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سوژه

مجازات ورزشکاران المپیکی
کرهشمالی

رهب��ر ک��ر ه ش��مالی در یک مج��ازات عجیب،
ورزشکاران کاروان المپیک ریو  2016این کشور
را که در این بازیها عملکرد خوبی نداش��تهاند،
احتم��اال ب��رای کار ب��ه مع��ادن ذغال س��نگ
میفرستد! کیم جونگاون ،رهبر کرهشمالی به
رئیس کمیسیون ورزش این کشور دستور داده
بود تا با حداق��ل  5مدال طال و  12مدال دیگر
به کش��ور بازگردد اما  31ورزش��کار بازیهای
المپیک 2016ریو از کره شمالی که در  9رشته
ورزش��ی حضور داش��تند ،تنها  2مدال طال3 ،
نقره و  3برنز به دست آوردند.

نقل و انتقاالت
یوونت��وس همچنان در تالش اس��ت تا کوادرادو،
هافبک چلسی را بهصورت قرضی به خدمت بگیرد
اما گفته میش��ود کونته اجازه جدای��ی کوادرادو و
پیوستنش به یوونتوس را صادر نخواهد کرد.
لوکاس پرز ،مهاجم الکرونی��ا با قراردادی  3یا 4
ن یورو به آرسنال میپیوندد.
ساله به ارزش 20میلیو 
قرارداد او با آرسنال  4ساله خواهد بود و توپچیها در
قبال او 17میلیون پوند پرداخت میکنند.
باش��گاه س��لتیک قصد دارد جیمز مک کارتی،
هافبک اورتون را به خدمت بگیرد تا تیمش را برای
چمپیونزلیگ تقویت کند.
جو هارت قصد دارد حقوق خود را کاهش بدهد تا
یورگن کلوپ را راضی به جذبش کند.
باشگاه وس��تهام اعالم کرد ادمیلس��ون فرناندز،
هافبک هجومی جوان سوئیسی را از باشگاه سیون
به خدمت گرفته.
ادواردو دروازهبان پرتغالی ،با قراردادی یک ساله از
دیناموزاگرب به چلسی پیوست.
باشگاه اورتون اعالم کرد که عالقهای به جذب جو
هارت ،دروازهبان ملیپوش سیتی ندارد.
باش��گاه میالن رس��ما اعالم کرد که قصد فروش
رومانیولی ،مدافع جوان خود را به هیچ تیمی ندارد.
آندریاس پریرا ،هافبک برزیلی -بلژیکی20س��اله
منچستریونایتد احتماال ب ه صورت قرضی به گرانادا
خواهد پیوست.
کلودیو ب��راوو با قراردادی  4س��اله به ارزش 18
میلیون یورو از بارسلونا به منچسترسیتی پیوست.
ماریو بالوتلی ،مهاج��م ایتالیایی لیورپول درحال
مذاکره با باشگاه نیس فرانسه است.
خامس رودریگز ،ستاره کلمبیایی رئال خانهای در
شهر تورین خریداری کرده که این مسئله بر شایعات
پیوستن او به یوونتوس افزوده است.
س��رجی س��امپر ،هافبک جوان بارس��ا که گفته
میشد به والنس��یا خواهد رفت ،احتماال ب ه صورت
قرضی به گرانادا میپیوندد.
منیر الحدادی ،مهاجم بارس��لونا با رد پیش��نهاد
پیوس��تن به تاتنهام ،احتماال ب��ه طور قرضی راهی
سلتا خواهد شد.
سیلس��ن ،دروازهبان آژاکس با قراردادی  5س��اله
رسما به بارسلونا پیوست.
نبی��ل بنطال��ب به صورت رس��می از تاتنهام به
شالکه پیوست.
خاوی��ر مانکیو ،بازیکن اتلتیکومادرید با قراردادی
قرضی و یک ساله به ساندرلند ملحق شد.
کانر رابرتز ،مدافع سوانسی با قراردادی  6ماهه و
قرضی به بریستول پیوست.
تاتنهام ،پیشنهاد ناپولی برای جذب هری کین را
رد کرده است.
دنی درینک واتر ،هافبک لسترسیتی  4سال دیگر
قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.
ﭘﮋو  GLX ٤٠٥ﻧﻮ� ﻣﺪاد� ﻣﺪل  ٨٢ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�  ٢٩٥ص  ٧٤ا�ﺮان ١٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر ٢٢٥٦٨٢٠٩٣٨٦و ﺷﻤﺎر ه ﺷﺎﺳ�
 ٨٢٠٠٨٦٣١ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

نگاهی به گروهبندی لیگ قهرمانان اروپا

دوباره پپ و بارسا ،دوباره بایرن و اتلتیکو!
قرعهکش�ی مرحل�ه گروه�ی فصل
 2 016-2017مس�ابقات فوتب�ال
لیگ قهرمانان باش�گاههای اروپا پنجش�نبه شب
ب�ا برگزاری مراس�می ویژه در موناکو انجام ش�د.
براساس برنامه اعالم شده دور اول مرحله گروهی
سهش�نبه و چهارشنبه  23و  24شهریور ماه ،دور
دوم گروه�ی در تاریخهای  6و  7مهر ،دور س�وم
در تاریخه�ای 18و  1 9مه�ر م�اه ،دور چه�ارم در
تاریخه�ای 11و 12آبان ،دور پنج�م در تاریخهای
 2و  3آذر و دور شش�م  16و  17آذر م�اه انج�ام
میشود .فینال این دوره از رقابتها نیز روز شنبه
 13خرداد ماه  1396در ورزش�گاه میلنیوم ش�هر
کاردیف برگزار خواهد ش�د .در ادامه نگاه کوتاهی
داری�م به گروهبندی ای�ن دوره از رقابتهای لیگ
قهرمانان اروپا.
گ�روه  :Aپاریس�نژرمن ،آرس�نال ،ب�ازل و
لودوگورتس
پاریس��نژرمن و آرس��نال 2 ،مدع��ی اصل��ی صعود از
این گروه هس��تند .آرس��نال مدتهاس��ت که در لیگ
قهرمانان نتوانس��ت ه به موفقیت چشمگیری دست پیدا
کند و امسال هم تیم آرس��ن ونگر جایی میان مدعیان
ندارد .پاریس��نژرمن دیگر تیم این

اصلی این رقابتها
گروه نیز امس��ال بای��د بدون زالت��ان ماجراجویی خود
ت باش��گاهی آغاز کن��د .بازل و
را در معتبرتری��ن رقاب�� 
لودوگورتس هم دیگر تیمهای گروه یک هس��تند که به
نظر نمیآید حریفان خیلی دش��واری برای پیاسجی و
آرسنال باشند.
گ�روه  :Bبنفی�کا ،ناپول�ی ،دیناموکی�ف و
بشیکتاش
گ��روه دوم را میت��وان آس��انترین گروه ای��ن دوره از
رقابته��ای لی��گ قهرمان��ان دانس��ت .درواق��ع هر 4
تی��م باید از قرار گرفت��ن در این گروه راضی باش��ند،
بهخص��وص بنفیکا که حاال با این قرعه آس��ان یکی از
شانسهای اصلی صعود به جمع ۱۶تیم مرحله حذفی
رقابتهاس��ت .این اتف��اق میتواند به واس��طه حضور
دیناموکیف و بش��یکتاش باش��د ،تیمهایی که در هیچ

دورهای در حد و قوارههای صعود به دوره بعد نبودهاند.
ناپولی هم دیگر تیم این گروه اس��ت که حاال با جدایی
گونزال��و هیگوای��ن جای خال��ی یک مهاج��م گلزن را
احساس میکند.
گروه :Cبارسلونا ،منچسترسیتی ،مونشنگالدباخ
و سلتیک
در جذابتری��ن گ��روه ای��ن دوره از رقابته��ا ش��اهد
رویارویی دوباره پپ گواردیوال و بارس��لونا خواهیم بود.
س��یتی فصل گذشته یکی از تیمهای مرحله نیمهنهایی
بود و امس��ال با پپ گواردیوال تی��م جذابتری به نظر
میآی��د .پپ که ب��ا بایرن در همین لی��گ قهرمانان به
مصاف بارس��ا رفته بود ،اینبار به عنوان سرمربی سیتی
باید به مصاف س��تارگان کاتاالن برود .تقابل گواردیوال
و لوئی��ز انریکه میتواند یک��ی از جذابترین تقابلهای
مرحله گروهی لیگ قهرمانان باش��د .مس��لما با حضور
س��یتی و بارس��ا2 ،تیم دیگر این گروه شانس چندانی
برای رسیدن به مرحله بعدی نخواهند داشت.

ستاره پرتغالی بازیکن سال اروپا شد
مراس�م انتخ�اب بازیکن
منبع :سایت یوفا
مترجم :سایه اصغری س�ال اروپا پنجشنبه شب
در موناک�و برگزار ش�د و مطابق معمول س�تاره
این روزهای رئالمادرید و تیم ملی پرتغال گوی
سبقت را از گرت بیل ولزی و گریزمان فرانسوی
ربود تا ای�ن عنوان را هم ب�ه ویترین افتخارات
خود اضاف�ه کند .رونال�دو که ب�رای دومین بار
موفق ش�د این عن�وان را از آن خ�ود کند ،بعد
از قهرمان�ی با رئ�ال در لیگ قهرمان�ان اروپا و
همچنی�ن قهرمانی ج�ام ملتهای اروپ�ا با تیم
ملی کش�ورش ،بخت نخست کس�ب این عنوان
به ش�مار میآمد .او در پایان مراس�م پنجشنبه
شب به گفتوگو با سایت رسمی فیفا پرداخت و
پیرامون مسائل مختلفی حرف زد .گفتنی است
در خالل برگزاری این مراسم جایزه بهترین گل
فصل گذش�ته لیگ قهرمانان اروپا هم اهدا شد.
براساس اعالم سایت رس�می یوفا ،لیونل مسی
توانست با کسب ۳۴درصد آرا جایزه بهترین گل
لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذش�ته را به خود
اختصاص بدهد .ستاره بارسلونا در دیدار مقابل
رم ایتالیا در مرحله گروهی این گل را زد.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﭘﮋو  ۴٠۵ﺟﯽ ال
اﯾﮑﺲ آى  ٨ﻣﺪل  ٨۴ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ١٥د
٢٨٩ا�ﺮان ٣٣ش ﻣﻮﺗﻮر ١٢٤٨٤٠٦٤١٣٧
و ش ش ١٤٢٢٣١٨١ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺎﻗﺮ�
ﺧﻠﻴﻠ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ
 /٩٥١٧١٢٤٨ط

گروه :Dبایرنمونیخ ،اتلتیکومادرید ،آیندهوون
و روستوف
این گروه میتواند س��فری به گذشته باشد؛ سفری که
هم��ه را به نیمهنهایی فصل قبل و ش��اهکار ش��اگردان
س��یمئونه در برابر باواریاییها میب��رد .بایرن و اتلتیکو
فص��ل قب��ل در نیمهنهای��ی به مصاف ه��م رفتند و در
نهای��ت ای��ن اتلتیکو بود که توانس��ت با برت��ری در 2
بازی رفت و برگش��ت جواز حض��ور در فینال را بگیرد.
ح��اال بایرن این بار با مربی س��رد وگرم چش��یدهای به
نام آنچلوتی به چیزی جز انتقام فکر نمیکند .خیلیها
معتقدند آنچلوتی متخصص فتح لیگ قهرمانان اس��ت
و ح��اال بایرن ب��ا این مربی ایتالیای��ی مدعی اصلی این
رقابتهاست .مس��لما آیندهوون و روس��توف تیمهای
بدشانس��ی بودهاند که در این گروه با  2تیم مدعی قرار
گرفتهاند .البته برای ما قرار گرفتنعزتاللهی و س��ردار
آزمون مقابل اتلتیکو و بایرن میتواند لیگ قهرمانان را
جذابتر کند.

کسب این عنوان را به شما تبریک میگوییم،
درخصوص این جایزه صحبت کنید.
ممنونم ،برای من چه در س��طح ملی و چه باشگاهی
یک س��ال فراموش نش��دنی ب��ود .از لح��اظ تیمی و
انف��رادی فوقالعاده بود و من خیلی خوش��حالم .این
یک عنوان فوقالعاده بود بع��د از اینکه در تورنمنت
ملی و باش��گاهی به قهرمانی رسیدم ،بردن یک جایزه

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ  ٢٠۶ﻣﺪل ٨٩

انف��رادی آن را کامل میک��رد .همتیمیهایم در این
مس��یر کمک بس��یاری کردند و باید از آنها در تیم
ملی و رئالمادرید تشکر ویژه کنم.
هدف بعدی شما چیست؟
من س��عی میکنم به همین روند ادامه دهم تا بتوانم
آم��ار گلها و پاس گلهایم را باالت��ر ببرم .همچنین
میخواهم به باشگاهم کمک کنم تا در تورنمنتهای

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ زاﻧﺘﻴﺎ  ٢٠٠٠ﻣﺪل ٨٢

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٤٢ا�ﺮان ٩٥٤و  ٨٢و ش
ﺷﺎﺳ�  NAAP٤١FD٨AJ٢٨٧٥٥٠و ش
ﻣﻮﺗﻮر  ١٣٣٨٩٠٠٩٢١٨ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪ�
ﻏﻔﺎر� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥١٦٩٦١٤ف

و�ﺎﻟﺖ ﻗﻄﻌ� ﻣﻨﻘﻮل ،ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ� ،ﺎرت
ﺧﻮدرو ﻧﻴﺴﺎن ﻣﺪل  ١٣٦٥رﻧﮓ آﺑ� ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�  ٨١٥ع  ٨٥ا�ﺮان  ١٢و ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ�  ٠٤١٥٤٨و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ٠٨٦٧٣٤
ﺑﻨﺎم ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ اﻟﻬ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
 /٩٥١٧١٢٢٧م
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺳﻮارى ﭘﮋو آردى ﻣﺪل
 ١٣٨٤ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٢١٦م ١٦ا�ﺮان
 ٣٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١١٧٨٤٠٢٧٩٤١و
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  ١٣٤٣٠٥١٣ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 /٩٥١٧١١٤٨ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﺎ�ﺴ� ﭘﻴ�ﺎن ٨٠ﺑﻪ
ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�٦٢٤-١٢ت ٥٨ش
ﻣﻮﺗﻮر ١١١٢٨٠٣٦٦٣٦ش
ش ٨٠٤٣٥٧٢١ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﻮر�ﺎن
ﻣﻌﺠﺮ اردواز� ﻣﻔﻘﻮد وﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

ا�ﺮان ١٩٦ - ٤٢ﻫـ  ٢٨ﺑﻪ ش ﺷﺎﺳ�
 ١٠٨٤٣٣٠٣ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 ١٣٠٨٥٠١٨٨٧٩ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
 /٩٥١٧١٥٣٤ف
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﻨﺪﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﮑﻠﺖ ﭘﻴﺸﺮو ﺳﻪ ﭼﺮخ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ٢٢٠٠١٤٤٤و ﺷﻤﺎره ﺗﻨﻪ
 ٨٨١٥٤٢٤ﺑﻨﺎم ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺼﺎر� ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮد�ﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ  /٩٥١٧١٣٨٠ .ش

ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮاﻗ� ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﺎﻣﺮ ﺷﻬﺎب

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ،ﺑﺮگ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮى
ﭘﺮاﯾﺪ ١١١ﻣﺪل ٩٠ش ﭘﻼ� ا�ﺮان-٥٢
٨٩٩ص ٢٧ش ﻣﻮﺗﻮر ٢٩٢٢٠١٦ش
ﺷﺎﺳ�  ٥٥٤٤٠٠٨٩٠٤٤٦٥٠آﻗﺎ�
ﺑﻴﺎﺑﺎﻧ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
 /٩٥١٧٠٩٦١ج

ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺸ�� ﻣﺪل ٨٣
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�  ٣٩٣ﻫـ  ٩٨ا�ﺮان  ٤٢و
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  . ٠٠٦٩٤٩٤٦ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S١٤١٢٢٨٣٢٣٠١٣٤ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
 /٩٥١٧١٨٣٠ب
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥١٧٠٧٢٧ط

ا�ﻦﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ دوزﻧﺪه ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو ﭘﻴ�ﺎن
واﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٨٣٢د٢٢ا�ﺮان٣٦
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١١٢٨٢٠٣٣٩٣٨و ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ� ٠٠٨٢٩٢٥٧٤٩ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان
اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش ﺗﻘﺎﺿﺎ� روﻧﻮﺷﺖ اﻟﻤﺜﻨ� اﺳﻨﺎد
ﻣﺬ�ﻮر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ�ﺲ
ادﻋﺎ�� درﻣﻮرد ﺧﻮدرو ﻣﺬ�ﻮر دارد ﻇﺮف ﻣﺪت
١٠روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮ�ﺖ
ا�ﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﭘﻴ�ﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 /٩٥١٧٠٩٥٦م

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﻌﻔﺮ رﺿﻮاﻧ� ﻣﺎﻟ� ﺳﻮار� ﭘﮋو
آرد� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٢١٦م  ١٦ا�ﺮان
 ٣٢ﺷﻤﺎره ﺑﺪﻧﻪ  ١٣٤٣٠٥١٣و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 ١١٧٨٤٠٢٧٩٤١ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش
ﺗﻘﺎﺿﺎ� روﻧﻮﺷﺖ اﻟﻤﺜﻨ� اﺳﻨﺎد ﻣﺬ�ﻮر را ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ �ﺲ ادﻋﺎ�� در ﻣﻮرد
ﺧﻮدرو� ﻣﺬ�ﻮر دارد ﻇﺮف ﻣﺪت  ١٠روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺣﻘﻮﻗ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮ�ﺖ ا�ﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ
در ﭘﻴ�ﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ
ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 /٩٥١٧١٠٩١ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ﺻﺒﺎ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ٨۶

رﻧﮓ ﺑﮋ ﻣﺘﺎﻟﻴ� ،ﺑﻪ ش .اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٨١٨ -١٢ق٧٤
و ش ﻣﻮﺗﻮر  ٢٠٧٦٩٣٣و ش.ﺷﺎﺳ� S ١٤١٢٢٨٦١٦٥٥٨١
ﺑﻨﺎم ﺳﻴﺪه ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻴﺮ ﺷﺮ�ﻒ

ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥١٧٠٩٧٥پ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﭘﮋو  ٢٠۶ﻣﺪل ٨۵

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ وﺳﻨﺪ �ﺎرت ﺧﻮدرو ﭘﺮا�ﺪ ١٤١

ﻣﺪل  ٨٦ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٣٦ا�ﺮان  ٥٥٤ب
 ٣٦و ش ﺷﺎﺳ� S١٤٨٢٢٨٦٢٣٥٥٣٣
و ش ﻣﻮﺗﻮر  ٢٢٣٠٧١٢ﺑﻨﺎم ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ
اﺑﺮاﻫﻴﻤ� ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد

 /٩٥١٦٩٦٨٤ف

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺧﻮدرو X٣٣ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼ�  ٧٨١ب  ١٨ا�ﺮان  ١٢و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ١٠٢١٣٤٣و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٠٢٠٩٧٥ﺑﻨﺎم
ﻣﺼﻄﻔ� رﻣﻀﺎن ﭘﻮرﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
اﺳﺖ
 /٩٥١٧١٢٤٦ب

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﮐﺎرت ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﮑﻠﺖ ﭘﺎﻟﺲ ﻣﺸﮑﯽ

 ٩٤ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٧٧٣-٥٨٤٥٩ش ﻣﻮﺗﻮر
 jLZCFA٧٩٠٠١و ش ﺷﺎﺳ� ٩٤٢٥٧٠٥
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ اﺑﺪاﻟ� ﺗ�ﻠﻮ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ
 /٩٥١٦٩٦٦٥ف

کاسیاس به تیم ملی اسپانیا
دعوت نشد

گروه :Eزسکامسکو ،بایرلورکوزن ،تاتنهام و موناکو
تاتنهام فصل گذش��ته یک��ی از تیمهای خوب لیگ برتر
بو د و مس��لما هیچ تیمی در لیگ قهرمانان تاتنهامیها
را دس��تکم نخواهد گرفت .خیلیه��ا معتقدند تاتنهام
میتوان��د یکی از شگفتیس��ازان ای��ن دوره از رقابتها
باشد .در مرحله گروهی بایرلورکوزن جدیترین حریف
این تیم برای صعود به دور بعد اس��ت .البت ه موناکو هم
ی اس��ت که روند رو به رش��دی را طی کرده.
چند س��ال 
زسکامس��کو دیگر نماینده لیگ روسیه تیم آخر گروه E
است که شانس کمی برای صعود برایش قائلیم.
گروه :Fرئالمادرید ،دورتموند ،اسپورتینگ و لژیا
ن حاال هم��ه نگاهها به تقابل ج��ذاب و دیدنی
از همی�� 
رئالمادری��د و دورتموند دوخته ش��ده اس��ت؛ دیداری
که یک��ی از  4بازی جذاب مرحل��ه گروهی خواهد بود.
بدونشک شانس اصلی صعود از این گروه همین  2تیم
گ لیسبون و لژیا ورشو هم باید تمام
هس��تند .اسپورتین 
توان خود را برای س��وم ش��دن و حض��ور در لیگ اروپا
بگذارند ،مگر اینکه اتفاق عجیبی بیفتد.
گروه :Gلسترسیتی ،پورتو ،بروژ و کپنهاگن
تیم لسترس��یتی که به عنوان شگفتیسازان فصل قبل
لیگ برت��ر انگلیس به دنبال ادام��ه راه خود میگردند،
شاید حتی اگر خودشان با دست قرعهها را برمیداشتند،
نمیتوانس��تند چنین قرعه مناس��بی را بچینند .رانیری
و تی��م جوانش با حض��ور در گروهی ک��ه پورتو ،بروژ و
کپنهاگ��ن در آن حضور دارند به نظ��ر کار راحتی برای
صعود خواهند داشت .مسلما خیلیها منتظرند تا شاهد
نمایش شگفتیس��از ب��زرگ لیگ برت��ر در رقابتهای
اروپایی باشند.
گروه :Hیوونتوس ،سویا ،لیون و دیناموزاگرب
یوونت��وس ک��ه  2فصل پی��ش بعد از ۱۲س��ال فرصت
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را داش��ت ،درکنار سویا
که این سالها پای ثابت فینالهای لیگ اروپا و قهرمانی
در این تورنمنت بوده ،ش��انسهای اصلی صعود از گروه
آخر هس��تند .البته که لی��ون هم بعد از ناکامی در دوره
قبل انگیزه زیادی برای جب��ران دارد .دیناموزاگرب هم
است.

کمشانسترین تیم این گروه

رونالدو :میخواهم در رئال بازنشسته شوم

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٨٥٧-١٢د٣٨
ﺑﻪ ش ﻣﻮﺗﻮر ٠٠١١٧٩٥٦و ش ﺷﺎﺳ�
 S١٥١٢٢٨٢١٠٧٧٠٢ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺑﺮادران ﺧﻠﺨﺎﻟ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

 /٩٥١٧٠٨٦٦م

گزارش

ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ از �ﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﺷﻮد ﺑﻪ

�ﻨﺴﻮاﻟﮕﺮ� ﻋﺮاق ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﺪ

 /٩٥١٧٠٧٩٦م

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮاﯾﺪ ١١١ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪل ٩٣
ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٨٩و٤٢١ا�ﺮان  ٣٦و ش ش

NAS٤٣١١٠٠E٥٧٩١٦٣٣و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٥١٧٣٨٩٧ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺴﺎ اﺳﺪ� ﻓﺎز ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ

 /٩٥٠٤٢٧٩٢ب

 /٩٥١٦٩٩٥٢ف

 /٩٥١٧١٠٣٨خ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮاﯾﺪ ١٣١
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  NAS٤١١١٠٠Dو
ﺷﻤﺎره ﭘﻼ� ا�ﺮان ٧٣٨-٢٦ب٧٦
ﺑﻨﺎم رﺿﺎ ﻧﻘ� ﭘﻮر ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

 /٩٥١٧٠٣٧٢و

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﮑﻠﺖ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ

 CVI١٢٥CCﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� -٩٩٧٥٩
 ٧٦٤و ش ﺗﻨﻪ N٢P١٢٥C٩٠٩٢٨٩٥
و ش ﻣﻮﺗﻮر  ١٥٦FMI٣٢٣٧٩٩٠٣ﺑﻨﺎم
ﺟﻮاد ﺑﺨﺸ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥١٧١٧٣٢ف

ﺑﺪﯾﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﻓﻨﺎورى ﻃﻮس
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٢٠۶۴

در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ�
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ از آن دﺳﺘﻪ ﻋﺰ�ﺰاﻧ�
�ﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮ�ﺖ ﻓﻨﺎور�
ﻃﻮس ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ� داﺷﺘﻪ اﻧﺪ �ﻪ
ﺑﻼﺗ�ﻠﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪه ﻇﺮف ﻣﺪت
 ١٠روز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ
ﺑﺎ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ آن ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

٠٩٠١٢۶۴٩۶٧٢

 /٩٥١٦٦٦٩٢ف

اللیگا و کوپادلری و لیگ قهرمانان به موفقیت برسد
و با تیم مل��ی نیز برای صعود ب��ه جامجهانی 2018
تالش کنیم.
فلورنتین�و پ�رس میگوی�د ک�ه ش�ما در
رئالمادرید بازنشسته میشوید ،آیا این موضوع
صحت دارد؟
بله ،این خواس��ته قلبی من اس��ت چراکه در بهترین
باش��گاه جهان هس��تم و میخواهم اینجا بازنشسته
ش��وم .در 41سالگی ،همانطور که قبال هم گفتهام(با
خنده) .بله هدفم این اس��ت که تمدید کنم و در این
تیم بمانم.
فک�ر میکنی�د به لح�اظ عملک�رد این فصل
بهترین فصل شما بود؟
من همیش��ه گفتهام که هر س��ال خیلی مهم است و
هر سال با س��ال دیگر متفاوت است .مشخصا امسال
ب��ا رئالمادرید قهرمان ش��دیم و با پرتغ��ال به اولین
قهرمانی مهم در تورنمنتهای معتبر رس��یدیم ،پس
در مجموع بهترین سال برای من بود .من نیازی ندارم
به دیگران نگاه کنم .خودم س��طحم را میدانم و این
چیزیست که دوست دارم .دوست دارم فوتبال بازی و
یک سال دیگر رقابت کنم.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٧٧٦ق  ٢١ا�ﺮان  ١٢ﺑﻪ
ش ش  S١٤١٢٢٨٣٢١٢٦٣٤و ﺑﻪ ش
م  ٠٠٦٦٣٨٤٤ﺑﻨﺎم ﺻﻨﻢ ﻟﻨﮕﺮ� ﻣﻔﻘﻮد و
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد
 /٩٥١٧٠٢٦٥ف
ﺳﻨﺪ �ﻤﭙﺎﻧ� و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ آﭘﺎﭼ� ١٦٠
ﻧﺎرﻧﺠ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�  -٣٩٨٤٦ا�ﺮان
 ٧٧١ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻨﻪ  ٨٨٠٣٠٦٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  ٩٢١٨٣٧٢١ﺑﻨﺎم ﺳﻴﺪرﺿﺎ در� ﻧﮋاد
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥١٧١٨٢٩آ

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ١٣٩۵,۶,۶:

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺴ�ﻦ �ﺎرﮔﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﻗﺎﺋﻢ ﮔﻠﺒﻬﺎر در ﺳﺎﻋﺖ ١٠
ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ ١٣٩٥٫٦٫١٨
در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻪ آدرس:ﮔﻠﺒﻬﺎر  -ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ� ﺷﻮد .از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد
ﺷﺨﺼﺎ �ﺎ و�ﺎﻟﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذ�ﻞ در ا�ﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ �ﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ١٩آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸ�ﻴﻞ
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ�  ،ﺗﻌﺪاد آراء و�ﺎﻟﺘ� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ
ﺣﺪا�ﺜﺮ  ٣را� و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ
�� را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﻄﺎء
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺧﻮد
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ �� ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� در
ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺣﺎﺿﺮﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮ�ﺖ
و ﺗﺎ�ﻴﺪ و�ﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را در�ﺎﻓﺖ
دارﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ �ﺎﻧﺪ�ﺪا� ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ
وﻧﺎﻇﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺪا�ﺜﺮ �� ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
آﮔﻬ� ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﺪار� و ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻓﺮم
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  -:اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ -
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻇﺮ�ﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ  -ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� ﺑﺮا�
زﻣﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ
 /٩٥١٧١٣٥٠ش

خولین لوپتگی ،اس��امی  24بازیکن مدنظرش را
ب��رای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال اس��پانیا
اعالم کرد که غیبت ایکر کاسیاس در این لیست
نظرها را به خود جلب میکند .ماتادورها قرار است
در تاریخ یکم سپتامبر(11ش��هریور) در دیداری
دوس��تانه به مصاف بلژیک برون��د و در تاریخ 5
سپتامبر(15ش��هریور) در اولین دی��دار خود در
چارچوب مرحله انتخابی جامجهانی  2018روسیه
با لیختناشتاین روبهرو میشوند .نکته جالب دیگر
در این لیست عدم دعوت از سسک فابرگاس است.

برنامه
لیگ برتر
تاتنهام  ......................................................لیورپول
اورتون  .............................................استوکسیتی
ساوتهمپتون  ..........................................ساندرلند
چلسی  ...........................................................برنلی
لسترسیتی  ...............................................سوانسی
واتفورد  ......................................................آرسنال
کریستالپاالس  ......................................بورنموث
هالسیتی  ...................................منچستریونایتد
اللیگا
اوساسونا  .................................................سوسیداد
ایبار  .............................................................والنسیا
رئالمادرید  .............................................سلتاویگو
لگانس  ............................................اتلتیکومادرید
سری A
التزیو  ......................................................یوونتوس
ناپولی  ...........................................................میالن
بوندسلیگا
دورتموند  ..................................................ماینتس
کلن  .......................................................دارمشتات
هامبورگ  ..........................................اینگولشتات
آگزبورگ  .............................................ولفسبورگ
فرانکفورت  ...................................................شالکه
مونشنگالدباخ  .......................................لورکوزن
لوشامپیونا
دیون  ...............................................................لیون
نانسی  .........................................................گینگام
مونپلیه  ............................................................رن
نیس  ..................................................................لیل
کن  ................................................................باستیا
متز  ...................................................................آنگر

اسكوربورد
پلیآف لیگ اروپا
قرهباغ  ....................................... 3گوتبورگ صفر
بروندبی یک  ...........................پاناتینایکوس یک
گراس هوپرز صفر  ............................فنرباغچه 2
روزنبرگ یک  ................................آستریا وین 2
پارتیزانی صفر  ............................کراسنودار صفر
باته بوریسف  ...................................... 2آستانه 2
پائوک  ................................ 2دیناموتفلیس صفر
اسپارتاپراگ  ............................. 3سوندریسک 2
آلکمار صفر  ........................................وودینا صفر
اندرلخت  ............................. 3اسالویاپراگ صفر
عثمان لیسپور  ........................ 2میتی لند صفر
ستاره سرخ بلگراد یک  ...................ساسولو یک
وستهام صفر  .........................آستراگیورجیو یک
المپیاکوس  ....................................... 2آروکا یک
سن اتین صفر  ......................................بیتار صفر
شاختاردونتسک  .......................... 2مدیپل صفر
راپیدوین صفر  ......................................ترنکین 2

ﮐﺎرت ﺳﺒﺰ رﯾﻮ ﻣﺪل ٨۴

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٤٣٦-٦٣ج ٧٥ش
NAS٦١٠٠٢٢٦١١٠٤٥٢٧
ﺷﺎﺳ�
ش ﻣﻮﺗﻮر  ٠١٠٠٢٩٩٨ﺑﻨﺎم وﺣﻴﺪ راﺳﺦ
ﻣﻔﻘﻮدو ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥١٧١١١٥ف

آﮐﻬﯽ دﻋﻮت ﻧﻮﺑﺖ اول ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ﻧﻮﺑﺖ اول
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� راس ﺳﺎﻋﺖ ٢٠
روز ��ﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٦٫٢٨در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻓﺮدوﺳ�
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬ�ﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ و �ﺎ و�ﻴﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت �ﺘﺒ� ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذ�ﺮ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر و�ﻴﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن
و ﻣﻘﺮرات در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن در�ﺎﻓﺖ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺗﺎ  ١٢روزﻫﺎ�  ٢٤و  ٢٥ﺷﻬﺮ�ﻮر
ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
-١اﺳﺘﻤﺎءﮔﺰارشﻫﻴﺎتﻣﺪ�ﺮهوﺑﺎزرﺳﺎن
 -٢ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ�
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎل ١٣٩٤
-٣ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ�ﺑﻮدﺟﻪﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪﺳﺎل١٣٩٥
 -٤ﻧﺤﻮه اداره اﻣﻮر ﺟﺎر� ﺷﺮ�ﺖ
 -٥ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻓﺮوش ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ
 -٦اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ �ﺎﻧﺪ�ﺪا ﺷﺪن
ﺑﺮا� ﺑﺎزرﺳ� در ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﺗﺎ ��
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� در روزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎم ﻧﻮ�ﺴ� دارﻧﺪ

ﻋﺒﺎس رﺿﺎ ﭘﻮر ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥١٧٠٠٥٩م

