کرد 
که لیونل مسی برای پیوستن به 
الهالل، درخواست ۶۰۰ میلیون 
دالر برای هر فصل داشته است، 
در حالی که پیش���نهاد رسمی 
الهالل ۲۰۰ میلیون دالر در هر 
فصل بوده اس���ت. این روزنامه 
اش���اره کرد که مدیریت الهالل 
پیشنهاد خود به لیونل مسی را 
به ۳۵۰ میلیون دالر در هر فصل 
افزایش داده اس���ت، مشروط بر 
اینکه پدر مسی ظرف چند روز 
آینده برای مذاکره رسمی وارد 

عربستان شود.

بازیکن پیش���ین تیم ملی فوتبال ایران بر 
این عقیده اس���ت که امیر قلعه نویی می تواند 
ب���ه خوبی از پس بازیکنان تیم ملی خصوصًا 

لژیونرها بربیاید.
رسول کربکندی در گفتگو با تسنیم درباره 
انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی جدید 
تیم ملی گفت: من از ابتدا موافق مربی خارجی 
بودم و دو دلیل مهم داشتم. دلیل اول این بود 
که مربی خارجی کمتر در ایران تحت فش���ار 
ق���رار می گیرد، ولی وقتی مربی ایرانی انتخاب 
می شود هر سیستمی از جمله رسانه ها یا دالل ها 
می خواهند تیم ملی را تحت فش���ار قرار دهند. 
مسئله دوم این است که مربی ایرانی نمی تواند 
خواسته هایش را از فدراسیون فوتبال بگیرد، ولی 
به هرحال فدراسیون تصمیم گرفت که این بار از 
مربی ایرانی برای هدایت تیم ملی استفاده کند.

وی در ادامه افزود: با وجود اینکه قلعه نویی 
ابتدا انصراف داد، ولی فدراسیون فوتبال بعد از 
عدم توافق با سانچس دوباره سراغ مربی ایرانی 
رفت. با وجود همه این تفاسیر من برای تیم ملی 
و همچنین امیر قلعه نویی آرزوی موفقیت دارم. 
او یک بار از تیم ملی ضربه خورده است و در 
واقع یک بار این مربی را سوزاندیم، ولی امیدوارم 

این بار شرایط متفاوتی را تجربه کند.
دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان 
همچنین تصریح کرد: قلعه نویی در این شرایط 
شهامت به خرج داد که مسئولیت سرمربیگری 
تی���م ملی را بر عهده گرفت، چون او در جام 
ملت های آسیا قطعاً کار سختی خواهد داشت و 
این در حالی است که مردم و فوتبالدوستان توقع 

دارند ایران در این جام قهرمان شود.
کربکندی در پایان اظهار داش���ت: در بین 
گزینه های ایرانی قلعه نویی بهترین گزینه بود و 
یک نکته مثبت این است که او به خوبی می تواند 
از پس بازیکنان و لژیونرها بربیاید، آنهم در حالی 
که تعدادی از آنها در گذشته حتی می توانستند 

سرمربی را تغییر دهند.

رئیس فدراسیون تکواندو گفت: 
برخی می خواهند ریش���ه تکواندو را 
خش���ک کنند. همکاری نمی کنند و 

همیشه برای مان مشکل می سازند.
به گزارش ایرنا، هادی س���اعی 
دیروز در نشست خبری خود اظهار 
داش���ت: سال پرکاری  داشتیم و سال 
جدید نیز باید برای رسیدن به المپیک 
ت���الش کنی���م و از پنجم فروردین 
مس���ابقات گرنداسلم آغاز می شود و 
به صورت مرتب باید در رویدادهای 

مختلف بین المللی حضور یابیم.
وی درباره باال گرفتن اختالفش با 
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش، بیان کرد: آدم صبوری هستم  
و دنبال  پاس���خ دادن نیستم اما مسائل 
به جایی  رس���یده که به تمام خانواده 
تکواندو آس���یب می زند. نماینده یک 
میلیون تکواندوکار هستم و باید دفاع 
کنم. روزهای آخر س���ال است و در 
حدود ۱۷ رویداد بین المللی شرکت 
کرده ایم  و اوایل فروردین باید ۳۰ نفر 
را به گرنداس���لم  اعزام کنیم که بسیار 
مهم اس���ت. با این اوصاف از همان 
۲۲ میلیاردی که دوس���تان با افتخار 
می گویند، تنه���ا ۵۰ درصدش را به 

ما داده اند.
وی گفت: اگر کمک نکنند مشکل 
داریم. وقتی وزیر اعالم کرد تفاهم نامه را 
امضا کنیم ما پذیرفتیم و قرار شد یک 
متمم  هم به آن اضافه شود. متاسفانه 
برای وزیر حادثه پیش آمد که از پول 
خبری نشد. گرنداسلم  مسیر مهمی برای 
رسیدن به المپیک است و دوستان  هم 
می دانند کجا باید به تکواندو آسیب 
بزنند. می خواهند ریش���ه تکواندو را 
خشک کنند و همکاری با ما ندارند. 
رئیس فدراسیون تکواندو، گفت: 
رش���ته ایی  هس���تیم که باید در تمام 
رویدادها شرکت کرده و امتیاز بگیریم 
تا از رنکینگ سیستم به المپیک برسیم. 
با این ش���رایط خیلی از رویدادها را 
از دس���ت خواهیم داد. ساعی گفت: 
ورزش هیچ گاه جزو اولویت ها نیست  
و چانه اش  آن قدر کوچک گرفته شده 
که هرچقدر هم افزایش بودجه بدهند 

بازهم فایده ای ندارد.
وی درباره رویداد بین المللی نوروز 
هم گفت: بودجه این رویداد خارج از 
ورزش بوده است. البته اگر بودجه آن 
در اختیار ورزش  قرار می گرفت، خیلی 
مفید بود. پیشنهاد دادند تکواندو هم 

در این رویداد باش���د اما بررسی کردم  
و دیدم صالح نیست، چراکه آورده ای 
برای تکواندوی ما نداشت و کیفیت آن 
خوب نبود و به غیر از هزینه چیزی 

برای وررش کشور ندارد.
رئیس فدراسیون تکواندو گفت: 
چند رویداد در فاصله زمانی کوتاه داریم 
و با این شرایط، نمی توانیم اردوهای 
خوبی داشته باشیم و مجبور می شدیم 
تیم های سوم  یا چهارم را اعزام کنیم. 
شاید تیم نوجوانان که در اردو نیستند 
را اعزام کنیم چراکه مسابقات خیلی 
مهم تری از بازی های آسیایی داریم. یک 
مشکل بزرگ به نام صدور روادید داریم 

که خیلی اذیت مان  می کند.
ساعی بیان کرد: برای دوره گذشته 
فینال گرندپری  منچستر زودتر از همیشه 
اقدام کردیم که متاس���فانه در نهایت 
روادید صادر نشد. سال جدید هم این 
رویداد وجود دارد که اهمیت باالیی 
برای رسیدن به المپیک خواهد داشت. 
وی گفت: اگر رفتارهای مسئوالن و 
مشکالت مالی وجود داشته باشد در 
نهایت باید به سوی مسابقات قاره ای 
برویم تا از آن طریق به المپیک برسیم. 
فکر می کنم بعد از جهانی باکو در این 

خصوص تصمیم گیری کنیم.
رحیم��ی: واقعیت را وارونه  جلوه 

دادند
اصغر رحیمی مدیر سازمان تیم های 
ملی درباره تعلیق هادی ساعی از سوی 
فدراسیون جهانی گفت: موضوع مهمی 
است که به جای کمک کردن، به گونه 
دیگری آن را جلوه می دهند. به صورت 
معمول رئیس فدراسیون یا سرپرست 
تیم ملی اعتراض می کند و در جهانی 
مکزیک آن قدر اعتراض زیاد بود که 
نماین���دگان تیم ها گروهی در تلگرام 
ایج���اد کرده و آن جا اعتراضات را به 
اشتراک می گذاشتند. ما به مبارزه بازی 
متین رضایی و نماینده ترکیه اعتراض 
کردیم که متاسفانه یک روز بعد اعالم 

شد ساعی یک سال محروم است.
وی گف���ت: همان جا صحبت 
کردیم. همیشه در پرونده های  بین المللی 
ورزشی بازنده بوده ایم. در دفاعیه اعالم 
کردیم آن ها نمی توانند رئیس فدراسیون 
را محروم کنند. هیچ سیستم اعتراضی 
در مسابقات نبود. جالب این که چهار 
نفر برای رسیدگی به اعتراضات ایجاد 
شد و خودشان نیز حکم می دادند. در 
حکم آمده ساعی می تواند تمام کارها 
را به عنوان رئیس فدراسیون انجام دهد 
و فقط نمی تواند در مسابقات بین المللی 

شرکت کند.
رحیمی عنوان کرد: تالش ما و 
همراهی فدراسیون های ملی موجب 
شد تا قانونی تصویب شود تا دیگر در 
جریان مسابقات، فردی محروم نشود.

وی گفت: در نهایت محرومیت 
س���اعی به صورت کامل لغو شد او 
اوایل فروردین به گرنداسلم چین  اعزام 
می ش���ود. هرچند از سوی ارگان های  
ورزش کشور حمایت نمی شویم اما 

در مسیر خوبی هستیم.

اتفاق بی سابقه  در بازی میالن مقابل سالرنیتانا
در شب توقف روسونری 
مقابل سالرنیتانا اتفاقی رخ داد 
که در تاریخ قرمزومشکی پوشان 

شهر میالن بی سابقه است.
به گزارش تس���نیم، تیم 
فوتبال میالن در حالی مقابل 
میهمان خود س���الرنیتانا به 
تس���اوی بسنده کرد که هیچ 
بازیک���ن ایتالیایی در ترکیب اصلی اش حضور نداش���ت. در تاریخ تیم 
قرمزومشکی پوش شهر میالن هرگز سابقه نداشت که این تیم در ترکیب 

اصلی اش در سری A هیچ بازیکن بومی نداشته باشد.
س���اندرو تونالی هافبک ایتالیایی میالن که از ابتدای سال ۲۰۲۳ در 
تمام بازی های این تیم در ترکیب اصلی حضور داشت، برای مصاف با 
س���الرنیتانا نیمکت نشین شد و این در حالی بود که هموطنان او، داوید 
کاالبریا، آلساندرو فلورنزی، تومازو پوبگا، متئو گابیا و آنتونیو میرانه هم 

جایی در ترکیب نداشتند.
میالنی ها با گلزنی اولیویه ژیرو در دقیقه اول وقت های تلف شده نیمه 

اول پیش افتادند اما در دقیقه ۶۱ دروازه شان توسط بوالیه دیا باز شد.
ترکیب روس���ونری تا دقیقه ۷۷ فاقد بازیکن ایتالیایی بود تا اینکه 
فلورنزی به جای الکسیس ساله ماکرز به میدان رفت. همچنین تونالی در 

دقیقه 8۵ جانشین اسماعیل بن ناصر شد.
میالن با یک امتیازی که از سالرنیتانا گرفت، 48 امتیازی شد و جای 

رم را در رده چهارم جدول تصاحب کرد.
روسیه به فوتبال آسیا نزدیک تر شد

نش���ریه گاردین از پیوس���تن 
قریب الوقوع روسیه به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا)ای اف سی( خبر داد.
به گزارش ایرنا، نش���ریه معتبر 
گاردین در گزارشی نوشت که تیم ملی 
فوتبال روسیه به یک تورنمنت فوتبالی 

در قاره آسیا دعوت شده است.
به نوش���ته گاردین، فدراسیون 
فوتبال تاجیکس���تان از روسیه برای 

حضور در نخستین دوره رقابت های فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی ) کافا( 
در بخش مردان دعوت کرده و روسبه نیز این دعوت را پذیرفته است.

مسابقات کافا از ۹ تا ۲۱ژوئن برگزار خواهد شد و درصورت حضور 
قطعی روسیه، با ۷ تیم انجام خواهد شد. فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی 
متشکل از کشورهای ایران، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و 

تاجیکستان است. کافا زیرمجموعه ای اف سی است.
پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲4 فوریه ۲۰۲۲)۵ 
اسفند۱4۰۰(، تیم های ملی و باشگاهی روسیه و بالروس از حضور در 
رقابت های بین المللی و قاره ای محروم ش���د و مسکو گزینه پیوستن به 

فدراسیون های ورزشی آسیا را مورد بررسی قرار داده است.

 

ورزش در 24 ساعت گذشته
* فیفا به صورت رس��می اعالم کرد که جام جهانی بعدی با حضور ۴۸ 

تیم برگزار خواهد شد
* اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون ناشنوایان به مهران تیشه گران برای 

ریاست چهار سال آینده این فدراسیون رای مثبت دادند
* گزارش سازمان بازرسی از قراردادها و منابع مالی باشگاه پرسپولیس/ 

برخی اقدامات مغایر قانون بوده است
* فرزاد آشوبی کارشناس فوتبال: نسل فوق العاده فوتبال جوانان از بین رفت/ 

انتخاب من قلعه نویی نیست
* کاروان ورزش��ی ایران در بازی های آس��یایی هانگژو به نام شهید 

محسن حججی نامگذاری شد 
* مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان اعالم کرد با هیچ گزینه ای برای 

قبول هدایت این باشگاه وارد مذاکره نشده اند
* رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی 
گفت: ۱۵خانه ورزش روستایی امسال در نقاط مختلف این استان به 

بهره برداری رسید
* دبیر فدراسیون تیروکمان از لغو اعزام تیم ملی تیروکمان به »کاپ 

آسیا« در چین تایپه به دلیل کمبود منابع مالی خبر داد

دیدگاهاخبار کوتاه

نگاهی به ورزش در سال 1401
مقدمه:

مرور رویدادهای ورزشی در سال گذشته خالی از لطف 
نیست. رویدادهایی که غم و شادی با خود به همراه آوردند 
و حاصل تالش جامعه ورزش در یکس��ال گذشته بودند. در 
روزهای انتهایی س��ال قصد داریم در هر ش��ماره از روزنامه، 
رویدادهای ورزش��ی هر ماه را جداگانه بررسی کنیم.امروز به 
بررس��ی اخبار ورزش��ی ماه مهر می پردازیم و همراه هر خبر 

توضیح مختصری داده شده است. 
***

مهر

- »دراگان اسکوچیچ« سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران 
در مصاحبه با »رادیو ریجیکا« کرواسی گفت: این درست که 
جام جهانی از من گرفته شد اما نتایج و رکوردهایم در تاریخ 

تیم ملی فوتبال ایران برای همیشه باقی خواهد ماند
* شاید امروز اسکوچیچ به خاطر برکناری اش از تیم ملی 
ناراحت نباشد زیرا در آن زمان با اوضاعی که در فدراسیون فوتبال 
و تیم ملی بر علیه وی درست شده بود اگر نتایج کی روش را به 

دست می آورد حتماً مقصر اصلی این ناکامی معرفی می شد

- فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید گفت: فوتبال 
اروپا بیمار است و برای جلوگیری از دور شدن هواداران جوان 
از ای��ن ورزش تغییراتی مانند تالش دوباره برای راه اندازی 

سوپر لیگ اروپا الزم است
* بعد از افتضاحی که به خاطر شکس���ت خوردن طرح 
برگزاری س���وپر لیگ اروپا به پیش���نهاد وی رقم خورد و همه 
باشگاه های بزرگ بر علیه او جبهه گرفتند، مطرح کردن مجدد این 

طرح فقط نیاز به مقدار زیادی اعتماد به نفس کاذب داشت
- بازیکنان قطری بعد از ۴ ماه اردوی فشرده در اروپا 
به کشورشان آمدند و ابراز امیدواری کردند این تیم در جام 

جهانی درخشش خوبی داشته باشد
* خسته نباشند. ظاهراً در اروپا اردوی ورزشی به اردوی 
تفریحی رفته بودند زیرا در مسابقات جام جهانی تبدیل شده 

بودند به زنگ تفریح بقیه تیم ها
- بالتکلیفی کادر فنی تیم فوتبال امید در فاصله کمتر از 
یک سال تا آغاز کار این تیم در انتخابی المپیک سبب شده  
شکسته شدن طلسم المپیک برای فوتبال ایران سخت تر شود

* ظاهراً قانون نانوشته ای در بین مدیران فوتبال هست که 
طبق آن »اگر روزی تیم ملی امید سرو سامان بگیرد، آن روز، 

روز مرگ فوتبال است«. 
- پیش بینی شبیه س��ازها از جام جهانی:  برزیل قهرمان 

می شود، ایران صعود می کند
* نه برزیل قهرمان شد، نه ایران صعود کرد. بهترین کار 

این است که شبیه ساز مذکور را اوراق کنند
- چهل و س��ومین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی 
جه��ان 2022 طی روزهای 22 لغایت 30 مهرماه به میزبانی 
آنتالیای ترکیه برگزار خواهد ش��د. طبق اعالم فدراس��یون 
جهانی مچ اندازی)WAF( در این دوره از مسابقات ۱۵00 
ورزش��کار از ۵0 کشور جهان حضور خواهند داشت و در 
رده های جوانان، امید، بزرگس��االن، پیشکسوتان و معلوالن 
و در دو بخ��ش آقای��ان و بانوان به رقابت می پردازند.با نظر 
اعض��ای کمیته فنی مچ ان��دازی، تیم ملی مچ اندازی ایران 
نیز با حضور ۱۴ ورزشکار در این دوره از مسابقات حضور 

پیدا خواهد کرد.
* ای���ن خبر را انتخاب کردی���م به این دلیل که وزارت 
ورزش س���ال گذش���ته دائم در حال تبدیل کردن انجمن های 
ورزش���ی به فدراسیون بود و بالعکس. خواستیم یادآوری کنیم 
که انجمن مچ اندازی از قلم افتاده اس���ت. سال بعد بالیی هم 

سر این رشته بیاورید
- وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال پس ازناکامی 
در فینال قهرمانی فوتس��ال آس��یا گفت: شرمنده مردم شدم. 

بازیکنان تالش خود را انجام دادند. فکر نمی کردیم آن روی 
فوتسال به ضرر ما بچرخد. بازیکنان من تالش خود را کردند 
و دوست داشتم با جام به فرودگاه بیایم اما قسمت ما نبود. 
او ادامه داد: در فینال هم فرصت گلزنی زیادی داشتیم اما در 

روز استثنایی دروازه بان ژاپن، توپ های ما به گل نرفت
* یعنی قهرمانی در چنگمان بود ولی دروازه بان ژاپن اجازه 
نداد؟ احتماالً در فینال مس���ابقات اخیر تایلند دروازه بان ژاپن 

عوض شده بود که توانستیم با 4 گل پیروز شویم! 
 - الهام حس��ینی با کس��ب نخس��تین م��دال طالی
 وزنه برداری بزرگس��االن زنان آس��یا در دسته ۸۱ کیلوگرم 

تاریخ سازی کرد
*موفقیت های ورزش بانوان بین اخبار ورزش���ی باعث 

می شود که به آینده این حوزه امیدوار باشیم
- فتح ا... زاده مدیرعامل جدید باشگاه استقالل گفت: دلیل 
جدایی مصطفی آجورلو اختالف مدیریتی بود و وصله هایی 

چون اختالس به او نمی چسبد
* همی���ن آقای فت���ح ا... زاده چند هفته بعد گفت: آقای 

آجرلو 700 میلیارد بودجه استقالل را چکار کرد؟ 
- پیروزی استقالل در دادگاه CAS در پرونده پادوانی

* پادوانی وس���ط زمین مس���ابقه تیم استقالل مصدوم و 
ویلچری شد ولی برای گرفتن پول خود مجبور به شکایت شد. 

چه خوب که در رسیدن به حقوقش شکست خورد.
- تیم ملی کش��تی فرنگی زیر 23 س��ال ایران عنوان 
قهرمانی رقابتهای جهانی اس��پانیا را از آن خود کرد. حسن 
رنگرز سرمربی تیم های ملی امید و بزرگساالن کشتی فرنگی 
ایران در اولین میدان خود پس از جانشینی محمد بنا موفق 
ش��د تیم ملی کش��تی فرنگی زیر 23 سال ایران را به عنوان 

نخست جهان برساند
* اخبار فدراس���یون کشتی در سال گذشته فقط خالصه 
ش���ده در حضور در انواع و اقس���ام مسابقات بین المللی ریز و 
درشت. خسته نباشیدی هم بگوییم به رئیس فدراسیون که هر 

بار میکروفون جلوی خودش دید گفت: ما بودجه نداریم
- پس از برکناری مصطفی آجورلو، باشگاه استقالل به 
شکست در پروژه حق تبلیغات محیطی اعتراف کرد. باشگاه 
اس��تقالل در ابتدای فصل گذشته لیگ و همزمان با حضور 
مصطفی آجورلو تالش کرد حق تبلیغات محیطی بازی های 
خانگی خود را از سازمان لیگ بگیرد. اتفاقی که بعد از مدتی 
رخ داد و این باشگاه پس از کش وقوس ها و دعواهای فراوان با 
سازمان لیگ توانست حق تبلیغات محیطی را در اختیار بگیرد. 
استقاللی ها در همان زمان عنوان کردند که در هر بازی ۱0 
میلیارد تومان از تبلیغات دریافت می کنند که از این مبلغ، 3 
میلیارد به سازمان لیگ می رسد. با این حال مسئوالن سازمان 
لیگ در مصاحبه هایی که اخیراً داش��ته اند اعالم کرده اند که 
استقالل تنها بابت یک بازی فصل گذشته چنین پولی پرداخت 
کرده و برای امسال نیز پولی نداده است. دعوای استقالل و 
سازمان هیچ گاه پایانی نداشت و حتی بر سر محل برگزاری 

نشست های خبری نیز دچار چالش شدند.
حجت کریمی عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل در پاسخ 
به این پرسش که آیا پروژه حق تبلیغات محیطی با شکست 
مواجه ش��ده اس��ت، گفت: »اگر سازمان لیگ با ما همراهی 
می کرد، این پروژه شکست نمی خورد. سازمان لیگ قیمت ها 
را پایین آورده و از سوی دیگر مشکالتی برای پخش مسابقات 

وجود داشت و باعث شد چنین اتفاقی رخ دهد.«
او همچنین گفت که اس��تقالل باید بابت فصل جاری 
60 میلیارد تومان به س��ازمان لیگ می داد که با ورود وزیر 
ورزش این مبلغ به یک سوم کاهش پیدا کرد و به 20 میلیارد 

تومان تقلیل یافت.
* آقای وزیر ورزش از کیسه خلیفه بخشیدند؟ 40 میلیارد 
تومان خس���ارت مدیریت آجرلو به باشگاه استقالل را چطور 
بخش���یدند بدون اینکه آجرلو حتی یک عذرخواهی خشک و 

خالی بابت عملکردش از هواداران بکند؟

قسمت هفتم

داود مختاریانی

کربکندی: قلعه نویی شجاعت به خرج داد

سفر پدر لیونل مسی به عربستان!

یک کامیون شکالت سوییسی برای دی لیخت

ساعی: می خواهند ریشه تکواندو را خشک کنند!

بقیه از صفحه 2
س���خنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش دریافت 
شده از اقدام های  قضایی سایر استان ها در این باره بیان 
کرد: در استان آذربایجان غربی در روز های اخیر 2 شبکه 
که با قاچاق 7ونیم میلیون یورو در 2شهرستان این استان 
قصد اخالل در نظام ارزی کش���ور را داشتند، شناسایی و 
۶نفر بازداشت شده اند. متهمان در یکی از آن شهرستان ها 
اقدام به دریافت ارز مسافرتی کرده و ارز ها را در بازار آزاد 

می فروختند.
 در بررسی ها، متهم با 4۳۸ شخص مراوده مالی ارزی 
داشته اس���ت و معادل ۸7۱هزار و ۹7۹ یورو از صرافی ها 
دریافت کرده و همدست وی با 2۵4شخص مراوده مالی 
ارزی داشته و معادل ۵02هزار و ۸۳۸ یورو ارز مسافرتی 
دریافت کرده است که در ۱۱اسفند امسال بازداشت و روانه 
زندان شدند.ستایشی در مورد قرارداد باشگاه پرسپولیس با 

کارگزار خود )شرکت ایده پویان ماژ( گفت: بااستقرار هیات 
بازرسی در باشگاه ، اسناد و مدارک انعقاد قراردادها و تامین 
و هزینه کرد منابع مالی بررسی شده است و گزارش کامل 
متضمن پیشنهادات الزم هم برای مراجع ذیصالح ارسال 

شده است. 
همیشه بررسی های هیات های بازرسی به تشکیل 
پرونده قضایی منتج نمی ش���ود.در پی گزارش سازمان 
بازرسی، باشگاه پرس���پولیس پرونده ابطال معامله  رادر 

مجتمع قضایی صدر مطرح کرده است. 
در بازرسی های انجام شده امضای قرارداد کارگزاری 
بدون تنفیذ اختیار از هیات مدیره و واریز قرارداد حاصل 
از قرارداد به حس���اب کارگزار مغایر قوانین و مقررات 
موضوعه بوده است.وی درباره آخرین وضع  پرونده رمز 
ارز کینگ مانی گفت: برای پرونده ۱0مورد نقص عمدتا 
مربوط به تعیین میزان مال از دست رفته مالباختگان گرفته 

شده بود که رفع ش���ده ودوباره به دادگاه برگشته است .  
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با شایعه پراکنی سلبریتی ها 
در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی،گفت: در این 
رابطه پرونده های محدودی تشکیل شده است که تعداد 
آن حدود ۳0پرونده است که با رأفت و احترام با متخلفان 

برخورد شده است .
ستایشی درمورد آخرین جزئیات پرونده فرد حمله 
کننده به سفارت کشور آذربایجان در تهران، گفت: پرونده 
این فرد با قید فوریت در دادسرای عمومی و انقالب تهران 
در حال بررسی است و به محض وصول نتیجه، موارد به 
سمع هموطنان خواهد رسید.وی در رابطه با رای پرونده 
هواپیمای اوکراینی گفت: بر اساس آخرین اطالعات قبل از 
سال رای صادر می شود و این رای قابلیت اعتراض دارد و 
در مرجع باالتر قابلیت طرح دارد و می تواند مورد رسیدگی 

واقع شود.

   عرضه 4 هزار تن پسته سخنگوی قوه قضائیه :خسارت های وارده به مردم...
مکشوفه به بازار 

سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرد: بیش از 4 هزار 
تن پسته کشف ش���ده در کمتر از 24 ساعت دیگربه بازار 

عرضه می شود.  
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان 
تعزیرات حکومتی، در گشت های ویژه تعزیرات حکومتی 
چند انبار در ش���هر ری بررسی و محموله 4 هزار تن پسته 

کشف شد.
امتناع از عرضه این کاال س���بب گرانی پسته در بازار 
شب عید شده بود که با تصمیم قاضی ویژه رسیدگی به این 
تخلف، محموله پس از تعیین تکلیف حداکثر ظرف مدت 24 
ساعت آینده عرضه می شود.قیمت عرضه پسته های مکشوفه 
در بازار بر اساس قبض ورود به انبار تعیین و محل توزیع آن 

هم برای دسترسی آسان مردم اطالع رسانی می شود.

رئی���س کمیته ام���داد گفت: 
مستمری مددجویان این نهاد در سال 
جاری 2 نوبت افزایش داشت اما برای 
بودجه سال آینده 40 درصد پیش بینی 
شده و اگر شورای نگهبان هم تایید کند 

این رقم افزایش می یابد .
به گزارش خبرنگار ما، س���ید 
مرتضی بختیاری در نشست خبری 
اظهار داشت: یکی از مشکالت ما این 
بود که طرحی که به کمیته امداد تحویل 
می شد به بانک می رفت و تصویب 
می شد اما در ضمانت مشکل داشت. 
در نهایت صندوق امداد این مشکل 
را حل کرد و اولوی���ت ضمانت با 
خانواده های با سرپرست زنان است. 
انشااهلل سال ۱402 خروجی کار را ارائه 

خواهیم کرد .
وی ب���ا تاکید بر ای���ن که باید 
بازاریابی محصوالت مددجویان مورد 
توجه قرار گیرد، افزود: محصول نباید 
روی دس���ت مددجو بماند و واحد 
بازاریابی او باید فعال ش���ود.در حال 
حاضر به سمت اش���تغال پایدار و با 
ثبات حرکت می کنیم.بختیاری بیان 
کرد: ما در موضوع توانمندس���ازی 
اقدامات بس���یار خوبی انجام داده ایم 
و در 40 سال گذشته توفیقات بسیار 
خوبی داش���ته ایم. همچنین بیماران 
صعب العالج و سالمندان را هم تا پایان 

عمر آنها پوشش می دهیم .
رئیس کمیته ام���داد با بیان این 
که در سال ۱402 برنامه جدی برای 
خودکفایی اشتغال داریم، ادامه داد: در 
شورای عالی اشتغال ۵00 هزار سهمیه 
شغل برای کمیته امداد مشخص کرده 
بودند.وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر 
این که رئیس جمهوری اعالم کردند 
فقر مطلق باید ریش���ه کن شود، چه 
اقداماتی طی یکسال گذشته در این 
زمینه صورت گرفته اس���ت؟ گفت: 
براس���اس فرمایش رئیس جمهوری 

تفاهمنامه ای بین وزیر کش���ور، وزیر 
وقت تعاون و رئیس کمیته امداد مبادله 
شد. براساس این تفاهمنامه ماموریت 
انجام گرفت و شناسایی ها پیش رفت.

بختیاری ادام���ه داد: در بودجه 
سال ۱402 رقمی پیش بینی شده است 
که اگر تغییر نکند، امیدواریم بتوانیم 
بخش قابل توجهی از این افراد را تحت 
پوشش قرار دهیم و مشکل بخشی را از 
طریق تسهیالت قرض الحسنه اشتغال 

برطرف کنیم.
وی درباره مسکن مددجویان هم 
گفت: در سال ۱402 در کل روستاها 
مددجو بدون مسکن نخواهیم داشت؛ 
البته در شهرها هم رایزنی صورت گرفته 
است و امیدواریم بتوانیم در این حوزه 

هم اقدامات مناسبی انجام دهیم.
  رئیس کمیته امداد تاکید کرد: 
در سال ۱402 داشبورد مدیریتی را در 
اختیار استانداران و مدیران استان ها قرار 
می دهیم.وی درباره پرداخت »عیدی« 
مددجویان هم گفت: در سنوات گذشته 
چیزی به نام عیدی که در پایان سال 
به مددجویان پرداخت شود نبود اما 
سعی می کنیم با کمک خیران و خیریه ها 

عیدی داده شود .
بختی���اری در بخش دیگری از 
سخنان خود در حوزه مسکن تصریح 
کرد: بخشی از خانه سازی ما از سوی 
خیرین انجام می شود و خیرین تمایل 
دارند این اقدامات به اهلش برسد و ما 
برای این که این اتفاق بیفتد نظارت 
داریم تا برای مددجویان واقعی کمک ها 

انجام شود.
رئی���س کمیته ام���داد در ادامه 
اش���اره ای هم به سامانه سها داشت و 
در این باره اظهار داشت: الکترونیکی 
کردن و استفاده از فناوری باعث شده 
مراجعات کاهش یابد اما ارتباط ما با 
مددجو نباید قطع شود. باید مددکاران ما 

با مددجویان در ارتباط باشند.

مستمري مددجویان کمیته امداد 40درصد افزایش مي یابد
وی همچنی���ن در ح���وزه 
توانمندسازی هم توضیحاتی ارائه کرد 
و گفت: در بحث توانمندس���ازی در 
گذشته خدمات بسیاری صورت گرفته 
است و ما در طول چهل سال گذشته 
توفیقات خوبی داش���ته ایم و به جز 
سالمندان و افراد صعب العالج که باید 
تا پایان عمر آنها را تحت پوشش داشته 
باش���یم، برای سایر مددجویان برنامه 

مهارت آموزی و اشتغال داریم.
حس���ین خدرویس���ی معاون 
حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
هم در این نشس���ت افزود: براساس 
آخرین داده و آمارها در سامانه امداد 
هوش���مند ما، 2 میلیون و 27۵ هزار 
خانوار با جمعیت���ی بالغ بر 4 میلیون 
و 7۳0 هزار نفر تحت پوشش کمیته 
امداد هستند که از این تعداد ۹24 هزار 
خانوار تک نفر، 704 هزار دو نفره، ۳۳4 
هزار نفر سه نفره، ۳هزار و ۸40 خانوار 
4 نفره و حدود ۱۱۹ خانوار پنج نفره و 

بیشتر هستند .
معاون کمیته ام���داد ادامه داد: 
جدول س���رانه پرداختی های ما برای 

خانواده یک نف���ره، ۵۵0 هزار تومان، 
دو نفره 7۸0 هزار تومان، سه نفره یک 
میلیون و ۹0 هزار تومان، چهار نفره 
یک میلیون و 400 هزار تومان و پنج 
نفره و باالتر یک میلیون و 720 هزار 
تومان است، همچنین در سال جاری 
۵0 درصد افزایش مس���تمری نقدی 
داشتیم .وی گفت: مجموع پرداخت 
مستمری تا پایان بهمن بیش از ۱۸ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
همچنین مرتض���ی فیروزآبادی 
معاون اشتغال کمیته امداد هم گفت: 
باتوجه به شرایط اقتصادی پیش بینی 
اولیه برای برنامه ۱402 ایجاد 400 هزار 
اشتغال جدید اس���ت، تقاضای ما از 
مجلس ۵0 هزار میلیارد تومان منابع با 
سرانه حدود ۱۵0 میلیون تومانی بود 
که ۳۵ هزار میلیارد تومان در مجلس 

تصویب شد .
وی افزود: تاکنون بیش از 4۱0 
هزار فرصت شغلی معادل ۸2 درصد 
محقق شده است و پیش بینی منابعی 
که برای کمیته امداد در حوزه اشتغال 

صورت گرفته بود.

 ش��ركت س��يما� هرمزگا�(س��هامى عا�) �� نظر ���� كليه
 بيمه نامه ها� ش���ركت ش���امل تكميل ��ما� گر�هى� عمر � حو��� 
 گر�هى� مسئوليت مدنى� �تش سو�� � مهندسى تما� خطر ماشين �ال� 
�� �� طريق مناقصه عمومى به شركت بيمه �� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 
لذ� �� كليه ش���ركت ها� بيمه �� �عو� مى شو� جهت �گاهى � ��يافت 
�سنا� مناقصه به نشانى سايت شركت سيما� هرمزگا� مر�جعه � �سنا� 

مناقصه �� ��يافت نمايند. 
توضيحا�: 

� �خرين مهلت ���ئه پيش���نها���� تا پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�� 
1401/12/27 مى باشد. 

 � تضمين ش���ركت �� مناقصه� مبلغ پنج ميليا�� �يا� مى باش���د كه
 مى بايست به صو�� ضمانتنامه بانكى (����� كد �هگير� سپا� �� بانك 
مركز�) با حد�قل سه ما� �عتبا� � قابل تمديد به مناقصه گز�� ���ئه شو�. 

محل ��يافت � تحويل �سنا�: 
نشانى تحويل �سنا� مناقصه توسط مناقصه گر��: 

�لف: تهر��� بلو�� مير��ما�� ميد�� ما��� خيابا� ش���هيد سنجابى(بهر�� 
س���ابق)� باالتر �� ميد�� مينا پال� 37� شركت سيما� هرمزگا� � �فتر 

معا�نت با��گانى. 
� � �ستا� هرمزگا�� شهرستا� بند� خمير� كيلومتر 4 جا�� بند� لنگه� 

كا�خانه سيما� هرمزگا�� ��حد تد��كا�. 
 www.Hormozgancement.com :سايت شركت به نشانى � �
متقاضيا� محتر� مى تو�نند جهت كس���ب هرگونه �طالعا�� با شما�� 
تلفن 22904985 � 021 � ��خلى 318 ��حد قر�����ها تما� حاصل 

نمايند. 
هزينه ��� �گهى بر عهد� برند� مناقصه مى باشد. 

شركت سيمان هرمزگان(سهامى عام) 

عمومى آگهى مناقصه 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

 اتاق بازرگانى مشترك ايران و روسيه
شناسه ملى 10100170500 - شماره ثبت 1954

بدينوس���يله �� كليه �عضا� �تا� با��گانى مشتر� �ير�� � ��سيه �عو� 
بعمل مى �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين 
�تا� مش���تر� با �ستو� جلسه �نتخابا� هيا� مدير� � كه �� ساعت 
12:00 ��� ��شنبه مو�� 1402/01/21 �� محل �تا� با��گانى� صنايع� 
معا�� � كشا���� �ير�� به نشانى: تهر��� خيابا� طالقانى� نبش خيابا� 
شهيد موسو� (فرصت سابق)� شما�� 175 طبقه هشتم برگز�� مى گر��� 
حضو� بهم �سانند . قابل �كر �ست متقاضيا� نامز�� هيا� مدير� بايد 
حد�قل تا 10 ��� قبل �� برگز��� مجمع � �صل ��خو�ست �سمى خو� �� 

به صو�� مكتو� به �بيرخانه �تا� مشتر� تحويل نمايند .
هيات مديره اتاق بازرگانى مشترك ايران و روسيه

آگـهـى مـزايـده
 فروش سرشاخه(چوب) گردو 

ش��ركت كش��ت � صنعت � ��مپر��� � مرغد��� �ش��ت 
خر� ���(س��هامى عا�) �� نظر ���� مقد�� حد�� 200 تا 300 تن 
سرش���اخه(چو�) گر�� خو� �� �� طريق مز�يد� حضو�� به فر�� 
برس���اند. متقاضيا� مى تو�نند جهت با��يد � ��يافت فر� شركت �� 
مز�ي���د� به ����: �نجا� � خر� ��� � �نتها� ش���هر� قد� � باالتر 
�� كمربند� مر�جعه فرمايند. جلس���ه مز�يد� ��� ��ش���نبه مو�� 
1402/01/21 ��� ساعت 11 صبح �� محل شركت برگز�� مى گر�� 
بديهى �ست تما� پاكت ها� پيش���نها�� بايد تا �ين ساعت به �مو� 
����� � يا با��گانى شركت تحويل شو� � پس �� �ين ساعت هيچ پاكت 

پيشنها� قيمت ��يافت نخو�هد شد.
تلفن تما�: 35523010�024

نوبت ���   �  چا� ���
آگهي تجديد مزايده فروش زمين شركت عمران و مسكن شمال (سهامي خاص) به شناسه ملي 10760181621

ش���ركت عمر�� � مسكن ش���ما� �� نظر ���� يك قطعه �مين ��قع �� �ستا� ما�ند��� (نمك �بر��) �� به ش���ر� جد�� مو�� نظر �� طريق مز�يد� عمومي � با شر�يط �يژ� (نقد � 
�قسا� � بد�� كا�مز�) ��گذ�� نمايد.

لذ� متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ 1401/12/24 لغايت 1402/01/16 همه ���� �� ساعت 9 �لي 17 حتي ���ها� تعطيل جهت �خذ �طالعا� � با��يد �� �مين � ��يافت � تحويل 
فر� �سنا� شركت �� مز�يد� به صو�� حضو�� �قد�� نمايند� ضمنا� �� طريق نشاني �ينترنتي �ير نيز �سنا� مز�يد� قابل ��نلو� � ��يافت مي باشد.

���� �فاتر مربو� به مز�يد� �مين شركت عمر�� � مسكن شما� (سهامي خا�)�ستا�
چالو� �  كيلومتر 12 جا�� تنكابن � شهر� تو�يستي نمك �بر�� � �فتر مركز� شركت عمر�� � مسكن شما� � تلفن: 52188860�011ما�ند���
شهر� غر� � ميد�� صنعت � بلو�� فرحز��� � ��بر�� ميال� نو� � ساختما� ستين � طبقه3 ��حد12 � �فتر تهر�� شركت عمر�� � مسكن شما� � تلفن: 88089338�021تهر��

www.namakabroud.ir (صرفا� جهت ��نلو� � ��يافت �سنا� مز�يد�)���� سايت
�  شركت كنندگا� �� مز�يد� مي بايست نسبت به ���يز سپر�� تعيين شد� �� جد�� پيوست به شما�� حسا� 28481602058793004 نز� بانك سينا شعبه چالو� به نا� شركت عمر�� � مسكن 

شما� �قد�� � يا چك تضمين شد� بانكي �� �جه شركت عمر�� � مسكن شما� تهيه نمايند.
� شركت كنندگا� �� مز�يد� مي بايست كليه �سنا� مز�يد� �� پس �� تكميل � جمع بند� حد�كثر تا ساعت 17 ��� سه شنبه مو�� 1402/01/15 به �فاتر يا� شد� تحويل ���� � �سيد ��يافت نمايند.

� پاكت ها� ��صله پيشنها�� ��� ساعت 10 صبح ��� چها�شنبه مو�� 1402/01/16 �� �فتر مركز� شركت ��قع �� شهر� نمك �بر�� با�گشايي خو�هد شد.
�  به پيش���نها�ها� مبهم� مخد��� مشر��� سپر�� يا ضمانتنامه يا چك كمتر �� مبلغ �عال� شد� � فاقد �مضا بر�� شركت كنندگا� حقيقي � فاقد مهر شركت � �مضا� مجا� بر�� شركت كنندگا� 

حقوقي � �نهايي كه بعد �� موعد مقر� تحويل �فاتر مربوطه گر�� �� ��جه �عتبا� ساقط � ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
� شركت كنندگا� مي بايست ��� پاكت تحويلي عبا�� «شركت �� مز�يد� فر�� �مين � ��يف مربو� به مو�� مز�يد�» �� ��� نمايند.

�  �خذ �طالعا� �� �فاتر مز�يد� � با��يد �� �مين ال�� � ضر��� مي باشد. بديهي �ست �� صو�� عد� با��يد � �خذ �طالعا� ال��� مسئوليتي متوجه �ين شركت نخو�هد بو�.
�  هزينه چا� �گهي � كا�شناسي �سمي ���گستر� �مين مزبو� �� برندگا� مز�يد� ��يافت مي شو�.

�  شركت عمر�� � مسكن شما� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها بد�� �نكه نيا� به �ليل باشد مختا� �ست.
� ساير شر�يط مز�يد� كه بايد مو�� توجه متقاضيا� قر�� گير� �� �سنا� مز�يد� قيد گر�يد� �ست.

ليست زمين مورد مزايده شركت عمران و مسكن شمال (سهامي خاص) 

مبلغ سپرده (5 % قيمت پايه) قيمت پايه كل (ريال)متراژ (مترمربع)معارضپالك ثبتيموقعيت و آدرسقطعهكاربرينام پروژهرديف
شرايط فروش(ريال)

�مين محله 6 1
نمك �بر��

مسكوني
50 % نقد � 40 % �قسا� 12 4488.64.620.000.000.000231.000.000.000ند���4823 �� 27 �صلي(منطقه 6 غربي) 20036D1 (تر�كم �يژ�)

ماهه � 5 % تحويل 5 % سند

شش ��نگ مالكيت �مين فو� متعلق به شركت عمر�� � مسكن شما� مي باشد

شركت عمران و مسكن شمال (سهامي خاص)


