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ميز خبر
پیگیری اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان

ششمین اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان
برای حضور در رقابت های آسیایی و جهانی در حال برگزاری است.
امیر توکلیان  ،س�رمربی تی�م ملی کش�تی آزاد نوجوانان در این
رابطه گفت :این اردو با حضور  ۲۴کشتی گیر نوجوان آغاز شده است
و تا  ۳۱خرداد ادامه خواهد داش�ت و پس از آن ،آخرین مرحله اردوی
قبل از مس�ابقات جهانی به مدت  ۶روز برگزار می ش�ود که متصل به
اعزام خواهد بود.
وی افزود :در این اردو ،کش�تی گیران از آمادگی خوبی برخوردار
هس�تند و با تمرین�ات مختلفی که داش�تیم به آمادگ�ی خوبی برای
رقابت های آس�یایی قزاقستان رس�یده اند و کشتی گیر مصدوم و یا
آسیب دیده نداریم.
او ادامه داد :نوجوانان کش�تی ،سال گذشته در مسابقات آسیایی
موفق ش�دند عنوان قهرمانی را کسب کنند و امیدوار هستیم امسال
نیز بتوانند این قهرمانی را حفظ کنند و در مسابقات جهانی هم همین
موفقیت را تکرار کنند.
توکلیان با اشاره به مسابقه انتخابی درون اردویی در برخی اوزان،
خاطرنش�ان کرد :با برگزای دو مس�ابقه درون اردویی ،کشتی گیران
اعزامی به مس�ابقات آس�یایی ،در پایان این اردو و پس از جمع بندی
کادر فنی ،معرفی می شوند.
وی با بیان این که این نوجوانان ،آیندگان تیم ملی کشتی کشورمان
هس�تند ،تاکید ک�رد :حمایت از ای�ن نوجوانان و به�ا دادن به آن ها
می تواند قهرمانی های کش�تی ایران را در س�طح آس�یایی و جهانی
تضمی�ن کند و مطمئنا در المپیک آین�ده  ۳۰درصد این نوجوانان در
ترکیب تیم ملی کشتی کشورمان حضور خواهند داشت.
س�رمربی تیم ملی کش�تی آزاد نوجوانان خواستار توجه بیشتر و
حمایت رس�انه ها از تیم ملی کش�تی نوجوانان ش�د و اظهار داشت:
حمایت رس�انه ها از این تیم می تواند انگیزه کش�تی گیران نوجوانان
و حمایت مس�ئوالن ورزش�ی را از این تیم در جهت موفقیت ،افزایش
دهد.

اسامی کمانداران اردوی تیم ملی نوجوانان و
جوانان اعالم شد

فدراسیون تیراندازی با کمان ،اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم
ملی نوجوانان و جوانان را اعالم کرد.
اردوی آمادگ�ی تی�م مل�ی نوجوان�ان و جوانان جه�ت حضور در
مس�ابقات قهرمان�ی جه�ان برگ�زار م�ی ش�ود و ای�ن اردو از تاریخ
 ۲۶خردادماه آغاز و تا  ۱۴تیر ادامه خواهد داشت .اسامی ورزشکاران
حاضر در اردو به شرح زیر است:

*ریکرو نوجوانان پسر

امیر یزدانی از اصفهان
پرهام شبانکاره از کیش
امیرعلی شیر غالمی از گوانجو

*ریکرو نوجوانان دختر

سوگند رحمانی از کیش
نگار رجبی از تهران
نازنین زهرا جمالزاده از تهران

*ریکرو جوانان پسر

رضا شبانی از یزد

*ریکرو جوانان دختر

نیلوفر علیپور از البرز

*کامپوند نوجوانان پسر

آرمین پاکزاد از البرز
امیر مهدی قربان زاده از مازندران
علی رحمتی از تهران

*کامپوند جوانان پسر

دانیال حیدرزاده از چهارمحال و بختیاری

*کامپوند جوانان دختر
گیسا بایبوردی از تهران

برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی
کشتی آزاد نوجوانان

رقابت های انتخابی درون اردویی تیم ملی کش�تی آزاد نوجوانان،
در محل خانه کشتی محمد بنا برگزار شد.
در ای�ن مس�ابقات انتخاب�ی ک�ه ب�رای حض�ور در مس�ابقات
آس�یایی قزاقس�تان در  2وزن برگ�زار ش�د ،در وزن  65کیلوگ�رم
امیرحسین متقی با نتیجه  5بر  1از سد دانیال کاشی گذشت .همچنین
در وزن  92کیلوگرم نیز مبین عظیمی در حالی که  9بر صفر از سهیل
یوسفی عقب بود به دلیل مصدومیت به کشتی ادامه نداد.
رقابت های کشتی قهرمانی آسیا روزهای  13تا  16تیرماه در شهر
نورسلطان قزاقستان برگزار می شود.

رضایت پورموسوى از تورنمنت روسیه

سیروس پورموسوى پس از پایان تورنمنت روسیه و کسب عنوان
شش�م براى تیم ملى جوانان از دعوت نفرات جدی�دى به اردوى این
تیم خبر داد.
س�رمربی تیم ملی جوانان در ای�ن خصوص گفت:در این تورنمنت
محک خوب و جدی خوردیم اما می خواهیم بار دیگر با استعداد یابی
نف�رات جدید تری به تی�م ملی دعوت کنیم .در واقع اینجا ش�ناخت
خوب�ی از نف�رات به دس�ت آوردیم ام�ا تع�دادی از آنها نتوانس�تند
خواس�ته های ما را بر آورده کنند و به همین دلیل می خواهیم نفرات
دیگرى را دعوت کنیم و توانایى آنها را مورد ارزیابى قرار بدهیم.
پورموس�وى در پای�ان گفت :ما در ای�ن تورنمنت ابت�دا به دنبال
ش�ناخت نف�رات و کس�ب تجرب�ه بودی�م و در ادامه ب�ه نتیجه فکر
م�ى کردیم که البته فکر مى کنم کس�ب عنوان شش�می هم در این
رقابت ها بد نباشد.
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مهدویکیا:

دوست دارم مثل آلمانیها باشیم!

مدی�ر آکادم�ی کیا با اش�اره به
فعالیته�ای آکادم�یاش گف�ت:
دوست ندارم از آکادمی کیا بازیکنی
بیرون بیاید که بعدها مشکل اخالقی
داشته باشد.
مهدی مهدویکیا درباره حضور
تیمهای آکادمیاش در تورنمنتهای
مختل�ف اروپایی و بازدید از آکادمی
لوبی�ن لهس�تان پی�ش از حض�ور
در تورنمن�ت ای�ن آکادم�ی ،اظهار
داشت :ما دوس�ت داریم با تیمهای
آکادمیم�ان ب�ه هم�ه ج�ا برویم و
ب�ازی کنی�م .اینجا یک�ی از بهترین
آکادمیهای لهستان است و دوست
داشتیم اینجا باشیم تا بازی کنیم.
وی در م�ورد کس�ب تجرب�ه
بازیکن�ان آکادم�یاش از حضور در
تورنمنتهای اروپایی گفت :کس�ب
تجرب�ه برای م�ا خیلی مهم اس�ت.
خودم اص ً
ال با این ای�ده آکادمی کیا
را ایج�اد کردم تا تجربیاتی را که در
اروپا به دس�ت آوردم ب�ه نوجوانان
کشورم انتقال بدهم .از طرفی اکنون
هم در باش�گاه هامب�ورگ بهعنوان
مرب�ی هس�تم و تجریبات�ی را ک�ه
در هامبورگ به دس�ت م�یآورم به
آکادمی انتقال میدهم .سعی میکنم
ب�ه بازیکن�ان بفهمان�م ک�ه فوتبال
حرف�های چگونه اس�ت و خودم هم
گاهی با آنها تمرین میکنم ،صحبت
میکن�م و تجربیاتم را به آنها انتقال
میدهم.
مدیر آکادمی کیا و مربی باشگاه
هامبورگ آلمان در خصوص مقایسه
فوتب�ال ای�ران و اروپا ،خاطرنش�ان
ک�رد :ی�ک مق�دار سیس�تم داخل
ایران با اروپا ی�ا آلمان فرق دارد .ما
امکانات آلم�ان را نداریم ،اما از نظر
تکنیک�ی بازیکنان م�ا خیلی خوب
هس�تند و اس�تعدادهای زیادی در
ایران حضور دارند .ما این ش�انس را
داریم که اس�تعدادها را از همه جای

ایران جمع کنیم.
مهدویکی�ا اف�زود :در ای�ران و
آلم�ان ،فرهنگه�ا بس�یار متفاوت
اس�ت و آلمانیه�ا خیل�ی ب�ا نظ�م
هس�تند ک�ه من ه�م دوس�ت دارم
این نظم و دیس�یپلین آلمان را وارد
آکادم�ی کنم ،اما این مس�ئله زمان
میب�رد .فلس�فه و نگ�رش م�ن در
آین�ده این اس�ت درس�ت مثل آنها
(آلمانیه�ا) کار کنیم ،اما امکانات ما
خیلی نس�بت به آنها کمتر است .با
این حال دوس�ت دارم آن چیزی را
ک�ه در آلمان دیدم و تجربه کردم به
بازیکنان آکادم�ی انتقال بدهم و به
س�متی برویم که مانند آلمانیها کار
کنیم.
وی در خص�وص رش�د پل�های
بازیکنان آکادمیاش گفت :خودم در
دوران فوتبالم دقیق ًا اینطور بودم که
از تیمهای پایه باال آمادم و وقتی 16
یا  17س�اله بودم در تیم بزرگساالن
باش�گاهم بازی کردم .تمرین کردن
بسیار مهم است و تمرین اختصاصی
در پس�ت ه�ر بازیک�ن هم بس�یار
اهمی�ت دارد .ای�ن مس�ئله را در
آکادمیم�ان انج�ام میدهیم که هر
کس�ی در پس�ت تخصصی خودش
تمری�ن اختصاص�ی داش�ته باش�د.
خواس�تن و حرفهای فکر کردن کار
بسیار سختی است.
مدیر آکادم�ی کیا درباره حضور
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ﺩﺭ ﺗــﺎﺭﻳﺦ  1397/12/11ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  538481ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008187593ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕـﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﺗﻮﻟﻴـﺪ ،
ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ  ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ) ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻭ ﺑﺴﺘــ ﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺯﻳﺘﻮﻥ  ،ﺷﻮﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ  ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷـﻮﺭﻳﺠﺎﺕ  ،ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ،
ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺎﺕ  ،ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎﺕ  ،ﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺕ  ،ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ  ،ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﭼـﺎﻱ ﻫـﺎﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ  -ﺳﺒﺰ – ﺗﺮﺵ – ﺳﻴﺎﻩ  ،ﺩﻣﻨﻮﺵ ﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴـﻚ (  ،ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ  ،ﻛﻨﺴـﺮﻭ
ﻛﺮﺩﻥ  ،ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ،ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ  ،ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎﺕ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﭘﺨﺘـﻪ ،
ﻧﻴﻢ ﭘﺨﺖ  ،ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ
ﻛﻨﺠﺪ ﻭ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﻛﺸﻤﺶ  ،ﭘﺴﺘﻪ  ،ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ ﺩﺍﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ
ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻏﻲ ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺎﺕ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻣـﻲ ﻭ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻴﺠﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﻨﺎﺩﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻞ ﻭ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤـﺪﻱ  ،ﮔـﻞ ﺑﻴﺪﻣﺸـﻚ ﻭ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ
ﻋﺮﻗﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪﻱ ﻭ
ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﺏ  :ﺭﺏ ﺁﻟﻮﭼﻪ  ،ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ  ،ﺭﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺑﺎﺟﺎﺕ ﻭ
ﻛﻤﭙﻮﺕ ﻭ ﺳﺲ ﻭﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫـﺎﻱ ﺧـﻮﺭﺍﻛﻲ ﻭ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ،ﺍﻧـﻮﺍﻉ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﻟﻮﺍﺷﻚ ،ﺍﻟﻮﭼﻪ ﻭ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎ  ،ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻏـﺬﺍﻳﻲ
ﺩﺳﺮ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﺍﺩﻭﻳﻪ ﺟﺎﺕ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺠـﺎﺯ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺷﻮﺭﻳﺠﺎﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻤﻚ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ
ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﺴﺮﻭ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻭﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻛﻨﺴـﺮﻭﺟﺎﺕ ﻭ
ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ  ،ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺗﺎﻓﻲ ﻭ ﺷﻜﻼﺕ ﻭ
ﻛﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳـﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳـﺮ
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ  .ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛـﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﺣﻀـﺮﺗﻲ ،
ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺣﻀﺮﺗﻲ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺣﺎﺝ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺘﺢ  ،ﭘﻼﻙ  ، 131ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،
ﺱ ﺍﻳــﺮﺍﻥ  ،ﻃﺒﻘــﻪ ﺯﻳــﺮ ﺯﻣــﻴﻦ ) ﻣﻨﻔــﻲ ﻳــﻚ (  ،ﻭﺍﺣــﺪ  24ﻛﺪﭘﺴــﺘﻲ
 1164887455ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ 1000000
ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﻓـﺮﺯﺍﻥ ﺳـﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0014978271ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  340000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻـﺮ
ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0031785735ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  330000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻭﻟﻴﻮﻥ ﻛﻴﻮﺝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0048901474ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ 330000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟ ﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
0014978271ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺁﻗـﺎﻱ ﻧﺎﺻـﺮ ﺳـﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
0031785735ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻭﻟﻴﻮﻥ ﻛﻴﻮﺝ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 0048901474ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀـﺎ  :ﺣـﻖ
ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ ،
ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ  ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ" ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺟﻬـﺖ
ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-98ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(498462

بازیکنان�ش در فوتب�ال اروپا یادآور
ش�د :بازیکنان ما فقط از  18سالگی
میتوانن�د ب�ه فوتب�ال اروپ�ا آمده
و ق�رارداد حرف�های ببندن�د ،چون
خ�ارج از اروپ�ا هس�تیم و کارم�ان
س�خت اس�ت .با این حال اگر کسی
میخواهد به اروپا بیاید ،میبایس�ت
خوب تمرین کند و وقتی به سن 18
سال رس�ید ،باید به لحاظ تکنیکی
و تاکتیک�ی بازیکن کاملی باش�د و
خیلی خوب باش�د تا به فوتبال اروپا
برود .در آکادمی س�عی داریم این را
به بازیکنانمان بفهمانیم که باید در
سن  18س�الگی فوتبالیست کاملی
باشند.
«ما س�عی داری�م بازیکنانی که
اس�تعداد خیلی خوبی هس�تند ،به
آکادمیم�ان بیاوری�م ،ام�ا به لحاظ
ش�خصیتی روی آنه�ا خیل�ی کار
میکنی�م» .مهدویکیا ب�ا بیان این
جمله ادامه داد :به هیچ وجه دوست
ندارم از آکادمیمان بازیکنی بیرون
بیای�د ک�ه بعده�ا مش�کل اخالقی
داشته باشد .روی این موضوع خیلی
کار میکنی�م و حت�ی در آکادم�ی
روانشناس داریم که بازیکنانمان به
لحاظ اخالقی هم شرایط خوبی داشته
باشند .روی مدرس�ه و تحصیل آنها
خیلی کمکشان میکنیم و گاهی با
بازیکنان به مراکز خیریه میرویم تا
خارج از فوتبال هم انسانهای خوبی

را پرورش بدهیم .من به این مسئله
خیلی اعتقاد دارم.
مهدویکیا که مصاحبهاش را در
آکادمی لوبین لهستان انجام میداد
درب�اره نتیجهگیری آکادم�ی کیا و
اهمی�ت این مس�ئله ب�رای خودش
گف�ت :از روز اول در آکادمیم�ان
گفتهایم که نتیجه اص ً
ال برای ما مهم
نیس�ت .تقریب ًا میتوان�م بگویم در
ایران رقیبی نداری�م و تمام بازیها
را میبریم و کار به نتیجه نمیرس�د.
با این حال در تورنمنتهای اروپایی
که حاضر میشویم ،تیمهای بزرگی
میآیند و ما هم سالی یک بار در این
تورنمنتها حاضر هستیم .بچههای
ما بههرحال دوس�ت دارن�د در این
مس�ابقات که س�الی یک بار است،
برن�ده باش�ند و یک جوری ب�ا آنها
تمرین ش�ده که دوست دارند برنده
باش�ند و بهترین کیفیت را داش�ته
باشند.
وی با اشاره به بحث نتیجهگیری
و اهمی�ت آن افزود :اگ�ر ببازیم هم
برای ما اهمیتی ندارد ،چون میآییم
که فقط تجربه به دست بیاوریم .حاال
در کنار این تجربه بازیکنان ما خوب
هم بازی میکنن�د و در تورنمنتها
نی�ز برن�ده میش�وند .با ای�ن حال
مهمتر از همه برای ما کس�ب تجربه
اس�ت ت�ا بازیکنانمان هر س�ال تا
سن  18س�الگی با بازیکنان اروپایی
مقایس�ه ش�وند.مدیر آکادم�ی کیا
و مرب�ی باش�گاه هامب�ورگ درباره
آکادمی لوبین لهستان اظهار داشت:
اول اینکه واقع ًا س�ورپرایز شدم که
دیدم ی�ک آکادمی با ای�ن امکانات
در لهس�تان وجود دارد .تقریب ًا این
آکادمی همان چیزی اس�ت که ما در
هامبورگ داریم و ش�اید اینجا چند
زمین هم بیشتر اس�ت .به مجموعه
لوبین تبری�ک میگویم .ورزش�گاه
خیلی خوبی هم اینجا قرار دارد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺸﺖ ﺑﺎﻡ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  426851ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320800310

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/12/22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  1ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻـﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴــﻞ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺍﺣــﻲ ،ﺍﻧــﻮﺍﻉ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻣﻀـــﺎﻋﻒ ﻭ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻣـﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﻭ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ،
ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ
ﻻﺯﻡ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻـﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ.
-95ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(498439

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺗﺨﺖ ﻃﺎﻗﺪﻳﺲ
ﭘﺎﺭﺱ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  381859ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻲ 10320322245

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/27ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ  :ﺁﻗـﺎﻱ
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻏﻔﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0061905739ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻭ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻬـﺪﻱ ﺗـﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0058131094ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  2190024218ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻭﻛﻴﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 ) 2529732752ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ( ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ  .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ
ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-96ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(498442

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﻴﻦ ﺳﭙﻬﺮ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  407372ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10320583417

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/11/28ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺷﺎ ﻣﻨﺶ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10100434110ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺭﺟﺒـﻲ ﺍﺭﺑﻮﻛﻼﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0480144370ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-97ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(498447

ورزش جوان و نوجوان
بسکتبالیست های نوجوان وارد اردوی
تیم ملی می شوند
تیم ملی بسکتبال نوجوانان از ابتدای تیر اردوهای خود را آغاز

می کند.

اردوی آمادگی تی�م ملی نوجوانان  2019از اول تا هفتم تیرماه در

تاالر بس�کتبال آزادی برگزار می شود .اسامی دعوت شدگان به شرح

زیر است:

علی شریفی تهران مهرام اسالمشهر
امیرشایان حصاری تهران کنکو

محسن عسگری نیا تهران مهرام قدس

محمد مهدی رحیمی تهران مهرام قدس
پویا حقی تهران شکلی

سروین شاخداریان تهران مهرام زیتون

محمد سپهری تهران مهرام زیتون
رضا نظری کیا تهران مهرام زیتون

ماتیار احمدپور تهران مهرام زیتون

آرین گردی تختی بندرعباس پاس بندرلنگه

علیرضا رحیمی البرز

امیرحسین نصیرایی مازندران کاله

پارسا فالح مازندران کاله

حمیدرضا اصغری مازندران

معین خرسندی اصفهان نامی نو

عمران طالب زاده اصفهان نامی نو

فردین نصری اصفهان نامی نو

کیارش شبانیان اصفهان نامی نو

احسان قدرتی خراسان رضوی فرش مشهد

بهنام پیام تهران پگاه

فاطمى:

تورنمنت روسیه بهترین برنامه آماده سازى براى
تیم جوانان بود
مدی�ر تیم مل�ى فوتب�ال جوانان با اش�اره به حضور ای�ن تیم در

تورنمنت روسیه گفت:این مسابقات بهترین برنامه آماده سازى ممکن

براى تیم ما بود.

ف�راز فاطم�ى پ�س از پای�ان تورنمن�ت س�ن پترزب�ورگ اظهار

داشت:مس�ابقات روسیه تورنمنت با کیفیت و سطح باالیی بود و برای

آماده سازی تیم جوانان بهترین تدارک ممکن بود .طی  ۱۲روز  ۵بازی

با تیم های مختلف و با سطح کیفیت باال انجام دادیم که طبیعتا تجربه
بین المللى اعضاى تیم را باال برد.

وى اضافه کرد :فدراس�یون فوتبال با وجود تمامى مشکالت مالى

زمین�ه الزم ب�راى این اع�زام را فراهم کرد که نش�ان دهنده توجه و

حمایت از تیم هاى پایه خصوصا جوانان اس�ت.از نظر من هم از لحاظ
فنی و هم از لحاظ اینکه بازیکنانمان ش�خصیت بین المللی پیدا کنند

بهترین اس�تفاده را از این بازى ها کردیم و کادر فنى ش�ناخت خوبى
از نفرات پیدا کرد.

مدی�ر تی�م جوان�ان در پای�ان گفت:هدف م�ا در ای�ن رقابت ها

نتیجه گیرى نبود ولى با توجه به کیفیت تیم هایى که مقابلش�ان قرار

گرفتیم باید بگویم کسب رتبه ششم نتیجه قابل قبولى بود.
محرابی:

وزنه برداران جوان در مسابقات جهانی درخشش
خوبی داشتند
مربی تیم ملی وزنه برداری جوانان کش�ورمان گفت :وزنه برداران

درخشش خوبی در مسابقات قهرمانی جهان داشتند.

مس�عود محرابی در مصاحبه با ایرنا اظهار داش�ت :با وجود اینکه

س�طح کیفی مس�ابقات وزنه برداری قهرمانی جوان�ان جهان باال بود

ام�ا تیم ملی ایران با شایس�تگی برای چهارمی�ن دوره متوالی عنوان

قهرمانی جهان را کسب کرد.

وی ادام�ه داد :در جریان این مس�ابقات که در کش�ور فیجی و با

حض�ور زبده ترین وزنه ب�رداران جوانان جهان برگزار ش�د ،تیم ملی

وزن�ه برداری جوانان ایران با تصاحب دو مدال طال ،چهار مدال نقره و

 ۹مدال برنز و کسب  ۶۲۲امتیاز تیمی موفق به کسب عنوان قهرمانی

جهان شد.

وی بیان کرد :البته سطح کیفی و کمی این دوره از رقابت ها بسیار

باالتر از ادوار گذش�ته بود اما با توجه ب�ه اینکه تیم ملی وزنه برداری
جوانان ایران با س�ه قهرمانی متوالی گام در این مس�ابقات گذاش�ته

ب�ود ،وزن�ه برداران ما از لحاظ ش�رایط روحی روانی در س�طح باالیی
قرار داشتند و در نهایت توانس�تند برای چهارمین دوره متوالی مقام

قهرمانی جهان را کسب کنند.

مربی تی�م ملی وزنه برداری جوانان به برنام�ه آتی تیم ملی وزنه

برداری جوانان نیز اش�اره و خاطرنش�ان کرد :پس از اتمام مس�ابقات
قهرمانی جهان ،تیم را ب�رای حضور قدرتمند در رقابت های قهرمانی

آس�یا آماده می کنی�م و به همین دلیل اردوی تی�م ملی وزنه برداری

جوانان را تشکیل می دهیم.

محراب�ی اظه�ار کرد :با توجه ب�ه قهرمانی تیم مل�ی وزنه برداری

جوانان کشور در مسابقات قهرمانی جهان ،به طور حتم همگان انتظار

بجایی دارند که این وزنه برداران در مسابقات قهرمانی آسیا نیز مقام

نخس�ت را کس�ب کنند که در این راس�تا ،تمام تالش خ�ود را به کار
خواهیم بس�ت تا وزنه برداران با آمادگی کامل در مس�ابقات قهرمانی

آسیا حضور یافته و مقام قهرمانی را کسب کنند.

