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ایران قهرمان رقابتهای کشتی آزاد جوانان آسیا شد

اخبار کوتاه داخلی
 ۲مدال برای تیم  ۵نفره ایران در جام یاشاردوغو
تیم پنج نفره کش���تی آزاد ایران
ب���ا دو مدال نقره و برنز به کار خود
در جام یاش���اردوغو ترکیه پایان داد.
المللی
به گزارش ایسنا ،تورنمت بین
کشتی یاشاردوغو که آخرین مرحله از
دار اتحادیه جهانی
های رنکینگ
رقابت
کشتی بود در شهر استانبول ترکیه به
پایان رس���ید و علی شعبانی در فینال
وزن  ۹۷کیلوگرم به مصاف کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک رفت
که در یک رقابت نزدیک و حساس دو بر یک شکست خورد و صاحب
مدال نقره شد.شعبانی که پس از درخشش در انتخابي تیم ملی نمایش
چشمگیری در جام یاشاردوغو داشت در این مبارزه با قهرمان المپیک
پایاپای پیش رفت اما در نهایت دو بر یک شکست خورد.پیش از این
بهمن تیموری در وزن  ۷۹کیلوگرم صاحب مدال برنز شده بود .
دستور سلطاني فر برای درمان کشتیگیر مازندرانی
وزیر ورزش و جوانان دس���تور پیگیری روند
گیر آسیب دیده مازندرانی را به فدراسیون
درمانی کشتی
پزشکی ورزش���ی داد.به گزارش خبرگزاری فارس
فر به دکتر نوروزی ،رئیس فدراسیون
مسعود سلطانی
های درمانی
پزش���کی ورزشی دستور داد تمام هزینه
کار را بر عهده بگیرد
گیر فرنگی
امیرمحمد رضایی کشتی
کار
و پیگیر درمان این جوان مازنی باشد.رضایی فرنگی
جوان و قهرمان ایران اهل روستای اسکنده از توابع محمود آباد مازندران
است و در جریان تمرین دچار آسیب دیدگی از ناحیه گردن شد.ملک
محمدی ،دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی و پزشک تیم ملی به پایگاه خبری
وزارت ورزش و جوانان گفت :با دستور وزیر ،مراحل درمان و جراحی
شود چون خطر فلج شدن این قهرمان وجود دارد
به سرعت پیگیری می
های درمانی بر عهده فدراسیون خواهد بود.
و تمام هزینه
پیام عجیب امیررضا خادم در فضاي مجازي
در حالیک���ه زمان زیادی تا مجمع
انتخابات ریاست فدراسیون کشتی باقی
نمانده ،امیررضا خادم با پیامی عجیب در
فضای مجازی ،گره کور تایید صالحیت
تر کرد.
کاندیداها را پیچیده
به گ���زارش خبرنگار مهر ،امیررضا
خ���ادم که نامش در کنار علیرضا دبیر و
عباس جدیدی به عنوان اصلی ترین رقبای
تأیید صالحیت نش���ده انتخابات کشتی
مطرح اس���ت ،در صفحه شخصی خود در اینستاگرام پیامی را منتشر
کرد که در واقع نشان دهنده کنارگیری از انتخابات و کنار آمدن با عدم
تأیید صالحیتش برای انتخابات است.
وی در این پیام با انتش���ار تصویری از چند رئیس جوان که در
کنند نوشت«:ما که!.....
های مختلف فعالیت می
های کشتی استان
هیأت
ولی به عنوان یک س���رد و گرم چشیده «همیشه مستقل» پیشنهاد
کنم :هر کس س���کاندار ورزش اول کش���ورمان شد ،هوای این ۵- ۶
می
جوان را داشته باشد».
اعتراض رسمی کاندیداهای وزنهبرداری به وزیر رسید
نام���ه کاندیداه���ای انتخابات
ب���رداری که به اجرای آیین نامه
وزنه
انتخابات در اخذ اکثریت مطلق آرای
علی مرادی در مجمع انتخاباتی این
فدراس���یون اعتراض دارند به دفتر
وزیر ورزش و جوانان واصل شد.به
گزارش ایسنا ،پنج نفر از کاندیداهای انتخابات فدراسیون وزنه برداری
خطاب به وزیر ورزش نامه نوشتند و اعالم کردند از آنجا که در مجمع
وزنه برداری قانون اکثریت مطلق ،نصف مجمع به اضافه یک رای رعایت
نشده درخواست تجدید مجمع انتخاباتی این فدراسیون را دارند.
در این نامه از وزیر ورزش خواس���ته ش���ده با ورود به موضوع یا
برداریانجام شود و یا اینکه
گیری مجدد بین تمام کاندیداهای وزنه
رای
دو نفر حائز بیشترین رای بار دیگر با برگزاری مجمع انتخاباتی مجدد
با هم رقابت کنند.

تیم ایران با کس���ب  ۶مدال طال ،یک
های کش���تی
نقره و یک برنز قهرمان رقابت
آزاد جوانان آسیا در تایلند شد.
های
به گزارش خبرگزاری مهر ،رقابت
کش���تی آزاد جوانان قهرمانی آسیا روزهای
 ۲۲و  ۲۳تیرماه در ش���هر چونبوری تایلند
برگزار ش���د که در پای���ان تیم ایران با ۶
مدال طالی مهدی ش���یرازی در وزن ۶۱
کیلوگرم ،محمدص���ادق فیروزپور در وزن
 ۷۰کیلوگرم ،عبداله ش���یخ اعظمی در وزن
 ۷۹کیلوگ���رم ،علیرضا عبدالهی در وزن ۹۲
کیلوگرم ،علیرضا رکابی در وزن  ۹۷کیلوگرم
و امیرحس���ین زارع در وزن  ۱۲۵کیلوگرم،
یک مدال نقره علیرضا اشکیور در وزن ۶۵
کیلوگرم و یک مدال برنز امیرحسین کاووسی
در وزن  ۷۴کیلوگرم و با کسب  ۲۰۱امتیاز
به عنوان قهرمانی رس���ید .پس از تیم ایران
های ژاپن و هند به ترتیب با  ۱۴۹و ۱۲۹
تیم
امتیاز دوم و سوم شدند.
در وزن  ۵۷کیلوگرم پوریا ترکمان در

دور نخست با نتیجه  ۴بر  ۲مغلوب هیون
س���و چو از کره جنوبی شد و با توجه به
شکست حریفش در مرحله نیمه نهایی ،از
ها کنار رفت.
دور رقابت
در وزن  ۶۱کیلوگرم مهدی شیرازی با
شكست حريفان به فينال رسيد .شیرازی در
دیدار پایانی با نتیجه  ۶بر صفر از سد نادر

رحیم اف از ازبکس���تان گذشت و صاحب
مدال طال شد.
در وزن  ۶۵کیلوگرم علیرضا اشکیور با
از پيش رو برداشتن حريفان به دیدار فینال
راه یافت .وی در دیدار فینال در مصاف با
سیرباز تالگات از قزاقستان با نتیجه  ۴بر ۴
مغلوب شد و به مدال نقره بسنده كرد.

ابوالقاسم كياني ـ س���يامين يونيورسياد
دانشجويان جهان هم به پايان رسيد در حاليكه
كاروان كوچك اعزامي كشورمان به اين رقابتها با
كسب  7مدال طال 3 ،مدال نقره و  7مدال برنز،
رتبه نهم را به خود اختصاص داد .نتايجي كه با
توجه به تعداد ورزشكاران اعزامي به اين رقابتها آن
هم فقط در چهار رشته ،قابل قبول به نظر ميرسد،
اما سؤال اينجاست كه چرا ورزش دانشگاهها بايد
آنچنان دچار نتيجهگرايي شود كه فقط چند رشته
محدود را به اين مسابقات اعزام كند.
حضور  6000ورزش���کار از  127كشور
در  18رش���ته ورزشي ،اهميت ماجرا را نشان
ميدهد و البته كوتاهي متوليان ورزش دانشگاهها
را در اعزام تيمها و نفراتي بيشتر! االن سالهاست
كه متوليان ورزش كشور يعني مسئوالن سازمان
تربيتبدني سابق و وزارت ورزش فعلي ،نگاه
خود را معطوف به نتيجهگرايي در همه مسابقات
و تورنمنتها كردهاند كه چندان هم غلط نيست
چ���ون اصوالً هدف و وظيفه اين ارگان ،ورزش
قهرمانيودرخشيدندرسطوحمختلفبينالمللي
است هر چند كه اما همين وزارت ورزش هم
آنچنان تحت تس���لط نتيجهگرايي قرار گرفته
ك���ه برخي از اولويتبنديهايش را گم ميكند
و در اه���م و فياالهمه���ا ،با اهميتترها را در
اولويت ،ق���رار نميدهد .با اين وجود از آنجا
ك���ه جنس و ماهيت ورزش در وزارت ورزش
فراهمكردن اسباب قهرماني در رشتههاي مختلف
است طبيعت ًا اولين هدف در راستاي كسب نتايج
خواهد بود.
اما آيا براي ورزش دانش����گاهها هم چنين
مأموريتي تعريف شده است؟ اگر چنين است آيا
نميتوان ايراد گرفت كه دو ارگان بطور موازي
يك مأموريت را انجام ميدهند و به اين ترتيب
كلي نيرو و هزينه ،تلف ميشود؟
اگر به همان ان����دازه كه وزارت ورزش
وظيفه رس����يدن به س����كوهاي قهرماني در
تورنمنتهاي مختلف را دارد ،اين وظيفه براي
ورزش دانش����گاهي هم متصور است پس چرا
مسئوليت آن به مديران مجربتري كه در وزارت
ورزش حضور دارند سپرده نميشود و اگر هم
نگاه حاكم بر ورزش دانشجويي متفاوت است

و زير سايه نتيجهگرايي گير نكرده است ،پس
با اين همه دانشجوي مستعد ،چرا بايد فقط در
چهاررشته ،در يونيورسياد جهاني ،شركت كنيم؟
آن هم فقط رش����تههايي كه شانس مسلم مدال
هستند و بجز واليبال كه همه را غافلگير كرد و
عليرغم تمام پيشبينيها روي سكو نرفت و
به يكي از ضعيفترين نتايج تاريخ يونيورسيادها
رسيد ،در سه رشته ورزشي ديگر به مدالهاي
با ارزشي دست پيدا كرديم.
انتظار يك نگاه ارزشي فراتر از نتيجهگرايي
بر ورزش دانشجويان كه قشر تحصيل كرده و
فرهيختهجامعههستند،انتظاريغيرمنطقينيست
و ش����اهد اين موضوع هم اعزامهاي برخي از
تيمهاي كشورهاي شركتكننده در يونيورسياد
اس����ت كه اص ً
ال به هدف مدال نيامدهاند بلكه
پشت حضور آنان ،تشويق يا برنامهاي انگيزشي
خوابيده است .به عبارت ديگر اگرچه در نگاه
ساير كشورها درباره اعزامهايشان به يونيورسيادها
نتيجه هم لحاظ ش����ده اما نتيجه برايشان تمام
هدف و ماجرا نيست بلكه قسمتي از آنرا تشكيل
ميدهد .در ورزش كشور ما ،رشتههاي مدالآور
در سطوح جهاني ،بسيار محدود و تقريب ًا شامل
همين س����ه چهار رشته اس����ت كه فدراسيون
ورزشهاي دانشجويي به يونيورسياد اعالم كرده
اس����ت كه البته ميتوان بر آن افزود يكي دو
رش����ته ديگر مثل وزنهبرداري و كشتي را .حال
تصور كنيد اگر قرار باشد در هر يونيورسيادي
فقط ش����انس مدالهاي ايران حضور پيدا كنند
چه باليي بر س����اير رشتههاي ورزشي ميآيد
و چگونه دچار سكون و بيانگيزگي ميشوند!
اتفاقي كه بدونشك زيبنده متوليان وزارت علوم
در درجه اول و ورزش دانشگاهها در فدراسيون
ورزشهاي دانشگاهي بهعنوان زيرمجموعه آنان
در وهله بعدي ،نيست! اگر قرار باشد نگاه مديران
دانشگاهي كشورمان تا اين حد بسته و محدود
باشد پس تفاوت آنانيكه بايد آيندهسازان مملكت
را بسازند با مديران ساير ارگانها كه اص ً
ال چنين
مأموريتي براي آنان تعريف نشده  ،چيست؟
باالخره قس���مت عمدهاي از برنامههاي
توس���عهاي ورزش بايد در ارگانهايي به غير
از وزارت ورزش و جوان���ان ،دنبال ميش���ود.

سازمانهايي كه مخاطبان زيادي دارند و ورزش
دانش���گاهها در اين زم���ره قرار ميگيرد و البته
همچنين ورزش آموزش و پرورش و همينطور
ورزش كارگ���ري كه اما اين دو تاي اخير هم
به نوعي اسير نتيجهگرايي شدهاند در حاليكه با
توجه به بس���تر مناسب موجود در اين ارگانها
بخصوص از نظير خي ل عظيم مخاطبان بايد جنبة
توسعهاي ورزش براي جذب مخاطبان اولويت
اول مأموريت آنان باشد.
اما متأسفانه همه اين سازمانها هم خواسته
يا ناخواسته دنبالهرو وزارت ورزش شده و بنده
نتيجهگرايي ش���دهاند در حاليكه مأموريت آنان
كام ً
ال متفاوت است و همانگونه كه پيشتر گفته
شد اگر مأموريتي مشابه يعني فعاليت در ورزش
قهرماني دارند پس چرا بايد چند سازمان بطور
موازي كاري را انجام دهند كه بدونشك وزارت
ورزش با توجه به مديران و نيروهاي تربيتشده
متخصصتر ،ميتواند بهتر از همه آنها انجام دهد.
در اين راستا فقط كافيست كه جامعههاي هدف در
ارگانهاي مربوطه شناسايي شده و زمام هدايت
آنان به وزارت ورزش سپرده شود .دراين صورت
هم در نيروي انساني صرفهجويي خواهد شد ،هم
در اعتبارات و هزينه با اين تفاوت كه بازدهي به
مراتب بيشتري هم خواهد داشت.
نهمي دانشجویان ایران در یونیورسیاد
 2019ایتالیا
کاروان دانش���جویان ایران در پایان
س���ی امین دوره رقابتهای یونیورس���یاد
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ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ��ﻗﻊ �� ﻓﺮﻳﻤﺎ�� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 7ﺟﺎ�� ﺳﺪ ﻓﺮﻳﻤﺎ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮ� ﻛﺎ��ﻓﺮﻳﻨﻲ �ﻳﺮ��
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �� ﺣﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ � 8122ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861812260
�� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �ﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 14:00ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1398/05/5ﻣﺤﻞ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﮔﺴﺘﺮ� � ﻧﻮﺳﺎ��
ﺻﻨﺎﻳﻊ �ﻳﺮ�� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴ��ﻪ� �1 :ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ � ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﻟﻲ  �2ﺑﺮ�ﺳ���ﻲ � �ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ
��ﺧﺼﻮ� ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ � �3. 1397/12/29ﻧﺘﺨﺎ�
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﻟﻲ � �4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸ���ﺎ�  �5ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺬﻛﻮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺳﻬﺎﻣﺪ����

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻜﻮ ﻧﻴﺮ�)ﺳ���ﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ� 76961
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ� 10101218291ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  �� 1398/5/6ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ
�ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ � �2ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� � �3ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�  �4ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴﺎ� ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ﻋﻤﻠﻜﺮ�1397
ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻜﻮ ﻧﻴﺮ�)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��

�� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﭘﺎ�� ﻓﻴﻠﺘﺮ��)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( ﺷ���ﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ 30284ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
� 10980256454ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ
��� ﺳ���ﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ �� 1398/05/15ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻛﺮﻳﻢﺧﺎ� �ﻧﺪ ﻧﺮﺳ���ﻴﺪ�
ﺑﻪ ﻣﻴﺪ�� �ﻟﻴﻌﺼﺮ ��� ﻛﻮﭼﻪ ﺷ���ﺎﻫﺪ ﭘﻼ� 24ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1594635413ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﺷﻮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��:
� (1ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ�� ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎ�  (2 1397ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﮔﺮ�� ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ﺗﻮ�ﺑﻮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮ� ﻧﻔﺖ� �ﻋﻮ�
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ ��� ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮ� ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ
 ��� 14:00ﺳﻪﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1398/5/15ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮ�� ﻣﻴﺪ�� �ﻧﻚ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻧﻚ ﻏﺮﺑﻲ� ﭘﻼ� 61ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮ�
ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳ���ﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ �� �1 :ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ �� �ﻋﻀﺎ� ﻧﺘﻮ�ﻧﺪ �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ�
ﺣﻀﻮ� ﻳﺎﺑﺪ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺧﻮ� �� ﺑﺮ�� ﺣﻀﻮ� � �ﻋﻤﺎ� ��� �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺗﺎ��ﻻﺧﺘﻴﺎ�
��ﮔﺬ�� ﻛﻨﺪ .ﺗﻌﺪ�� ���� �ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺳﻪ ��� � ﻫﺮ ﺷ���ﺨﺺ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ��� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� .ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺎ��ﻻﺧﺘﻴﺎ� ﺑﺎ �ﻣﻀ���ﺎ� �ﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� � ﺑﺪﻳ���ﻦ ﻣﻨﻈﻮ� ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ �ﻋﻄﺎ�
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻇﺮ�  48ﺳ���ﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ �� ��� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺧﻮ� � ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ﻣﺪ�� ﻣﺆﻳﺪ
ﻋﻀﻮﻳﺖ � ﻛﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ �� ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ �� �ﺣﺮ�� ﻫﻮﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ� ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ �
�ﻫﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�� ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎ� ﻣﺬﻛﻮ� ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺎ ��ﻗﻪ ���� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺻﺎ�� ﮔﺮ��
 �2ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ �� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ �� ���ﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ  ��� 15ﻗﺒﻞ �� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﺧﻮ� �� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ � �3ﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ��ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﺗﺼﺪ� ﺳﻤﺖ ﺑﺎ��ﺳﻲ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ��
���ﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸ���ﺎ� �ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪ� ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ) (��� 7ﻓﺮ� ��ﺧﻮ�ﺳﺖ �� ﺗﻜﻤﻴﻞ �
ﻣ���ﺪ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �� �ﻣﺎ�� � ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎ� �� �ﻳﺎ� ����� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﭘﺲ �� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪ�� �ﺳ���ﻴﺪ
��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ � �3ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻼ�� ﻳﻚ �ﻋﻀﺎ� �ﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮ�ﻫﺪ ��ﺷﺖ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧ���ﻲ �2 .ﻃﺮ� ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳ���ﺎ�
 � 1397ﻧﺤﻮ� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮ� � ﻧﻴﺰ ﺑﻮ�ﺟﻪ ﺳ���ﺎ� � �3. 1398ﻧﺘﺨﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﺮ�� ﻣﺪ� ﺳﻪ ﺳﺎ� � �4.ﻧﺘﺨﺎ�
���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ� �5 .ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� ﺷﺮﻛﺖ �6 .ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� �ﻋﻀﺎ�
� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�

�ﮔﻬﻲ ﺣﻖﺗﻘﺪ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺪ�ﻧﻪ
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 50535ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100956950

ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮ� ﻣﻲ�ﺳ���ﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��  � 98/4/10ﺗﻔﻮﻳﺾ �ﺧﺘﻴﺎ� ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮ�� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�� ﻧﻈﺮ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺮ� �ﺳ���ﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺒﻠﻎ 90/000/000/000
�ﻳﺎ� ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  6/000ﺳﻬﻢ � 15/000/000ﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 630/000/000/000
�ﻳﺎ� ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  42/000ﺳ���ﻬﻢ � 15/000/000ﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺣﺎ�
ﺷﺪ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻟﺬ� �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ
ﺗﺎ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸ���ﺮ �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪ�  �� ��� 60ﺣﻖﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� �ﺳ���ﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺮ
ﺳﻬﺎﻣﺪ�� ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  1ﺳﻬﻢ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ  6ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪ��� ﻧﻤﺎﻳﺪ �� �ﻳﻦ ��ﺳﺘﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪ����
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻇﺮ� ﻣﺪ�  ��� 60ﻳﺎ�ﺷ���ﺪ� �� ﺻﻮ�� ��ﺷ���ﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ
�ﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺧﻮ� ﺑﻪ ﺳﻬﺎ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ
�ﺳ���ﺖ ﭘﺲ �� �ﻧﻘﻀﺎ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮ�� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﻬﺎ� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� �� ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�

ﺷ�ﺮﻛﺖ �ﺳ�ﻴﺎﻧﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﻧﺠﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺑﺮ� ��� ��
ﺷﻬﺮ �ﻫﻮ��� ﺑﺮ ��� ��� ﺧﺎ� ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ 7,5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ�
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺗﺎﻣﻴ���ﻦ ��� �ﻟﻴﺎ�� ﺑﺮ� ﺧﻮ���  34CrMo4ﺑﺎ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻋﻮ�
�ﺑﻌﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ� �� �ﻓﺮ�� ﺣﻘﻴﻘﻰ �
�
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ�� ﺑﺮﮔﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ � ���ﺋﻪ
���ﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗ���ﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  98/04/26ﺑﻪ ����
ﺗﻬ���ﺮ��� ﻣﻴﺪ�� �ﻧﻚ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﮔﺎﻧ���ﺪ� ﺟﻨﻮﺑﻰ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �23
ﭘﻼ�  �18ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮ� ﺑﺎ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ 021-88663272
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮ�
ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ �ﻋﻀﺎ� �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﺮ�ﺷﻨﺪﮔﺎ�
ﻻﺳﺘﻴﻚ � ��ﻏﻦ � ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮ�� ﺗﻬﺮ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ321770 :
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  98/4/19ﺗﺸﻜﻴﻞ � ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎ� ﻧﺮﺳﻴﺪ� ﻟﺬ� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ
ﻛﻪ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ ��� 15
ﭼﻬﺎ�ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 98/5/9ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ��ﻗﻊ �� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ � ﺧﻴﺎﺑﺎ�
ﺧﻮ�ﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ ﻃﻮﺳﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﭘﻼ�  6ﺳﺎﻟﻦ �ﻣﻔﻲﺗﺌﺎﺗﺮ �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪ ﻻﺳﺘﻴﻚ � ��ﻏﻦ
ﺗﻬﺮ�� ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻬﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ �ﻳﻨﻜﻪ �ﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﻫﺮ ﺗﻌﺪ��
�� �ﻋﻀﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ � �ﺳ���ﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� �ﻋﻄﺎ� �ﻛﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ �ﺧﺬ ﺑﺮ�
���� ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺮ�� �ﻛﻴﻞ ﺧﻮ� ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
 �1ﮔﺰ��� ﻣﺸﺘﺮ� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ���
 �2ﻃﺮ� � ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﻧﺤﻼ� ﺷﺮﻛﺖ � ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 �3ﻃﺮ� � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﻧﺤﻼ� ﺷﺮﻛﺖ
 �4ﻃﺮ� � ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ
� �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﻧﺤﻼ� ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ � ��ﻣﭙﺮ��� � ﻣﺮﻏﺪ��� �ﺷﺖ
ﺧﺮ� ���)ﺳ��ﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( ��ﻧﻈﺮ ���� ﺗﻌﺪ��� ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ
ﺷ���ﻴﺮﺧﻮ�� � ﻗﻄﻊ ﺷ���ﻴﺮ ﺧﻮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺣﻀﻮ�� ﺑﻪ
ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﻳﺪ � ��ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮ�
ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ����� :ﻧﺠﺎ� � ﺧﺮ���� � �ﻧﺘﻬﺎ� ﺷﻬﺮ�
ﻗﺪ� � ﺑﺎﻻﺗﺮ �� ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ .ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺰ�ﻳﺪ�
��� ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  ��� 98/05/05ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ �� ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ�� .ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮ�� �ﻗﻼ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� ���
ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� )ﻓﺮ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
�� ﻣﺰ�ﻳﺪ�( ��� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎ�024�35523010 :

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﮔﺮ�� ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ﺗﻮ�ﺑﻮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮ� ﻧﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ ���
ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  372053ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320211604

دانش���جویان جهان در ایتالیا با کسب 17
مدال و رتبه نهمی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل
از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای
دانشگاهی ،با پایان مسابقات تیمی تکواندو
و کس���ب عنوان قهرمانی ایران ،پرونده
امین دوره مسابقات
کاروان ایران در سی
یونیورسیاد دانشجویان جهان در سال 2019
به ميزباني ناپل ایتالیا بسته شد .کاروان ایران
موفق ش���د در این دوه از بازیها صاحب
 17مدال ش���امل  7مدال طال 3 ،مدال
نقره و  7مدال برنز ش���ود و تا پایان روز
ها
دهم مس���ابقات در رده نهم این رقابت
قرار بگیرد .کاروان ایران در چهار رش���ته
والیبال ،تیران���دازی ،تیراندازی باکمان و
تکواندو در این رویداد شرکت کرده بود.
آوران ایران در این مسابقات به شرح
مدال
زیر هستند:
* تیراندازی
درس���ا عربشاهی در تپانچه انفرادی
(طال)
نجم���ه خدمتی و مهیار صداقت در
میکس تفنگ (طال)
امیرمحمد نکونام ،مهیار صداقت و
هادی ق���ره باغی در بخش تیمی تفنگ
(نقره)
هانیه رس���تمیان در تپانچه انفرادی
(نقره)

�ﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮ� ��� �ﻟﻴﺎ��

�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻓﺮ�� ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎ�� ﻓﻴﻠﺘﺮ��

در وزن  ۷۰کیلوگ���رم محمدصادق
فیروزپور با شكس���ت تمامي حريفان راهی
دیدار فینال ش���د .فیروزپور در دیدار فینال
با نتیجه  ۱۰بر یک س���انگ هو هان از کره
جنوب���ی را مغلوب ک���رد و به مدال طال
دست یافت.
در وزن  ۷۴کیلوگ���رم امیرحس���ین
کاووسی تا نيمه نهايي حريفان را شكست
داد ام���ا در مرحله نیمه نهایی مقابل پراوین
مالیک از هند با نتیجه  ۱۶بر  ۵شکس���ت
خورد و راهی دیدار رده بندی شد .کاووسی
در این دیدار مقابل بایارسایخان تسیدنبالجیر
از مغولستان با نتیجه  ۱۱بر صفر پیروز شد
و به مدال برنز رسید.
در وزن  ۷۹کیلوگ���رم عبداله ش���یخ
اعظمی تا ديدار فينال همه حريفان را  10بر
صفر پشت سر گذاشت .وی در دیدار پایانی
نيز با نتیجه  ۱۰بر صفر تانگسی از چین را
شکست داد و صاحب مدال طال شد.
در وزن  ۸۶کیلوگرم س���ید ابوالفضل

مأموريتهاي متفاوت وزارت ورزش ،دانشگاهها و مدارس

�ﮔﻬﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪ�� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� ﻳﻜﻢ ﻛﺎ�ﮔﺰ��� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ����
ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ ﻧﺰ�ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ 27184
ﺑﻪ �ﺳ���ﺘﻨﺎ� ﻣﺠﻮ� ﺷ���ﻤﺎ��  122/ 51008ﻣﻮ�� 1398/04/22ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� � ����� ﺑﻬﺎ���
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮ�� �1398/04/04ﻳﻦ ﺻﻨﺪ�� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ �ﺳﻴﺪ :
* �ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪ�� ﺑﺮ�� ���� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ � * 1397/12/24ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ���
ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ� ﻣﺴ���ﺘﻘﻞ ﺻﻨﺪ�� ﺑﺮ�� ���� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  * 1397/12/24ﺑﺮ�ﺳ���ﻰ � ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ � * 1397/12/24ﻧﺘﺨﺎ� ﻣﺠ���ﺪ� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ���ﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸ���ﺎ� ﺻﻨﺪ�� ﺑﺮ�� ���� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  * 1398/12/24ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ �ﺧﺪﻣﺎ�
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ��ﻗﺎ� ﻧﮕﺮ��ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  17755ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﺻﻨﺪ�� �ﻧﺘﺨﺎ� ﺷﺪ.
/http://fund1.bkisecurities.com

�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
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»�ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎ��«98104
)ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻳﺪ�ﻟﻠﻬﻲ ﻧﺰ�ﺟﺎ ��ﻧﻈﺮ ���� �ﻗﻼ� ﻣﺸﺮ�ﺣﻪ �ﻳﻞ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻮﺟﻮ�
�� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ��� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺿﻤﻦ �� �ﺳﺖ ��ﺷ���ﺘﻦ �ﺻﻞ ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 300/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�  06158800145806ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻧﺎ� �ﺟﻮ�
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ����� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ� ﻣﻮﺻﻮ� � ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ��� �ﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ��� ﺑﻪ ﻣﺪ�
�� ��� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ � ﭘﻴﻤﺎ� ��ﻗﻊ �� ﺟﺎ�� ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺮ�� ﺳ���ﻪ ��ﻫﻲ ﺷﻬﺮﻳﺎ�� ﺑﻌﺪ �� �ﻳﻞ ��� �ﻫﻦ� ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ3
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻳﺪ�ﻟﻠﻬﻲ ﻧﺰ�ﺟﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ
 � 66283689ﻧﻤﺎﺑﺮ 66281623ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
��ﻳﻒ

ﻧﻮ� ﺟﻨﺲ

2

ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ ﻣﺮ�

1

ﻣﻘﺪ��

115/000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

3

�� ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ

150/000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

5

ﺗﺨﻢ ﻣﺮ�

286/000

4
6

ﻛﺘﻠﺖ ﮔﻮﺷﺖ

��ﺣﺪ

ﻧﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

���

120/000

2/500/000

ﺑﻄﺮ�  250ﺳﻲﺳﻲ

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﻣﺮ� ﻣﻨﺠﻤﺪ

1/700/000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﻣﺎﻛﺎ��ﻧﻲ

177/000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

7

ﻣﺎﺳﺖ

9

ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ  120ﮔﺮﻣﻲ

60/000

ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ  180ﮔﺮﻣﻲ

458/000

8

10

ﻛﺮ�

12

ﺳﺎﻻ� �ﻟﻮﻳﻪ200ﮔﺮﻣﻲ

11

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

690/000

76/000

484/500

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﻗﻮﻃﻲ  120ﮔﺮﻣﻲ

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﻗﻮﻃﻲ  180ﮔﺮﻣﻲ

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

ﺑﺴﺘﻪ 200ﮔﺮﻣﻲ

�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��)ﺗﺠﺪﻳﺪ(
�� ﻣﺮﺣﻠﻪ��

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻳﺪ�ﻟﻠﻬﻲ ﻧﺰ�ﺟﺎ

هاشمی پنجم شد.
در وزن  ۹۲کیلوگرم علیرضا عبدالهی
با شكس���ت تمامي حريفان به فينال رسيد.
عبدالهی در دیدار پایانی با نتیجه  ۱۰بر صفر
آینیاز صفرنیازاف از ازبکس���تان را شکست
داد و به مدال طال رسید.
در وزن  ۹۷کیلوگرم علیرضا رکابی با
شكست مقتدرانه همه حريفان راهی دیدار
فینال شد .رکابی در این دیدار نيزبا نتیجه ۱۰
بر صفر ضیامحمد صفراف از ترکمنستان را
شکست داد و به مدال طال دست یافت.
در وزن  ۱۲۵کیلوگرم امیرحسین زارع
پس از شكست همه حريفان به دیدار فینال
راه یافت .زارع در دیدار نهایی مقابل بوهردن
از چین با نتیجه  ۱۱بر صفر به برتری رسید
و صاحب مدال طال شد.
رده بن���دی تیمی -۱ :ایران  ۲۰۱امتیاز
 -۲ژاپ���ن  ۱۴۹امتیاز  -۳هند  ۱۲۹امتیاز
 -۴قزاقستان  ۱۱۱امتیاز  -۵کره جنوبی ۱۱۱
امتیاز  -۶ازبکستان  ۹۸امتیاز

سجاد پورحسینی در تپانچه انفرادی
(برنز)
* تیراندازی با کمان
محمد صالح پالیزبان و کیارش فرزان
در بخش تیمی (نقره)
* پومسه
کورش بختی���ار در بخش انفرادی
(برنز)
امیررضا مهربان ،کورش بختیار و علی
سهرابی در بخش تیمی (برنز)
فاطمه حس���ام در بخ���ش انفرادی
(برنز)
مرجان سلحشوری ،فاطمه حسام و
مرجان تاجی رستم آبادی در بخش تیمی
(برنز)
امیررضا مهربان و مرجان سلحشوری
در بخش میکس (برنز)
* تکواندو
س���روش احمدی وزن  63کیلوگرم
(طال)
میرهاشم حسینی وزن  68کیلوگرم
(طال)
امیرمحمد بخشی وزن  74کیلوگرم
(طال)
آرمی���ن هادی پور وزن  58کیلوگرم
(طال)
ملیکا میرحسینی وزن  -73کیلوگرم
(برنز)
تیمی تکواندو(طال)
* والیبال
رتبه هفدهم
سی امین دوره بازی های یونیورسیاد
تابس���تانی دانشجویان جهان از  12تا 23
تیرماه با حضور  ۱۲۷کشور جهان در ۱۸
رشته ورزشی در شهر ناپل ایتالیا برگزار شد
و کاروان دانشجویان ایران با  ۴۱ورزشکار
در  4رش���ته ورزشی تکواندو (پومسه و
مب���ارزه) ،تیراندازی با کمان (کامپوند) و
تیراندازی (تفنگ و تپانچه) در دو بخش
دختران و پسران و والیبال پسران در رویداد
مذکور شرکت داشت.

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ �ﻣﻴﻦ ﭘﮋ�ﻫﺶ � ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  � 111121ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101548446097
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ��
ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ ﻣﻮ��  ���� �� 1398/05/12ﺗﻬﺮ�� ﺑﺎ� ﺻﺒﺎ � ﻛﻮﭼﻪ
ﺻﺒﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ �ﺳ���ﺘﺎ� ﻣﻄﻬﺮ� ﭘﻼ�  8ﻃﺒﻘﻪ ��� ��ﺣﺪ  3ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1565655416ﺣﻀﻮ�
ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴ��ﻪ ﻣﺠﻤﻊ� (1 :ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳ���ﻴﻦ  (2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1397/12/30
� (3ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ���
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ

ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ�1398/04/24 :

ﺑﺪﻳﻦ �ﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ��
ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 15ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� � �� 1398/05/09ﻓﺘﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� ﻣﻴﺪ�� ﺑﻬﺎ�ﺳﺘﺎ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺻﻔﻲ ﻋﻠﻴﺸﺎ�� ���
ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻛﺸﻮ�� ﻃﺒﻘﻪ ��� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ
ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻛﺸﻮ� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﻳﺎﺑﻨﺪ.
 �� �1ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮ� ﻋﻀﻮ� �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺣﻖ
ﺣﻀﻮ� � �ﻋﻤﺎ� ��� �� ﺳﻮ� ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺗﺎ��ﻻﺧﺘﻴﺎ� ﺧﻮ� ��ﮔﺬ�� ﻛﻨﺪ�
�� �ﻳﻦ ﺻﻮ�� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ �ﻛﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﺮ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ �ﻛﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ �� ﺑﭙﺬﻳﺮ� .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮ� ﺟﻬﺖ ���ﺋﻪ �ﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ �ﻛﻴﻞ �
ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ ����� ��� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� � �� 1398/05/08ﻓﺘﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻀﻮ� ﻳﺎﻓﺘﻪ � ﻓﺮ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ �ﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ �� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �2ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺰﺑﻮ� ﺑﺎ �ﻣﻀﺎ� �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
� �3ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼ�� ﻳﻚ ﻛﻞ �ﻋﻀﺎ �ﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮ�ﻫﺪ
ﻳﺎﻓﺖ � ﻣﺼﻮﺑﺎ� �� �� ﺻﻮ�� ﻋ���ﺪ� ﻣﻐﺎﻳﺮ� ﺑﺎ ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ�� ﺗﻤﺎﻣﻲ
�ﻋﻀﺎ �ﻋﻢ �� ﺣﺎﺿﺮ � ﻏﺎﻳﺐ ﻧﺎﻓﺬ � ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
��� �1ﺋﻪ ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ���
��� �2ﺋﻪ ﮔﺰ��� ﺣﺴﺎﺑﺮ�
 �3ﻃﺮ� � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎ� 1397
 �4ﻃﺮ� � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮ�ﺟﻪ ﺳﺎ� 1398
 �5ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﺗﻌﺮﻳﻒ � �ﺟﺮ�� ﭘﺮ��� ﺟﺪﻳﺪ �� ﻣﺤﺪ��� ﺣﻮ��
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ
 �6ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘ���ﻮ� � ﻣﺰ�ﻳﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻮﺿﻮ� ﺗﺒﺼﺮ�  5ﻣﺎ��
 36ﻗﺎﻧﻮ� ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎ��
 �7ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺎ��� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ � ﻣﺎ�� � 5ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ
ﺣﻘﻮ� � ﻣﺰ�ﻳﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻮﺿﻮ� ﺗﺒﺼﺮ�  5ﻣﺎ��  36ﻗﺎﻧﻮ� ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎ��
 �8ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪﻫﻲ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
� ﺑﻮ�ﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ �ﺟﺮ�ﺋﻴﺎ� ﺷﻬﺮ���� ﻣﻮﺿﻮ� ﺧﺮﻳﺪ �ﻣﻴﻦ ﭘﺮ��� ﻣﺮ���ﻳﺪ

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ

ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﮔﺬ��� ﺳﻬﺎ� ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎ�ﺳﻴﺎ�
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�(

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻋﻤﻮ� ﻣﻴﺮﺳ���ﺎﻧﺪ ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ���
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( �� ��ﺳ���ﺘﺎ� �ﺟﺮ�� �ﻟﺰ�� � �ﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮ�ﻧﻴﻦ � ﻣﻘﺮ���
ﺟﺎ�� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳ���ﻼﻣﻲ �ﻳﺮ�� � �� ﻧﻈﺮ ���� ﺳﻬﺎ�
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ� ﮔﺮ�� �� ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎ�ﺳ���ﻴﺎ� �� �� ﺑﻠﻮ� ﻫﺎ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ 10
��ﺻﺪ� ﭘﺲ �� �ﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸ���ﺮﻳﻔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� � ����� ﺑﻬﺎ��� � ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� � ��ﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻇﺮ� ﻣﺪ� �� ���
�� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﺳﺎ� ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮ� ﺑﻪ ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ
�ﻗﺘﺼﺎ�� �ﻳﺮ�� ﺧ���ﻮ��� ﺑﻪ ���� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ���ﺮ  14ﺟﺎ�� ﻣﺨﺼﻮ�
ﻛﺮ� – ﺑﻠﻮ�� �ﻳﺮ�� ﺧﻮ���  -ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ��� )ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ
ﺗﻤﺎ�  � 48223573ﺷﻤﺎ�� ﻧﻤﺎﺑﺮ � � (48223519ﻗﺪ�� ﺗﺎ �ﻫﻠﻴﺖ �
ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻳﺸﺎ� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻮ�ﻧﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ �ﻳﺮ��
ﻃﻲ �ﻧﺠﺎ� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﻣﺬ�ﻛﺮ� � �ﺣﺮ�� � ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻮ� ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺻﺎ�� ﮔﺮ��.

ﮔﺮ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ���

اخبار کوتاه خارجي
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ی فدراسیون فوتبال بلژیک از کاوه رضایی
حمایت رئیس ایران 
تهران -ایرنا -مهدی
بیاترئیسایرانیفدراسیون
فوتبال بلژیک با حمایت از
کاوه رضایی مهاجم باشگاه
کلوب بروژ ،تاکید کرد که
تواند تحت هدایت
او می
سرمربی جدید این تیم ،به
روزهای اوج بازگردد.در
گزارش روزنامه فرانسوی
زبان «لو س���وآق» آمده اس���ت :فیلیپه کلمنت سرمربی تازه وارد باشگاه
کالب بروژ هنوز  ۲هفته دیگر فرصت دارد تا تیم تحت هدایتش را برای
آغاز فصل جدید مهیا کند و این در حالی است که جمعه هفته گذشته
مشخص شد که این تیم هنوز جا برای کار دارد.
مهدی بیات رئیس ایرانی و تازه منصوب ش���ده فدراسیون فوتبال
بلژیک همچنان به رضایی اعتقاد دارد.بیات در مصاحبه با این نش���ریه
تواند خودش را اثبات کند؛ کلمنت او را به
اظهار داشت :مطمئنم او می
اوج خواهد رساند؛ فراموش نکنید او (رضایی) سال گذشته رکورد نقل
و انتقاالت باشگاه را شکست.
انصاریفرد ،گزین ه آقای گلی لیگ ستارگان قطر
روزنامه استاد الدوحه قطر در گزارشی
به ستایش از کریم انصاری فرد پرداخت و
از شانس باالی او برای کسب آقای گلی در
فصل جدید لیگ ستارگان خبر داد.به گزارش
ایس���نا ،روزنامه استاد الدوحه در گزارشی از
چند مهاجم س���خن به میان آورد که شانس
باالیی برای کسب آقای گلی دارند.در صفحه
نخست این روزنامه عکس کریم انصاری فرد در کنار بغداد بونجاح مهاجم
سرشناس السد آمده است و از شانس باالی انصاری فرد برای رقابت با
بونجاح برای کسب آقای گلی می گوید.این روزنامه قطری درباره مهاجم
ایرانی جدید السیلیه که به تازگی به این تیم پیوسته نوشت :انصاری فرد
هایی است که پیش بینی
که از ناتینگهام به این تیم پیوست یکی از نام
شود برای آقای گلی رقابت کند.
می
بدهي مالیاتی مانع نیمار برای بازگشت به بارسلونا
یک رسانه اسپانیایی از مانع جدید پیش رو
ستاره برزیلی پاری سن ژرمن برای بازگشت به
بارس���لونا خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس
نشریه موندو دپورتیوو اسپانیا خبر داد که قوانین
مالیاتی س���خت اسپانیا باعث می شود تانيمار در
صورت بازگش���ت به این کشور و بارسلونا 32
میلیون یورو پرداخت کند چون او  4سال در اسپانیا
بوده و هنگام انتقالش مالیاتش را پرداخت نکرده است.این بحران جدید
برای نیمار مانعی بزرگ ایجاد کرده است و او در صورت بازگشت باید
این رقم باال را پرداخت کند.
الخلیفی ،مالک قطری باشگاه پاری سن ژرمن پیش از این اعالم
کرده بود که نیمار می تواند به هر باشگاهی برود.

هازارد پیراهن شماره 23را انتخاب كرد
تهران -ایرنا -ادن هازارد
س���تاره تازه وارد باش���گاه
مادرید برخالف انتظارات
رئال
و شایعات ،پیراهن شماره  ۷را
که پیش تر متعلق به کریستیانو
رونال���دو بود  ،انتخاب نکرد
و در عوض ب���ه یک دلیل
خاص ترجیح داد تا ش���ماره
ها را به تن کند.
 ۲۳کهکشانی
براساس گزارش روزنامه مارکا اسپانیا ،انتخاب هازارد شماره  ۲۳است؛
هازارد گفته اس���ت که این ش���ماره را به این دلیل انتخاب کرده که
های مشهوری همچون مایکل جردن و لبرون جیمز و همچنین
بسکتبالیست
کنند.
ها آن را به تن کرده و می
دیوید بکهام ستاره اسبق کهکشانی
پیراهن شماره  ۲۳سال گذشته در اختیار سرخیو رگیلون بود اما پس
رسد.
ویا ،حاال به هازارد می
از انتقال قرضی وی به سه

�ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ �� ﻣﺮﺣﻠﻪ��

ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﺳ���ﻨﺎ� � ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ��ﻧﻈﺮ ����
»ﻃﺮ�ﺣﻲ � ﭘﻴﺎ��ﺳﺎ�� ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺳﻨﺎ�«
ﺧﻮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼ���ﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ �� ﻣﺮﺣﻠﻪ�� ﺑﻪ
�ﺷ���ﺨﺎ� ﺣﻘﻮﻗﻲ ��ﺟﺪ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ � ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸ���ﺮ �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪ�  ��� 5ﺟﻬﺖ
ﺧﺮﻳﺪ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷ���ﺘﻦ ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
� 600/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ� ﺷ���ﻤﺎ��  4001004003000695ﺑﻪ
ﻧﺎ� ﺗﻤﺮﻛﺰ �� �ﻣﺪ �ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺷ���ﺒﺎ�
 � IR 300100004001004003000695ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ:
ﺗﻬﺮ��� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺣﻘﺎﻧﻲ)ﻏﺮ� ﺑﻪ ﺷﺮ�(� ﺑﻠﻮ�� ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﺳﻨﺎ�
� ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ� ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ��� �ﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ� �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ�
ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﺳﻨﺎ� � ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ �ﻳﺮ��
�ﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷ��ﻬﺮ���� ���ﻫﻦ ��ﻧﻈﺮ ���� ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﻣﺠﻮ� ﺷ���ﻤﺎ��  �1/268/721ﻣﻮ��
 �/1/37/103 � 97/12/27ﻣﻮ��  98/3/21ﺷﻮ��� �ﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ���ﻫﻦ �ﻗﺪ�� ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰ��� ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮ��� ﺧﺮﻳﺪ � ﺗﺠﻬﻴﺰ �ﺳﺘﮕﺎ� ﭘﻴﺶ ﺳﺮ�ﻛﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﻛﺸﺘﺎ�ﮔﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ��� 10ﭘﺲ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﻳﻦ
�ﮔﻬﻲ ���ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ ����� ��� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  98/05/05ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ � ﺗﺤﻮﻳﻞ
�ﺳﻨﺎ� ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ��ﺣﺪ �ﻣﻮ� ﻗﺮ�����ﻫﺎ) (021�76504991ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �1ﻣﻮﺿﻮ� ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺧﺮﻳﺪ � ﺗﺠﻬﻴﺰ �ﺳﺘﮕﺎ� ﭘﻴﺶﺳﺮ�ﻛﻦ ﮔﻮﺷﺖ
 �2ﻣﻬﻠﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ � ﺗﺴﻠﻴﻢ �ﺳﻨﺎ� ��� �� :ﺳﻪﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  98/04/25ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ�
�ﻗﺖ ����� ��� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  98/05/05ﺗﺎ ��� ﺳﺎﻋﺖ  14:00ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �3ﻣﺪ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮ�
ﺑﻪ ﻣﻬﺮ � �ﻣﻀﺎ� ﻣﺠﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﻛﺎ�� ﻣﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ.
 �4ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ�� :ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ���� ���ﻫﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �5ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ����� 5/700/000/000 :ﻳﺎ� � ﺳ���ﭙﺮ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 285/000/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻮ�� ﻗﺒﻮ� ﺷﻬﺮ���� ﻳﺎ
�ﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﻬﺖ ���ﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ� ﺳﭙﺮ�� 3100002572003ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ﺷﻌﺒﻪ
���ﻫﻦ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �6ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺷﻬﺮ���� ���ﻫﻦ � ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��
�� ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  ��� 98/05/06ﺳﺎﻋﺖ � �� 15:00ﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮ��� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �7ﺷﻬﺮ���� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
 �8ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺒﻬﻢ� ﻣﺨﺪ��� ﻻ� � ﻣﻬﺮ � ﺳﭙﺮ�� � �ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �9ﺑﺮﻧﺪﮔﺎ� ��� � ��� � ﺳ���ﻮ� ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺮﮔﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ �ﻧﻌﻘﺎ� ﻗﺮ����� ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺳﭙﺮ�� �ﻧﺎ� ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �10ﺳ���ﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ� ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ �� �ﺳﻨﺎ� ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﻴﺪ
ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ.
 �11ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎ� ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ �ﮔﻬﻲ �� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﺳﺖ.

ﻣﻬﺪ� ﻛﭽﻮﻳﻲ -ﺷﻬﺮ��� ���ﻫﻦ

ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎ� ﺗﻌﺪ��� ��
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ� �ﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ
�ﻳﺮ�� ﺧﻮ���

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ��ﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻋﻤﻮ� ﻣﻲ �ﺳ��ﺎﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ
�ﻳﺮ�� ﺧﻮ��� �� ﻧﻈﺮ ���� � ﺗﻤﺎ� ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ �� ﺳﻬﺎ�
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ� �ﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ �� ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ
�ﻗﺘﺼﺎ�� �ﻳﺮ�� ﺧﻮ��� ﺑﻪ ���� ﺗﻬﺮ��� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
 14ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻬﻴﺪ ﻟﺸﮕﺮ� )ﺟﺎ�� ﻣﺨﺼﻮ� ﺗﻬﺮ��
ﻛﺮ�( � ﺑﻠ��ﻮ�� �ﻳﺮ�� ﺧﻮ��� )ﺷ��ﻤﺎ�� ﻫﺎ� ﺗﻠﻔﻦ
ﺗﻤ��ﺎ�  (48223573 � 48223592ﻣﺮ�ﺟﻌ��ﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﮔﺮ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ���

