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یادداشت
منصوریان مثل ناظمالشریعه

مدیرعامل باش��گاه استقالل تجربه شیرین حضورش در فوتسال را این بار
در جمع آبیپوشان تکرار کرد و مزد حمایت از سرمربی را گرفت تا نقش
ثبات در موفقیت را ثابت کند .در هفتههای ابتدایی لیگ شانزدهم و زمانی
که اس��تقالل خوب نتیجه نمیگرفت و قعرنشین لیگ برتر بود ،منتقدان
زی��ادی بر س��یدرضا افتخاری و علیرض��ا منصوریان تاختند و خواس��تار
برکناری سرمربی توسط مدیرعامل بودند .بعد از آنکه منصوریان رحمتی
را از ترکیب ثابت تیمش کنار گذاش��ت این انتقادات به اوج خود رس��ید.
با این حال تنها فردی که در همه آن روزها با تمام قوا پش��ت منصوریان
ایس��تاد و از او حمایت کرد ،افتخ��اری مدیرعامل آبیها بود .حمایتهای
قاطع مدیرعامل از س��رمربی ،بقای وی و ثب��ات در نیمکت این تیم را در
پی داش��ت .اتفاقی که در زمان خودش خوش��ایند خیلیها نبود .اما این
حمایتها رفتهرفته به بار نشس��ت و استقالل با همین علیرضا منصوریان
به جاده موفقیت بازگشت .س��رمربی آبیها که در دوران بازیگریاش نیز
از محبوبی��ت قابل توجهی بین هواداران این تیم برخ��وردار بود ،با نتایج
اخیرش در اس��تقالل بر ضری��ب محبوبیتش اضافه ک��رد و یک بار دیگر
این فرضیه به اثبات رسید که در فوتبال ثبات بر تغییرات ارجحیت دارد.
رضا افتخاری ،مدیرعامل آبیپوش��ان در زمانی که تصدی فوتس��ال کشور
را بر عهده داش��ت یک بار پ��ای عقاید خودش ایس��تاد و با وجود اینکه
ناظمالشریعه س��رمربی کنونی تیم ملی فوتسال ابتدا مخالفان و منتقدان
زیادی داش��ت ،او را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال انتخاب و معرفی
ک��رد .افتخاری در همه زمانی که منتقدان ناظمالش��ریعه مغرضانه و غیر
منصفانه او را به باد انتقاد گرفته بودند پشت سرش ایستاد و از او حمایت
کرد تا این که تیم فوتسال کشورمان با همین مربی توانست به مقام سوم
جامجهانی برسد و حاال ناظمالشریعه در زمره بهترین مربیان فوتسال دنیا
باشد .افتخاری در واقع تجربهاش در فوتسال را این بار در فوتبال و باشگاه
استقالل تکرار کرد و در مقابل منتقدان منصوریان همان رفتاری را تکرار
کرد که قبال در مورد ناظمالشریعه به کار گرفته بود.

لیونل مس�ی ،ستاره بارس�لونا ،همکاریاش با بیمارستان سن خوان
برای مبارزه با سرطان را آغاز کرد.

گزارش
ترکیه رسما خواستار میزبانی یورو ۲۰۲۴
شد

کش��ور ترکیه رسما خواستار میزبانی جام ملتهای اروپا سال  ۲۰۲۴شد.
رئیس فدراس��یون فوتبال ترکیه دیروز در یک نشس��ت خبری از پیشنهاد
رس��می کشورش برای میزبانی یورو  ۲۰۲۴خبر داد .کشورهایی که تمایل
به میزبانی این رقابتها دارند تا روز  ۳ماه مارس فرصت دارند درخواس��ت
رسمی خود را به یوفا ارائه کنند .ترکیه پیش از این خواستار میزبانی یورو
 ۲۰۱۶شده بود اما در نهایت میزبانی این دوره از رقابتهای جام ملتهای
اروپا به فرانس��ه رس��ید که در پایان با قهرمانی تیم مل��ی پرتغال به اتمام
رس��ید .بحث میزبانی مشترک کشورهای س��وئد ،دانمارک ،فنالند و نروژ
برای یورو  ۲۰۱۴مطرح ش��ده اما هنوز پیشنهاد رسمی به یوفا ارائه نشده
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را پش��ت سر گذاش��ت .در بخش بهترین ورزشکار معلول سال نیز
بیاتریس ویو ،شمش��یرباز ایتالیایی با پش��ت سر گذاشتن سیامند
رحمان ،وزنه بردار پارالمپیکی کش��ورمان جای��زه این بخش را از
آن خود کرد .جایزه تیم س��ال ش��اید بسیاری را غافلگیر کرد .تیم
شیکاگو کابز قهرمان رقابتهای وورلد سریز  2016صاحب جایزه
تیم س��ال شد .رئالمادرید ،مرس��دس ،کلیولند کاوالیرز ،تیم ملی
فوتبال پرتغال و تیم ملی فوتبال برزیل دیگر نامزدهای این بخش
بودند .جایزه کامبک سال نیز به مایکل فلپس اسطوره شنای آمریکا
تعلق گرفت .خوان مارتین دل پوترو ،نیک شلتون ،روس بیتا ،اکسل
اسویندال و فابین لوئی دیگر نامزدهای این بخش بودند .همچنین
تیم زیر  12سالههای بارسلون برنده جایزه لحظه برتر ورزشی سال
شد و تیم لستر سیتی نیز جایزه ویژه روح تیمی را دریافت کرد.

 4بار این جایزه را از آن خود کند .در بخش بهترین ورزش��کار زن
سال نیز سیمون بایلز اعجوبه ژیمناستیک آمریکا جایزه این بخش
کرب��ر ،کیت��ی لدک��ی،
را به خود اختصاص داد .آنجلیک
و آلی��ن فلیک��س
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شگفتی در چمپیونزلیگ

بارسا چشمانتظار
معجــــزه

بارس��ا که لقب یکی از
منبعESPN:
مترجم :سایه اصغری بهترین تیمهای جهان
را یدک میکشد ،سهش��نبه شب در ورزشگاه
پ��ارک دو پرن��س یک��ی از تحقیرآمیزتری��ن
شکس��تهایش را تجرب��ه کرد و ب��ا دریافت
 4گل از پاریس��نژرمن در آس��تانه حذف از
لیگ قهرمانان اروپا ق��رار گرفت .اگر به خاطر
س��یوهای مارک آندره تراش��تگن نب��ود این
شکست حتی میتوانست سنگینتر هم بشود.
قهرم��ان اللیگا بدترین شکس��ت خود پس از
دی��دار مقابل بایرن در س��ال  2013را تجربه
کرد 2 .گل از دی ماریا ،یک گل از دراکس��لر
و ی��ک گل از کاوانی کافی بود تا پاریس��یها
خیال خ��ود را از بابت دیدار برگش��ت راحت
کنند و به نوعی خالق ش��گفتی در این مرحله
از چمپیونزلیگ ش��وند .هیچ تیمی تا به حال
در تاری��خ ای��ن تورنمنت موفق نش��ده چنین
نتیجهای را در بازی برگشت جبران کند .برای
همین اس��ت که مرحله یکچه��ارم از همین
حاال به پاریس��یها چش��مک میزند؛ اتفاقی
که قبل از ش��روع این ب��ازی خیلی انتظارش

عکس نوشت

اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ

چهارمین الروس در دست مرد افسانه ای

بولت برترین ورزشکار سال شد
ش��ب گذش��ته در جریان برگزاری مراسم الروس
 2017در شهر موناکو ،اوسین بولت دوومیدانیکار
افس��انهای جامائیکا به عنوان بهترین ورزش��کار مرد س��ال 2017
انتخاب ش��د .بنیاد الروس در سال  1999توسط شرکت ریچموند
و دایملر تاسیس شد و  2سال بعد جایزه ورزش جهانی الروس بنا
نهاده شد که در شهر موناکو با حضور نلسون ماندال به برگزیدگان
اهدا شد .بعد از آن ،مراسم اهدای جوایز هر ساله برگزار و به بهترین
ورزش��کاران جهان در بخشهای مختلف اعطا میش��ود .بولت در
حالی برنده این جایزه شد که در این بخش ورزشکاران بزرگی مانند
کریستیانو رونالدو ،مو فرح ،اندی ماری ،لبران جیمز و استفن کری
نام��زد بودند .این چهارمین باری اس��ت که بولت موفق به دریافت
این جایزه جهانی میشود .پیش از این فقط راجر فدرر توانسته بود

اسکوربورد

نمیرف��ت .در ادامه در چند پرده به آنالیز این
بازی مهیج میپردازیم.
امری متخصص لیگهای اروپایی
ب��رای مالکان متمول و قطری پاریس��نژرمن
افتخ��ارات داخل��ی به تنهایی کافی نیس��تند.
آنها درخش��ش در اروپ��ا میخواهند و برای
همی��ن در این تابس��تان لورن ب�لان که تمام
عناوین داخل��ی را با اقتدار فتح کرده بود کنار
گذاش��تند و اونای امری را جانشینش کردند.
متخصص لی��گ اروپا ،تورنمنت��ی که  3فصل
پیاپی فاتحش بوده ،سهش��نبه شب با له کردن
بارسا ورود پاریسنژرمن به جمع بزرگان اروپا
را اعالم کرد .از نظر تاکتیکی امری در این بازی
برتری کاملی نس��بت به لوئیس انریکه داشت
و موفق ش��د تمام س��تارههای بارسا ،از جمله
مهمترینش��ان یعنی لیونل مسی را به خوبی
مهار کند.
شب رویایی دی ماریا و شب کابوسوار
مسی
سهش��نبه ش��ب  2داس��تان متف��اوت برای 2
آرژانتین��ی حاضر در زمین رقم خورد .مس��ی،

احتمال تغییر اسپانسر رئالمادرید
رئالمادرید مذاکرات را با کمپانی ورزشی  Under Armourآمریکا شروع کرده و قرار است
باالترین عدد را بین باش��گاههای ورزش��ی دریافت کند .باشگاه رئالمادرید که در حال حاضر با
ش��رکت آلمانی آدیداس قرارداد دارد در حال مذاکره با یک شرکت البسه دیگر است .آدیداس
امیدوار اس��ت تا سال  ۲۰۲۰با رئالمادرید قرارداد خود را تمدید کند .رئالمادرید به Under
 Armourگفت��ه که آنها مایل ب��ه تمدید قرارداد با آدیداس هس��تند و فقط در صورتی که
شرکت دیگری مبلغی باالتر از  ۱۵۰میلیون یورو در هر سال به آنها پیشنهاد دهد ،قراردادشان
با آدیداس را تمدید نمیکنند .منچس��تریونایتد با  ۹۵میلیون یورو در هر سال ،بیشترین مبلغ
را بین باشگاههای فوتبالی جهان دریافت میکند.

جنجالآفرینی مارادونا این بار در اسپانیا

ﺑﺮگ ﺗﺎﯾﻴﺪﯾﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و
اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺳﻮار� رﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�
 ١٨�٤٣٤-٣٢و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر s٠١٦٦٧٣
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  psy٦٨E٩٠٢٢٧١٦ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮد�ﺪه ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 /٩٥٣٤١٩٧٤ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ ﺻﺒﺎ ﻣﺪل ٨٨

ﻣﺸ�� ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٤٩٤ -٤٢ق ٨٥
ش ﺷﺎﺳ�  S١٤١٢٢٨٨١٠٩٢٦٣ش
ﻣﻮﺗﻮر  ٣٢٧١٣٤٢ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ �ﺎﻇﻤ�
ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .
 /٩٥٣٤١٢٣٨ف

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ  ١١١SEﻣﺪل  ٩۴ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٦٤٥-٨٥س  ٤١ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر ٥٤٣٣٧٧٠و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 NAS٤٣١١٠٠F٥٨٣٨٣١٠ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷ�ﺎن
�ﺎور �ﻬﻦ ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .
 /٩٥٣٤٢٢٦٠ز
ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ اﻣﻴﺪ زارع ارﻧﺎﻧ� ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ LX
ﻣﺪل ١٣٩٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٥٨٧-٣٦
ه ٣٨ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١٢٤K٠٢٧٦٧٤٦ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ�  NAAC٩١CC٦DF٦٤٤٠١٧ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ 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 ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 /٩٥٣٤١٩٠٣م

واﻧﺖ
ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎد� ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو
ﭘﻴ�ﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ١٧٤-٤٢ه٩٧
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ١١٤٩٠١٠٨٨٦٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ�  ٣٣٠٨٤٢ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش
و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ 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 ﻣﻘﺮر اﻗﺪام
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 /٩٥٣٤١٨٠٧م

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو و ﺳﻨﺪ �ﻤﭙﺎﻧ� ﻧﻴﺴﺎن واﻧﺖ

ﻣﺪل  ٨٥رﻧﮓ آﺑ� ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ١٢ا�ﺮان
 ٧٢١ج  ٣٤ش ش PLI٤٠HH٠١٥٨٦
ش ﻣﻮﺗﻮر  ٣١٦٤٩١ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨ�
ﻧﻴﺎﺳﺎﻧ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

 /٩٥٣٤٠٦٨٨ف

ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ اﺗﺤﺎد�ﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻒ
درب و ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎز� آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺴﻦ
ﻧﺎدﻣ� ﻣﺎ�ﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره �ﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺻﻨﻔ�
 ٠٣٣٦٦٩٠٧٨٠ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

 /٩٥٣٤٢٣٩٧و

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎد� ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﭘﻴ�ﺎن
ﺑﻪﺷﻤﺎرهاﻧﺘﻈﺎﻣ�ا�ﺮان١٧٣-٤٢ه٩٧ﺑﻪﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر ١١٤٩٠١٠٨٨٦٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ٣٣٠٩٠٠ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش و ﺑﺮگ
ﺳﺒﺰ 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 ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 /٩٥٣٤١٨١٥م

منابع موثق خبر از درگیری ش��دید دیگو مارادونا و نامزدش در مادرید میدهند ،به شکلی که
پای پلیس هم به این مناقش��ه باز ش��ده و از مارادونا بازجویی شده است .کاپیتان پیشین تیم
ملی آرژانتین در حال حاضر برای حمایت از تیم سابق خود ،ناپولی برابر رئالمادرید در پایتخت
اسپانیا حضور دارد .گزارش این مشاجره ،توسط مدیر هتل میراسیرا به پلیس داده شده است؛
جای��ی که مارادونا و نامزدش روکیو اولیوی��ا در آن اقامت دارند .بنابر گزارش رادیو کادنا ،نامزد
مارادونا خود این درگیری را به خدمه هتل گزارش کرده و آنها هم با پلیس تماس گرفتهاند.
گفته میشود پلیس در ساعت  8صبح دیروز به هتل رسیده و از مارادونا بازجویی کرده است.
در این حادثه آسیبی به کسی نرسیده است.

بپرسم اما در این مقطع به این موضوع فکر نمیکنم ».در حالی که
گفته میش��ود منچستریونایتد با پیشنهادی  100میلیون پوندی،
باالترین شانس را برای به خدمت گرفتن این مهاجم فرانسوی دارد
اما خود این بازیکن هنوز مطمئن نیست که مقصد بعدیاش کدام
تیم و کدام لیگ خواهد بود« :از خودم میپرسم که در صورت ترک
اتلتیکو کجا میتوانم بروم؟ در اسپانیا تیمهای بارسلونا و رئالمادرید
گزینه هس��تند .بارس��ا  3مهاجم (نیمار ،مسی و سوارس) در خط
حملهاش دارد .رفتنم به رئالمادرید هم غیرممکن اس��ت و این به

خاطر اینکه آنها رقیب سنتی اتلتیکو هستند و فکر کنم پیمانی
بین  2باش��گاه هست که انتقال از یکی از این  2تیم به تیم مقابل
انجام نش��ود .بوندسلیگای آلمان هم لیگی است که نتوانسته من
را مجذوب خودش کند .لوش��امپیونای فرانسه هم چیزی است که
در ح��ال حاضر به بازی در آن فکر نمیکنم .در مورد انگلیس هم
باید بگویم که نسبت به زندگی شخصیام در آنجا تردیدهای زیادی
دارم .انگلیس همیش��ه بارندگی اس��ت و هوای بدی دارد ،این در
حالی است که دوست دارم بیرون بروم و این خوشحالم میکند».

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ ﭘﺮواﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻤﺎل �ﺎﻏﺬ� ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ٥٠٫١٣٦٩٤ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ�
ﻣﺮﺗﻀ� ﻣﻮﺣﺪ ﻧﻮر� ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و ازدرﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.

 /٩٥٣٤٢٣٤٩م

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺪل  ٩١ﺑﻪ رﻧﮓ
ﺑﮋ ﻣﺘﺎﻟﻴ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٦٧٣ج ٩٤
ا�ﺮان  ٥٩ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٤٦٤٤١٠٥ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  S ١٤١٢٢٩١١٠٥٩٦٤ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
 /٩٥٣٤١٧٩٨م
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﮐﺎرت و ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﺷﮑﺎرى
ﺳﺎﭼﻤﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره٠٤٢٠٠٢١٠٥

ﺑﺮگﺳﺒﺰوﮐﻤﭙﺎﻧﯽوﮔﻤﺮکﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ٢٠٠٨

ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٩٥٨-١٢ل٣٧
ﺷﺎﺳ� KMHSH٨١D٠٨U٣٤٦٣١١
ﻣﻮﺗﻮرG٦EA٨A٠٩١٩٥ﺑﻨﺎمزﻫﺮاﺟﻌﻔﺮزاده
�ﺰد ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ /٩٥٣٤٢٠٨٤ .ل

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺴﺎن واﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�
٤٤٥-٢٦ص ٣٥و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
ﺑﻨﺎم
NAZDL١٠٤TD٠٠٥٥٧٢٩
ﻣﺤﻤﺪ �ﺰداﻧ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

ﺳﻨﺪ �ﻤﭙﺎﻧ� و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺪل
 ٩٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�  ٥٤٥-٣٦ص ٤٧
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٤٠٧٨٤٩٨ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S ١٤١٢٢٩٠٧٥٨٦٦٨ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺘﺒ�
ﻧ�ﻮ�� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥٣٤٢٣١٢م

ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺤﺎق دارﺟ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٨٨٠٠٤٠٧٩٣ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 /٩٥٣٤٢٣٥٨ج

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٨١٦ -١٢ق  ٣١ش
ﻣﻮﺗﻮر  G٤KECU٩٦٩٠٦٥ش ﺷﺎﺳ�
 KMHJu٨١CDDu٦٧٣٢٦٣ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١٠۶١١٨٢٧۴۶
و �ــــــــﺎرت ﭘـــــﺎ�ـــــﺎن ﺧــــﺪﻣــــﺖ ﺑـــــﻪ ﺷـــﻤـــﺎره
 ٨٢٠٧٤٣٠٠٤٩٧ﺑﻨﺎم ﻣﻬﺪ� ﺻﻔﺎ�� ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ش ش  ١٩٦٦ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٥٥ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮد�ﺪه ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 /٩٥٣٤٢٢٠٨ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺪل  ١٣٨٣ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�
ا�ﺮان ١٥٧-١٢ل ١٣ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S١٤١٢٢٨٣٢٥٨٥٣٧و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
٠٠٧٢٤٣٠٦رﻧﮓ ﻧﻮ� ﻣﺪاد� ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎ�
ﻫﺎﺷﻢ ﺷﺮ�ﻌﺖ اﺣﻤﺪ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو  BMWX٣ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�
٥٧٢د٥٧ا�ﺮان ١٢و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 WBAPC٧١٠١٩WD٨١٢٦٦ﺑﻨﺎم
ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺎدﻣ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺧﻮدرو)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮدرو
ﺳﻮار� ر�ﻮ ﺗﻴﭗ ال اس  ١٥٠٠ﻣﺪل ١٣٨٧
رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ روﻏﻨ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� -١٢
٦٤١ص ٨٧و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١٠٤٩٨٥٧و ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ�  NAS٦١٠٠٢٢٨١١٥١٥٤٠ﺑﻨﺎم زﻫﺮه
ﻋﺒﺎﺳ� ﻣﻴﻢ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ  /٩٥٣٤٢٠١٥م

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺳﺎن ﻣﺸﮑﯽ ٢٠١٣

 /٩٥٣٤٠٦٤٠ف

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﺴﻦ �ﺮﻣ� ﻣﻘﺪم ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو ﭘﮋو
 ٢٠٦ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ١٢٩-٤٢ه ٨٢ﺷﻤﺎره
ﺑﺪﻧﻪ  NAAP03ED�9J028�78و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  1�1870323�9ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 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�ﺪﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر
ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 /٩٥٣٤١٦٥٣م

 /٩٥٣٤١٨٢٣و

لیگ برتر بسکتبال
هفته هجدهم
شهرداری تبریز  ........نفت آبادان؛ ساعت 15:30
شهرداری کاشان  .....شیمیدر تهران؛ ساعت 16
پتروشیمی  .......لوله آ.اس شیراز؛ ساعت 15:30
نیروی زمینی  ....شهرداری اراک؛ ساعت 15:30
دانشگاه آزاد  ...شهرداری گرگان؛ ساعت 15:30

ذوبآهن – استقالل؛ 15:00
فوالد – گسترش فوالد؛ 15:00
پرسپولیس – سپاهان؛ 17:10
فردا
سیاهجامگان – تراکتورسازی؛ 14:30
سایپا – صبای قم؛ 16:00
صنعتنفت آبادان – پدیده؛ 16:00
ماشینسازی تبریز – نفت تهران؛ 16:30

 /٩٥٣٤٢٠١٦و

 /٩٥٣٤١٩٣١م

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﭘﺮاﯾﺪ

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٣٧٦ -٣٦ج  ٦٧و ش
ﺷﺎﺳ�  S٣٤١٢٢٩١٤٣٠٣١٩ش ﻣﻮﺗﻮر
 ٤٥٧٤٠٥٤ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮاد ﻫﺮو� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ

 /٩٥٣٤٠٧٨٧ف

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و
�ﻤﭙﺮﺳ� ودهﺳﻨﺪ
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺎﯾﻴﺪﯾﻪ
ﺑﺮگ
ﻣﺪل
ﭼﺮخ ﺑﻨﺰ
�ﺎﻣﻴﻮن
�ﻤﭙﺎﻧ�
٥٣
ﺷﻤﺎره٥٤٦ع
ا�ﺮان-٣٢
اﻧﺘﻈﺎﻣ�
اﻧﺘﻈﺎﻣ�رﻧﻮ ﺑﻪ
١٣٥٣ﺷﻤﺎره ﺳﻮار�
اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ
ﻣﻮﺗﻮرش ﻣﻮﺗﻮر
١٠٥٠٧٢١٨
ش ﺷﺎﺳ�
s٠١٦٦٧٣
 ١٨�٤٣٤-٣٢و ﺷﻤﺎره
ﮔﺬار�
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ
ﺷﺮ�ﺖ
ﻧﺎم
ﺑﻪ
١٠٠٠٥٣٠٧
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  psy٦٨E٩٠٢٢٧١٦ﻣﻔﻘﻮد
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدل ﺷﺮق ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد
ﮔﺮد�ﺪه ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .

/٩٥٣٤١٩٧٤
/٩٥٣٤١٣٧٢شف

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ ﺻﺒﺎ ﻣﺪل ٨٨

ﮐﺎرت ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو روآ ٨٧

ا�ﺮان  ٤٩٤ -٤٢ق ٨٥
ﻣﺸ�� ش
ﺷﺎﺳ�٦١٢٢٠٦٦٨
اﻧﺘﻈﺎﻣ�ﺑﻪ ش
ﺧﺎ�ﺴﺘﺮ� ﻣﺘﺎﻟﻴ�
ش
S١٤١٢٢٨٨١٠٩٢٦٣
ﺷﺎﺳ�
شش ﻣﻮﺗﻮر  ١١٦٨٦٠٨٧٧١١و ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�
و
�ﺎﻇﻤ�
 ٩٦ﺑﻪﻧﺎمﻧﺎمﻣﺤﻤﺪ
 ٣٢٧١٣٤٢ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﻬﺪ� ﻧﻮدﻫ�
٣٢ص ٥١٢ا�ﺮان
ﻧﺪارد .
ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ  /٩٥٣٤١٢٣٨ف
ﻣﻔﻘﻮد و

 /٩٥٣٤١٥٧٢ق

واﻧﺖﺷﻤﺎره
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ٩۴ﺑﻪ
 ١١١SEﻣﺪل
ﭘﺮاﯾﺪ
ﺑﺮگﺳﺒﺰ
ﺑﺮگ
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺳﺒﺰ و
ا�ﺮان ٦٤٥-٨٥س  ٤١ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣ�
ﻣﻮﺗﻮر١٢R١٧٩٥٨٢٦ش
ﻧﺎرﻧﺠﯽ ش
٢٥٣٦١٦٥٣ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
ﺷﺎﺳ� ٥٤٣٣٧٧٠و
ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺪل١٩٧٨
ﻧﺎماﺷ�ﺎن
 NAS٤٣١١٠٠F٥٨٣٨٣١٠ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻋﻠ�
ﭘﻼ�٦٣٩ق١٩ا�ﺮان٦٤
ﻧﺪارد .
ﻣﻔﻘﻮدو واﻋﺘﺒﺎر
دار�ﻮشﻣﻔﻘﻮد
�ﺎور �ﻬﻦ
اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺪارد/٩٥٣٤٢٢٦٠ .
/٩٥٣٤٢٣٥٤زج

LX
ﺧﻮدرو
ارﻧﺎﻧ�
ﺳﻨﺪ اﻣﻴﺪ زارع
ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺳﻤﻨﺪ٨۶
ﭘﺮاﯾﺪ
ﻣﺎﻟ�ﺳﺒﺰ
ﺑﺮگ
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ و
ﻣﺪل ١٣٩٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٥٨٧-٣٦
ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٧٧١-١٢ه  ٦٣ش
ه ٣٨ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١٢٤K٠٢٧٦٧٤٦ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ�  ١٤١٢٢٨٦١٩١١٤٧ش ﻣﻮﺗﻮر
ﺷﺎﺳ�  NAAC٩١CC٦DF٦٤٤٠١٧ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
 ٢١٠٦٨٥٧ﺑﻪ ﻧﺎم وﺣﻴﺪ ﻓﺨﺮ� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ
ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ� روﻧﻮﺷﺖ
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥٣٤١٢١٤ر
اﻟﻤﺜﻨ� اﺳﻨﺎد ﻣﺬ�ﻮر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻫﺮ �ﺲ ادﻋﺎ�� در ﻣﻮرد ﺧﻮدرو ﻣﺬ�ﻮر دارد ﻇﺮف
ﻓﺮوش
ﺗﺮﺑﺖروز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻣﺪت ١٠
ﺳﺎزﻣﺎناول
ﺣﻘﻮﻗ�ﭼﺎپ
ﺣﻴﺪرﯾﻪ -
آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى
ﺷﺮ�ﺖ ا�ﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﭘﻴ�ﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺰا�ﺪه
ﻃﺮ�ﻖ
از
ﭘﻴﺸ�ﻮه
ﭘﺎر�
در
واﻗﻊ
رﺳﺘﻮران
ﺷﻬﺮدار� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬار�
ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ�
ﺷﻬﺮدار�
ﻗﺮاردادﻫﺎ�
اﻣﻮر
ﺑﻪ
ﻣﺰا�ﺪه
اﺳﻨﺎد
در�ﺎﻓﺖ
ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ  .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﻣﺤﻞ اﺟﺮاى ﮐﺎر :رﺳﺘﻮران واﻗﻊ در ﭘﺎر� ﭘﻴﺸ�ﻮه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ
ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١١٫٣٠ﻟﻐﺎ�ﺖ ١٣٩٥٫١٢٫٧
واﻧﺖ
ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎد� ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ
١٣٩٥٫١٢٫١٧ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ١٧٤-٤٢ه٩٧
ﭘﻴ�ﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :در ﺗﺎر�ﺦ
١٣٩٥٫١٢٫١٨ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ١١٤٩٠١٠٨٨٦٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺑﻪ
ﺷﺎﺳ�ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه :ﻣﺒﻠﻎ  ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣ�
 ٣٣٠٨٤٢ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ� روﻧﻮﺷﺖ اﻟﻤﺜﻨ� اﺳﻨﺎد
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ دو ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� و
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺬ�ﻮر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ �ﺲ
ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �� �ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
ادﻋﺎ�� در ﻣﻮرد ﺧﻮدرو ﻣﺬ�ﻮر دارد ﻇﺮف ﻣﺪت
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم ﻣﺰا�ﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮدار� ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 ١٠روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮ�ﺖ
ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ
ﺧﻮدرو .واﻗﻊ در ﭘﻴ�ﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ا�ﺮان
در�ﺎﻓﺖ
ﺟﻬﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣ�
.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه :دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدار� ﻣ�
ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺲ از
ﻣﻘﺮرﺗﻤﺎس
ﺣﻴﺪر�ﻪ
ﻃﺒﻖﺗﺮﺑﺖ
ﺷﻬﺮدار�
ﻗﺮاردادﻫﺎ�
اﻗﺪام
ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١٥٢٢٢٢٠٨٢ادارهاﻧﻘﻀﺎ�
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 /٩٥٣٤١٨٠٧م
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﯾﻪ
اداره ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى
 /٩٥٣٤٢١٤٦ش
 /٩٥٣٤١٩٠٣م

 /٩٥٣٤٠٩٧٧ف

 /٩٥٣٤٢١٧٨ت

لیگ اروپا
کراسنودار  .............................................فنرباغچه
المپیاکوس  ..................................عثمان لیسپور
سلتاویگو  .................................شاختاردونتسک
آستراجورجیو  .............................................گنک
خنت  .........................................................تاتنهام
آلکمار  ...........................................................لیون
مونشن گالدباخ  ....................................فیورنتینا
روستوف  ..........................................اسپارتاپراگ
لودوگورتس  .........................................کپنهاگن
بیلبائو  ..........................................آپوئل نیوکوزیا
لژیاورشو  ...................................................آژاکس
اندرلخت  ...................................سنت پترزبورگ
منچستریونایتد  ...................................سن اتین
ویارئال  ..............................................................رم
هاپوئل  .................................................بشیکتاش
پائوک  ..........................................................شالکه
فردا
اللیگا
گرانادا  .........................................................بتیس
سری A
یوونتوس  ....................................................پالرمو
بوندسلیگا
آگزبورگ  ...............................................لورکوزن
لوشامپیونا
باستیا  .........................................................موناکو

لیگ برتر فوتبال

 /٩٥٣٤٠٧٨٧ف

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮا�ﺪ  ١٣٢ﻣﺸ�� روﻏﻨ� ﻣﺪل
٨٨ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٤٩٥ -١٢و  ٨٣ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  S١٤٢٢٢٨٨٠٩١٢٣٥ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٣٠١٢٤٩٤ﺑﻨﺎم ﻟﻴﻠ� ﺟﻌﻔﺮ�
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥٣٤٢٠٧٥م

برنامه

پیوستنم به رئالمادرید غیرممکن است

تردید گریزمان برای بازی در لیگ برتر
آنتوان گریزمان که شایعه پیوستنش به تیمهای انگلیسی از جمله
آرس��نال و چلس��ی و به خصوص منچس��تریونایتد مطرح است،
میگوید آن ش��ور و ش��وقی که در س��ال  2014برای پیوستن به
اتلتیکومادرید را داشته ،اکنون برای پیوستن به تیمی دیگر را ندارد:
«در س��ال  2014احساس کردم که باید سوسیداد را ترک کنم اما
در ح��ال حاضر نی��از و یا تمایلی برای ترک اتلتیکو ندارم .کس��ی
نمیداند که فصل چطور به پایان خواهد رس��ید .اگر فصل برای ما
پایان بدی داش��ته باشد ،ش��اید از خودم در مورد آیندهام سواالتی

کس��ی ک��ه بارس��ا هم��واره در س��ختترین
ش��رایط کامال به او اتکا میکرد و نمایشهای
فوقالعادهای داشت ،توسط ماتوییدی ،کیمپمبه،
مارکینیوش و ربیوت کامال از بازی حذف شده
بود .هافب��ک آرژانتینی فضایی پیدا نمیکرد و
کامال از بازی خارج ش��ده بود .در سوی دیگر،
یک آرژانتینی بهتری��ن بازیکن زمین بود .دی
ماری��ا یکی از بهتری��ن بازیهایش را انجام داد
و موفق ش��د  2گل بسیار زیبا در شب تولدش
ب��رای تیمش بزند .این نمایش احتماال بهترین
نمایش هافبک آرژانتینی بود؛ کسی که همیشه
مقابل بارس��ا خوب ظاهر میشد .او یک ضربه
ایس��تگاهی دیدنی را تبدیل به گل اول تیمش
کرد و در نیمه دوم ،یک ضربه عالی به س��مت
دروازه بارس��ا زد و گل سوم را وارد دروازه این

تیم کرد.
احتمال خروج انریکه از بارسا
تع��داد زیادی از هواداران بارس��لونا از عملکرد
لوئیس انریکه ناراحت هس��تند .اینکه او روی
جذب بازیکن تمرکز دارد تا استفاده از بازیکنان
آکادم��ی ،یکی از دالیلی اس��ت که محبوبیت
چندانی در بارسا ندارد و بسیاری معتقدند که
تیم هویتش را از دست داده است .در طول چند
فص��ل اخیر نیز او تیم را شستوش��وی مغزی
داده و تغیی��رات اساس��ی در تاکتیکها ایجاد
کرده اس��ت .اتکای بیش از ح��د به  3بازیکن
خط حمله باعث چنین شکست سنگینی شد.
شکست مقابل سلتاویگو ،بیلبائو (کوپا دل ری)
و سوس��یداد از جمله شکس��تهایی بوده که
دلیلش همین اتکا به  MSNبوده است.

لیگ قهرمانان اروپا
پاریسنژرمن  .......................... 4بارسلونا صفر
بنفیکا یک  ..................................دورتموند صفر
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