ورزشي

انتخابات ورزش اول کشور؛آخر از همه

اخبار کوتاه داخلی
برتری پر گل شاگردان دایی مقابل نماینده هند
تیم فوتبال سایپا در دیدار
آف لیگ قهرمانان آسیا
اول پلی
مقابل نماینده هند به برتری
رسید.به گزارش خبرگزاری
های س���ایپا
فارس ،دیدار تیم
ایران و پنجاب هند از مرحله
پل���ی آف مس���ابقات لیگ
قهرمانان آس���یا در ورزشگاه
شهدای شهر قدس برگزار شد
که در پایان این دیدار با نتیجه  4بر صفر به سود شاگردان علی دایی به
پایان رسید.گلهاي اين ديدار توسط آرش رضاوند  8پنالتی و ، 81آرمان
رمضانی  24و ساموئل سارفو  74برای سایپابه ثمر رسيد.شاگردان علی
دایی با برتری در این دیدار این بارحريف الریان قطر شده و تکلیف
حضور این تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در بازی با نماینده
کشور قطر مشخص خواهد شد.
همگروهی هاي ایران در جام جهانی کشتی آزاد روسیه
های جام
گروه بندی رقابت
جهانی کشتی آزاد روسیه مشخص
ش���د.به گزارش ایسنا و به نقل از
روابط عمومی فدراسیون کشتی ،در
ها که با حضور هشت
این رقابت
تی���م برتر دنیا روزهای  ۲۵و ۲۶
اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه
های
شود ،تیم ایران با تیم
برگزار می
آمریکا ،گرجستان و مغولستان هم گروه شد .در دیگر گروه مسابقات
های روسیه ،کوبا ،ژاپن و ترکیه حضور دارند .تیم ملی کشتی آزاد زیر
تیم
ها
 ۲۳سال (امید) ایران با سرمربیگری علی رضا رضایی در این رقابت
کند.
شود ،شرکت می
ی سنی بزرگساالن برگزار می
که در رده
اولین نشست ستاد برگزاری لیگ ملت های والیبال برگزار شد
اولین نشس���ت ستاد
مرکزی برگ���زاری لیگ
های والیبال س���ال
ملت
 ۲۰۱۹با حضور سرپرست
فدراس���یون برگزار شد.به
گ���زارش خبرگزاری مهر
در این نشس���ت به آسیب
شناسی ادوار گذشته ،بررسی
های
های رقابت
نیازمندی
پیش رو ،هماهنگی هر چه
بهتر با استان های میزبان و برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر
ها پرداخته شد و مقرر گردید با برگزاری جلسات منظم و از
این رقابت
پیش تعیین شده تمامی موارد قابل پیش بینی مورد ارزیابی و اقدام قرار
های والیبال از  ۲۴تا  ۲۶خرداد به میزبانی
بگیرد .هفته سوم لیگ ملت
های ایران ،کانادا ،لهستان و روسیه برگزار خواهد
ارومیه با حضور تیم
شد و اردبیل نیز در هفته چهارم از  ۳۱خرداد تا  ۲تیر از تیم های ایران
فرانسه ،پرتغال و استرالیا پذیرایی خواهد کرد.
اعزام تیم ملی تیراندازی جانبازان به جام جهانی
تیم مل���ی تیراندازی
جانب���ازان و معلولین ایران
برای حضور در مس���ابقات
جام جهان���ی ،صبح امروز
راهی امارات شد.به گزارش
"ورزش س���ه" و به نقل از
های
سایت فدراسیون ورزش
جانبازان و معلولین ،سمیرا
ارم ،ساره جوانمردی ،زهرا
زاده ،مهدی زمانی ،حس���ن اکبری ،سیدمحمدرضا میرشفیعی ،رقیه
غالم
پوش تیرانداز کشورمان هستند
شجاعی ،مهدی برنایی و زیور فدایی  9ملی
ها حضور دارند.یوسف آجورلو به عنوان سرمربی
که در این دوره از رقابت
نژاد و صدیقه برمکی به
هدایت تیم ملی را بر عهده دارد .سیدرمضان صالح
ها
عنوان مربی و فرید آجورلو به عنوان تکنسین تیم ملی را در این رقابت
همراهی خواهند کرد.

قاسم كياني  -ورزش ظاهرا ً از
هايي است كه نه تنها در آن «آسيا
حوزه
شود بلكه بعض ًا
به نوبت» رعايت نمي
االهم هم
ها و اهم في
اولوي���ت بندي
در آن چندان مرسوم نيست .يكي از
هاي
مصاديق اين ماجرا هم ،فدراسيون
بدون رئيس���ي است كه در اين ميان
لزوم برگزاري انتخابات برخي نسبت به
تر است اما در
سايرين بسيار ضروري
تر
صفبرگزاريمجامعانتخاباتي،عقب
اند.
از همه قرار گرفته
ها ،كشتي
از جمله اين فدراسيون
مندان
است كه از نظر بسياري از عالقه
ب���ه ورزش ،ورزش اول كش���ور به
آيد هرچند كه با توجه
حس���اب مي
به انتقاد تندي كه بهداد س���ليمي از
ها داشت داليلي به ميان آمد
فوتباليست
كه فوتبال ورزش اول است.
نظير آنچه كه دايي مطرح كرد
مبني بر اينكه براي قهرماني كش���تي
برداري مردم براي ش���ادي به
يا وزنه
ريزند اما براي موفقيتهاي
ها نمي
خيابان
افتد .دليلي كه
فوتب���ال ،اين اتفاق مي
رسد.
منطقي به نظر مي
اما از اين مقوله كه بگذريم كشتي
اگر ورزش اول هم نباش���د ،ورزش
آيد بنابراين
ملي ايران به حساب مي
الزم اس���ت كه به اموراتش خيلي
سريع رسيدگي شود بخصوص كه بار
آوري كاروانهاي ورزشي ايران در
مدال
المپيكهاي جهاني و آسيايي ،عموم ًا بر
كند ،درحالي
دوش كشتي سنگيني مي
ها ،پيش
كه افتخارات اين مدال آوري
از اعضاي خانواده كشتي ،به نام متوليان
شود.
ورزش كشور ،نوشته مي
بنابراين چه از جنبه ورزش ملي
آفرين بودن
بودن و چه از نظر افتخار
به اين ورزش نظر ش���ود ،حقش اين
اس���ت كه رفع مشكالتش از سوي
متوليان ورزش ،در اولويت قرار بگيرد.
اولويتي كه قرار بود بعد از كنار رفتن
رس���ول خادم از رياست فدراسيون
كشتي ،محقق شود و در همان زمان
هم مع���اون ورزش قهرماني وزارت
ورزش ،ق���ول آن را داد اما به مرور
از آن فاصل���ه گرفت تا جائيكه حتي
چندين نامه و درخواست پيشكسوتان
و خانواده كش���تي به وزير ورزش
براي برگزاري هرچه سريعتر انتخابات
رياست فدراس���يون هم افاقه نكرد
فر ،جوابي به اين
تا دكتر س���لطاني
ها بدهد و پس از مدتها
درخواس���ت
انتظاري كه بواسطه مو سپيدهاي قابل
احترام كشتي ،شايسته آنان نبود ،اعالم
ش���د كه اين انتخابات به بعد از عيد
موكول خواهد شد.
در اين راستا مربيان تيمهاي كشتي
آزاد و فرنگي هم براي اينكه تكليف
خ���ود را بدانن���د از وزارت ورزش
درخواست برگزاري هرچه سريعتر
انتخابات فدراسيون را داشتند كه آن
اي
هم مفيد فايده واقع نشد تا كشتي
هاي بدون
كه قبل از تمام فدراسيون
رئيس ديگر ،بدون رئيس ش���ده بود
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ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎ� �ﻓﺮﻳﻦ

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﺷﻤﺎره 5ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻣﺎد و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﻏﺮب ﻧﺰاﺟﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﭘﻴﻤﺎن
ﻧﻮﺑﺖ اول

�ﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ��ﻧﻈﺮ ���� �ﻫﻦ�ﻻ� ﻓﺮﺳ���ﻮ�� � ﻛﻒ ﻛﺎ�ﮔﺎﻫﻲ )ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ�
ﻣﻘﺪ�� ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 17000ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�( � ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ� �ﻫﻨﻲ ﻓﺮﺳ���ﻮ�� ﺷ���ﻮﻓﺎ�ﺧﺎﻧﻪ
)ﺳ���ﻨﻨﺪ� ﻣﻘﺪ�� ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 400000ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ� �ﻟﻲ 500000ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�( ﺧﻮ�
�� �� ﻃﺮﻳ���ﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ �� ﻣﻮ�ﺧﻪ  1397/12/7ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳ���ﺎﻧﺪ� ﻟﺬ�
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ �ﻣﺎ� � ﭘﺸ���ﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 1ﻏﺮ� ﻧﺰ�ﺟﺎ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ � ﭘﻴﻤﺎ�(
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ��ﻳﺪ �� �ﻗﻼ� � 4ﻟﻲ  1397/12/6ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﻧﻮﺑﺖ اول

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴـﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣــﻮﺭ ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ )ﻃﺒﺦ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻏﺬﺍ ﻭ  (...ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺎ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
 www.setadiran.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻻﺯﻡ ﺷــﺎﻣﻞ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ )ﺍﻟﻒ() ،ﺏ( ﻭ )ﺝ( ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎﻱ PDF
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 250/000/000ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ( ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ  1111022586ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
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در صف انتخابات رياست فدراسيون
حداقل در جمع  8فدراس���يون اول
نباشد چرا كه قرار است تا پايان سال
جاري ،تكليف رياست  8فدراسيون
بدون رئيس مشخص شود .البته واليبال
االهم ،شرايطي
في
در اين آسياب و اهم
بهتر از كشتي ندارد در حالي كه اين
هاي مهمي
ورزش هم جزو رش���ته
طلبد زودتر از بالتكليفي،
است كه مي
خارج شود.
در هر حال از آنجايي كه در اين
مقوله بحث كشتي بيشتر مطرح است
و به اين دليل كه غالمرضا محمدي
اي ش���فاف با مردم ،از
طي مصاحبه
مشكالت كشتي گفته است ،با توجه
به اظهارات محمدي ،اين شائبه پيش
ها را رعايت
آيد كه او هم اولويت
مي
رسد صحبتهايي
نكرده و به نظر مي
را كه بايد با متوليان ورزش كش���ور
داش���ته باشد ،خطاب به مردم مطرح
كرده تا شايد اصطالح ًا به «در بگويد
تا ديوار بش���نود» و گرنه چه لزومي
دارد كه اين مش���كالت بطور شفاف
با مردم مطرح شود ،مگر تا به امروز
اند از
مردم عالقه به ورزش توانس���ته
كدام مدير ورزشي يا رئيس فدراسيون
سئوالي كنند و حتي اگر چنين بوده ،در
چند مورد با جواب آنان روبرو شده و
مهمتر از همه ،تا به امروز كدام مدير
ورزشي يا رئيس فدراسيون ،بواسطه
مند به
پاسخگو نبودن به مردم عالقه
اند كه
ورزش ،از كار بركنار ش���ده
امروز غالمرضا محمدي سرمربيگري
كار آزموده و متين كش���تي آزاد ايران
قصد دارد با بي���ان حقايق به مردم
توقعات آنان را پائين بياورد يا از آنان
انتظار داش���ته باشد كه توقعشان در
هاي اعزامي به مسابقات مهم
قبال تيم
ها
رو ،منطقي و بر مبناي واقعيت
پيش
باشد؟
بدون شك انتظارات منطقي يا
تواند در ادامه
اي ك���ه مي
غيرمنطقي
روند كاري يك مربي ،مدير ورزش
كننده باشد
يا رئيس فدراسيوني ،تعيين
انتظاري است كه متوليان ورزش كشور
ها دارند و آن اس���ت
از زير مجموعه
شود مالك موفقيت يا ناكامي
كه مي
ن���ه نظر مردمي ك���ه آن ورزش را
كنند كه اگر غیر از اين بود
دنبال مي
س���ابقه كاروان
موفقيت بزرگ و بي
اعزامي به بازيهاي پارالمپيك جاكارتاي
اندونزي آنچنان در سايه نتايج كاروان
اعزامي به بازيهاي آسيايي اندونزي قرار
گرفت در حالي كه بس���ياري از
نمي
مند به ورزش و كارشناسان
مردم عالقه
مستقل معتقدند نتايج كاروان اعزامي
به بازيهاي آسيايي اندونزي با توجه
ب���ه تمام تداركات كمي و كيفي ،در
مقياس با دوره گذشته ارتقايي نداشت
تر
ها به مراتب درخشان
اما پاراآسيايي
نسبت به دوره قبل بودند اما متوليان
ورزش همچنان با توجيهاتي سطحي،
درصدد هس���تند تا كاروان آسيايي
تر از گذشته ،معرفي
جاكارتا را موفق

كنند!
با اين احوال همين كه غالمرضا
محمدي با طرح مش���كالت موجود
و مخاط���ب قراردادن مردم ،در اصل
تلنگري به متوليان ورزش زده است به
اين معناست تا آنان هم توقعشان را از
تر كنند و از االن مدالهاي
كشتي منطقي
ارزشمند كش���تي در المپيك 2020
توكيو را ب���راي خود كنار نگذارند.
محمدي مؤكدا ً تأكيد كرده است كه
هاي المپيك 2020
حتي گرفتن سهميه
كار آساني نيست تا تلويح ًا نشان دهد
كه رسيدن به مدال در آن رقابتها ،كاري
تر است.
به مراتب سخت
محم��دی :ب��رای المپیک با
ایم
مشکالت جدی مواجه

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با
بیان اینکه کشتی ایران با مشکالت و
خال جدی در بیش���تر اوزان دست و
پنجه نرم می کند ،گفت :کار بس���یار
سختی حتی برای کسب سهمیه المپیک
داریم و انتظارات از کشتی باید معقول
ها باشد.
و منطبق بر واقعیت
غالمرضا محمدی در گفتگو با
ایسنا ،درباره ارزیابی خود از برگزاری
ه���ای جام تختی و وضعیت
رقابت
کش���تی کش���ور در راه آماده سازی
های جهانی
ب���رای حضور در رقابت
و المپیک  ۲۰۲۰توکیو ،با بیان اینکه
قصد دارد از طریق این گفتگو با مردم
به صورت ش���فاف و صادقانه درباره
وضعیت کش���تی ایران صحبت کند
خاطرنشان کرد :وظیفه همه ماست که

در همه موارد با مردم شفاف و صادقانه
صحبت کرده و وضعیت موجود را
به روش���نی تبیین کنیم .ما دو رویداد
های قهرمانی جهان
بسیار مهم رقابت
و المپی���ک  ۲۰۲۰را در پیش داریم
ها نیز در یکس���ری از
و در بین آن
های داخلی و خارجی و دو
تورنمنت
کنیم.
رویداد قهرمانی آسیا شرکت می
با توجه به ش���رایط فعلی و همچنین
اتفاقاتی که در یکی دو سال گذشته در
رویدادهای مختلف برای تیم ملی به
های جام تختی
وجود آمد ،در رقابت
همه پتانس���یل کشتی ایران به غیر از
ها نیز
چند چهره سرشناس که برای آن
های خارجی را
حضور در تورنمنت
در نظر داریم ،حضور داشتند.
س���رمربی تیم ملی کشتی آزاد
های جام تختی با توجه
افزود :رقابت
به حضور چند چهره سرش���ناس
گیران
محک نسبت ًا جدی برای کشتی
ما مخصوص ًا در اوزان سبک که ما دچار
خأل هستیم ،بود .باید بگویم با توجه
گیران مخصوص ًا در
به عملکرد کشتی
اوزان س���بک ما در این اوزان شدیدا ً
دچار خأل و کمبود هستیم و شرایط
خوبی نداریم .کار بسیار سختی برای
های جهانی و
حضور موفق در رقابت
المپیک در پیش داریم اما با همه این
اوص���اف با تمام وجود برای بهبودی
ای
وضعیت کشتی ایران و کسب نتیجه
در خور نام کشتی ایران و خوشحال
کردن مردم ت�ل�اش خواهیم کرد و
نشینیم.
ای عقب نمی
لحظه
وی با تاکید بر اینکه اعضای کادر
دهند
فنی و مسئوالن فدراسیون قول می
تمام توان خود را برای موفقیت و بهبود
وضعیت فعلی کشتی ایران به کار گیرند
خاطرنشان کرد :با این اوصاف باید
ها را به مردم بگوییم .با توجه
واقعیت
های اخیر برای
به شرایطی که طی سال
کشتی ایران بوجود آمده باید انتظارات
از کش���تی منطقی باشد .ما به لحاظ
داشتن پشتوانه در وضعیت خوبی قرار
داریم اما باید تاکید کنم زمان بس���یار

های جهانی و المپیک
کمی تا رقابت
ها به این
 ۲۰۲۰و رساندن این پشتوانه
رویدادهای مهم داریم و شرایط برای
حضور این نفرات مستعد در المپیک
پیش رو به لحاظ شرایط سنی و کمبود
تجربه مهیا نیست .بدون تردید بعد
از المپیک  ۲۰۲۰با توجه به رسیدن
این استعدادها به تیم ملی شرایط ما
به مراتب بهتر خواهد ش���د و قول
دهم دوران طالیی کش���تی ایران
می
و ظهور نسل طالیی کشتی ایران را
شاهد خواهیم بود و این نفرات کشتی
ایران را به جایگاه اصلی و شایس���ته
رسانند.
خود می
محمدی در ادامه گفتگو با ایسنا
تصری���ح کرد :ما در این زمان اندک
که در اختیار داریم قصد داریم هم بر
روی نفرات جوان و آینده ساز کشتی
گذاری کنیم و
با توجه ویژه سرمایه
هم به نفرات با تجربه و میدان دیده
توجه کنیم تا دس���تمان در المپیک و
های جهانی خالی نماند .باید
رقابت
بگویم با توجه به ش���رایط فعلی ،ما
حتی برای گرفتن سهمیه المپیک نیز
های جهانی مشکل جدی
در رقابت
داریم چرا که در بیشتر اوزان المپیکی
دچار خأل و مشکل هستیم .در جام
تختی همه موجودیت کش���تی ما به
غیر از تعدادی اندک کش���تی گیر با
ها نیز برنامه داریم
تجربه که برای آن
حضور داشتند .ما باید واقعیات را به
م���ردم بگوییم اما با این حال با همه
وجود برای بزرگی کشتی ایران تالش
کنیم.
می
وی با تاکید بر اینکه کشتی برای
موفقیت به همدلی اهالی کش���تی و
همچنین صبر نیازمند است ،گفت :هر
ای برای کسب موفقیت
مربی حرفه
حداقل به  ۴سال زمان نیازمند است
اما ما برای اینکه کش���تی در شرایط
برد ریسک قبول
س���ر می
ای به
ویژه
هدایت تیم ملی را پذیرفتیم و آمدیم و
کار را بی هیچ توقعی شروع کردیم .ما
مدیون کشتی هستیم و به چیز دیگری
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102,753,648,570

3,255,072,971

2097005507000013

ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �ﮔﻬﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪاى

چهارشنبه  24بهمن  1397ـ  7جماديالثانی  1440ـ  13فوریه  2019ـسال نود و سوم ـشماره 27220

اخبارکوتاه خارجی
جز سربلندی و موفقیت کشتی فکر
کنیم اما دست ما در برخی اوزان
نمی
ها باید
واقع ًا خالی است و این واقعیت
گفته شود.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در
رسد
پاسخ به این سوال که به نظر می
های جام تختی
پس از مشاهده رقابت
به نوعی از وضعیت کشتی ایران دچار
دلسردی شده است ،گفت :روحیه من
ای است که یا کاری را انجام
گونه
به
دهم یا اگر قبول کردم هیچوقت
نمی
کنم و تا آخر
از زیر آن شانه خالی نمی
دهم اما این یک واقعیت
راه ادامه می
اس���ت که در یکی دو سال گذشته
های جهانی ناکام بودیم
ما در رقابت
و کشتی ایران نتوانست پاسخگوی
انتظارات مردم باشد .باید از چند سال
جای تمرکز بر روی کس���ب
پیش به
نتیج���ه در برخی رویدادها ،بر روی
مقوله آینده سازی و یافتن پشتوانه برای
شد
نفرات باتجربه تیم ملی تمرکز می
و آینده کشتی به صورت ویژه مدنظر
گرفت .همانطور که گفتم در
قرار می
های زیادی
حال حاضر نیز ما پشتوانه
داریم اما این نفرات به المپیک ۲۰۲۰
رسند.
نمی
های
وی افزود :ای کاش طی سال
گذش���ته بر روی جوانان مس���تعد
مخصوص ًا در اوزان س���بک که دچار
مشکل و خأل جدی هستیم سرمایه
شد و کسب
ریزی می
گذاری و برنامه
گرفت.
نتیجه در دستور کار قرار نمی
ها واقعیات تلخی است که باید
این
گفته ش���ود .این بدترین حالت برای
یک مربی است که زمان کمی برای
کسب نتیجه دلخواه در اختیار داشته
باش���د و از سوی دیگر نیز انتظارات
باال باش���د .جالب است بدانید ما در
های
گیران به رقابت
قالب اعزام کشتی
ج���ام جهانی ،جام دان کولوف و دو
رویداد قهرمانی آس���یا در رده امید و
گیر
بزرگسال در مجموع  ۳۷کشتی
ها همه پتانسیل
کنیم که این
اعزام می
کش���تی ما در حال حاضر هستند و
کنم کسی بیرون مانده باشد.
فکر نمی
گیرانی را که احساس
ما تمام کشتی
توان رویش���ان حساب باز
کردیم می
فرس���تیم
کرد را به این رویدادها می
و هم���ه را درگی���ر کار کرده ایم تا
ها شناسایی شوند .خوشبختانه
بهترین
های ملی
تعامل بسیار خوبی بین تیم
به وجود آمده و همین امر باعث شده
کسی از دایره رقابت بیرون نماند.
محمدی با بیان اینکه قول داده
بود با مردم به صورت شفاف صحبت
کند ،خاطرنشان کرد :سعی کردم در
هایم را بزنم.
این مصاحبه تمام حرف
االن آرامش بس���یار خوبی بر کشتی
کشور حاکم شده و ما در فضایی آرام
و همدل چه در کش���تی آزاد و چه
کنیم اما واقع ًا
در کشتی فرنگی کار می
کار سختی در پیش داریم و انتظارات
از کش���تی باید معقول و منطبق بر
ها باشد.
واقعیت

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳﻴﺎن
ﻛﻮﺛﺮ ﺗﻬﺮان)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 8400
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100362228

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻫﺘﻞ ﭘﺎ�ﺳﻴﺎ� ﻛﻮﺛﺮ ﺗﻬﺮ��
)ﺳ���ﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﺎ� �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷ���ﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮ��  �� 97/11/30ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﻣﻴﺪ�� �ﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻛﻮﭼﻪ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮﻻﻳﻲ� ﭘﻼ� 21ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.

اﻟﻒ  -ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

خریدهای بارسلونا به دستور مسی کنار گذاشته شدند
براساس گزارش نشریه
دون بالون ،باشگاه باسلونا به
دستور لیونل مسی فوق ستاره
خود جیسون موریو و کوین
پرینس بوآتنگ خریدهای
جدیدش را از ترکیب خود
کنار گذاشت.به گزارش ایرنا
دون بالون نوش���ت :این 2
بازیکن از زمان ورود به نیوکمپ تاثیر چندانی از خود برجای نگذاشته
و به اعتقاد مسی می توانند برای غول های کاتاالن در مسیر فتح احتمالی
سه گانه باری اضافی باشند.با این حال ،اگرچه هر  2بازیکن در ژانویه
به جمع آبی اناری ها اضافه شده اند اما گفته می شود کاپیتان آرژانتینی
این تیم با این استدالل که این  2بازیکن استانداردهای مورد نظر وی
را برآورده نکرده اند ،از باالنش���ینان در نیوکمپ خواسته است تا پایان
فصل با آنها قطع همکاری کند.
سرمربی نورنبرگ اخراج شد
س���رمربی تیم فوتبال نورنبرگ
آلمان به خاطر کسب نتایج ضعیف از
کار برکنار شد.به گزارش خبرگزاری
فارس ،باش���گاه ژرمنی اعالم کرد
بعد از جداشدن آندرئاس بورنمان،
عضو هیات رئیسه ،تغییری نزد آنان
صورت گرفت و میش���اییل کلنر از
پست سرمربیگری تیم عزل شد.طبق
این اعالم بوریس شومرس و مارک
مینتال به صورت مش���ترک مس���ئولیت موقت امور فنی تیم را برعهده
لیگایی برنده نشد
خواهند گرفت.کلنر  49ساله در  15بازی اخیر بوندس
که همین عاملی برای عزل وی برش���مرده شد.نورنبرگ با  12امتیاز و
لیگا حضور دارد
بعد از  21هفته در رده آخر جدول هجده تیمی بوندس
شود.
و به شدت به سقوط به دسته دوم تهدید می
نیوکاسل جتس حریف قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان
مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا باید در پلی آف با نیوکاسل
های لیگ
آف رقابت
جتس استرالیا دیدار کند.به گزارش ایسنا ،دور پلی
قهرمانان آسیا با برگزاری یک مسابقه آغاز شد که در آن نیوکاسل جتس
استرالیا با نتیجه  ۳بر یک ،پرسیکا جاکارتای هند را شکست داد تا راهی
مرحله بعد شود.تیم استرالیایی باید در مرحله بعد برابر کاشیما آنتلرز مدافع
شود.
عنوان قهرمانی قرار گیرد .این دیدار هفته آینده برگزار می
دروازهبان انگلیسی قهرمان جهان درگذشت
بان نامدار
گوردون بنکس ،دروازه
تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۱۹۶۶
درگذشت.به گزارش ایسنا و به نقل از
بان
دیلی میل ،گوردون بنکس ،دروازه
انگلیس���ی که در جام جهانی ۱۹۶۶
توانس���ته بود با این تیم به قهرمانی
در جام جهانی دس���ت یابد ،در سن
 ۸۱سالگی درگذشت.بنکس از جمله
های تاریخ فوتبال انگلیس است.گوردون بنکس ۷۳
بان
نامدارترین دروازه
چنین در جام جهانی
ب���ار ب���رای تیم ملی انگلیس به میدان رفت و هم
بان انگلیس بود .واکنش زیبای او به ضربه پله برزیلی
 ۱۹۷۰نیز دروازه
هایی
شود.او در تیم
ها محسوب می
بان
های دروازه
یکی از زیباترین واکنش
بانی کرده بود.
از جمله لسترسیتی و استوک سیتی دروازه
گزینه هاي مسئوالن چلسی در مورد ساری
مس���ئوالن چلس���ی  2گزینه درباره آینده سرمربیشان روی میز
خ���ود دارند.به گزارش خبرگ���زاری فارس ،روزنامه تایمز خبر داد که
س���اری سرمربی چلس���ی  2گزینه پیش رو مسئوالن باشگاه چلسی
گذاش���ت تا یکی از این گزینه را انتخاب کنند.راهکار اول برکناری او
از سمتش و راهکار دوم حمایت مسئوالن از او تا تاکتیکش را اجرایی
کند .س���اری معتقد اس���ت که برنامه ها او بوس���یله بازیکنان اجرا
نمی شود و بازیکنان کنونی نتوانستند خود را با تاکتیک ساری منطبق کنند.
او معتقد است که زمان کافی برای اجرای کامل برنامه اش در چلسی
نداشته است .البته سرمربی ایتالیایی چلسی عدم جذب بازیکنان جدید
در تابستان را نیز یکی از دالیل ناکامی اش معرفی کرد.
آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﺮان) ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  41920و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14006844879

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﭘﻴﻮﺳ���ﺘﻪ �ﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻰ �ﻳﺮ�� ﺑﺮ�� ﺣﻀﻮ� �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻛﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  �� 97/12/17ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ���� :ﺧﻴﺎﺑﺎ� ������ ﺧﻴﺎﺑﺎ�
ﺟﻴﺤﻮ�� ﺟﻨﺐ ﺑﻮﺳ���ﺘﺎ� �ﺋﻴﻨﻪ� ﭘﻼ�  795ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ���ﺷﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ )ﻧﮕﻴﻦ ﻏﺮ�( ﺑﺎ �ﺳﺘﻮ�
ﺟﻠﺴﻪ �ﻳﺮ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ �ﻳﺪ:
(1ﮔﺰ��� �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� (2ﮔﺰ��� � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ�� ﻣﺎﻟﻰ  (3ﮔﺰ��� ﺑﺎ���  (4ﻃﺮ� �ﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
� ﺿﻮ�ﺑﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�

�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:

� �1ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
 �2ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ

) ﻧﻮﺑﺖ دوم (

����� ﺟﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ �� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻞ �� �� ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ ��ﻟﺖ )ﺳﺘﺎ�( ﺑﻪ ����  www.setadiran.irﺑﺮﮔﺰ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ �ﻣﻮ�
��� ﻛﺸﻮ�

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ )ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺑﺪﺍﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1398
) ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ 700/000/000ﺭﻳﺎﻝ(
ب – ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد:

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﻣﻮﺭﺥ  97/11/23ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  15ﻣﻮﺭﺥ  97/11/27ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ
ﺩﻭﻟﺖ ) ﺳﺘﺎﺩ ( ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ج -ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﻨﺎد:

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺳﺎﻋﺖ  15ﻣﻮﺭﺥ  97/12/11ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻓﺎﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ،
) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  8ﻃﺒﻘﻪ ( ،ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ،ﺍﺗﺎﻕ ) 108ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ( ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ 43544180
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت
وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزى
ﻡ ﺍﻟﻒ 4242 /

ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪ :اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﺎرﻳﺦ درج آﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺎ��� �� ﻧﻈﺮ ���� �ﻗﻼ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �ﻳﻞ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ��� ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺷﻤﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎ

روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1397/11/24

آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن

ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 ���14ﭘﺲ �� ��� �ﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ���

��ﺳﺎ� ﻧﺎﻣﻪ �ﻋﻼ� �ﻣﺎ�ﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ���� �ﻳﻤﻴﻞ Mhayati@mpc.ir

���ﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ����  %2ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��
���ﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ����  %2ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��
���ﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ����  %2ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��

ردﻳﻒ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

1

ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﭘﺮ��� ��ﺣﺪ �ﻟﻔﻴﻦ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

97-T-274

 ���7ﭘﺲ �� ��� �ﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ���
KAD-973446
�� ���� ���ﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ

2

GAS TEST MSA ALTAIR 5 X-IR

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

97-T-275

 ���7ﭘﺲ �� ��� �ﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ���  ���7ﭘﺲ �� ��� �ﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ���
KAD-973531
�� ���� ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ
�� ���� ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ

��ﺳﺎ� ﻧﺎﻣﻪ �ﻋﻼ� �ﻣﺎ�ﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ���� �ﻳﻤﻴﻞ sdakhli@mpc.ir

3

PARTICLE SIZE ANALAYZER, MEDIA:
SUSPENTION,EMULSION,DRY POWDER,

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

97-T-276

 ���7ﭘﺲ �� ��� �ﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ���  ���7ﭘﺲ �� ��� �ﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ���
KAD-973556
�� ���� ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ
�� ���� ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ

��ﺳﺎ� ﻧﺎﻣﻪ �ﻋﻼ� �ﻣﺎ�ﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ���� �ﻳﻤﻴﻞ sdakhli@mpc.ir

�ﻛﺮ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻘﺎﺿﺎ �� � Subjectﻳﻤﻴﻞ ��ﺳﺎﻟﻰ �ﻟﺰ�ﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻤﻨ �ﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ �ﮔﻬﻲ ﻓﻮ� �� �� ﺳﺎﻳﺖ  WWW.MPC.IRﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /97-11-26م

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮ�� ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮ� �� ﻧﻈﺮ ���� ﺑﺎ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎ� ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮ� ﻧﺴ���ﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ �� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﻧﺘﺨﺎ� ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ�
ﺟﻬﺖ �ﺣﺪ�� ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ � ﺗﺠﺎ�� ﻣﺴ���ﺠﺪ �ﻟﻐﺪﻳﺮ ��ﻗﻊ �� ﻓﺎ�  2ﺷ���ﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮ�
ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ���� ��ﻟﻴ���ﻪ � 7�510�658�625ﻳﺎ� )ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﭘﺎﻧﺼﺪ � �� ﻣﻴﻠﻴﻮ� �
ﺷﺸﺼﺪ � ﭘﻨﺠﺎ� � ﻫﺸﺖ ﻫﺰ�� � ﺷﺸﺼﺪ � ﺑﻴﺴﺖ � ﭘﻨﺞ �ﻳﺎ�( ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻓﻬﺎ�� ﺑﻬﺎ� ﺳﺎ�
�)97ﺑﻨﻴﻪ� ﺗﺎﺳﻴﺴ���ﺎ� ﺑﺮﻗﻰ� ﺗﺎﺳﻴﺴﺎ� ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ � ��� � ﺑﺎﻧﺪ(-ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﺮ �ﺳﺎ�
ﻗﺎﻧﻮ� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎ� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻞ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﺤﻮ� ﺧﺮﻳﺪ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
��ﻛﻠﻴ���ﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ����� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ  5ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰ �ﻳﺪ ﺑﺮ�� ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ���ﻨﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  97/11/18ﻟﻐﺎﻳﺖ
 97/11/29ﺑﻪ ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ ��ﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ /http://setadiran.ir
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� .ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎ�ﮔﺬ��� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﺳ���ﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮ� ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 ��� 16:00ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �97/12/11ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ� .ﺳﻨﺎ� �� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 10ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
� �� 97/12/12ﺗﺎ� ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ ��ﻟﺖ
ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮ�.
 ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮ�� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � 500�000ﻳﺎ� ) ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰ�� �ﻳﺎ�( � ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮ��ﺧﺖ ��ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮ� � ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ��ﺟﺎ� ﻛﺎ� :
 �ﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ��ﺟﺎ� ﻛﺎ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ �375�532�932ﻳﺎ� �� ﺑﻪﺣﺴﺎ� ﺷﻤﺎ�� IR940100004001036906374199) 4001036906374199
ﺷ���ﺒﺎ( ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮ�� ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮ� ���ﻳﺰ � �� ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ�ﮔﺬ���
ﺷﻮ� �� .ﺻﻮ�� ﻋﺪ� �ﻣﻜﺎ� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ�ﮔﺬ��� �ﺳﻨﺎ� �� ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺧﻄﺎ�
�ﻋﻼ� ﺷﺪ� ﺑﻪ ����� ﭘﻴﻤﺎ� � �ﺳ���ﻴﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ��� .ﺋﻪ �ﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ��ﺟﺎ� ﻛﺎ�� ﺗﺎ ﺳ���ﺎﻋﺖ  16ﻣﻮ��  97/12/11ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ����� ﭘﻴﻤﺎ� �
�ﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ )ﺑﻪ ����:ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮ� ﻓﺎ�  2ﻣﺤﻠﻪ  4ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎ�
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﺻﻼﺣﻰ� ﭘﻼ� � (49ﻟﺰ�ﻣﻰ �ﺳﺖ.
 ﻋﺪ� ���ﺋﻪ �ﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻓﻮ� ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ �ﻧﺼﺮ�� �� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺿﻤﻨﺎ ���ﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺎﻟﻰ � ﻛﺪ �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ � ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� �ﻟﺰ�ﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
�ﮔﻬﻰ �ﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﭘﺎﻳﮕﺎ� �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘ���ﻰ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎ� )(/https://iets.mporg.ir
� ﭘﺎﻳﮕﺎ� �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮ�� ﺑﻪ ���� www.hashtgerd-ntoir.gov.ir
� ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ ��ﻟﺖ ) (http://setadiran.ir/setad/cmsﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﺎرون

