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کیوسک

ماریو گومز :خوشحالم که مربی به من اعتماد دارد

روزنامهه�ای فرانس�وی تیت�ر اصلیش�ان را به پی�روزی فرانس�ه مقابل
ایرلندجنوبی و صعود به مرحله بعد یورو  2016اختصاص دادند .شاگردان
دیدیه دش�ان در دیدار با ایرلندجنوبی خیلی زود از حریف عقب افتادند
ام�ا  2گل از آنت�وان گریزمان در نیمه دوم ،این تی�م را راهی مرحله یک
چهارم نهایی کرد .روزنامه ش�یلیایی الگرافیکو ه�م به قهرمانی متوالی
شیلی در رقابتهای کوپاآمریکا اشاره کرد.

در ادامه مرحله یکهشتم پایانی جام ملتهای اروپا  2016آلمان موفق شد با یک بازی کامال برتر و با  3گل بواتنگ ،گومز و دراکسلر از سد حریف خود اسلواکی بگذرد
و راهی مرحله بعدی ش�ود .ماریو گومز که گل دوم این دیدار را به ثمر رس�اند ،در مصاحبه با خبرنگاران گفت« :میدانید ،اکنون اوقات خوبی در تیم ملی دارم .من
میخواهم بدونتوجه به گذش�ته از بازی کردن لذت ببرم .آنچه که در گذش�ته اتفاق افتاده مرا قدرتمند کرده و خوشحالم که مربی و تیم به من اعتماد کردهاند.
من تمام تالشم را در این بازی انجام دادم .چنین مسابقاتی اصال آسان نیستند ،زیرا شما باید در محوطه جریمه فضا پیدا کنید اما حریف به شما اجازه کاری
نمیدهد .دفاع اس�لواکی خوب بود و آنها چند حمله انجام دادند اما گلی دریافت نکردیم ».زننده دومینگل آلمان به اس�لواکی تاکید کرد تیمش برای
قهرمانی به یورو آمده است« :بازی در یورو آسان نیست زیرا تمام تیمها فوتبالی دفاعی ارائه میدهند و این دومین بازی پیاپی بود که با تیمی دفاعی
روبهرو شدیم .باید روند خوب خود را حفظ کنیم و گلهای بیشتری بزنیم .در این بازی بسیار خوب کار کردیم اما باور داریم که میتوانیم عملکرد
بس�یار بهتری ارائه دهیم .بیصبرانه مش�تاق بازیهای پیشرو هس�تیم؛ اصال برای همین به یورو آمدهایم .هدفمان بدونتردید کسب قهرمانی
اس�ت .خوش�حالم که تیم و سرمربی به من اعتماد میکنند .در یک چنین مس�ابقهای کار سخت میشود زیرا مهاجم باید به جلو نفوذ کند و
حال آنکه فضایی وجود ندارد اما ما موفق شدیم».

نشریه اکیپ

نشریه اکیپ برای پیروزی
فرانسه مقابل ایرلند ،تیتر «آزاد
شده» را انتخاب کرد.

رضایت ویلموتس از نمایش دلپذیر شاگردانش
 2تیم بلژیک و مجارس��تان در شش��مین
دیدار مرحله یکهش��تم نهایی برابر هم به
میدان رفتند که ای��ن دیدار با برتری - 4
صفر بلژیک به پایان رسید .مارک ویلموتس
بع��د از صعود تیمش به مرحله بعدی یورو
گفت« :از همان ابتدای بازی برای کس��ب
برد ب��ه میدان رفتیم و در هر  2نیمه ،تیم
برتر میدان بودیم .به جز اشتباهات جزیی
که داش��تیم ،بازی بینقصی ارائه کردیم و
کامال تیم برتر زمین بودیم .در همان نیمه
نخس��ت باید بازی را تمام میکردیم و - 3
صفر زمین را ت��رک میکردیم .با اینحال
این تازه یک گام دیگر به س��وی قهرمانی
ب��ود .باید ب��ازی به بازی پی��ش برویم .به

نشریه لو پاریزین

لو پاریزین با چاپ عکسی از
خوشحالی ستارههای فرانسه بعد
از گل دوم گریزمان ،تیتر زد:
«کلیک؟»

نشریه دپش

دپش با تیتر «گریزمان ،آبی
بزرگ» به درخشش این بازیکن
که به پیروزی فرانسه منجر شد،
واکنش نشان داد.

مجارها تبریک میگویم .آنها تمام تالش
خ��ود را به کار بس��تند .ح��اال زمان کافی
برای اس��تراحت و آمادگی برای بازی بعد
را داری��م و باید تمرکز خودمان را معطوف
ب��ه دیدار با ولز کنیم ».ویلموتس در پایان
گف��ت« :بازی با ولز اصال آس��ان نیس��ت.
آنها بس��یار فشرده بازی میکنند .در دور
مقدماتی یورو نیز با این تیم بازی کردیم و
نتایج خوبی کسب نکردیم .با اینحال باید
ب��ا برنامه کاملی برابر ولز به میدان برویم و
از فرصت��ی که برای صع��ود به نیمه نهایی
داریم ،نهایت استفاده را ببریم .باید از ادن
هازارد نیز تش��کر کنم که وظیفه کاپیتانی
خود را به خوبی انجام داد».

لو :فرقی نمیکند با چه تیمی روبهرو شویم
سرمربی تیم ملی آلمان اظهار کرد برایش
فرق نمیکن��د در مرحله بعد با چه تیمی
روبهرو ش��ود .آلمان توانست با برتری - 3
صفر برابر اسلواکی راهی مرحله یک چهارم
نهایی یورو  2016ش��ود .بعد از پایان این
دی��دار ،یواخیم لو گف��ت« :کامال بر بازی
سوار بودیم و از اول بازی تا پایان ،کنترل
آن را در اختیار داشتیم .خوشبختانه شروع
خوبی داشتیم و توانستیم خیلی زود به گل
برسیم .شوت بواتنگ عالی بود و توانستیم
خیلی زود به گل برس��یم و دفاع حریف را
ب��از کنیم .در ادامه موقعیتهایی نیز برای
گلهای بیش��تر داشتیم ولی درمجموع از

روزنامه لیون

«گریزمان آبیها را به یک
چهارم نهایی فرستاد» تیتر اصلی
روزنامه لیون بود.

روزنامه الگرافیکو

عملکرد بازیکنانم راضی هس��تم .در بازی
بعدی نمیدانم برابر ک��دام تیم به میدان
خواهیم رفت .درباره ترکیب تیمم نیز باید
بگویم هنوز فک��ری نکردم و نمیدانم چه
تغییر و تحول��ی در آن بازی ایجاد خواهم
کرد .با اینحال فکر میکنم اسپانیا شانس
بیشتری برای شکس��ت دادن ایتالیا دارد
و میتوان��د به مرحله بعد برس��د .ایتالیا را
البته نمیتوان دس��تکم گرفت .آنها تیم
قدرتمند و خوبی هس��تند و میتوانند هر
نتیجهای را برابر اس��پانیا رق��م بزنند .باید
تاکی��د کنم فرق��ی نمیکند ب��ا کدام تیم
روبهرو شویم».

دشان :نیمه دوم تیم خطرناکتری بودیم

روزنامه الگرافیکو برای
قهرمانی شیلی در کوپا آمریکا،
تیتر« :دو قهرمانه!» را انتخاب
کرد.

گزارش
جوایز انفرادی کوپا به بازیکنان شیلی رسید

بازیکنان تیم قهرمان کوپاآمریکا تمام جوایز انفرادی این رقابتها را تصاحب کردند.
کمیته فنی این رقابتها الکس��یس سانچس ،مهاجم تیم ملی شیلی را به عنوان
برترین بازیکن تورنمنت معرفی کرد و توپ طال را به او داد .مهاجم آرسنال در این
دوره از رقابتها  3گل زد و به کشورش برای صعود به فینال کمک فراوانی کرد .با
اینکه ادو وارگاس ،بیشترین تعداد گل را برای شیلی در این دوره از رقابتها به ثمر
رسانده ،اما تاثیری که سانچس بر عملکرد خط حمله شیلی داشت به مراتب بیشتر
تشخیص داده شد و به همین دلیل او به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شده
است .در همین حال کلودیو براوو ،کاپیتان و دروازهبان تیم ملی شیلی نیز جایزه
دستکش طالیی را به عنوان بهترین دروازهبان جام از آن خود کرد .همتیمی او ادو
وارگاس نیز که در تورنمنت صد سالگی کوپا آمریکا  6گل به ثمر رساند ،به عنوان
آقای گل رقابتها معرفی شد و جایزه کفش طال را از آن خود کرد.

ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ  ٨٨ﺳﻔﻴﺪ

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ١٤٨ -٣٦س ٥٥
ﺑﻪ ش م  ٢٩٧٤٦٣٠ﺑﻪ ش ش
 ١٤١٢٢٨٨٠٠٤٩٥٩ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﺳﻢ
ﺑﺮﺳﻼﻧ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ

 /٩٥١٠٢٢٤٨ف

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر٩۵,۴,٩ :
آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت
ﻣ�ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ دوم �ﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ ١٣
روزﺷﻨﺒﻪﻣﻮرﺧﻪ١٣٩٥٫٠٤٫٢٦درﻣﺤﻞ
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷ� �ﺎرﮔﺮان
واﻗﻊ در روﺑﻪرو� دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧ� ﺗﺸ�ﻴﻞ
ﻣ�ﮔﺮدد ،ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذ�ﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻋﻀﻮ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
و�ﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� ﺑﻪ ﻋﻀﻮ د�ﮕﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺧﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ �ﻪ در ا�ﻦ
ﺻﻮرت ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ و�ﺎﻟﺖ
ﺳﻪﻧﻔﺮ د�ﮕﺮ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﻓﻘﻂ
و�ﺎﻟﺖ �� ﻧﻔﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﻀﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﻄﺎ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه و�ﻴﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ�ﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ٩
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ١٢روزﻫﺎ�  ٩٥٫٠٤٫٠٨ﻟﻐﺎ�ﺖ
 ٩٥٫٠٤٫١٥ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ
ﭘﺲ از ﺗﺎ�ﻴﺪ و�ﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮا� ﻓﺮد
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺻﺎدره ﮔﺮدد.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ - :ﺗﻤﺪ�ﺪ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮ�ﺖ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 /٩٥١٠٣٢١٤م

هازارد :هنوز چیزی به دست نیاوردهایم

دیدیه دش��ان درپ��ی برت��ری  - 2یک عصر
یکش��نبه ش��اگردانش برابر ایرلند و راهیابی
ب��ه مرحله یک چهارم نهایی ی��ورو  2016به
شبکه تلویزیونی « »TF1فرانسه گفت« :بازی
س��ختی بود .ایرلن��د در همان ابت��دای بازی
صاحب یک ضربه پنالتی ش��د و با وجود گل
کردنش در ادامه نیمه اول دس��ت به کارهای
خوب دیگری ه��م زد .در نیمه دوم کینگزلی
کومان را با هدف س��رعت بخش��یدن به تیم
به زمین فرس��تادم .بههر حال همه به سختی
این مس��ابقات پی بردند .ما بازیهای زیبایی

را در مرحله یک هش��تم نهایی شاهد بودیم و
بسیاری بر این باور بودند که کرواسی میتواند
تا فینال پیشروی کند ،اما درنهایت آنها هم
حذف شدند .این بازی هم برای ما سخت بود،
ام��ا به هدفمان که هم��ان صعود به جمع 8
تیم برتر بود ،رسیدیم ».سرمربی خروسها در
پایان صحبتهای خود را اینگونه جمعبندی
کرد« :بازیکنان نیاز به نظ��م دارند ،اما گاهی
اوقات کمی دیوانگ��ی در جریان بازی هم بد
نیست .در نیمهدوم ما ریتم بهتری پیدا کردیم
و تیم خطرناکتری بودیم».

خداحافظی تراژیک مسی از تیم ملی آرژانتین

پایانتلخیک افســان ه
در ای��ن  2هفته اخیر هیچ اتفاق دیگری نتوانس��ته بود در جلد اول
روزنامههای و س��ایتهای معتبر ورزشی جای خبرها و حواشی یورو
را بگی��رد تا اینک��ه درکوپاآمریکا اتفاق مهم��ی رخ داد؛ چه اتفاقی
مهمتر از خداحافظی لیونل مسی با بازیهای ملی؟! این خبری است
که روز گذش��ته تمامی خبرهای مهم و حواش��ی جام ملتهای اروپا
را تحتالش��عاع خود قرار داد و به تیتر یک اکثر س��ایتهای معتبر
ورزش��ی تبدیل شد .ستاره آرژانتینی باشگاه فوتبال بارسلونا و برنده
 5توپ طالی فوتبال جهان پس از شکس��ت تیم ملی کش��ورش در
فینال کوپاآمریکا ،با بیان اینکه ناکامیهای س��ریالی در فینالهای
مل��ی او را مایوس کرده ،خداحافظ��ی خود از بازیهای ملی را اعالم
کرد .اش��کهای مسی بعد از شکست مقابل شیلی کامال معناداربود
و گوی��ا صدها حرف نگفت��ه در قطره قطره این اش��کها نهفته بود.
مس��ی را قبال هم در بازیهای بزرگ بازن��ده دیده بودیم اما این بار
داستان کامال متفاوت بود .اشکهای مسی بعد از باخت مقابل شیلی
خبر از یک تصمیم بزرگ و س��خت میداد« :من در رختکن به این
موض��وع فکر کردم .این پای��ان کار من در بازیه��ای ملی بود .این
چهارمین فینالم بود که برای من پایان خوبی نداش��ت .متاسفانه ما
تالش کردیم ،من تالش کردم ولی نشد .این خداحافظیم برای همه
خوب اس��ت ،ما راضی نبودیم که هر دفعه به فینال برسیم و جام را
نگیریم .من هر دفعه تالش کردم که با آرژانتین قهرمان ش��وم ولی
ای��ن اتفاق رخ ن��داد .این پایان کار من برای بازیهای ملی اس��ت».
باورش س��خت است اما گویا دیگر قرار نیست مسی را با پیراهن تیم
مل��ی آرژانتی��ن ببینیم و دیگر عکسها و صحنههای بازی مس��ی با
پیراهن آلبیسلسته هم به تاریخ پیوست؛ همان تاریخی که عکسها
و خاطره بازیهای مارادونا در جامهای جهانی و بازیهای ملی را در
دل خود جای داده است.
چهارمین فینال ،چهارمین شکست
ن فینال خود این فرصت را داشت
مسی بامداد یکشنبه در چهارمی 
تا تاریخ را از نو بنویسد اما گویا سرنوشت او در فینالهای بزرگ ملی
با ناکامی گره خورده و قرار نیس��ت قهرمانی در تورنمنتهای معتبر
ملی به کلکسیون افتخارات این فوقستاره تکرارنشدنی اضافه شود.

ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت دوره �ﺎرداﻧ�
رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار� داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ زاﻫﺪان
 ﻣﺮ�ﺰ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺳﺘﻮده ﻓﺮزﻧﺪدرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٣٧١٩٩٣٠٧٥٠ﻣﻔﻘﻮد و
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .
 /٩٥١٠٣٦٦٠ز
ﺳﻨﺪ ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و �ﺎرت ﺧﻮدرو ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺪل ٨٤
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٤٦٨ -٤٢ج  ٤٧ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٠١١٢٥٥٣٧ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S١٤١٢٢٨٤٤٩٩١٠٤رﻧﮓ ﺑﮋ ﺑﻨﺎم اﻣﻴﺮ
زارﻋ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥١٠٢٧٤٦م

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺗﻴﺒﺎ ٢

ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ١٥٧-٣٦ﻫـ ٢٦
ش ﻣﻮﺗﻮر  ٨١٢٥٨٩٢ش ﺷﺎﺳ�
 NAS٨٢١١٠٠E١٠٠٢٠٩٣ﺑﻨﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ
زﻫﺮا واﺣﺪ� ﻣﻔﻘﻮدو ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥١٠٣٥٤١ف

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪارى
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﻴﺮﺷﺎ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ١١٢٠

از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ دﻋﻮت ﻣ�ﮔﺮدد
در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺬ�ﻮر �ﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫٥٫٢ﺳﺎﻋﺖ  ٤ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻧﺸﺎﻧ�
ﻣﺸﻬﺪ ،اﺑﺘﺪا� ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن ،آزاد� ،١٠٩
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺷﺎ ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ�ﮔﺮدد اﺻﺎﻟﺘﺎ �ﺎ
وﻻ�ﺘﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -١اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و
ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎزرﺳﺎن
 -٢ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرتﻫﺎ� ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل ١٣٩٤
 -٣اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 /٩٥١٠٣٠٥٦ب

در طول تورنمنت دیگر نیاز باش��د سیستم خود را تغییر دهیم
و بازی با مهاجم نوک بهتر اس��ت ».او درخصوص دراکسلر هم
صحبت کرد« :دراکس��لر انتظاراتی که داشتیم را برآورده کرد،
یولی��ان با تمرک��ز کار کرد و من فکر میکن��م او جایگاهش را
در ترکی��ب تیم برای بازی بعدی حف��ظ کند .نمایش تیم برابر
اسلواکی در سطح جهانی بود .تسلط داشتن از آغاز در بازی دور
حذفی و س��اختن این مقدار شانس گلزنی فوق العاده بود و اگر
همینطور پیش برویم ،عالی خواهد بود».

ﮐﺎرتوﺑﺮگﺳﺒﺰﺧﻮدروﭘﺮاﯾﺪﻧﻘﺮهاىﻣﺪل٨٣

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٣١٤ب  ٩٣ا�ﺮان ٢٦
ش ش  F١٤١٢٢٨٣٣٤٦٥٣٣ش م
 ٠٠٩٣١٥٩١ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮذر ﺳﻴﺪﻧﻈﺮ� ﻣﻔﻘﻮد
و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥١٠١٦٣١ف

ﮐﺎرت ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﺮاﯾﺪ  ١٣١ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

 ٢٦ا�ﺮان  ٧٣٢ب  ٣٥و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�

 NAS٤١١١٠٠F١١٦٥٣٥١ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻧﺼﻴﺮﺑﻬﻤﻦ ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

 /٩٥١٠٣٣٣١و

ﺑﺮگﺳﺒﺰوﺳﻨﺪﮐﻤﭙﺎﻧﯽوﮐﺎرتﺧﻮدروﭘﺮاﯾﺪ

ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ١٢ن  ٤٣١ا�ﺮان ٤٢

ﺑﻪ ش ﺷﺎﺳ� S١٤١٢٢٨٤٥٤٨٣٦٦

ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

 /٩٥١٠٣٨٧١و

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﻧﺪ
) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ١٠۶٢٠
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ ﻓﻮق
اﻟﺬ�ﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ �ﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٠٤٫١٩راس ﺳﺎﻋﺖ ١٠
ﺻﺒﺢ در آدرس ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم ﻧﺒﺶ
ﻓﺎراﺑ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن �ﺎﻣﻼن ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم واﺣﺪ
� ٥ﺪﭘﺴﺘ�  ٩١٦٥٦٩٥٧٥٤ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ .دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -١ :اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ�
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ -٢اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﻴﻦ
ﺷﺮ�ﺖ  -٣اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر -٤
ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

 /٩٥١٠٣٨٣٩ف

یکوپاآمریکا خیلیها
بعد از نمایش مقتدران��ه آرژانتین در رقابتها 
منتظر پایان ناکامیهای فوقستاره فوتبال جهان در فینالهای ملی
بودند .صعود آرژانتین ب��ه فینال این رقابتها پس از برتری  -6یک
بر پاراگوئه ممکن شد ،تا مسی با پیراهن آلبیسلسته پا به چهارمین
فینال ملیاش بگذارد .اولین تجربه مسی در فینالهای ملی در سال
 2007رقم خورد .در آن س��ال مسی در فینالکوپاآمریکا با پیراهن
آرژانتین مقابل برزیل ایس��تاد .برزیل در آن سالها تیم کاملی بود و
درنهایت فینال بعدی مسی س��ال 2007در کوپاآمریکا برابر برزیل
بود .آرژانتین با مس��ی در فینال  -3صفر شکس��ت خورد و دس��ت
مس��ی از جام کوتاه ماند .دومین فینال مس��ی با آرژانتین 2 ،س��ال
پیش در جامجهانی بود که پایان تلخی برای این فوقس��تاره داشت.
آرژانتین در وقتهای اضافه ،با یک گل مغلوب آلمان شد تا مسی با
تیم ملی بزرگس��االن کشورش بازهم در یک فینال دیگر ناکام بماند.
سال گذشته شکست آرژانتین در فینال رقابتهای کوپا مقابل مسی
به معنای تکمیل هتتریک مس��ی در ناکامیهای ملی بود و امسال
فینال سال گذشته بازهم تکرار شد و پایان این فینال هم برای مسی
به تلخی فینال س��ال گذش��ته بود .در ضربات پنالتی ،نخس��ت این
لیونل مسی کاپیتان سرشناس و گلزنترین بازیکن آرژانتین در این
دوره از رقابته��ا بود که ضربهاش را به هدر داد و در س��مت مقابل
آرتورو ویدال ،هافبک شیلی نیز ضربهاش به گل تبدیل نشد .پنالتی
چهارم آرژانتینیها را هم لوکاس بیلیا از دست داد تا کار برای مسی
و آرژانتین تمام شود.
انتظار 23ساله
ن از س��ال  ۱۹۹۳به بع��د قهرمان هیچ تورنمنتی نش��ده و
آرژانتی�� 
انتظار  23ساله دوستداران آلبیسلسته همچنان ادامه دارد .در سال
 1993مس��ابقاتکوپاآمریکا طی روزهای پانزدهم ژوئن تا  4جوالی
به میزبانی اکوادور و با حضور 12تیم در  3گروه برگزار ش��د 2 .تیم
مکزیک و آمریکا  2تیم میهمان این دوره از مسابقات بودند .تیم ملی
آرژانتین در گروه س��وم رقابته��ا درکنار تیمهای کلمبیا ،مکزیک و
بولیوی بازیهای خود را از روز 17ژوئن آغاز کرد .این تیم در اولین
مس��ابقه با گل دقیقه  53گابریل باتیس��توتا بولیوی را شکست داد.

ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪارک )ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ( ﭘﺮا�ﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٥٤٦-٥٢ب ٢٨و
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ� ١٤١٢٢٨٦٣٧٦٠١٩
و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٢١٠٨٥٠٨ﺑﻨﺎم ﺣﺴﻴﻦ
ﻧﺨﻌ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺪارد .
 /٩٥١٠٣٤٢٨ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰﺳﻤﻨﺪﺳﻔﻴﺪروﻏﻨﯽ٩٣

ﺗﻴﭗ LXش ﭘﻼ�٢٤٩م ٥٤ا�ﺮان٣٢
ش ﻣﻮﺗﻮر١٢٤k٠٣٨٢٧٤٧ش ش
NAAC٩١CC١EF٦٥٩٩٧٧ﺑﻪ ﻧﺎم رو�ﺎ ﺳﻠﻴﻤ�
ﻣﻔﻘﻮدو ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥١٠٢٠٢٥ق

ا�ﻦﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺎﺟ� اﺑﻬﺮ� ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو�
ﭘﻴ�ﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٣٢٥-١٢ت٣٤
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺪﻧﻪ  ٨٣٥٠١٩٣٧و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 ١١٢٨٣٠٠٥٧٥١ﺑﻪ 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�ﺪ ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 /٩٥١٠٢٩٢٠م

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮات ﻋﻠ� ﻓﻴﺾ آﺑﺎد� ﻣﺎﻟ� ﭘﮋو  ٤٠٥ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٥٢ � ٧٩١- ٣٢و ﺷﻤﺎره ﺑﺪﻧﻪ
 ٢٤٢٣٩٧١٦و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ١٢٤٨٥١٤٧٢٢٩
ﺑﻌﻠﺖ 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
 /٩٥١٠٣٢٠٠ش
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

یورو 2016
فرانسه  ����������������������������������� 2ایرلند یک
آلمان  �������������������������������� 3اسلواکی صفر
مجارستان صفر ���������������������������� بلژیک 4
کوپاآمریکا
آمریکا صفر ������������������������������� کلمبیا یک
آرژانتین صفر ��������� شیلی صفر؛ در پنالتی
 2 – 4به سود شیلی
ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ واﻧﺖ
ﻧﻴﺴﺎن ﻣﺪل  ٨٧رﻧﮓ آﺑ� روﻏﻨ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٧٣٨ن ٨٩ا�ﺮان  ٣٢ﺑﻨﺎم ﺗﺎج
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠ�� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ� ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 ٤٨٥٦٤١ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد  /٩٥١٠٣٣٠٢ .ش
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺗﺮا�ﺘﻮر ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ٢٩٩
ﺗ� د�ﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪل ١٣٩٢ﺑﻪ ش
ﻣﻮﺗﻮرLFTXW٠١٨٧Yﺑﻨﺎم ﺣﺴﻦ
ﺧﺰاﺳ� ﻣﻔﻘﻮد ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥١٠٣٠٨٩خ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٤٣و  ٧٥١ا�ﺮان  ١٢ش ﺷﺎﺳ�
 E٨١٢٦٧١ش ﻣﻮﺗﻮر ١٢٤٨٧٢٦٣٠١١
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﻌﻮد ﺧﺪاداد� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد

 /٩٥١٠٢٥٢١ف

دراکسلر :خوشحالم که به آلمان کمک کردم

اشتورک :با سری باال یورو را ترک میکنیم
س��رمربی مجارس��تان ب��ا وجود شکس��ت
س��نگین برابر بلژیک از عملکرد بازیکنانش
در این دوره راضی است و تاکید کرد تیمش
با س��ر باال این رقابته��ا را ترک میکند2 .
تیم بلژیک و مجارس��تان در ششمین دیدار
مرحله یکهش��تم نهایی برابر هم به میدان
رفتند که این دیدار با برتری  - 4صفر بلژیک
به پایان رس��ید .برند اشتورک بعد از حذف
تیم��ش از ی��ورو  2016گف��ت« :بازیکنانم
هرچ��ه در توان داش��تند را در ای��ن دیدار
نشان دادند ولی با وجود اینکه فرصتهای
خوبی برای گلزنی داشتیم ،نتوانستیم دروازه
بلژی��ک را باز کنیم .باید اعتراف کنم بلژیک
یکی از مدعیان جدی قهرمانی در یوروست

و همه دیدند چه تیم عالی و کاملی است».
او درادامه گف��ت« :درکل فکر میکنم یورو
تجرب��ه خوبی ب��رای ما بود و توانس��تیم به
اهداف خوبی برس��یم .هواداران مجارستانی
زیادی از ما حمایت کردند .مطمئن هس��تم
از نمای��ش تیم ملیش��ان در ای��ن دوره از
رقابته��ا رضای��ت دارند .قطعا با س��رهای
باال ج��ام را ترک میکنیم .تیم حریف الیق
صع��ود و برتری بود ولی من از بازیکنانم در
این دوره رضایت دارم .رقابتهای این دوره،
تجربه بازیکنانم را ب��رای بازیهای انتخابی
جامجهان��ی  2018روس��یه زی��اد میکند.
میتوانی��م با روحیه باال ب��رای این رقابتها
آماده شویم».

کوژاک :توان رسیدن به سطح آلمان را نداشتیم
سرمربی اسلواکی اعتراف کرد تیمش توان
الزم برای رس��یدن به سطح فنی آلمان را
نداشته است .اسلواکی با شکست  - 3صفر
برابر آلم��ان از دور رقابتهای یورو 2016
کن��ار رفت ت��ا این آلمان باش��د که راهی
مرحله بعد میشود .یان کوژاک بعد از این
دیدار گفت« :هیچکس شکست را دوست
ن��دارد ولی بای��د اعتراف کن��م که حریف
ما بس��یار قدرتمند بود .ب��ه آلمان احترام
زیادی میگذارم و معتقد هس��تم کیفیت
فنی آنها بسیار باالست .آنها خیلی زود
به گل رس��یدند که باعث ش��د به آرامش
برسند .خیلی تالش کردیم ولی نتوانستیم

بازی را برای آنها سخت کنیم و به سطح
کیفی آنها برس��یم .برای اینکه آلمان را
شکس��ت دهید ،تمام بازیکنانتان باید در
بهترین فرم خودش��ان باشند و این اتفاق
در ای��ن بازی رخ ن��داد .با اینحال در نظر
بگیری��د وقتی بازی با برت��ری یک -صفر
حریف دنبال میشد ،کوچکا یک موقعیت
خوب برای به تساوی کشیدن بازی داشت
که آن را از دست داد .بعد از آن ،بدموقعی
در اواخر نیمه نخس��ت دروازه ما باز ش��د.
آلم��ان در این بازی بینق��ص بازی کرد و
نش��ان داد سطح باالیی دارد .به هیچ وجه
نتوانستیم به سطح آنها برسیم».

اونیل :ایرلند در جام پانزدهم باورنکردنی بود
س��رمربی ایرلن��د پس از ح��ذف تیمش از
پانزدهمی��ن دوره مس��ابقات جامملتهای
اروپا به تمجید از عملکرد ش��اگردان خود
در طول این تورنمنت پرداخت .اونیل پس
از شکس��ت  - 2یک یکشنبه شاگردانش
برابر فرانس��ه میزبان در مرحله یکهشتم
نهایی ی��ورو  2016و ناکامی در رس��یدن
ب��ه جمع  8تی��م برتر رقابتها به ش��بکه
ی ت��یوی» گفت« :ایرلند در
تلویزیونی «آ 
بازیهای��ی که در ای��ن تورنمنت به میدان
رفت تمام توان خود را به نمایش گذاشت.

تنها عملکرد ناامیدکننده ما نیمه دوم دیدار
ب��ا بلژیک بود .بهغی��ر از آن  45دقیقه ،ما
تالشی باورنکردنی در جام پانزدهم داشتیم.
بازیم��ان مقابل فرانس��ه ب��ازیای بود که
قدرت فیزیکی باالی��ی را میطلبید ،اما ما
خیلی زود به گل رس��یدیم و در ادامه نیمه
اول را ب��ا خیال راحتت��ری دنبال کردیم.
ش��اید اگر  7،6و یا  8دقیقه دیگر مقاومت
میکردیم و گل نمیخوردیم ،فش��ار روی
فرانس��ه بیشتر میش��د و این برای ما یک
مزیت به شمار میرفت».

رمزگشایی از معادالت مجهول نقل و انتقاالت

اسکوربورد

ماتئوس :با گومز نیازی به تغییر سیستم نیست
کاپیتان س��ابق مانش��افت نمایش دراکس��لر را بهت��ر از گوتزه
میدان��د .تیم ملی آلمان در اولین بازی دور حذفی یورو 2016
موفق ش��د اسلواکی را با  3گل شکست دهد .لوتار ماتئوس این
نمایش مانشافت را فوقالعاده دانست .هافبک پیشین تیم ملی
آلمان و قهرمان جهان پس از بازی  2تیم آلمان و اس��لواکی در
بخشهایی از مصاحبه با اس��کای گفت« :ماریو گومز ثابت کرد
که فوقالعاده اس��ت .همراه او شما میتوانید فوتبال بازی کنید.
او تمرکز باالیی دارد و ضرباتش در چارچوب است .فکر نمیکنم

کوتاه از یورو

ادن ه�ازارد ،کاپیت�ان تی�م ملی بلژیک در پای�ان پیروزی  -4صفر مقابل مجارس�تان در مرحله یک هش�تم نهایی ی�ورو  2016به گفتوگو با
خبرنگاران پرداخت .هازارد که با به ثمر رساندن یک گل و یک پاس گل بهترین بازیکنمیدان هم شناخته شد ،پس از صعود به مرحله یکچهارم
نهایی به تمجید از تیم خودش و مجارس�تان پرداخت و گفت« :بازی فوقالعادهای بود .ما واقعا شایس�ته پیروزی بودیم .میتوانستیم گلهای بیشتری
به ثمر برسانیم ،اما دروازهبان آنها چند واکنش فوقالعاده داشت .ولی ما نگران این مسئله نخواهیم بود .خوشحالیم و به مرحله یکچهارم نهایی در لیل
صعود کردهایم .تا این لحظه به هیچ چیز نرس�یدهایم و تنها در مرحله یکچهارم نهایی هس�تیم و بازی به بازی پیش خواهیم رفت .مقابل تیم فوقالعادهای
س میکنم که در این دیدار بس�یار مستحکم
بازی کردیم و میخواهم به مجارس�تان تبریک بگویم که تمام توان خود را به کار گرفت .به عنوان یک تیم احس�ا 
بودی�م .موقعیته�ای زیادی خلق کردیم و فرصت زیادی هم به حریف ندادیم ».هازارد در مورد بازگش�ت ب�ه خانه قدیمی خود لیل ،برای بازی مقابل ولز هم گفت:
«خوششانس هستیم که در لیل بازی میکنیم ،آن شهر را خیلی خوب میشناسم .با ورزشگاه جدید خیلی آشنا نیستم ،هیچوقت آنجا بازی نکردهام .بسیار افتخار
میکنم .از اینکه صعود کردهایم خیلی انگیزه گرفتهام و روز جمعه جش�ن بزرگی در راه خواهد بود و امیدوارم که هواداران زیادی برای ش�رکت در آن حضور داش�ته
باشند».

 3روز بعد آرژانتین با تک گل اس��کار روگ��ری مقابل مکزیک به
تساوی یک -یک رسید .دیهگو سیمئونه در آخرین دیدار مرحله
گروهی دروازه کلمبیا را باز کرد تا آرژانتین با تساوی یک  -یک
در این مس��ابقه و مطابق قوانین آن روزها صاحب  4امتیاز ش��ده
و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود .حریف این تیم برزیل
ب��ود ،تیمی که در گ��روه دوم رتبه دوم را از آن خ��ود کرده بود.
مسابقه برزیل و آرژانتین در حضور  25هزار تماشاگر و در روز 27
ژوئن برگزار ش��د و پس از تس��اوی یک -یک  2تیم این آرژانتین
بود که با نتیجه  5 - 6در ضربات پنالتی پیروز ش��د .آرژانتینیها
در نیمهنهایی با کلمبیا هم به تساوی بدونگل دست یافتند ،اما
یک بار دیگر به لطف درخش��ش سرجیو گویکوچهآ دروازهبان
خود در ضربات پنالتی  5 - 6پیروز ش��دند .برد  - 2یک مقابل
مکزیک که با  2گل باتیستوتا به دست آمد ،چهاردهمین قهرمانی
آرژانتین را درکوپاآمریکا رقم زد .پس از آن راهراهپوش��ان هرگز
به مقام قهرمانی در آمریکا دس��ت نیافتند .آنها در سال 1995
در ضربات پنالتی  2 -4مغلوب برزیل شده و از رسیدن به جمع
 4تیم برتر بازماندند .در س��ال  1997در همین مرحله  - 2یک
از پرو شکس��ت خوردند و در س��ال  1999با شکست  - 2یک
مقاب��ل برزیل بازهم در رس��یدن به نیمه نهایی ن��اکام ماندند.
آرژانتین در مس��ابقات 2001غایب بود و پس از آن  2بار
پیاپی در س��الهای  2004و  2007در دیدار نهایی
مغلوب برزیل ش��د .آرژانتین در مسابقات2011
که میزب��ان تورنمنت بود ه��م در مرحله
یکچه��ارم نهای��ی مقاب��ل اروگوئه
شکس��ت خورد .آخرین ناکامی
این تیم در س��ال گذشته و در
فینال کوپاآمریکا مقابل شیلی
رق��م خورد که ای��ن تیم بازهم
در ضربات پنالتی مغلوب ش��د تا
حسرت این تیم در راه قهرمانی 23
ساله شود.

میختاریان و زالتان در یک قدمی منچستریونایتد

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدروى ﺗﻴﺒﺎ ﻣﺪل  ١٣٩٠ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٣٣٨-٣٢ط ٧٧ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٨٠٢٩٣٣٤و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S٥٨١٠٠٩٠٠٢٧٤٦٨ﺑﻪ ﻧﺎم رﺣﻤﺎن
ﭘﺎ�ﻨﺪه ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .
 /٩٥١٠٣٤٧٢ش
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺪل  ١٣٩١ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان٧٤١-٣٦ب ٤٢و
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٤٥٦٠٥٢٣و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S١٤١٢٢٩١٠٧٨٠٢٨ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺴﻦ
ﻋﻠﻴﺨﺎن ﻧﮋادﺑﺎﺋ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

هنریک میختاریان در آستانه پیوستن به منچستریونایتد است .زالتان
هم هفته آینده در تستهای پزشکی این تیم شرکت میکند .به نقل از
اسکایاس�پورت ،باشگاه منچستریونایتد در آستانه به خدمت گرفتن
میختاریان ق�رار گرفته اس�ت .هافبک بازیس�از دورتموند که فصل
گذش�ته در  23گل تیمش تاثیرگذار بود و هنوز یک سال دیگر با این
باش�گاه آلمانی قرارداد دارد ،پس از پایان فصل و بعد از اینکه فهمید
مورینیو عالقهمند به حضور او در تیمش اس�ت ،از مس�ئوالن باشگاه
خواس�ت که زمینه انتقال او به اولدترافورد را فراهم کنند .مینو رایوال
مدیربرنامههای میختاریان که ایجنت رسمی زالتان ایبراهیموویچ هم
هس�ت و از قضا این بازیکن س�وئدی هم بسیار به پیوستن به یونایتد

نزدیک ش�ده ،از همان ابتدا برای انجام این انتقال تالش کرد .او گفته
ب�ود که میختاریان دوس�ت دارد فوتبالش را در تی�م محبوبش یعنی
منچس�تریونایتد ادامه دهد و به نظر میرس�د این انتقال در روزهای
آینده نهایی میشود .مسئوالن باش�گاه منچستریونایتد برای انتقال
میختاری�ان ب�ا پرداخت 38میلی�ون یورو ب�ه زردپوش�ان دورتموند
موافقت کردهاند تا این هافبک بازیس�از بعد از اریک بیئی تبدیل به
دومین خرید مورینیو در یونایتد ش�ود .از طرفی اس�کای که پیش از
این در خبری اختصاصی مدعی ش�ده بود زالت�ان ایبراهیموویچ پس
از پایان یورو 2016در تس�ت پزشکی منچستریونایتد شرکت میکند،
دیروز اعالم کرد مهاجم  34ساله سوئدی هفته آینده برای شرکت در

تستهای پزشکی به منچس�تر سفر میکند تا کار انتقال این بازیکن
هم نهایی شود .به نظر میرسد رایوال با آوردن این  2بازیکن به یونایتد
خدمت بزرگی به مورینیو انجام دهد .از طرفی او مدیربرنامههای پوگبا
هم هس�ت و یونایتد در صف مشتریان این س�تاره فرانسوی نیز قرار
دارد .باشگاه یوونتوس مبلغ رضایتنامه پوگبا را120میلیون یورو تعیین
کرده و تاکنون  2باش�گاه رئالمادرید و منچستریونایتد برای پرداخت
این مبلغ اعالم آمادگی کردهاند که البته پیش�نهاد ش�یاطین س�رخ
جدیتر بوده اس�ت .هرچند با توجه به غیب�ت یونایتد در رقابتهای
این فصل لیگ قهرمانان ،انتقال پوگبا به اولدترافورد در این فصل کمی
بعید به نظر میرسد.

 /٩٥١٠٣١٧٥م

ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﮑﻴﺖوﺑﺮگﺳﺒﺰﭘﺮاﯾﺪﻫﺎچﺑﮏ

ﻧﻘﺮه ا� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٤١٣ب ٢٤
ا�ﺮان  ٣٦و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٢٣٤١٦٦١و
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ� s١٤٤٢٢٨٧١٩٢٤٢٠
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥١٠٣٤٥٤م
ﻣﺪار� )�ﺎرت ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ( ﺧﻮدرو ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺪل
 ١٣٨٧ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ� ٣٧٨-١٢ﻫـ ٥٤و
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٢٤٠٦٧٤٦و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S١٤١٢٢٨٧٧٥٢٦٨١ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥١٠٤٠١٥م

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺎﯾﺒﺎد
)ﻓﺮوش ﺧﻮدرو (

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ� واﺣﺪ ﺗﺎ�ﺒﺎد در ﻧﻈﺮ دارد �� دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو را از ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﭘﮋو ٤٠٥
ﻣﺪل  ١٣٨٥رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ا� ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ  ٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
)دوﮔﺎﻧﻪ دﺳﺘ�(
ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت  ١٥روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اوراق
ﻣﺰا�ﺪه در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ�ﺒﺎد � -ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٢
ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ� واﺣﺪ ﺗﺎ�ﺒﺎد  ،اﻣﻮر ﺗﺪار�ﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻮده و داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل �ﺎ رد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دارا� اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ �ﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎد آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣ� ﺣﺎ�ﻢ ﺑﺮ ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ�
واﺣﺪ ﺗﺎ�ﺒﺎد

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ٠۵١-۵۴۵٣١٠٠٠-۵۴۵٣١٠٠٣:
آﻗﺎى ﺷﻴﺮ ﺧﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ٠٩١۵١٢۶٠٣٣١

 /٩٥١٠٣٢٧٥ش

نگاهی به رکوردهای ژرمنها در بازی با اسلواکی

تیم ملی فوتبال آلمان در اولین بازی مرحله حذفی یورو  ۲۰۱۶با ارائه یک بازی تهاجمی و خوب و با
 3گل اسلواکی را شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد .قهرمان جامجهانی  ۲۰۱۴عالوه
بر ثبت این پیروزی مقتدرانه ،چندین رکورد هم ثبت کرد .اشپورتآینس مهمترین رکوردهای ثبت
شده در این بازی را فهرست کرده که در ادامه میخوانیم.
گلزنی بواتنگ
ژروم بواتنگ بعد از تعداد زیادی بازی ملی ،توانست برای اولین بار برای تیم ملی آلمان گلزنی کند.
گومز و رسیدن به کلینزمن
ماریو گومز با گلی که برابر اس�لواکی به ثمر رس�اند ،در تاریخ یورو  ۵گله ش�د و بههمراه کلینزمن
بهترین گلزن آلمانی تاریخ یورو شد.
لوکاس پودولسکی
لوکاس پودولس�کی که ب�رای دقایقی در دیدار برابر اس�لواکی به میدان رفت ،توانس�ت چهارمین
یوروی خود را در زمین تجربه کند و به همراه شوایناش�تایگر صاحب این رکورد ش�د .آنها اولین
یوروی خود را در سال  ۲۰۰۴تجربه کرده بودند.
شوایناشتایگر در تعقیب رونالدو
کریستیانو رونالدو با  ۱۸بازی در یورو رکورددار است و شواینی هم با حضور در دیدار برابر اسلواکی
به رکورد  ۱۶بازی رسید تا در تعقیب او باشد.
مانوئل نویر ،صخره غیرقابل عبور
مانوئل نویر توانس�ت در  ۴بازی پیاپی دروازه خود را بس�ته نگه دارد ،چیزی که در ۱۰۸سال گذشته
بینظیر بوده است.
پیروزی  -۳صفر ،بهترین پیروزی
پی�روزی  -۳صف�ر در دور حذفی بهترین نمایش ژرمنها در تاریخ یورو بوده ،آنها در س�ال ۱۹۷۲
برابر شوروی و در سال  ۱۹۹۶برابر روسیه این نتیجه را تکرار کرده بودند.
مسوت اوزیل و یک رکورد منفی
مسوت اوزیل بعد از سال ۱۹۷۶که اولی هوینس پنالتی خود را در فینال از دست داده بود ،به اولین
بازیکن آلمانی تبدیل شد که بعد از دور گروهی برای مانشافت پنالتی خراب میکند.
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یولیان دراکسلر ،ستاره تی م ملی آلمان از نمایش خود بسیار راضی است .ستاره
جوان تیمملی آلمان که گل زیبایی را وارد دروازه اسلواکی کرد ،پس از اتمام این
مس��ابقه در گفتوگو با خبرنگاران گفت« :هدف من کمک کردن به تیم است.
بازی قبل برایم سخت بود ،زیرا بازی نکردم اما در این بازی فرصتی دیگر به من
داده شد و خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم .خوشحالم که نمایش خوبی
ارائه دادم و به تیم کمک کردم .سخت است که بگویم این بازی بهترین بازی من
در پیراهن تیم ملی آلمان بوده است .دیگران بهتر در این مورد میتوانند قضاوت
کنند .این مشکلی ندارد که شما در یک یا چند بازی به میدان نروید .مربی به
م��ن گفت تا از فرصتهای تک به تک خوب اس��تفاده کنم .او به من اعتماد به
نفس زیادی داد و این مسئله برایم روشن کرد که بازیکن خوبی هستم» .

لواندوفسکی به پرتغال میرسد

روبرت لواندوفسکی میتواند تیم ملی کشورش را در دیدار حساس برابر پرتغال
همراهی کند .تیم ملی لهستان در ضربات پنالتی برابر سوئیس پیرو ز و با پرتغال
در مرحله یک چهارم نهایی روبهرو خواهد ش��د .پس از اتمام این بازی ،یاچک
یاروشفسکی ،فیزیوتراپ تیمملی لهستان اعالم کر د روبرت لواندوفسکی از ناحیه
کف پا دچار شکستگی خفیفی شده ،اما برای بازی برابر پرتغال آماده خواهد بود
و این مهاجم گلزن میتواند تیم ملی کشورش را همراهی کند.

بواتنگ :گلم را برای یورو نگه داشته بودم

ژروم بواتن��گ ،مداف��ع تیم ملی آلم��ان از زدن نخس��تین گل ملیاش ابراز
خوش��حالی کرد .آلمان موفق شد با یک بازی کامال برتر و با  3گل بواتنگ،
گومز و دراکس��لر از سد حریف خود اس��لواکی بگذرد و راهی مرحله بعدی
ش��ود .بعد از پایان این مسابقه ژروم بواتنگ گفت« :دیدم که توپ به سمتم
میآید و آن را به خوبی تبدیل به گل کردم .قبال بارها از من س��وال ش��ده
بود ،چه زمانی اولین گل ملیام را میزنم و من همواره پاس��خ میدادم آن
را برای یورو نگه داش��تهام .طی روزهای گذشته فیزیوتراپها و پزشکان تیم
تمام آنچه از دستش��ان برمیآم��د ،انجام دادند وگرنه نمیتوانس��تم به این
بازی برس��م .از این بابت از آنها ممنونم».

همسیک :اسلواکی با سربلندی حذف شد

مارک همسیک ،س��تاره تیمملی اسلواکی معتقد است که بازیکنان این تیم،
علیرغم حذف از یورو  2016میتوانند به دستاوردشان در این رقابتها افتخار
کنند .اس��لواکی بعد از صعود از مرحله گروهی به عنوان تیم س��وم گروه ،B
مقابل آلمان قرار گرفت و با  3گل مغلوب شد .با این وجود ،همسیک معتقد
است تیمش تمام تالشش را به خرج داد و جایی برای حسرت خوردن وجود
ندارد« :بازی دش��واری بود .ما مقابل قهرمان جهان نمایش خوبی داش��تیم.
حیف ش��د که اس��لواکی حذف ش��د اما با توجه به عملکردمان ،جایی برای
حس��رت خوردن وجود ندارد .باید به خودمان افتخار کنیم و از دس��تاوردمان
راضی باشیم .ما میتوانیم از این برای دستاورد برای رسیدن به موفقیتهای
بعدی استفاده کنیم» .

کورتوا :دیگر با تیمهای دفاعی بازی نداریم

ی یورو  ۲۰۱۶قرار دارد
بلژیک پس از برد برابر مجارستان حاال در یکچهارم نهای 
ی بلژیک پس
و باید با ولز بازی کند .کورتوا ،دروازهبان باش��گاه چلسی و تیممل 
از بر د -4صفر برابر مجارس��تان با خبرنگاران گفتوگو کرد« :مقابل مجارستان
تالش کردیم از دقیقه اول حمله کنیم .آنها اش��تباه کردند و ما میخواستیم
ط حمله ما خطرناک است.
که خوب بازی کنیم .اینگونه بازی کردن مقابل خ 
ی زود گل
مجارس��تان بسیار باز بازی کرد .بازتر از هر تیم دیگری در یورو .خیل 
زدیم و فضاهای دفاعی را پوشش دادیم .حاال مقابل تیمهای بازی میکنیم که
باز هس��تند ،زیرا آنها نمیخواهند 90دقیقه دف��اع کنند .در مورد هازارد باید
ی از
ی داش��ته باش��د ،یک 
بگویم که فوقالعاده بود .اگر بخواهد و احس��اس خوب 
بهترینهای دنیاست» .

کرالی :بلژیک شانس خوبی برای قهرمانی دارد

گابور کرالی ،دروازهبان باتجربه و پا به س��ن گذاش��ته مجارستان بعد از شکست
مقاب��ل بلژیک و ح��ذف از یورو  2016با خبرنگاران گفتوگ��و کرد .او که با40
سال سن ،مس��نترین بازیکن تاریخ یورو به شمار میرفت ،با شکست  -4صفر
مجارستان در مرحله یکهشتم نهایی ا ز رقابتهای یورو  2016خداحافظی کرد.
وی در پایان بازی گفت« :فکر میکنم همه اعضای تیم بهترین عملکرد خود را
ارائه کردند و حاال خستهایم .فکر میکنم بچهها همه توان خود را بهکار گرفتند.
ما مقابل تیمملی عالی بلژیک بازی کردیم ،تیمی که فکر میکنم شانس بسیار
خوبی برای قهرمانی در یورو  2016دارد .ما از هر لحظه این رقابتها لذت بردیم.
خیل عظیمی از هوادارانمان پش��ت ما بودند و حمایت میکردند .این تورنمنت
قطعا مثبت بود».

دىبروین :دیگر بازی آسانی وجود ندارد

هافبک باشگاه منچسترسیتی پس از برد پرگل بلژیک برابر مجارستان میگوید
دیگر بازی آسانی تا فینال وجود ندارد .به گزارش  ،FourFourTwoدىبروین
گفت« :حاال با ولزی بازی میکنیم که آنها را به خوبی میشناسیم .منتظر بازی
با آنها و حضور هواداران خود هستیم .دیگر تا فینال بازی آسانی وجود ندارد و
باید همه بازیها را ببریم .برای پیروزی مقابل ولز باید مثل بازی با مجارس��تان
خوب باشیم» .

پایت :باید بازی خودمان را انجام دهیم

ت اگر تیم ملی فرانسه به فوتبال مختص به خود اتکا کند ،هیچ حریفی نمیتواند
دیمیتری پایت معتقد اس 
به آسانی برابر خروسها عرضاندام کند .پایت که در مصاف با ایرلند نسبت به دیگر دیدارهای یورو 2016
نمایش��ی کمفروغتر داش��ت ،پس از این بازی گفت« :عقب افتادن در چنین بازیهایی در لحظات ابتدایی،
بدترین چیزی اس��ت که میتواند به وقوع بپیوندد ولی ما زمان زیادی برای بازگش��ت داشتیم .در نیمه دوم
ی و انرژی فراوانی را در
واقعا شروع به بازی کردن به روش خودمان کردیم .در نیمه اول باب میل آنها باز 
این راه تلف کردیم .اما هنگامی که همانند نیمه دوم بازی میکنیم ،بازی کردن برابرمان دش��وار میش��ود.
نیمه اول چندان خوب نبودیم و بین  2نیمه گفتیم که باید بازی خودمان را انجام دهیم .طرفداران در این
بازی عالی بودند و حتی زمانیکه عقب بودیم ،پشتمان بودند .نمیدانم که برابر کدام تیم بازی خواهیم کرد
اما برای صعود به مرحله بعد باید دست به هرکاری بزنیم» .

 /٩٥١٠٣٣٨٩ف

 /٩٥٠٨٢٨٢٣م

 /٩٥١٠١٤٥٨ب

 /٩٥١٠٣٩٦٠ب

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺗﻮزﯾﻌﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﯾﻨﮓ ﺳﺎزى ﻣﺸﻬﺪ )ﺗﮑﺮﯾﻢ(
ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫٤٫٣٠
ﺳﺎﻋﺖ  ١٣٫٣٠اﻟ�  ١٤٫٣٠در ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ
ر�ﻨﮓ ﺳﺎز� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﻫﺮ
ﻋﻀﻮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ و�ﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ �ﺘﺒ�  ٣ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎء و ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ و�ﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ �� ﻋﻀﻮ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻬﺖ دادن و�ﺎﻟﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و�ﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ در
دﺳﺖ داﺷﺘﻦ �ﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٥٫٤٫١٠ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫٤٫٢٠از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�
 ١٢ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
�ﺎﻧﺪ�ﺪاﻫﺎ� ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرﺳ� ﻇﺮف �� ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﻬﻠﺖدارﻧﺪازﺗﺎر�ﺦاﻧﺘﺸﺎرآﮔﻬ�ﺟﻬﺖﺛﺒﺖﻧﺎم
و اراﺋﻪ ﻣﺪار� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ-١ :اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ�  -٢ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ
ﺻﻮرت ﻫﺎ� ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ٩٤٫١٢٫٢٩
 -٣ﻃﺮح و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺳﻮد )ز�ﺎن(  -٤ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰا�ﺎ و ﭘﺎداش
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ،ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎزرﺳﺎن -٥ﻃﺮح و
ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺳﺎل ١٣٩٥
 -٦اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا�
ﻣﺪت �� ﺳﺎل
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
رﯾﻨﮓ ﺳﺎزى ﻣﺸﻬﺪ )ﺗﮑﺮﯾﻢ(

 /٩٥١٠٣١٩٨ف

