ورزشي

امروز ؛ محك جدي كوالكوويچ در اعتماد به جوانان

اخبار کوتاه داخلی
قویترین پارالمپین تاریخ در اینستاگرام المپیک توکیو
صفحهاینستاگرامالمپیک۲۰۲۰توکیو
با انتشار پستی ،به تمجید از سیامند رحمان
بردار پاراالمپیکی ایران پرداخت.به
وزنه
گزارش ايرنادر پست اینستاگرامی صفحه
رسمی المپیک توکیو آمده است :با سیامند
رحمان آش���نا شوید؛ فوق ستاره ایرانی
ترین پارالمپین تاریخ،
وزنه برداری و قوی
کس���ی که وعده ثبت رکوردی جدید را
در المپیک  ۲۰۲۰داده است.
غربی
سیامند رحمان متولد  ۱۳۶۷و اهل شهرستان اشنویه از توابع آذربایجان
بردار سنگین وزن ایران است که در سال  ۱۳۸۷برای اولین بار به اردوی
و وزنه
بردار سنگین وزن دسته به
برداری معلوالن دعوت شد .این وزنه
تیم ملی وزنه
های آسیایی
اضافه  ۱۰۷کیلوگرم با مهار وزنه  ۲۹۵کیلوگرمي مدال طالی بازی
 ۲۰۱۸جاکارتای اندونزی را بر گردن آویخت.
تری���ن مرد معلول جهان در پارالمپیک  ۲۰۱۶ریودوژانیروی برزیل
قوی
نیز رکورد  ۳۱۰کیلوگرم را به ثبت رساند و این بار قصد دارد با صالحدید
و تصمیم کادر فنی ،رکورد جدیدی را در پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیوی ژاپن به
ثبت برساند.
اعزام  2جودوکار نابینا به پارالمپیک توکیو
حضور  2ج���ودوکار نابینا و
های پارالمپیک 2020
بینا در بازی
کم
توکیو قطعی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس
در آخرین رویداد جودوی نابینایان
بینایان که به عنوان جایزه بزرگ
و کم
در ازبکستان برگزار شد ،وحید نوری
در وزن -90کیلوگرم و محمدرضا
زاده در  + 100کیلوگرم موفق
خیراهلل
شدند با غلبه بر تمام رقبای خود به مدال طالی این مسابقات دست یابند ،تا
پوشان قرار بگیرند.با توجه به حضور
در رنکینگ بهتری نسبت به سایر ملی
پوشان ،حضور این  2نفر
این  2جودوکار در رنکینگ بهتر نسبت به سایر ملی
در پارالمپیک  2020توکیو تقریبا قطعی است و فقط باید تالش کنند تا در
رنكینگ یک یا  2نفر برتر اوزان خود قرار گیرند.
کرمانشاه ميزبان رقابت هاي جام جهان پهلوان تختی
با موافقت فدراسیون
کشتی ،ميزباني رقابت های
بین المللی کشتی آزاد جام
جهان پهل���وان تختی به
کرمانشاه واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری
مهر ،صابر رحیمی مدیرکل
ورزش و جوانان اس���تان
کرمانشاه ديروز جلسه ای
را با علیرضا دبیر رئیس فدراس���یون کشتی ،در مورد پذيرش میزبانی رقابت
های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی برگزار کرد كه فدراسیون
کشتی با توجه به مساعدت هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ،میزبانی این
ها
مسابقات را به كرمانشاه واگذار کرد و سپس تفاهم نامه برگزاری این رقابت
بین طرفین به امضا رسید.
تالش تیراندازان در آخرین مرحله کسب سهمیه پارالمپیک
تیم ملی تیراندازی معلوالن برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان که
آخرین مرحله برای کسب سهمیه بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو است ،ديروز
عازم استرالیا شد.به گزارش ایسنا ،ساره جوانمردی ،سمیرا ارم ،رقیه شجاعی
پوشان اعزامی
مهدی زمانی ،محمدرضا میرشفیعی و عبدالرضا توسلی خواه ملی
به این تورنمنت هستند که هدایت این تیم را زینب آقا علی اکبری و رضا
احمدی بر عهده دارند .پیش از این تیم پاراتیراندازی موفق به کسب  ۴سهمیه
توسط ساره جوانمردی (تپانچه بادی ۱۰متر) ،سمیرا ارم (تپانچه خفیف  ۵۰متر)
مهدی زمانی (تپانچه خفیف  ۵۰متر) و محمدرضا میرشفیعی (تپانچه بادی ۱۰
متر) شده است و در این دوره از مسابقات به دنبال کسب یک سهمیه دیگر
توسط رقیه شجاعی در تفنگ ایستاده و درازکش و  ۳سهمیه در تپانچه بادی
 ۱۰متر و خفیف  ۵۰متر است.مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان از امروز
در سیدنی استرالیا آغاز می شود و تا  ۲۷مهر ادامه خواهد داشت.
�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ� � ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﺎﻳﻖ �ﺻﻔﻬﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  � 2638ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10260225478
�� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ� ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ �� ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 15ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 30
ﻣﻬﺮﻣﺎ�  �� 1398ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﺎ� ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� ����� �ﻟﻬﻴﻪ� ﭘﻼ��244
ﻃﺒﻘﻪ�� �10ﺣﺪ  1005ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
 �1ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ
� �2ﺳ���ﻴﺪﮔﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﺴﺎ� ﺳ���ﻮ� � �ﻳﺎ� � ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1397/12/29
 �3ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻣﺴﺘﻘﻞ � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎ� 1398
� �4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
� �5ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
 �6ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ� � ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﺎﻳﻖ �ﺻﻔﻬﺎ�
�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� �� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ������ �ﻳﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  45274ﺗﻬﺮ�� � ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100906047
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ������ �ﻳﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ��ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 98/07/29
�� ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� �ﻧﻚ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻣﻼﺻﺪ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻴﺮ�� ﺟﻨﻮﺑﻲ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﮔﺮﻣﺴﺎ�
ﺷﺮﻗﻲ � ﭘﻼ�  9ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﻳﺎﺑﻨﺪ�.ﺳ��ﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ� �1:ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ���  �2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻲ � ﺣﺴ���ﺎ� ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ . 1396/12/29
� �3ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﺮ�� ﻣﺪ� �� ﺳ���ﺎ� � �4ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ
� �5. 1397ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ �ﻳﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮ�
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(

�� ﻧﻈ���ﺮ ���� ﺑﺮﺧﻲ �� ����ﻳﻲﻫﺎ� ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮ� �� �ﻋﻢ �� �ﺛﺎﺛﻪ �
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ�� ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ � ﻗﻄﻌﺎ� ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ��

ابوالقاس���م كياني ـ تيم ملي واليبال
كش���ورمان پس از دو روز استراحت،
ب���ا پايان يافتن مرحله مقدماتي ،در گام
جهاني واليبال بايد به مصاف
ششم جام
آمريكا برود.
آمريكاي���ي كه با تمام قوا به ميدان
آمده و از مجموع  5بازي گذش���ته با 4
برد و يك باخت و كسب  13امتياز ،پس
از بزريل صدر نشين بدون باخت ،در رده
دوم جدول قراردارد .در مقابل تيم ايران
از مجموع  5بازي گذشته خود  2برد و
 3باخت و  6امتياز دارد كه باعث شده
تا در رده هشتم جدول قرار گرفته باشد.
جايگاهي كه بدون ترديد ،شايس���ته تيم
پرقابليت ايران تا به اينجاي كار نيست و
هاي كوالكوويچ،
اگر نبود محافظه كاري
هاي تيم ملي ،حقمان
با وجود پتانس���يل
هاي بهتري از جدول قرار
بود كه در رده
داشته باشيم.
ب���ا اين وجود كوالكوويچ مثل پنج
تورنمنت گذش���ته طي كمي بيشتر از
يكس���ال اخير ،با تركيب اصلي و ثابت
و باتجرب���ه به ج���ام جهاني آمد و مثل
گذش���ته باز هم با عدم اعتماد الزم به
ها را شروع
ها بازي
ها ،با باتجربه
تر
جوان
پي روبرو شود.
در
كرد تا با دو باخت پي
نتايجي كه قطعا شكست غيرمنتظره برابر
مصر ،تلنگري به ايگور زد تا دس���ت از
كاري ب���ردارد و نيم نگاهي به
محافظه
ها داش���ته باشد .باالخره ،وقتي
تر
جوان
قرار اس���ت تيم قدرتمند و شناخته شده
ايران مقابل تيمي مثل مصر ببازد كه شايد
ها بود ،چه اشكالي
آرزويي براي مصري
ها
داشت كه اين باخت احتمالي با جوانتر
رقم بخورد .بنابراين حال كه اين باخت
ها و
دور از انتظار مقابل مصر با باتجربه
ياران اصلي ايران رقم خورد چه تضميني
وجود داشت اين نتيجه مقابل تيمهاي به
تر از مصر ،ادامه پيدا نكند.
مراتب قوي

وزنه بردار فوق سنگین کشورمان با توجه به مخالفت
فدراسیون جهانی رسما شانس حضور در بازیهای المپیک
 ۲۰۲۰توکیو را از دست داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،داستان راهیابی کیانوش رستمی
و سعید علی حسینی به رقابتهای گزینشی المپیک  ۲۰۲۰توکیو
و کسب سهمیه حضور در این رویداد بزرگ مدتهاست نقل
محافل ورزشی است اما گویا تصمیم اخیر فدراسیون جهانی
آب پاکی را روی دست یکی از این مدعیان ریخت.
سعید علی حسینی وزنه بردار فوق سنگین کشورمان
ک���ه به دلیل عدم حضور در رکوردگیری رقابتهای جهانی
نتوانست در این مسابقات به روی تخته برود و متعاقب آن
فرصت حضور در میادین گزینشی المپیک را هم از دست داد
درخواست خود را برای حل این مشکل به متولیان ورزش
ارائه داد .وی خواهان حضور در رقابتهای گزینشی سوئیس
شده بود که گویا این موضوع با توجه به پاسخ فدراسیون
جهانی بطور کامل منتفی شد.
بر این اساس کمیته ملی المپیک کشورمان با ارسال نامهای
به فدراس���یون جهانی خواستار حضور این دو وزنهبردار در
مسابقات گزینشی شده بود که تاماش آیان رئیس فدراسیون
جهانی با رد درخواس���ت ایران در خصوص علی حسینی
درخواست او را نپذیرفت هر چند که کیانوش رستمی هنوز
شانس حضور در مسابقات گزینشی را دارد.

�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
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�ﻟﻒ :ﻣﺰ�ﻳﺪ�ﮔﺰ�� � ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ �ﺳﺘﺎ� ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ�
ﺑﻪ ����� :ﻫﻮ�� � ﺑﻠﻮ�� �ﻳﺖ�ﻟﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﻣﻴﺪ�� ﺟﻤﻬﻮ��
� :ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ �ﺳﺘﺎ� ﺧﻮ�ﺳ���ﺘﺎ� �� ﻧﻈﺮ ���� ﭼﻬﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ� ﺷﻨﺎ�� �� ﺣﺎ�
ﺳ���ﺎﺧﺖ �� �ﻣﻮ�� ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﺧﻮ� �� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺪ�� �� ����� ﻣﺰ�ﻳﺪ�� �� ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮ�� �ﺳﺎﻧﺪ.
� :ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻣﻌﺎ�� �� 5ﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ
)ﻏﻴﺮ �� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ( ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ � ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪ� �� �ﺟﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ
�ﺳﺘﺎ� ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ� ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ�
� :ﻣﺪ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ�ﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ���ﺋﻪ ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ � ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ�
ﻣﺒﻠﻎ � 200/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ���ﻣﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ����� �ﻣﻮ� ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ� ﺑﺎ ﻛﺪ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ� 0639/5
)ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮ��ﺧﺖ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ(
ﻫ�  :ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ�ﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � �ﻫﻮ�� � ﺑﻠﻮ�� �ﻳﺖ�ﻟﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ � ﻧﺮﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﻣﻴﺪ�� ﺟﻤﻬﻮ��
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ �ﺳﺘﺎ� ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ� � ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎ�� � ����� ﺗﺪ��ﻛﺎ� � ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠﺖ �ﺳﺘﺎ� ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ�
�ﻣﺎ� ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ  1398/07/17ﺗﺎ 1398/07/25
ﻣﻬﻠﺖ ��ﺳﺎ� ﻣﺪ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� :ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ 1398/07/28
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸ�ﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ��� ��� :ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  ��� 1398/07/29ﺳﺎﻋﺖ �� 15
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ� � ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ
ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
ﺷﺮ� ﻣﺨﺘﺼﺮ� �� ﻣﺸﺨﺼﺎ� �ﻣﻮ��
 �1ﺷﻨﺎ�� ��ﺑﻪ  1000ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪ�  1ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ � 11,000,000,000ﻳﺎ�
 �2ﺷﻨﺎ�� ﻟﻨﺪﻳﮓ ﻛﺮ�ﻓﺖ  120ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪ�  3ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ � 45,000,000,000ﻳﺎ�
 �3ﺷﻨﺎ�� ��ﺑﻪ  1000ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪ�  7ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ � 11,000,000,000ﻳﺎ�
 �4ﺷﻨﺎ�� ��ﺑﻪ  1000ﺗﻨﻲ ﻋﺒﺪ�ﻟﺮﺳﻮ� ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ � 8,500,000,000ﻳﺎ�
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ �ﺳﺘﺎ� ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ�

پس از انتق���اد رییس انجمن
تیروکمان معلوالن از پایین بودن کیفیت
و وضعیت اردوه���ای پارالمپیکی،
رییس فدراسیون تیروکمان ،کادر فنی
تیروکمان معلوالن را تغییر داد.
به گزارش ایس���نا ،پس از اعالم
خبر "استعفای دسته جمعی کمانداران
پارالمپیکی بخاطر عدم رسیدگی به
آنها" که رئی���س انجمن تیروکمان
معل���والن این موضوع را مطرح کرد،
نشستی با حضور مسئوالن فدراسیون
تیروکمان و کمیته ملی پارالمپیک برای
حل مشکل کمانداران برگزار شد اما
یکی از تبعات این اتفاقات ،برکناری
رئیس انجمن و کادر فنی معلوالن از
سوی غالمرضا شعبانیبهار بود.
مجید کهت���ری رییس انجمن
تیروکمان معلوالن گفت :در نشستی
که با حضور غالمرضا ش���عبانی بهار
رییس فدراسیون تیروکمان ،محمود
خس���رویوفا ریی���س کمیته ملی
پارالمپیک ،هادی رضایی دبیر اجرایی

ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺗﻬﺮ�� ﺑﺰ�� �� ﻧﻈﺮ ���� �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﻮﺳ���ﻌﻪ ��ﺣﺪ�� ��ﺻﻼ� �ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎ��
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �� ﻣﺤﺪ��� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ� ﻣﻮﻟﻮ� ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ���ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺷﺮ� ﻣﺨﺘﺼﺮ� �� ﻛﺎ�:
ﻧﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ�
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ���� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ� )�ﻳﺎ�(
ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) �ﻳﺎ� (
ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮ�� �ﺳﻨﺎ�
ﺗﺎ�ﻳﺦ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ��
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﺋﻲ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﻟﻮ�
982210497
�ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﻮﺳﻌﻪ � �ﺣﺪ�� � �ﺻﻼ� ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎ��
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ�
3,418,219,856
335,000,000

�� ���ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ 98/7/18ﻟﻐﺎﻳﺖ ��� ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﺎ�ﻳﺦ 98/7/23
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ 98/8/11

ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ 98/8/11
ﺗﻬﺮ�� –ﻣﻴﺪ�� ﺷﻬﺪ� -ﻧﺒﺶ � ﭘﻴﺮ���  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ�
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ � ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ �ﺳﻨﺎ�
ﻣﻮﻟﻮ� ����� �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ � ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻧﻮ� ﺳ�ﭙﺮ�� ﺷ�ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ � ﻳﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷ���ﺪ� ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ
���ﻳﺰ �ﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ�� ﺷﻤﺎ��  0101801171004ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺗﻬﺮ�� ﺑﺰ��

معروف هم با مصدوميتي جزئي روبرو
ش���ده ،كه به گفت���ه خوش خبر ،جدي
نيست.
حال چه بسا كه كوالكوويچ با استناد
به اينكه دو روز استراحت باعث بازيابي
بازيكنان ش���ده ،قصد داشته باشد بازهم
ها بهره
در تركيب خود ،از اكثريت باتجربه
برد .موضوعي كه اگر اتفاق بيفتد اما نتيجه
نداشته باشد ،چنانچه ايگور بخواهد ،در
ها را جايگزين كند
هاي بازي ،جوانتر
ميانه
بايد بداند كه اين جوانها ،آن عملكردي
را نخواهند داش���ت كه اگر از اول بازي
آمدند،
و به عنوان يار ثابت به ميدان مي
توانستند از خود نشان بدهند.
مي
ب���دون ترديد بازي امروز تيم ملي
واليبال كش���ورمان مقابل يكي ديگر از

تواند
تيمه���اي همتراز برزيل ،اين بار مي
محكي باشد براي «ايگور كوالكوويچ».
كس���ي كه با تركيب���ي كه به ميدان
فرستد نش���ان خواهد داد از گذشته
مي
هاي باالي
درس گرفت���ه و ب���ه قابليت
بازيكنان جوان ،باور پيدا كرده اس���ت يا
استفاده از آنان در سه بازي قبل ،از روي
ناچاري بوده و همچنان جسارت اعتماد
الزم ب���ه آنان را ندارد! پس بايد تا ظهر
امروز ساعت  12:30دقيقه منتظر ماند و
ماحصل ماجرا را ديد.

کمیته و کلیه اعضای تیم ملی تیروکمان
معلوالن داش���تیم ،شعبانی بهار اعالم
ک���رد که نمیتواند با کادر فنی فعلی
کار کن���د و دوس���ت دارد با کادري
همکاری داشته باشد که به موفقیت
تیم در پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو ایمان
داش���ته باشد .به هر صورت انتخاب
مربی ،سرمربی ،کمک و رییس انجمن
از اختیارات فدراسیون است و کسی
نمی تواند در این زمینه دخالتی داشته
باش���د .البته شعبانی بهار از جبرئیل
عبادی درخواس���ت کرد که به عنوان
مرب���ی کنار تیم بماند و کار خود را

ادام���ه بدهد ،اما من به عنوان رییس
انجمن و س���رمربی و لیال سخائی فر
به عنوان مربی بانوان دیگر همراه تیم
نخواهیم بود .وی افزود :در این نشست
همچنین مسائل و مشکالت کمانداران
مورد بررس���ی قرار گرفت و تاکید بر
این ش���د که شعبانی بهار با اصالح
یکس���ری ایرادات وارده به کیفیت
اردوهای کمانداران پارالمپیکی تا حد
امکان ،حداقلها را برای ورزشکاران
تامین کند تا ورزشکاران بدون حاشیه
و دغدغه تمرینات خود را در اردوها
پیگیری کنند.

مسی جدیترین تهدید براي شكستن ركورد پله
لیونل مس���ی با گلی ایستگاهی که در دیدار
برابر سویا به ثمر رساند ،فاصله خود را تا رسیدن
به رکورد  ۶۴۳گل پله ،به عدد  ۳۹رس���اند تا مرد
آرژانتینی در کمترین فاصله به رکوردی دستنیافتنی
قرار بگیرد.
ب���ه گزارش ايرنا تا پیش از ظهور مس���ی
هیچکس برای گذر از رکورد قهرمان  3دوره جام
جهانی و پسر شگفتانگیز سانتوس ،تهدیدی جدی
محسوب نمیشد؛ رکوردی که در فاصله سالهای  ۱۹۵۶تا  ۱۹۷۴ثبت شد.با این
حال ،مرد آرژانتینی در دیدار مقابل سویا با یک ضربه ایستگاهی مبهوت کننده ،آمار
گلهای خود را به  ۶۰۴رساند تا با اختالف  ۳۹گل ،خود را در نزدیکترین فاصله
به مرد افسانهای فوتبال برزیل قرار دهد و حاال با توجه به اینکه مسی طی  ۱۰سال
اخیر به ازای هر فصل بیش از  ۴۰گل به ثمر رس���انده اس���ت ،پس مرد آرژانتینی
بیشترین شانس را برای رسیدن و یا حتی گذر از پله در اختیار دارد .مسی از نخستین
حضور خود با پیراهن تیم بزرگساالن بارسا در سال  ،۲۰۰۴تاکنون در  ۶۹۱بازی که
به میدان رفته ۶۰۴ ،گل به نام خود ثبت کرده است .از این تعداد  ۴۲۰گل در اللیگا
 ۱۱۲گل در لیگ قهرمانان ۵۱ ،گل در کوپادلری ۱۳ ،گل در سوپر جام اسپانیا۵ ،
گل در جام باشگاههای جهان و  ۳گل نیز در سوپرجام یوفا بوده است.
بازگشت پالتینی به دنياي فوتبال
محرومیت  ۴س���اله میشائیل پالتینی از فوتبال به
پایان رس���ید.به گزارش ایس���نا و به نقل از دیلی میل
پالتینی در سال  ۲۰۱۶قصد داشت جانشین بالتر در
فیفا شود ولی برمال شدن تخلفات زیادی که او انجام
داده بود باعث ش���د که او همراه بالتر با محرومیت
س���نگینی روبرو شود .او که به دلیل تخلفات صورت
گرفته به چهار سال محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبالي محروم شده بود
های فوتبالی خود را از سر بگیرد .او در اواخر
حاال میتواند دوباره فعالیت
سال  ۲۰۱۵به دلیل دریافت رشوه به  8سال محرومیت از فوتبال محكوم
شد که در ادامه محرومیت او به  4سال کاهش یافت.
پالتینی  ۶۴ساله که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان محسوب
میشود و  3توپ طالی فوتبال جهان را در کارنامه خود دارد ،گفته قطعا
به فوتبال بازمیگردد ولی نمیداند در چه پست و مقامی.
ناراضی بودن بیل از زیدان
یک رس���انه مادریدی خبر داد که ستاره
ول���زی رئال تصمی���م خود را به ترک این تیم
گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،نشریه «آس»
اسپانیا خبر داد که گرت بیل ،ستاره ولزی رئال
مادرید از وضعیت خود در این باشگاه ناراضی
اس���ت و قصد دارد در تابستان مادرید را ترک
کند.دلیل این نارضایتی هافبک ولزی رابطه سرد
زیدان ،سرمربی تیم با او است .بیل با توجه به عملکرد خوبش انتظار دارد
رفتار خوبی با او بشود .در تابستان گذشته زیدان در یکی از مصاحبههایش
اع�ل�ام ک���رد که نیازی به بیل ندارد و او میتواند این تیم را ترک کند .این
مصاحبه جنجالی زیزو باعث ش���د تا مدیر برنامه بیل علیه زیدان صحبت
کند و در آن برهه درگیری لفظی بین طرفین رخ داد ولی در نهایت بیل در
این فصل نیز در رئال ماند.
خامس دعوت تیم ملی کلمبیا را رد کرد
بازیک���ن تیم ملی فوتبال کلمبیا با هدف
تمرکز روی بازی در تیم باشگاهیاش از کارلوس
کی روش ،س���رمربی کلمبیا خواست تا او را
کنار بگذارد.به گزارش خبرگزاری مهر ،خامس
رودریگس ،بازیساز  ۲۸ساله برای دیدار دوستانه
کلمبیا مقابل ش���یلی و الجزایر توسط کارلوس
کی روش به ترکیب تیم دعوت شد ،اما تصمیم
گرفت به تیم ملی نرود و در اسپانیا بماند.
طب���ق ادعای مارکا روزنامه چاپ مادرید ،خامس با کی روش تماس
گرفته و از او خواسته تا به تیم ملی کلمبیا دعوت نشود تا بتواند تمرکزش
را روی رئال مادرید و بازی در این تیم بگذارد .دلیل این درخواست او این
بوده که به تازگی توانسته به تیم اصلی راه پیدا کند و میخواهد بیش از
این خودش را به زیدان ،سرمربی فرانسوی رئال ثابت کند.
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كش���ورمان مقابل بزرگترين ستارگان با
تجربه دنيا ،در پايان هم تعريف و تمجيد
س���رمربي تيم برزيل را به همراه داشت
و هم س���تايش ارزنده كاپيتان اين تيم را
ه���اي باالي جوانهاي تيم ملي.
از قابليت
در اين ميان البته كوالكوويچ هم آنچنان
هاي بازيكنان جوانتر تيمش
از شايستگي
گفت تا بتوان نتيجه گرفت او ديگر حاضر
نيست به گذشته برگردد و همين راه را
ادامه خواهد داد.
كوالكوويچ اگر چه به اش���تباهات
اش مبني بر فرصت الزم دادن
گذش���ته
ب���ه جوانها ،اعتراف نكرده اما قطعا پيش
خودش به اين نتيجه رس���يده است يا
حداقل بايد اميد داش���ت به اين نتيجه
رسيده باشد.
ام���ا هر چه كه بود دور مقدماتي به
پايان رس���يد و بعد از  2روز استراحت
تيمها ،مرحله دوم مس���ابقات از امروز
شود.
شروع مي
پوشان كشورمان
در اين مرحله ملي
آمريكاي قدرتمن���د را پيش رو دارند.
تيمي پرمه���ره و با تجربه كه در جمع
هاي اين مسابقات با  2مدال
پرافتخارترين
پوشان
طال در كنار برزيل قراردارد و ملي
كش���ورمان بايد از حيثيت واليبال ايران
مقابل اين تي���م دفاع كنند .ديداري كه
شود و با توجه
بيني مي
بسيار ديدني پيش
به درخش���ش بازيكنان جوان پرقابليت
تيم كشورمان ،غلط نيست اگر گفته شد
ق���درت پيروزي مقابل اين تيم را داريم
به شرط اينكه كوالكوويچ با بازگشت به
عقب ،قصد نداشته باشد در اين بازي باز
ها ،كم شود.
هم اعتمادش به جوانتر
از جمع بازيكنان باتجربه و هميشه
ثابت تيم ملي ،س���يد محمد موسوي كه
جهاني اعزام نشد
به همراه ديگران به جام
فرهاد قائمي هم كه به دليل مصدوميت
بقيه بازيها را از دس���ت داده و س���عيد

اخبار کوتاه خارجی

برکناری رئیس انجمن و کادر فنی تیروکمان معلوالن

دلیل اصلی مخالفت فدراس���یون جهانی با درخواست
علیحسینی ،اقدام دیرهنگام برای ثبت نام حضور در مسابقات
گزینشی المپیک ۲۰۲۰سوئیس عنوان شده است.
به این ترتیب س���عید علی حسینی شانس حضور در
المپیک  ۲۰۲۰توکیو را از دست داد ،چراکه او در دوره دوم
برگزاری میادین گزینشی المپیک در هیچ یک از مسابقات از
جمله رقابتهای جهانی حضور نداشت و طبق قوانین فدراسیون
جهانی ،دیگر شانسی برای حضور در المپیک ندارد.
البته کیانوش رستمی همچنان شانس رسیدن به المپیک
را دارد و می تواند در مسابقات گزینشی پرو وزنه بزند ،اما
او نیز به دلیل ناکامی در رقابتهای جهانی  ۲۰۱۹تایلند ،کار
بسیار سختی در راستاي کسب امتیازات الزم را برای دریافت
سهمیه المپیک پیش رو دارد.
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اي ساده براي رسيدن به اين
معادله
نتيجه كه وقتش رسيده جوانان هم محك
تري بخورند حتي اگر مورد اعتماد
جدي
كار تيم ملي نيستند و
س���رمربي محافظه
اي نداشت
باالخره كوالكوويچ هم چاره
جز اينكه اين معادله س���اده و بديهي را
اش،
رغم ميل باطني
بپذي���رد و حتي علي
ملي بدهد.
ه���اي تيم
فرصتي به جوانتر
جوانترهايي كه با بودن كوالكوويچ پاسوز
هايي شده بودند كه حتي بسياري
با تجربه
هاي
ها ،بارها از قابليت
از همين باتجربه
باالي جوانان ،گفته بودند.
كوالكوويچ در مدت زمان نس���بت ًا
طوالني و خوبي كه تيم ملي را در اختيار
هاي
دارد هرگز گوشش بدهكار توصيه
بر ميدان دادن به
پي كارشناسان مبني
در
پي
جهاني
ها نبود اما در مسابقات جام
جوانتر
اي نداشت به غير از اينكه
ديگر هيچ چاره
جوانها را به ميدان بفرستد آن هم نه زير
ها بلكه دقيق ًا به جاي آنها.
تر
سايه بزرگ

موقعيتي طاليي براي جوانهاي پرانرژي
ب���ا انگيزه و با قابليت تا با بازي خوب
و مقتدرانه خود ،به س���رمربي خارجي
بقبوالنند در قبال آنها ،عميق ًا اشتباه كرده
و اگر چه بابت اين اش���تباه نه فقط اين
جوانان فرصت ديده ش���دن را از دست
دادند بلكه حتي واليبال ايران نيز در برخي
ها ،متضرر شده است!
گيري
از نتيجه
ها پس از دو شكس���ت تيم
تر
جوان
ملي با بزرگانش���ان در دو بازي بعدي
مقابل دو تيم قدرتمند اس���تراليا و كانادا
آنچنان مقتدر ظاهر ش���دند تا حتي اگر
كرد
كوالكوويچ در مقاطعي احساس مي
ها بيش���تر بهره برد ،از
تواند از بزرگتر
مي
اين تصميم منصرف شود و نتيجه آن هم
شد دو پيروزي و پاداش آن هم استفاده از
ترين تيم جهان
همين جوانها مقابل قوي
طي س���ه چهار سال اخير يعني برزيل.
پوشان به حريف
اي كه اگر چه ملي
مسابقه
واگذار كردند اما تالش پاياپاي جوانهاي

سعید علیحسینی شانس سهمیه المپیک را از دست داد

ﺑﻪﺻﻮ�� ﻳﻜﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳ���ﺎﻧﺪ .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ�� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ

ﺧﻴﺎﺑﺎ� ��ﻣﻐﺎ� ﻏﺮﺑﻲ� ﭘﻼ�  31ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﻧﻮﺑﺖ ���

��ﻳﻒ

ﺷﺮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺗﻌﺪ�� ﻧﻔﺮ��

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ����)�ﻳﺎ�(

ﻣﺪ� ﭘﻴﻤﺎ�

1
2

ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ
ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺴﺎﻧﻰ �����

75
21

68,469,033,085
19,309,542,516

ﻳﻚ ﺳﺎ�
ﻳﻚ ﺳﺎ�

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺸ��ﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﺷ��ﻬﻴﺪ 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 ﺑﻪ ﻣﺪ� �� ��� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ
� ﭘﻴﻤﺎ� ��ﻗﻊ �� ﺟﺎ�� ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺮ�� ﺳﻪ��ﻫﻲ ﺷﻬﺮﻳﺎ�� ﺑﻌﺪ �� �ﻳﻞ ����ﻫﻦ� ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﺷﻬﻴﺪ 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

ﻣﺮ� ﻣﻨﺠﻤﺪ

1/700/000

ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 120ﮔﺮﻣﻲ

60/000

1

ﻧﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ��
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ��

»ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ«.
ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳ��ﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷ��ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ � ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﻬﺮ�� � ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻓﻴﺶ ﻧﻘﺪ� �� �ﺟﻪ ﺷ��ﺮﻛﺖ ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﻬﺮ�� ﺑﻪ ﺷ��ﻤﺎ�� ﺣﺴﺎ�  1229948072ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ �ﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﺪ ��� 68296ﻳﺰ ﮔﺮ��.
ﺟﻬ��ﺖ ﻛﺴ��ﺐ �ﻃﻼﻋ��ﺎ� ﺑﻴﺸ��ﺘﺮ ﺑ��ﻪ ���� �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘ��ﻲ � http: //ts.tpww.co.ir � http: //iets.mporg.ir
 http: //www.nww.irﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﻬﺮ��

ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﻴﺘﻲ

3

ﻣﺎﻛﺎ��ﻧﻲ

5

ﻛﺮ�

4
6

ﻣﻘﺪ��

120/000

177/000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ�� )ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

��ﻣﺮﺣﻠﻪ�� )ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

��ﻣﺮﺣﻠﻪ�� )ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﻗﻮﻃﻲ 120ﮔﺮﻣﻲ

ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 180ﮔﺮﻣﻲ

458/000

ﻗﻮﻃﻲ 180ﮔﺮﻣﻲ

��ﻣﺮﺣﻠﻪ�� )ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﺗﺨﻢﻣﺮ�

286/000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

��ﻣﺮﺣﻠﻪ�� )ﺗﺠﺪﻳﺪ(

76/000

7
9

ﺳﺎﻻ� �ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺮ�

980/000

ﻣﺮﺑﺎ �ﻟﺒﺎﻟﻮ

800/000

ﻣﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻨﮓ

800/000

8

��ﺣﺪ

ﻧﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

��ﻣﺮﺣﻠﻪ�� )ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ ﻣﺮ�

10

ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﻬﺮ�� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ �ﻧﺠﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺟﻬﺖ �ﻣﻮ������ � ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺧﻮ���� ﺑﺎ ﻣﺸ��ﺨﺼﺎ� �ﻳﻞ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ��ﺟﺪ ﺷ��ﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ��ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ��� ﭼﻬﺎ�ﺷ��ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  ��98/7/24ﺳ��ﺎﻋﺖ �8ﻟﻰ  16ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ��ﺧﻮ�ﺳﺖ
ﻛﺘﺒﻰ ﺑﻪ �ﻧﻀﻤﺎ� ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ��ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ��  131524706ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎ�� ﺷﻌﺒﻪ �ﻣﺎ� ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻛﺪ
 )056ﺑﺮ�� ﻫﺮ ��ﻳﻒ( ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ �ﻣﻮ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ � ﻗﺮ�����ﻫﺎ� �ﻳﻦ ﺷ��ﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻧﺒﺶ �ﻧﺪﻳﺸ��ﻪ  6ﭘﻼ�  14ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺿﻤﻨ �ﺎ �ﺳ��ﻨﺎ� ﻣﺬﻛﻮ� ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺳ��ﺎﻋﺖ  ��� 16ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  98/8/11ﺑﻪ�ﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ �ﻳﻦ ﺷ��ﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮ�� . .ﭘﻴﺸ��ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ��ﺻﻠﻪ ��� ﺳ��ﺎﻋﺖ  ��� 11ﻳﻜﺸ��ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 98/8/12ﺳﺎﻟﻦ
ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ� ��ﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)�ﻳﺎ� (
2,382,070,993
907,286,275

»�ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎ��  «98107ﻧﻮﺑﺖ ���

ﻣﺮﺑﺎ ﻫﻮﻳﺞ

120/000

1/600/000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�

��ﻣﺮﺣﻠﻪ�� )ﺗﺠﺪﻳﺪ(
��ﻣﺮﺣﻠﻪ�� )ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﺑﺴﺘﻪ 200ﮔﺮﻣﻲ

��ﻣﺮﺣﻠﻪ��

ﺑﺴﺘﻪ 40ﮔﺮﻣﻲ

��ﻣﺮﺣﻠﻪ��

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

�ﮔﻬﻲ ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ���
)ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﺷﺮﻛﺖ ﺳ���ﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� ��ﻧﻈﺮ ���� ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ �ﺣﺪ�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ����� ﺧﻮ� ��ﻗﻊ �� ﺷﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ�� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺧﻴﺎﺑﺎ�
�ﻣﺎ� ﺧﻤﻴﻨﻲ� ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻛﻪ ﻣﺸ���ﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� ������ ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎ�� ﺑﺎ ﺳ���ﻄﺢ �ﻳﺮﺑﻨﺎ� ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 3150ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� ����� �� 5ﻃﺒﻘﻪ)ﺷ���ﺎﻣﻞ� :ﻳﺮ�ﻣﻴﻦ ��� ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺑﺮ� ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ� ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ��ﻛﺪ � �ﻧﺒﺎ�� � ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ � ��� � ����
ﺳﻮ� ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺑﺮ� �����( � 4900ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﻮﻃﻪﺳ���ﺎ�� ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﻗﺮ����� ﺳﺮﺟﻤﻊ)ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ�� 96/1299188ﻣﻮ��
 1396/05/04ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻛﺸ���ﻮ�(� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ�� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺪ� �ﻣﺎ� �ﺟﺮ�� ﭘﺮ��� 18ﻣﺎ� ﺷﻤﺴﻲ � ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 4/563/000/000ﻳﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�� ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ�� ﻛﻪ ����� ﺳ���ﻮ�ﺑﻖ �ﺟﺮ�ﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮ�� � ﺣﺪ�ﻗﻞ �� ﭘﺎﻳﻪ � 2ﺷﺘﻪ �ﺑﻨﻴﻪ � � 4ﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ� � ﺗﺠﻬﻴﺰ��
�� �ﺳﺘﻪ ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� �� ﻃﺮ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻛﺸﻮ� ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷ���ﺪ��ﻧﺪ �ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻞ
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ �ﺳﻨﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﭘﺲ �� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪ��� � �ﺳﻨﺎ� ��ﺧﻮ�ﺳﺘﻲ�
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ���ﺋﻪ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻋﻼ� ﺷﺪ�� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 13ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� � 98/08/11ﻗﺪ�� � ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺗﻬﺮ��� ﻣﻴﺪ��
�ﻧﻚ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻣﻼﺻﺪ��� ﺑﻠﻮ�� ﺷﻴﺮ�� ﺟﻨﻮﺑﻲ� ﺑﻠﻮ�� ﺑﺮ�ﻳﻞ ﻏﺮﺑﻲ � ﭘﻼ� �51ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ�
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ �ﺳﻤﻲ ��ﺳﺎ� � �ﺳﻴﺪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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