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آگهى تغییرات شرکت کشاورزى و عشایرى هزار مسجد چناران شرکت تعاونى به شماره ثبت 256 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى چناران (540301)
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (540303)

همین  د نز ش�ا
شیوا نوروزی
    گزارش

دوره رقابت های 
کاراته قهرمانی 
آسیا دیروز در تاش�کند به پایان رسید و تیم 
کشورمان در مجموع مردان و زنان بعد از ژاپن 
به مقام نایب قهرمانی آسیا دست یافت. در این 
دوره از رقابت ها پنج طال، دو نقره و چهار برنز 

از آن کاروان ایران شد.
عصر دیروز تیم کومیته مردان که با شایستگی و 
گذشتن از سد تیم های ترکمنستان، قزاقستان، 
هند و ژاپ��ن به فینال رقابت ه��ا راه یافته بود در 
مقابل عربستان نیز قدرت نمایی کرد و با کسب 
عنوان قهرمانی پنجمین طالي ایران را به دست 
آورد. این س��ومین قهرمانی متوالی ش��اگردان 
هروی در آسیا بود. قبل از تیم مردان، تیم کومیته 
بانوان با شکست ژاپن مدعي طالیي شده بود تا 
روز آخر مسابقات براي ایران طالیي تمام شود. در 
این رقابت ها ذبیح اهلل پورشیب، طراوت خاکسار، 
حمیده عباسعلی، کومیته تیمی بانوان و کومیته 
تیمی مردان پنج مدال طال به دست آوردند. رزیتا 
علیپور و کاتای تیمی بانوان دو مدال نقره و سجاد 
گنج زاده، بهمن عسگری، فاطمه صادقی و کاتای 
تیمی مردان نیز چهار مدال برنز برای کشورمان 

کسب کردند.
  درخشش بانوان 

دختران کاراته کار در شانزدهمین دوره رقابت های 
قهرمانی آسیا خوش درخشیدند و قدرت خود را به 
رخ حریفان کشیدند. در کومیته تیمی شاگردان 
ستاره موسوی پیروزی های قدرتمندانه ای  را تجربه 
کردند. ازبکستان اولین حریف بانوان ایرانی بود که 
راهی جز پذیرش شکست نداشت. پس از آن اردن 
نیز مغلوب تیم ملی ایران شد. در نیمه نهایی چین 

رقیب قدری برای تیم دختران بود که البته با برد 
نفسگیر 2 بر یک کشورمان همراه شد. درخشش 
حمیده عباسعلی در این بازی حکم صعودمان به 
دیدار نهای��ی را امضا کرد. ژاپن حری��ف ایران در 
فینال بود، این حریف سنتی در این جدال حساس 
در مقابل انگیزه و قدرت بانوان کشورمان دست ها 
را به نشانه تسلیم باال برد و با پذیرش شکست 2 بر 
یک مدال طالی کومیته تیمی به ایران رسید. در 
کومیته انفرادی نیز درخشش دختران چشم نواز 
بود. در پایان روز اول رقابت ها، چهار فینالیس��ت 
از پنج فینالیس��ت کش��ورمان را بانوان تشکیل 
می دادند.  طراوت خاکسار در 55- کیلو با اقتدار 
مدال طال را از آن خود کرد. حمیده عباس��علی، 
کاپیتان تی��م بانوان در س��نگین وزن یک طالی 
خوشرنگ را برای کشورمان به ارمغان آورد. رزیتا 

علیپور در 61- کیلو به مدال نقره بس��نده کرد و 
تیم کاتای تیمی بانوان نیز که به فینال رسیده بود 
در مصاف با ژاپن به دلیل آس��یب دیدگی یکی از 
ملی پوشان از این رقابت انصراف داد و نایب قهرمان 
ش��د. در کاتای انفرادی هم بانوان با برتری مقابل 
تیم کره مدال برنز را کسب کردند. بهترین نتیجه 
تاریخ کاراته بانوان ایران در آس��یا )با کس��ب سه 
طال، دو نقره و یک برن��ز( در حالی رقم خورد که 
پیش از این در سال 2012، دو طال و سه نقره به نام 

کشورمان ثبت شده بود. 
  ضعف در انفرادی

ملی پوش��ان کاراته ایران در س��ال های گذش��ته 
مدال های خوشرنگ زیادی را در مسابقات جهانی، 
لیگ کارات��ه وان و حتی آس��یا کس��ب کرده اند. 
درخشش آنها و همچنین جایگاهشان در رده بندی 

بین المللی انتظارات را از این نفرات باال برده است تا 
جایی که دوستداران کاراته منتظر طالهای انفرادی 
بیشتری از شاگردان هروی بودند، اما این انتظار در 
مسابقات قهرماني آسیا برآورده نشد و تنها کاپیتان 
تیم ملي بود که طالیي ش��د. در کومیته انفرادی 
تنها ذبیح اهلل پورشیب روی سکوی قهرمانی رفت 
و مدال طال را به گردن آویخت. کاپیتان تیم ملی 
مردان در فین��ال وزن 84- کیلوگرم رقیب اردنی 
را برد و دومین طالی کاروان کاراته کشورمان در 
قاره کهن را ضرب کرد. س��جاد گنج زاده، نماینده 
سنگین وزن مدال برنز گرفت و بهمن عسگری نیز 
روی سکوی سوم آسیا ایستاد. رضا روشن و مجید 

حسن نیا هم دست شان به مدال نرسید. 
  حقی که ضایع شد

یکی از امیدهای کاروان کش��ورمان برای کسب 
مدال ط��ال در عین ناباوری نتوانس��ت حتی روی 
تاتامی تاشکند برود. امیر مهدی زاده، ملی پوش 67- 
کیلوگرم در اوج آمادگی اجازه حضور در رقابت ها را 
نیافت. محرومیت او از مبارزه در آسیا به این دلیل 
بود که مهدی زاده در بازی های آسیایی 2018 در 
اعتراض به ناداوری های صورت گرفته مدال نقره اش 
را از گ��ردن خارج کرد و حاض��ر به گرفتن عکس 
یادگاری نشد. محرومیت یک ساله جریمه ای  بود 
که مسئوالن آسیا برای او در نظر گرفته اند، در حالی 
که مسئوالن وقت فدراسیون مدعی شده بودند با 
رایزنی مش��کل را حل کرده اند، اما مهدی زاده در 

قهرمانی آسیا محروم بود! 
ضایع شدن حق این ورزشکار و همچنین کاراته 
ایران موضوعی اس��ت که انتظار می رود مدیران 
وقت فدراس��یون به آن واکنش نش��ان دهند و 
وزارت ورزش نیز با مقصران این مسئله برخوردی 

قاطع داشته باشد.
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حیف ومیل بیت المال با اردوهاي خارجي بی کیفیت

 بيرانوند: کاش به جاي ترکيه 
در ایران اردو می زدیم

انتقاد شدید دروازه بان پرسپولیس که معتقد است قرمزها در ایران 
می توانستند اردوي باکیفیت تری نس�بت به ترکیه داشته باشند، 
نشان می دهد فوتبالي ها بدون توجه به شرایط سخت اقتصادي کشور 
با برگزاري اردوهاي خارجي تنها به حیف ومیل بیت المال می پردازند.

قرار بود ممنوع باشد و پاي تیمي براي اردو به خارج از کشور باز نشود، 
اما در اوج مشکالت اقتصادي کش��ور برخي از باشگاه ها بدون توجه به 
مصائبي که در ایران وجود دارد، پایشان را در یک کفش کردند که اگر 
اردوي خارجي نروند، روزش��ان شب نمی ش��ود. همین بود که حرف 
مدیران فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش دو تا شد و باشگاه های دولتي 
در صف اول ایستادند و هم استقالل و هم پرسپولیس به ترکیه رفتند تا 
امسال خارج نرفته لیگ را شروع نکنند. آن سو توجیه دیگر باشگاه های 
دولتي هم جور شد، مانند سپاهاني ها که مدیرعامل این تیم اول هفته 
س��ینه اش را س��پر کرد و با دفاع از اردوي خارجي تیمش در روزهاي 
س��خت اقتصادي گفت: »وزارت ورزش توصیه کرده بود که تیم ها به 
اردوی خارجی نروند! وقتی استقالل و پرسپولیس که مستقیماً زیر نظر 
وزارت ورزش اداره می شوند به اردوی خارج از کشور می روند، آن وقت 

فقط ما نباید به اردوی خارجی برویم؟!«
در حالي تیم های دولتي که با بودجه بیت المال اداره می شوند اردوي 
خارجی شان امسال هم ترک نشد. آن سو اما باشگاه هایی هم بودند که 
توصیه وزارت ورزش را روي چشم شان گذاشتند و اردوي خارجی شان 
را لغو کردند تا در وضعیت ویژه کشور، کمي هم که شده مراعات کنند 
و در ریاضت اقتصادي که مردم کوچه و بازار با تمام وجود احساس��ش 
می کنند ش��ریک شوند، مانند باش��گاه پدیده ش��هر خودرو که حتي 
بلیت های پروازشان را هم اوکی کرده بودند، اما پاي پرواز منصرف شدند 
یا باشگاه ماشین سازی تبریز که قید اردوي خارجي را زده است. رسول 
خطیبي، سرمربي این تیم دیروز در گفت وگو با خبرگزاري میزان معتقد 
بود که وقتي هواي تبریز شبیه ترکیه اس��ت دلیلي نداشت به اردوي 
خارجي بروند: »پس از بررس��ی جوانب با توجه به آب وهوا و امکانات 
شهر تبریز تصمیم گرفتیم هزینه الکی روی دست باشگاه نگذاریم و در 
تبریز بمانیم. آب وهوای تبریز هم مثل ترکیه است و ما برنامه ای برای 

اردوی خارجی نداریم.«
   اردوي ترکیه ضعیف ترین اردوي مان بود!

خروجي اردوه��اي پرهزینه خارجي باش��گاه های دولت��ي با توجه به 
اظهارات بازیکن��ان این تیم صفر بوده اس��ت تا بی ثم��ر بودن چنین 
اردوهایي که تنها به حیف ومیل بیت المال منتهي می ش��ود، بیش��تر 
مشخص شود. پرسپولیس در حالي شنبه شب از اردوي 12 روزه ترکیه 
به تهران بازگش��ت که دو بازي تدارکاتي قرمزها در این اردو لغو شد، 
برخي تمرینات تیم نیز به دلیل بارندگي در چمن مصنوعي برگزار شد 

تا صداي بازیکنان تیم درآید.
ش��رایط اردوی ترکیه قرمزها سبب ش��د تا علیرضا بیرانوند دیروز در 
گفت وگو با پایگاه خبري باشگاه خبرنگاران جوان به شدت از برگزاري این 
اردو انتقاد کند: »برای کالدرون خیلی ناراحت شدم. در ترکیه تیم هایی را 
دعوت می کردند که من خودم خجالت می کشیدم. دوستانشان را دعوت 
می کردند که با ما بازی تدارکاتی انجام دهند، کسانی که دو، سه سال بود 
پایشان به توپ نخورده بود. من از شخصیت مربی مان )کالدرون( خوشم 

آمد که اجازه نداد بازیکنانمان با این تیم بازی کنند.«
دروازه بان پرسپولیس در پاسخ به این س��ؤال که آیا بهتر نبود این اردو 
همراه با بازی های تدارکاتی در تهران برگزار می شد هم گفت: »کل تیم 
ما ضرر کرد و به جز اینکه بازیکنان اصلی مصدوم شوند، فایده دیگری 
نداشت. از این موضوع ناراحت ش��دم. صددرصد بهتر بود که در ایران 
می ماندیم و اردوها و بازی های تدارکاتی خوبی با تیم های لیگ دسته 
یکی برگزار می کردیم. در کشور ما جاهای خوبی است که شرایط آب و 
هوایی خوبی دارد. ما می توانستیم در آنجا اردوی خوب همراه با بازی های 
تدارکاتی برگزار کنیم، اما متأسفانه اردوی ترکیه یکی از ضعیف ترین 
اردوهایی بود که با پرسپولیس سپری کردم. شرایط سختی داشتیم و 

همانطور که گفتم در هفته های نخست لیگ به ضرر ما خواهد بود.«

پایان طالیي کاراته ایران در آسيا
تاریخ سازی دختران کاراته با 3 طال، 2 نقره و یک برنز

فريدون حسن

نامه نهاد نظارتي به وزیر ورزش:
رئيس امریکایی فدراسيون ورزشي را 

برکنار کنيد
یک نهاد نظارت�ی در نامه ای به وزی�ر ورزش و جوان�ان تذکر داد 
که رئی�س امریکای�ی یک فدراس�یون ورزش�ی را برکن�ار کند. 
خبرگزاري تسنیم دیروز خبر داد یک نهاد نظارتی در نامه ای به مسعود 
سلطانی فر، جزئیاتی جدید از امریکایی بودن یک رئیس فدراسیون را 
اعالم کرده اس��ت. »ا.ن« که دارای برخی نسبت های سیاسی و خاص 
است، تابعیت امریکایی دارد. وی پاسپورت امریکایی داشته و شهروند 
این کشور به شمار می رود. تابعیت مضاعف که در قانون جرم انگاری شده، 
موضوعی است که در سال های اخیر به شدت با برخورد قضایی و امنیتی 
همراه شده است. اکنون و با نامه نگاری صورت گرفته با وزیر ورزش باید 
منتظر اقدام وزارت ورزش در ایجاد تغییرات در این فدراسیون و استفاده 
از افراد حائز شرایط بود. عدم اجرای قانون در این خصوص می تواند منجر 
به پیامدهای حقوقی در آینده نه چندان دور برای این رئیس فدراسیون 

دوتابعیتی و حتی مسئوالن وزارت ورزش شود.

سعید احمديان

درس��ت یک روز       چهره
بع��د از آنکه رضا 
ملک محمدی، دبیر فدراسیون تیراندازی مدعی 
می شود فش��نگ کافی داریم و بچه ها مشکلی 
برای تمرین در تپانچه 25 متر و 50 متر ندارند؛ 
الهه احمدی، قهرمان تیراندازی جهان از شرایط 

نابرابر ملی پوشان تیراندازی ایران با رقبا و کمبود 
فشنگ می گوید: »تعداد س��همیه ها نسبت به 
المپیک قبلی کمتر شده است. برای این دوره دو 
سهمیه المپیک توزیع می شود و یک سهمیه هم 
به رنکین��گ می دهند  ک��ه این کار را بس��یار 
سخت تر می کند، وقتی در یک مسابقه جهانی 
بیش از 120 نفر ش��رکت می کنن��د و فقط دو 
سهمیه توزیع می ش��ود. با وجود این ما از نظر 
اعتماد به نفس و استعداد چیزی از حریفان کم 
نداریم و کمبودها مربوط به مسائل مالی است که 
س��عی می کنی��م آن را ب��ا اس��تعداد، انگیزه و 
توانایی هایمان بپوش��انیم. با این حال همه باید 
بدانند چه شرایط س��ختی در تیراندازی وجود 
دارد. این رشته وابس��ته به تجهیزات است، به 
اینکه به طور دائم فش��نگ و س��اچمه مرغوب 
داشته باشیم. ما نتوانس��ته ایم یکی، دو اردوی 
برون مرزی بیشتر داشته باشیم تا بتوانیم فشنگ 
تهیه و تمرین کنیم. اینکه همه فشارها روی یک 
رشته باش��د، واقعاً سنگین اس��ت. تیراندازی 
رشته ای انفرادی و رکوردی است، من با یک یا 
دو دهم اختالف ش��انس حض��ور در فینال را از 
دس��ت دادم. این موضوع برای کسی که تالش 
زیادی می کند و با اختالف یک دهم جا می ماند 

بسیار سنگین است.«

 مصاف جوانان ایران با آرژانتين 
در قهرماني جهان

الهه احمدی: نمی توانيم مثل رقبا تمرین کنيم

صع��ود جوان��ان       والیبال
والیبال به جمع 
هش��ت تیم برتر رقابت های جهانی، ش��اگردان 
عطایی را به رفتن روی سکو امیدوار کرده است.

 تیم ملی جوانان ایران که با کس��ب دو پیروزی 
برابر تون��س و چک و قبول تنها یک شکس��ت 
مقابل روسیه به عنوان تیم دوم گروه C به جمع 
هش��ت تیم برتر راه یافته در ادامه این رقابت ها 
که از 27 تیر آغاز شده و تا ششم مردادماه ادامه 
دارد باید در گروه F با تیم های بحرین تیم دوم 

گروه A، آرژانتین تیم اول گروه B و ایتالیا تیم 
اول گروه  Dدیدار کن��د. دیدارهایی که بدون 
تردی��د از رقابت های مرحله گروهی س��خت تر 
خواهد بود. با وجود این می توان امیدواری را در 
البه الی صحبت های یاران عطایی دید. به طوری 
که ش��ریفی، دریافت کننده تیم مل��ی والیبال 
جوانان ایران بعد از کس��ب دومین پیروزی در 
مرحله مقدماتی این دیدارها تأکید می کند که 
ما آماده  بودیم که چک را شکست دهیم، چون 

برای رفتن روی سکو به بحرین آمده ایم.

پادواني هم مشکل ملي نشود!
خیلي هنر می خواهد که یک بدهي کوچک را به موقع پرداخت نکني تا 
تبدیل به یک بدهي بزرگ و دردسرساز شود و بعد در چشم همه نگاه 
کني و فریاد بزني که یک کار بزرگ در پرداخت این بدهي انجام ش��د. 
هنرمندانه اس��ت اگر وظیفه ات را به موقع انج��ام ندهي و به تعهداتت 
پایبند نباش��ي تا کار به جاي باریک و خطرناک کشیده شود و گره ای  
را که می ش��د راحت با دست باز کرد به دندان بکش��ي و بعد از آن یک 
پیروزي ملي بسازي و توقع داشته باشي که تمام کشور به خاطر این کار 

از تو تشکر کنند و تازه منتش را سر بقیه هم بگذاري!
این چند خط حتماً برایتان آشناس��ت، مروري کوتاه ب��ود بر آنچه در 
استقالل گذشت تا آبی ها از خطر محرومیتي که خودشان مسبب آن 
بودند برهند و فتحی، خطیر و اعضای هیئ��ت مدیره آن را فتح الفتوح 
بدانند و کالهشان را باال بیندازند که یک مشکل ملي را حل کرده ایم! 

مشکل پروپیچ حل ش��د و حاال یک مش��کل تازه رخ عیان کرده است، 
مشکلي که باز هم آقایان مسئول استقالل خود را در برابر آن به ندیدن و 
نشنیدن زده اند. آقایاني که بابت پرداخت 430 هزار دالر پروپیچ خود را 
به زمین و زمان زدند، این روزها خود را در مقابل خواسته لئوناردو پادواني 

به بی خیالی زده اند و صداي اعتراض این بازیکن استقالل را نمی شوند.
الزم به ذکر نیست که پادواني در حین مس��ابقه در استقالل مصدوم 
شد و االن چیزي حدود دو سال است که روي ویلچر زندگي می کند، 
اما گویا براي مسئوالن استقالل چندان اهمیتي ندارد که چه بر سر او 
آمده و چگونه روزگار می گذراند. البته خیال این آقایان راحت است، 
چون نه کس��ي به خاطر این همه قصور، آنها را بازخواست می کند و 
نه نگراني بابت پرداخت بدهی هایش��ان دارند. جایي هس��ت به اسم 
بیت المال که هر وقت بخواهند به آن دست درازی می کنند، نمونه اش 
در همین پرونده پروپیچ که 430 هزار دالر از یک منبع ناشناخته به 
سفارت ایران منتقل ش��د تا اگر فیفا زیر بار نرفت، با آن طلب پروپیچ 

پرداخت شود.
حاال یک بازیکن به نام پادواني هست که تا امروز نجابت به خرج داده و 
با وجود تمام مشکالت جسمي از استقالل شکایت نکرده و دست آخر 
هم دس��ت به دامان هواداران اس��تقالل ش��ده، چون مدیران باشگاه 
بی خیال پرداخ��ت بدهي ها و انجام تعهدات خود ش��ده اند. ادامه این 
روند اما به شکایت پادواني از استقالل به فیفا می انجامد. شکایتي که 
حتماً توسط مسئوالن اس��تقالل اینقدر نادیده گرفته می شود تا بعد 
از آن به قول خودشان به یک مس��ئله ملي تبدیل شود، درست مثل 
سوءمدیریت و اهمال آنها در پرونده پروپیچ که با وقاحت تمام مشکل 
به وجود آمده بابت کم کاری خود را یک مشکل و مسئله ملي معرفي 

کردند و دست آخر شد آنچه همه دیدند.
پادواني حرف هایش را به صورت درددل با هواداران استقالل در میان 
گذاش��ته و ایران را وطن دوم خود معرفي کرده است، اما این برزیلي 
بامعرفت ظاهراً با مشکالت عدیده ای  روبه روست که بهتر است تا دیر 
نشده و کار از کار نگذشته به آنها رسیدگي شود که در غیر این صورت 
معلوم نیست چه سرنوش��تي گریبانگیر استقالل ش��ود. مدیران این 
باشگاه بهتر است از رؤیاپردازی در خصوص فتحي که با به هدر دادن 
430 هزار دالر از سرمایه این باشگاه به دس��ت آوردند، بیرون بیایند 
و پیش از آنکه دیر شود حداقل در پاس��خ به نجابت پادواني به یکي از 
تماس های او پاس��خ دهند و بعد از آن به فک��ر پرداخت مطالبات این 
بازیکن باش��ند. طلبي که به طور حتم امروز مبلغ زیادي نیس��ت، اما 
مدیران فوتبال ایران می توانند کاماًل هنرمندانه آن را چندین برابر و به 

یک مشکل ملي تبدیل کنند.


