ورزشي
اخبار کوتاه داخلی
معرفی رقبای والیبال مردان ایران
در جام ملتها و باشگاههای آسیا
کش���ی
در پایان قرعه
ها
مسابقات والیبال جام ملت
های  2019آسیا،
و جام باشگاه
های ایران
رقبای والیبالیست
معرفی شدند.به گزارش ایسنا،
به این ترتیب تیم ملی ایران
درگروه اول این مسابقات با
های استرالیا ،قطر و یکی
تیم
های هند ،ترکمنستان و
از تیم
سریالنکا هم گروه شد .این مسابقات به میزبانی ایران برگزار می شود اما
هنوز شهر میزبان مشخص نشده است.قرعه کشی مرحله گروهی این مسابقات
به قرار زیر است:
گروه یک :ایران ،استرالیا ،قطر و (هند ،ترکمنستان ،سریالنکا)
گروه دو :ژاپن ،چین تایپه ،هنگ کنگ ،تایلند
گروه سوم :قزاقستان ،چین( ،عمان،کویت ،عراق) و (هند ،ترکمنستان،
سریالنکا)
گروه چهار :کره جنوبی ،اندونزی ،پاکستان و (عمان،کویت ،عراق)
همچنین نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا در بخش مردان حریفان
خود را شناخت.قرعه کشی این مسابقات که به میزبانی چین تایپه برگزار
می شود ،به شرح زیر است:
گروه یک :چین تایپه ،استرالیا ،کویت ،سنگاپور
گروه دو :ایران ،سریالنکا ،ترکمنستان ،اندونزی
گروه سه :قزاقستان ،تایلند ،قطر ،هند
گروه چهار :ویتنام ،ژاپن ،عراق ،هنگ کنگ
رويارويي استقالل با پارس جنوبي جم
هفته  19ليگ برتر فوتبال از امروز با بازي استقالل مقابل پارس جنوبي
جم پيگيري مي شود.در ادامه پسفردا جمعه پديده شهرخودرو ،سپيدرودرشت
را پيش رو خواهد داشت نساجي مازندران به مصاف فوالد مي رود ماشين
سازي تبريز با پيكان روبرو خواهد شد واستقالل خوزستان ،صنعت نفت
آبادان را پيش رو خواهد داشت.
شنبه چهارم اسفند ماه نيز نفت مسجد سليمان با پرسپوليس رودر رو
مي شود ويكشنبه هم سايپا وتراكتورسازي به مصاف يكديگر خواهند رفت.
تا قبل از اين بازي ها سپاهان ،پرسپوليس،پديده خودرو شهر،تراكتورسازي
واستقالل رتبه هاي اول تا پنجم جدول را در اختيار دارند.
كيش ميزبان مسابقات تكواندو جام باشگاههای آسیا
با اعالم فدراس���یون جهانی« ،س���انگ چئون کیم» رئیس کمیته فنی و
های
توسعه اتحادیه تکواندو آسیا به عنوان ناظر فنی مسابقات جام باشگاه
آس���یا و جام ریاس���ت فدراسیون جهانی به میزبانی ایران و در جزیره کیش
تعیین شد.به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس و به نقل از روابط
های آسیا ()G1
عمومی فدراسیون تکواندو ،نهمین دوره مسابقات جام باشگاه
های جام ریاست فدراسیون جهانی
هفتم اس���فندماه و سومین دوره رقابت
( )G2در دو بخش کیوروگی (نوجوانان و بزرگساالن)و پاراتکواندو نهم تا
شود.
دوازدهم اسفندماه در مجموعه ورزشی المپیک جزیره کیش برگزار می
برهمین اساس دکتر «چو» رییس فدراسیون جهانی تکواندو« ،سانگ چئون
کیم» رییس کمیته فنی و توسعه اتحادیه تکواندو آسیا را به عنوان ناظرفنی
این مسابقات منصوب کرد.
دومین برد فوتسالیستهای ناشنوای ایران در آسیا
تیم ملی فوتسال ناشنوایان در
های
دومین دیدار خود در رقابت
قهرمانی آسیا که در بانکوک تایلند
در حال برگزاری است ،برابر ژاپن
به پیروزی رسید.به گزارش ایسنا
های ناشنوا با نتیجه 4
فوتسالیست
بر صفر ژاپن را شکس���ت دادند.
مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان
با حض���ور  ۹تیم تایلند ،مالزی،
اندونزی ،قزاقس���تان ،مغولستان،
ایران ،سنگاپور ،ژاپن و چین در بانکوک تایلند در حال برگزاری است و تیم
ایران در نخستین دیدار خود در این رقابتها با نتیجه  ۱۲بر یک تیم چین را
های ناشنوا در سومین دیدار خود از این رقابتها
شکست داده بود.فوتسالیست
روز پنجشنبه  2اسفند به مصاف تیم سنگاپور خواهند رفت.
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ورزش بانوان همچنان تحت الشعاع مديريتهاي آقايان

هاي معوقه در ورزش
قاسم كياني -بحث پاداش
بحث جديدي نيست و مبحث كمتر ديده شدن بانوان
نسبت به آقايان در ورزش هم تازگي ندارد.
آميزي كه نه تنها از نظر امكانات و
بحث تبعيض
هاي ورزشي
تسهيالت بلكه در زمينه پرداخت پاداش
كند.
نيز مصداق پيدا مي
در اين ميان اما گويا ديوار بانوان ورزشكار نسبت
تر است
به ورزشكاران آقا ،از يك جهت ديگر هم كوتاه
و آن هم موضعگيري مديران ورزش نسبت به انتقادات
آميز كه قاعدت ًا
هايي بعض ًا تهديد
بانوان است .موضعگيري
در ش���رايط مشابه ،در مورد آقايان ورزشکار ،مصداق
كند .باالخره سالهاست كه چانه ورزش بانوان
پيدا نمي
هاي هر روزه
اند و تجربه
را كوچكت���ر از آقايان بريده
كند كه اين ماجرا به مرور در همه امورات
ثاب���ت مي
ش���ود .ش���ايد اگر قرار باشد
ورزش بانوان ،جاري مي
تر به اين قضيه پرداخته شود بتوان به اين
اي
كمي ريشه
نتيجه رسيد كه تا وقتي قرار باشد براي ورزش بانوان،
گيري كنند ،شرايط رو به تعديل هم
آقايان مدير تصميم
كه بخواهد مساوات
نخواهد رفت تا چه رس���د به اين
بين ورزش بانوان و آقايان ،رعايت شود .اآلن سالهاست
هاي ورزشي صاحب نايب رئيس بانوان
كه فدراسيون
اند .نايب رئيسي كه قرار بوده در اصل در همان
ش���ده
فدراسيون ،عم ً
ال رئيس فدراسيون بانوان آن رشته باشد.
اما آيا تا به امروز چنين موضوعي تحقق پيدا كرده است؟
هاي
هاي فدراس���يون
ريزي
اصوالً در چند درصد برنامه
ورزشي سهم آقايان و بانوان ،يكسان ديده شده است؟
ها
و مهمتر از آن آيا دست نايب رئيس بانوان فدراسيون
مجموعه
گيري در مورد ورزش بانوان زير
براي تصميم
خود ،به اندازه رئيس فدراس���يون باز اس���ت؟ اصوالً
ها دارد آيا
جايگاهي كه نايب رئيس بانوان در فدراسيون
برآورنده تعريف وظايف رئيس بانوان فدراسيون هست؟
ها قرار باشد
واقع اگر در چارت سازماني فدراسيون
و به
هاي موجود ،مشخص
هاي پست
هاي جايگاه
واقعيت
ها
ش���ود آيا جايگاه نايب رئيس بانوان در ارزشگذاري
و اختياراتي كه بايد داشته باشد ،هم رديف يا بعد از
كه بعض ًا برخي
گيرد يا اين
رئيس يك فدراسيون قرار مي
رئيسي
ها در عمل جلوتر از نايب
ها يا معاونت
از كميته
بانوان هستند؟
واقعيت قضيه اين است كه بعد از عدم توجه به
اي نبود تا باالخره
ورزش بان���وان و آن زماني كه چاره
آنان هم ديده شوند ابتدا براي خالي نبودن عريضه كار
هاي صد درصد مردانه آغاز
ورزش بانوان در فدراسيون
ش���د و پس از آن برای اينكه اين ماجرا ظاهر بهتري
ها
پيدا كند نايب رئيسي بانوان هم به چارت فدراسيون
گيري
اضافه شد .هرچند كه در ابتداي امر ،تمام تصميم
شد
توسط رئيس مرد فدراسيون براي بانوان گرفته مي
اي مش���خص هم براي بانوان وجود نداشت
و بودجه
گذرد شايد
و حتي امروز كه س���الها از اين ماجرا مي

توانند همتراز
در تنها موردي كه نايب رئيس بانوان مي
رئيس فدراسيون باشند ،در حد اظهار نظر درباره ورزش
كه از امكانات
بانوان فدراسيون مربوطه است بدون اين
و تسهيالتي متناسب با بانوان نسبت به آقايان در همان
 ،برخوردار باشند.
فدراسيون
ت به دور
در اين ش���رايط ش���ايد خيلي از واقعي 
رغم توجه بيشتر نسبت به ورزش بانوان
نباشد كه علي
هاي اخير و تبليغات فراواني كه در اين راستا
طي سال
ها در
صورت پذيرفته اما ورزش بانوان در فدراس���يون
اولوي���ت دوم و پ���س از ورزش آقايان قرار دارد و با
توجه به شرايط موجود در ورزش ،از نواب رئيس بانوان
هم ،كاري بيش���تر از اين ساخته نيست و از استقاللي
كه طبق ساختار سازماني بايد داشته باشند ،برخوردار
هاي مديران مرد فدراسيون
نيستند و هنوز هم دخالت
بينند.
را به خود مي
نظر
ها ،موضعگيري و اظهار
يك���ي از همين نمونه
پوش
چند از بانوان ملي
داود پرهيزگار در قبال انتقاد تني
تواند از دعوت
فوتبال است كه تلويح ًا تهديد كرده مي
مجدد آنان به تيم ملي خودداري كند.
طبق مطالبي كه در باال آمد ،پرهيزگار آنقدر خود را
داند كه فراموش كرده ،سرپرست
محق در اين زمينه مي
كميته فوتبال فدراسيون كه يك مرد است از نظر فني
تواند در مورد انتخاب بازيكنان اظهار نظر كند و
نمي
اين حق و وظيفه مربيان اهل فن اس���ت كه بازيكنان
حائز شرايط را به اردوهاي تيم ملي دعوت كنند چون
با توجه به شرايطي كه براي فوتبال بانوان وجود دارد
حتي براي مردان اهل فن فوتبال هم اين شرايط مهيا
نيست كه بتوانند از نظر فني در مورد بانوان فوتباليست
نظ���ر بدهند چون آنان اجازه ندارند در مس���ابقات و
تمرينات بانوان شركت داشته باشند همين موضوع نشان

دهد كه ورزش بانوان آنچنان از اس���تقالل به دور
مي
است كه سرپرست مرد كميته فوتبال فدراسيون علن ًا در
كه اگر
كند در حالي
قب���ال انتقاد بانوان موضعگيري مي
انتقاد صورت گرفته حتي به حق هم نبوده باشد ،انتظار
رود نايب رئيس بانوان يك فدراسيون در مورد آن
مي
كه در چارت فدراسيون فوتبال
اظهار نظر كند مگر اين
سازماني داشته باشيم كه مث ً
ال بانوان ورزشكار آن ،زير
مجموعه ورزش بانوان آن فدراسيون و عم ً
ال تحت نظر
رئيس بانوان نباشند!
نايب
واقع اگر چنين اتفاقي در
كه به
و يك س���ؤال اين
افتاد آيا سرپرست كميته فوتسال
حوزه فوتبال آقايان مي
كرد؟ در چنين
در مورد آقايان هم همينگونه اظهار نظر مي
گرفت كه
شرايطي آيا كادر فني تيم ملي بر او خرده نمي
در حوزه اختياراتش اظهار نظر نكرده است؟
در هر حال اتفاقاتي از اين دست هرازگاهي رخ
رغم شعارها و تبليغات
دهد تا ثابت ش���ود كه علي
مي
مطروحه مبن���ي بر عدم تبعيض بين ورزش بانوان و
آقايان ،اين ماجرا همچنان پابرجاست و حضور نواب
هاي
ها هم همچنان جنبه
رئيس بانوان در فدراس���يون
هاي عملي مديريتي تعريف
اش ،بيشتر از جنبه
فرمايشي
شده براي آن ،است.

بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان ایران
تهدید شد!

گالیه ملی پوش فوتسال بانوان از پرداخت نشدن
پاداش های این تیم با تهدید از سوی سرپرست کمیته
فوتسال همراه شد!
به گزارش خبرنگار مهر ،تیم ملی فوتسال بانوان
های قهرمانی آسیا
فروردین ماه س���ال جاری در رقابت
برای بار دوم موفق شد بر بام قاره کهن بایستد .حدود
گذرد و بازیکنان
پوشان در آسیا می
 ۱۰ماه از قهرمانی ملی

ذوب آهن با شكست الغرافه به دور گروهي ليگ قهرمانان رسيد

تی���م فوتبال ذوب آهن ایران با
پیروزی مقابل الغرافه قطر به مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه یافت.
نماینده ایران در شرایطی در این بازی
پیروز ش���د که در نیمه اول شکست
خورده بود.به گزارش خبرنگار مهر ،در
یکی از مسابقات پلی آف لیگ قهرمانان
آسیا ،تیم ذوب آهن ایران در دوحه به
مصاف الغرافه قطر رفت که این مسابقه
با نتیجه  ۳بر  ۲به سود نماینده ایران
به اتمام رسید.در نیمه اول تیم الغرافه
ب���ا گل های احمد عالءالدین ( )۲۱و
مهدی طارمی ( )۳۶موفق شد با پیروزی

به رختکن برود .تیم ذوب آهن اما در
نیمه دوم بازگشت باشکوهی داشت و
از باخت ،پیروزی ساخت.
برای ذوب آهن ابتدا کریستیان

اوس���اگوانا ( )۴۷گلزنی کرد .سپس
ارس�ل�ان مطهری ( )۶۳گل تساوی
را به ثمر رس���اند تا شاگردان علیرضا
منصوریان به پیروزی امیدوارتر شوند.

اخبارکوتاه خارجی
قرعه کشی جام جهانی بسکتبال توسط كوبي برايانت
اسطوره بسکتبال آمریکا جام
جهانی  2019چین را قرعه کشی
خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری
فارس و به نقل از سایت فدراسیون
جهانی بسکتبال ،مراسم قرعه کشی
ج���ام جهانی  2019چین روز 25
اسفندماه در شهر شنزن چین و با
حض���ور یک میهمان ویژه برگزار
شود.کوبی برایانت اسطوره بسکتبال آمریکا و مقلب به مامبا(مار سیاه)
می
که پیش از این سفیر جام جهانی  2019نیز انتخاب شده بود ،قرار است
ها را انجام دهد.تاکنون  18تیم از  32تیمی که باید در
قرعه کشی رقابت
اند که به شرح زیر است:
جام جهانی حاضر باشند ،مشخص شده
چین :میزبان مسابقات
آفریقا :آنگوال ،نیجریه و تونس
آمریکا :آرژانتین ،آمریکا و ونزوئال
آسیا :استرالیا ،نیوزیلند و کره جنوبی
اروپا :چک ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،لتونی ،اسپانیا و ترکیه
ش���ود
 14تیم دیگر در پنجره آخر که چند روز دیگر برگزار می
انتخاب خواهند شد .ایران هم دوم و پنجم اسفند میزبان ژاپن و استرالیا
خواهد بود.
 4صعود کننده به مرحله گروهی لیگ قهرمانان در شرق آسیا
چهار تیم صعود کننده به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس���یا در
ش���رق مشخص شدند.به گزارش ایسنا ،مرحله پلی اف لیگ قهرمانان
آسیا در شرق با برگزاری  ۴مسابقه به پایان رسید که در یکی از بازیها
کاشیما مدافع عنوان قهرمانی توانست با نتیجه  ۴بر یک نیوکاسل جتس
را شکس���ت دهد.سرجینیو برزیلی دو بار ،ایتو و یاناموتو برای کاشیما
در ای���ن دی���دار گلزنی کردند تا این تیم ژاپنی به مرجله گروهی لیگ
قهرمانان راه یابد.در دیگر دیدار اولسان هیوندای با نتیجه  ۵بر  ۱پراک
مالزی را شکست داد.
نتایج کامل پلی اف لیگ قهرمانان آسیا در شرق:
کاشیما  -۴نیوکاسل جتس ۱
اولسان هیوندای  - ۵پراک ۱
شاندونگ  - ۴هانوی یک
سانفرس هیروشیما  - )۴( ۰چیانگرا )۳( ۰
جوکوویچ برنده جایزه الروس  2019شد
برندگانجایزهمعتبر«الروس
ه���ای مختلف
 »2019در بخش
معرفی شدند.به گزارش "ورزش
س���ه" به نقل از تسنیم مراسم
های ورزش جهان
معرفی برترین
در سال  2018میالدی با عنوان
«الروس  »2019در موناکو برگزار
های ورزش دنیا
شود و بهترین
می
گانه مشخص
در بخش های هفت
شدند.در بخش معرفی بهترین
ورزش���کار مردنواک جوکوویچ
تنیسور مطرح صربستانی جایزه را به خود اختصاص داد .برای این بخش
لوئیس همیلتون (انگلیس -فرمول یک) ،لبران جیمز (آمریکا-بسکتبال) ،الیود
کیپچوگه (کنیا-دوی ماراتن) ،کیلیان امباپه (فرانسه-فوتبال) و لوکا مودریچ
(کرواسی-فوتبال) هم نامزد بودند .عنوان بهترین ورزشکار زن به سیمونه
بیلز آمریکایی که در رشته ژیمناستیک فعالیت می کند ،رسید .سیمونا هالب
(رومانی-تنیس) ،آنجلیکو کربر (آلما-تنیس) ،اِستر ل ِ ِدکا (جمهوری چک-
اسنوبرد) ،دانیال ریف (سوئیس-تریاتلون) و میکائال شیفرین (آمریکا-اسکی)
دیگر نامزدهای تصاحب این جایزه بودند.در بخش معرفی بهترین تیم سال
 2018تیم ملی فوتبال فرانس���ه توانست جایزه الروس را از آن خود کند.
تیم گلف منتخب اروپا ،تیم بسکتبال گلدن استیت وریورز ،تیم اتومبیلرانی
مرس���دس بنز ،تیم المپیک زمستانی نروژ و تیم فوتبال رئال مادرید دیگر
نامزدهای این بخش بودند .در بخش جایزه پیشرفت غیر منتظره سال نائومی
اوساکا تنیسور زن ژاپنی جایزه را به خود اختصاص داد .برای این جایزه
آنا کاراس���کو (اسپانیا-موتور سواری) ،سوفیا گوگیا (ایتالیا-اسکی) ،یاکوب
سواری)
اینگبریگتسن(نروژ-دوومیدانی)،گراینتتوماس(انگلیس-دوچرخه
و برایانا ویلیامز (جامائیکا-دوومیدانی) هم نامزد بودند.

های خود هستند .در این مدت
همچنان در انتظار پاداش
تاج ،رئیس فدراسیون و صوفی زاده ،نایب رئیس بانوان
فدراسیون خبر از پرداخت پاداش ملی پوشان داده اند
که تا به امروز این امر محقق نشده است.
لیال صوفی زاده در آخرین مصاحبه خود با خبرنگار
مهر اعالم کرده بود تا پایان س���ال پاداش ملی پوشان
پرداخت خواهد شد .حال فرزانه توسلی ،گلر تیم ملی
در مصاحبه با خبرنگار مهر از وعده های عملی نشده
مسئوالن گالیه کرد که این گالیه با واکنش سرپرست
کمیته فوتسال همراه بود.
فرزانه توسلی در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه «در
صحبت ها گفتید اگر تا پایان سال پاداش ها پرداخت
نش���ود بازیکنان تصمیم دیگری خواهند گرفت .یعنی
ممکن است بازیکنان تصمیم به ترک تیم ملی بگیرند؟»
گفت :تمام بازیکنان دوست دارند برای تیم ملی بازی
کنند .اگر غیر از این بود هیچ یک با توجه به شرایط
های
موج���ود در تیم نمی ماندند چ���را که نامهربانی
ایم اما به خاطر عالقه و عشق ماندیم و
بس���یاری دیده
حتی خودمان را با تیم مردان مقایسه نکردیم .باید حق
دانیم قرار است
بدهید که دلسرد و ناراحت شویم .نمی
چ���ه اتفاقی رخ بدهد .نمی دانم به اردو بروم یا نروم
چون این رفتار توهین و بی احترامی به شخصیت ملی
پوشان است .داوود پرهیزکار بعد از این اظهار نظر با
سایت فدراسیون فوتبال گفتگو کرد و غیرمستقیم پاسخ
اظه���ارات بازیکن تیم ملی فوتبال را داد .وی در این
مورد گفت :دعوت از یک بازیکن به تیم ملی و انتخاب
کادر فنی به عنوان س���رمربی یا مربی برای هر فردی
یک افتخار است و معتقدم پوشیدن پیراهن مقدس تیم
ملی و مربیگری در این عرصه موقعیتی است که هر
فردی آرزوی آن را دارد.اگر فردی در راستای اهداف
تیم ملی فوتسال چه به عنوان بازیکن و چه در بحث
کادر فنی نمی تواند ما را همراهی کند بدون شک راهی
برای آن خواهیم یافت و نفراتی که عالقه به موفقیت
تیم ملی فوتس���ال داشته باشند را به اردوی تدارکاتی
دعوت خواهیم کرد.
این مقام مس���ئول خاطرنشان کرد :ظرفیت های
فوتسال کشور در حوزه آقایان و بانوان آنقدر وسیع است
که تیم های ملی فوتسال وابسته به اشخاص نخواهد
نبود .ما هدفمان ایجاد بهترین ش���رایط برای تیم ملی
فوتسال بانوان بوده و از هیچ تالشی در این زمینه دریغ
نم���ی کنیم .در این میان انتظار داریم که تمامی نفرات
ما را در این زمینه کمک کنند و اگر نمی توانند بدون
شک کمیته فوتسال دنبال راه چاره خواهد بود.
سرپرست کمیته فوتسال بدون اینکه نامی از توسلی
ببرد او و بازیکنانی که چنین دیدگاهی دارند را تهدید
کرده است در صورت اصرار بر مواضعی که دارند از
تیم ملی کنار خواهند گذاشت و نفرات جدیدی را به
اردو دعوت می کنند.

سایپا از حضور در آسیا بازماند

گل سوم ذوب آهن هم با ضربه محمد
نژادمهدی ( )۷۸به دس���ت آمد و در
نهایت سبزپوشان ایرانی با پیروزی از
زمین خارج شدند.
ذوب آهن پیش از این موفق شده
بود تیم الکویت کویت را حذف کند و
با برد مقابل الغرافه ،به مرحله گروهی
لیگ قهرمانان راه یافت.این نماینده ایران
در گ���روه اول در کنار الوصل امارات،
النصر عربس���تان و الزورا عراق قرار
گرفت.به این ترتیب ذوب آهن در کنار
پرسپولیس و استقالل سه نماینده ایران
در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

دی���دار تیم های فوتبال س���ایپا ایران و الری���ان قطر در مرحله پلی
آف لیگ قهرمانان آس���یا با برتری نماینده قطر به پایان رس���ید تا یکی از
سهمیه های ایران کم شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،تیم فوتبال س���ایپا در مرحله پلی آف لیگ
قهرمانان آس���یا به مصاف الریان قطر رفت که این دیدار در پایان با برتری
 ۳بر یک تیم الریان به پایان رس���ید .در پایان نیمه نخس���ت تیم سایپا مقابل
الریان به نتیجه تساوی یک  -یک رسید .آرمان رمضانی ( )۳برای سایپا و
ریواس ( ۲۸و  )۹۱و سوریرا ( )۹۰برای الریان گلزنی کردند.نیمه دوم دو تیم
موقعیت هایی را برای رسیدن به گل داشتند اما تا دقایق پایانی نتوانستند از
آنها استفاده کنند .مهمترین فرصت شاگردان علی دایی در دقیقه  ۸۵به وجود
آمد که ضربه بازیکن سایپا به تیر دروازه حریف برخورد کرد و به بیرون رفت.
در حالی که بازی وارد وقت های اضافه شده بود سایپا غافلگیر شد و دو بار
دروازه خود را به روی بازیکنان باز شده دید تا شاگردان علی دایی از حضور
در لیگ قهرمانان آسیا محروم شوند و یکی از سهمیه های ایران کم شود.

ثبت احوال :هموطنان نشانی محل سکونت خود را در سایت وارد کنند
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به راه اندازی
س���امانه «ثبت نشانی» از دی امسال گفت :الزم است افراد نشانی
محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند زیرا از این پس
خدمات دستگاه های مختلف بر اساس نشانی ثبت شده در این
سامانه ارائه می شود .
سیف اهلل ابوترابی در گفتگو با ایرنا افزود :افرادی که نشانی
آنها تغییر یافته است هم حداکثر  20روز بعد از تغییر نشانی مهلت
دارند تا نش���انی جدید خود را در س���امانه تغییر نشانی در پایگاه
اطالع رسانی ثبت احوال ثبت کنند .وی ادامه داد :افرادی که نشانی
آنها تغییر کرده است ،برای ثبت نشانی جدید می توانند به آدرس
اینترنتی www.sabteahval.irمراجعه کنند .این ثبت نشانی رایگان
است.
ابوترابی خاطرنشان کرد :متقاضیان ثبت تغییر نشانی در سامانه
ثبت احوال دقت داشته باشند تا نشانی درست خود را ثبت کنند؛
چرا که خدمات دستگاه هایی مانند بانک ها بر اساس نشانی ثبت

رونمايي از  40اثر
حوزه مطالعات
انقالب اسالمي
در دانشگاه آزاد

بقيه از صفحه 3
عل���ی دارابی ،مع���اون امور
اس���تانهای س���ازمان صدا و سیما
و عضو هیات علمی دانش���گاه آزاد
هم گفت :در ش���رایط کنونی باید از
تألیفات توصیفی گذر کرد تا تألیفاتی
در راستای رمزگشایی انقالب منتشر
شود .
وی با اشاره به اهمیت تولید آثار
انقالب گفت :انقالب اسالمی ایران به
عنوان یکی از بزرگترین اتفاقها در
جهان سیاست تلقی میشود که بسیاری
از دانشمندان از آن بهعنوان رنسانس
اس�ل�ام یاد کردهاند .تغییر نگرش در
حوزه نظریهپردازیهای انقالب ،تأثیر
بسیاری در جنبشهای آزادیبخش
جهان اسالم داشته است.
دارابی با اش���اره به انتشار بیانیه
«گام دوم» رهب���ر انقالب ادامه داد:
در ۴۰س���الگی انقالب اسالمی بیانیه
گام دوم رهبر معظم انقالب بهعنوان
یک سند راهبردی برای حیات طیبه
جمهوری اس�ل�امی تلقی میشود.
امروز رس���انههای غربی در راستای
تخریب ش���گفتیهای انقالب ۵۷به
نادرس���تی عنوان میکنند که مردم
ایران در انقالب ۵۷نمیدانستند چه
میخواهند .
دکتر صالح اس���کندری ،رئیس
مرکز رس���انه و نشر علمی دانشگاه
آزاد هم گفت :دانشگاه آزاد اسالمی
در زمینه معماری تمدن نوین اسالمی،
بازوی علم���ی پرتوانی برای رهبر
انقالب است.
یو
وی با تقدی���ر از همکار 
مش���ارکت پژوهش���کده اندیشه و
فرهنگ انقالب اسالمی عنوان کرد:
هماکنون ۵۰واحد انتشاراتی دانشگاه
آزاد اس�ل�امی در سراسر کشور فعال
بوده و با انتشار بیش از ۷هزار عنوان
کتاب ،بهعنوان یکی از مراکز انتشاراتی
معتبر کشور شناخته میشود.
در پای���ان این مراس���م ضمن
رونمایی از کتابها ،از نویس���ندگان
آنها نیز تقدیر به عمل آمد.

احوال خواهد بود و دیگر دستگاه ها هم از مراجعان خود نشانی را
درخواست نمی کنند؛ از این رو ،چناچه این نشانی نادرست ثبت
شود ،افراد در گرفتن خدمات با اشکال مواجه می شوند.
وی اضافه کرد :تخطی در ثبت نشانی موجب خواهد شد که
ارائه خدمات به متقاضی بسته شود و فرد برای ثبت نشانی درست
و نهایی خود باید حضوری به ثبت احوال مراجعه کند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد :سامانه «ثبت
نشانی» از سال  1376با توجه به قانون اختصاص کد ملی و کد
ها ملزم به استفاده از اطالعات پایگاه جمعیتی
پستی که همه دستگاه
ثبت احوال بودند ،مطرح بود و س���رانجام در سوم دی امسال به
مناسبت روز ملی ثبت احوال و یکصدمین سال تاسیس این سازمان
آغاز به کار کرد .سخنگوی سازمان ثبت احوال اظهار داشت :در این
سامانه آدرس و مکان افراد در کنار شماره ملی و کدپستی آنها قرار
گرفته است و این اطالعات به روزرسانی می شود.
وی تصریح کرد :در ابتدای امس���ال شورای اجرایی فناوری

ای ابالغ کرد که به موجب آن تکلیف شد همه
اطالعات مصوبه
های اجرایی مکلف هستند نشانی و کدپستی افراد را فقط از
دستگاه
شود که
سازمان ثبت احوال استعالم کنند .این تحول بزرگ باعث می
های الکترونیکی حذف
های کاغذی و کاربرگ
ها از فرم
تمام آدرس
تواند در راستای توجه به حقوق شهروندی
شود و این اقدام می
افراد و شناسایی جمعیت و مهاجرت جمعیت موثر باشد.
ابوترابی اعالم کرد :از این به بعد مالک نش���انی افراد برای
برخورداری از خدمات اداری و دولتی ،نشانی ثبت شده در پایگاه
سازمان ثبت احوال خواهد بود و برای هر فرد ایرانی در کنار کد
ملی یک نشانی که آخرین نشانی فرد هست ،ثبت شده است.
وی افزود :از زمانی که این سامانه آغاز به کار کرده است تا
زمان حاضر چندین هزار نفر برای تغییر نشانی خود اقدام کرده اند؛
اکنون هم بیش از  190دستگاه اجرایی به پایگاه اطالعات جمعیتی
به صورت برخط دسترسی دارند و همچنین  200هزار نقطه در
کشور در لحظه استعالم های هویتی را پاسخ می دهند .
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ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮ�ﻳﻦ�ﺳﺎ�� �� ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻳﺎ �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺗﻮ�ﻧﻤﻨﺪ
� ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎ�� ﺑﺎ ﻓﺪ��ﺳ��ﻴﻮ� ﻓﻮﺗﺒﺎ� �� �ﻳﻦ ﺧﺼﻮ� �ﻋﻮ� ﻣﻰﺷ��ﻮ� �� �ﻳﻦ ﻣﺰ�ﻳﺪ� )ﺑﻪ ﺷ��ﺮ� ﺟﺰﺋﻴﺎ� �ﻳﻞ( ﺷ��ﺮﻛﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
 .1ﻧﺎ� � ﻧﺸ�ﺎﻧﻰ ﻣﺰ�ﻳﺪ�ﮔﺰ�� :ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ� ﻓﻮﺗﺒﺎ� ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻰ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﻧﺸ��ﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻴﺦﺑﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ� ﻛﻮﭼﻪ 12
ﻣﺘﺮ� ﺳ��ﻮ�� ﭘﻼ�  �4ﻃﺒﻘﻪ  �2ﻛﺪﭘﺴ��ﺘﻰ �19958-73781 :ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ� ﺗﻤﺎ���� �021-88213307 � 021-88213306 :ﻧﮕﺎ�:
021-88213302
 .2ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺰ�ﻳﺪ��� :ﮔﺬ��� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻰ � ﻓﻀﺎﻫﺎ� ���ﻣﺪ��ﻳﻰ ﻣﺴ��ﺎﺑﻘﺎ� ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ �ﻳﺮ  23ﺳ��ﺎ� �ﺳﻴﺎ  ��) 2020ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻤﺎﻣ��ﻰ ﻓﻀﺎﻫﺎ� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ��� �ﻣﻴﻦ ﻣﺴ��ﺎﺑﻘﻪ ��  6ﺑﺎ��� ﺑﻚ���� ﻣﻴﻜﺴ��ﺪ��� � ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲﻫﺎ� ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ��ﻰ ﺑﻌﺪ �� ﻫﺮ ﺑﺎ�� �
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ� �� ﺑﻴﻠﺒﻮ��ﻫﺎ� ﺷﻬﺮ� �� �ﻣﺎ� ﻋﻘﺪ ﻗﺮ����� ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ�(.
� .3ﻣﺎ� � ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� 1397/12/01:ﻟﻐﺎﻳﺖ  �1397/12/04ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ���ﻳﺎﺑﻰ ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ� ﻓﻮﺗﺒﺎ�.
 .4ﻫﺰﻳﻨ�ﻪ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳ�ﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺷ��ﺮﻛﺖ �� �ﻳﻦ ﻣﺰ�ﻳ��ﺪ� ﭘﺲ �� ���ﻳﺰ ﻣﺒﻠ��ﻎ � 100�000ﻳﺎ� )ﻳﻜﺼ��ﺪ ﻫﺰ�� �ﻳﺎ�(
ﺑ��ﻪ ﺣﺴ��ﺎ� ﺷ��ﻤﺎ��  611-40-1919519-3ﺑﺎﻧ��ﻚ ﺳ��ﺎﻣﺎ� ﺑ��ﻪ ﻧ��ﺎ� ﻓﺪ��ﺳ��ﻴﻮ� ﻓﻮﺗﺒﺎ� ﺟﻤﻬ��ﻮ�� �ﺳ��ﻼﻣﻰ �ﻳﺮ�� ﻛﺪ ﺷ��ﺒﺎ:
��� � IR090560061104001919519003ﺋﻪ �ﺻﻞ �ﺳ��ﻴﺪ ﺗﻮﺳ��ﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� �ﺳ��ﻤﻰ ﺧﻮ� ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ���ﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �ﺳﻨﺎ�
ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 .5ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻻ�� ﺑﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ�:
 ���� ﺑﻮ�� ﺷ��ﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ� �ﺳ��ﻨﺎ� ﺛﺒﺘﻰ � ﻣﺠﻮ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ � ﺳ��ﻮ�ﺑﻖ �ﺟﺮ�ﻳﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ � ﻣﻮﻓﻖ �� ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ �� ﺣﻮ�� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ� ﺑﺎ ���ﺋﻪ ���ﻣﻪ ﻛﺎ�� ﻣﺮﺗﺒﻂ � ﻣﻮﻓﻖ �� ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺰ�ﻳﺪ�.
 ﺗﻜﻤﻴﻞ � ���ﺋﻪ �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� )ﻓﺮ�ﻫﺎ� .(2 � 1 ���ﺋ�ﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻ�� ﺑﺮ�� ﺷ�ﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ�� :ﻓﻖ �ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ � ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻓﺪ��ﺳ��ﻴﻮ� ﻓﻮﺗﺒﺎ�� ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷ��ﺮﻛﺖﻫﺎ � ﻳﺎ�ﺷ��ﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷ��ﺮﻛﺖ �� �ﻳﻦ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ���ﻳﺰ ﻧﻘﺪ� ﻣﺒﻠﻎ � 200�000�000ﻳﺎ� )��ﻳﺴ��ﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻳﺎ�(
ﺑﻪﻋﻨﻮ�� ﺳ��ﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�  611-40-1919519-3ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎ� ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ� ﻓﻮﺗﺒﺎ� ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻰ
�ﻳﺮ�� ﻛﺪ ﺷﺒﺎ � IR 090560061104001919519003 :ﻳﺎ ���ﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪ� ﺳﻪ ﻣﺎ� ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ���� ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮ��ﻟﺬﻛﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
� .6ﻣﺎ� � ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� :ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ���ﺋﻪ �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 14ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� � 1397/12/08ﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� �ﺳﻤﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ �ﺷﺨﺎ� ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪ� �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ��ﺣﺪ ﺣﺮ�ﺳﺖ ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮ�.
� .7ﻣﺎ� ﺑﺎ�ﮔﺸ�ﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ :ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� ��ﺻﻠﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 15ﭼﻬﺎ�ﺷ��ﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1397/12/08ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ �ﺑﻴﺮﻛﻞ �
ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� �ﻋﻀﺎ� ﻛﻤﻴﺴ��ﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺣﺮ�ﺳ��ﺖ � ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �� ﻫﺮ ﻛﺪ�� �� ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ��
ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 .8ﭘﺲ �� �ﻋﻼ� ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺰ�ﻳﺪ�� ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ� �ﻗﺪ�� ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮ����� ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻛﺮ�.
� ��� .9ﻳ��ﻦ �ﮔﻬﻰ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧ��ﻪ ﺗﻌﻬﺪ� ﺑﺮ�� �ﺳ��ﺘﮕﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ�ﮔﺰ�� �ﻳﺠ��ﺎ� ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ � �ﻓﻖ ﻣ��ﺎ�� � 52ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟ��ﻰ � ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ
ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ�� �ﻳﻦ ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ� �� �� ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ��ﺻﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 .10ﺳ��ﭙﺮ�� ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷ��ﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻰ � ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ��� � ���� �� ﺻﻮ�ﺗﻰ ﻛﻪ �� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ�
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ �ﻧﻌﻘﺎ� ﻗﺮ����� ﻧﺸﻮﻧﺪ� ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺪ��ﺳﻴﻮ� ﺿﺒﻂ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮ� ) ﻧﻮﺑﺖ��� (

» �ﮔﻬﻰ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻰ �ﻣﻮ�� ﻣﺎ��� ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮ� «
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻌﺐﺑﺎﻧﻚﻛﺸﺎ�����ﺳﺘﺎ����ﺑﺎﻳﺠﺎ�ﻏﺮﺑﻰ �� ﻧﻈﺮ ���� �ﻣﻼ� ﻣﺸﺮ�ﺣﻪ �ﻳﻞ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﺮ� ﻣﻨﺪ�� �� ﺟﺪ�� �ﻳﻞ ﺑﺼﻮ�� ﻧﻘﺪ� �
�ﻗﺴﺎﻃﻰ ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� ��ﻟﻴﻦ �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪ�  � ��� 10ﻫﻤﻪ ���� ﺑﻪ �ﺳﺘﺜﻨﺎ� ���ﻫﺎ� ﺗﻌﻄﻴﻞ �� ﺳﺎﻋﺖ  8ﻟﻐﺎﻳﺖ  14ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ�
ﺑﻴﺸﺘﺮ��ﺧﺬ�����ﺷﺮﻛﺖ��ﻣﺰ�ﻳﺪ�ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻰ���ﻣﻴﻪ– ﺧﻴﺎﺑﺎ�ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻌﺐﺑﺎﻧﻚﻛﺸﺎ�����ﺳﺘﺎ����ﺑﺎﻳﺠﺎ�ﻏﺮﺑﻰ– ﻃﺒﻘﻪﺳﻮ�– ��ﺣﺪ�ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻣﺮ�ﺟﻌﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﺷ��ﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ�  �� ��� 10ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� ��ﻟﻴﻦ �ﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﺷ��ﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ �ﻟﺰ�ﻣ �ﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﺳ��ﺘﺎ�� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �� �ﺳﺘﺎ� ��ﻗﻊ �� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ���ﻣﻴﻪ – ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �ﺳﺘﺎ� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ – ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎ��
ﺗﺤﻮﻳﻞ ���� ﺷﻮ�.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ� :
� -1ﻳﻦ �ﮔﻬﻰ �� �� ﻧﻮﺑﺖ � ﺑﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻫﺎ� �ﻳﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮ�.
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ��� � ) 97/ 11 / 27ﻧﺘﺸﺎ� �� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� (
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ��� � ) 97/ 12 / 01ﻧﺘﺸﺎ� �� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� (
 -2ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ � ﺑﺎﻧﻚ �� �� ﻫﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ � ﻗﺒﻮ� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
 ����� -3ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� ��ﺣﺪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ���� ﻓﻮ� �ﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷ���ﺪ � ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ� �ﻫﻨﺪﮔﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ �� �� �� ��ﻳﺎﻓﺖ � ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻗﺒﻮﻟﻰ �ﻣﻀﺎ� ﻛﺮ�� � ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺧﻮ�
ﺿﻤﻴﻤﻪ � ﺑﻪ �ﻧﻀﻤﺎ� ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ�� 5ﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ �� ﭘﺎﻛﺖ ﻻ� � ﻣﻮ� ﺷﺪ� ) ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ��ﻳﻒ » « �ﮔﻬﻰ ( ﺗﺴﻠﻴﻢ � �ﺳﻴﺪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� � ����� � ﭘﺎﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻬﻴﻪ � ﺗﻨﻈﻴﻢ � ﺗﻜﻤﻴﻞ � �ﻣﻀﺎ ﺷﺪ� ���ﺋﻪ ﮔﺮ��.
 -4ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺒﻬﻢ � ﻣﺸﺮ�� � ﺑﺪ�� ﺳﭙﺮ�� � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� �ﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪ� ﻣﻘﺮ� �� �ﮔﻬﻰ ��ﺻﻞ ﮔﺮ�� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﻤﻰ ﺷﻮ�.
 �� -5ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﺴﺎ�� ��ﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�� .ﺟﻮ� ���ﻳﺰ� ﻧﻔﺮ�� ��� � ﺳﻮ� ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﺴﺘﺮ� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 -6ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮ� �ﻣﺘﻴﺎ��� � ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﮔﺰ�� ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺎ�� � 10ﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼ� ��ﻟﺘﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ��-7ﺻﻮ�� ���ﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� �ﻗﺴ���ﺎﻃﻰ ﺑﺮ�� �ﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ �ﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ �� � 500/000/000ﻳﺎ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷ���ﺪ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ �� 20ﺻﺪ �� ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻧﻘﺪ�
�ﻟﺰ�ﻣﻰ �ﺳﺖ .ﭘﺮ��ﺧﺖ �� 80ﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �� ﻣﺪ�  60ﻣﺎ� � ﺑﺎ �ﺣﺘﺴﺎ� ﺳﻮ� ﻣﺘﻌﺎ�� ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� �� .ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺑﺮ�ﺑﺮ ��ﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻧﻘﺪ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
 -8ﻛﻠﻴﻪ �ﻣﻼ� ﺑﺎ �ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮ� � ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎ� �ﺳ���ﻨﺎ� � ﻣﺪ��� ﻣﻮﺟﻮ� ��ﮔﺬ�� ﻣﻰ ﮔﺮ�ﻧﺪ � �� ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� ﻣﺘﺼﺮ� � ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� ﺧﺮﻳﺪ�� ﻣﻰ ﺑﺎﺷ���ﺪ � �� ﺻﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ �ﺻﻼﺣﺎ� ﺛﺒﺘﻰ
�ﻋﻢ �� ��ﻏﺎ� � ﺗﻔﻜﻴﻚ � �ﻓﺮ�� � ﺗﺠﻤﻴﻊ � ��ﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﺷﺸﺪ�ﻧﮓ � �ﻓﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮ� � ﻏﻴﺮ� � ﻃﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮ�ﺣﻞ �� ﺑﻌﻬﺪ� � ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ�� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ � ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ �� �� �ﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮ��ﺧﺖ
ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ � ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ �� �� ﺧﻮ� ﺳﻠﺐ � �ﺳﻘﺎ� ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
� – 9ﺧﺬ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﻮ�ﻫﺎ � ﭘﺮ��ﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� ﺻﻮ�� ���� ﺑﻮ�� ﺷﺮ�ﻳﻂ �� ������ �ﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﻋﻬﺪ� ﺧﺮﻳﺪ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
 -10ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ� ﺛﺒﺖ ﻗﺮ����� � ﺻﺪ�� �ﺳﻨﺎ� �ﻧﺘﻘﺎ� ﻗﻄﻌﻰ � ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ �� �ﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ �ﺳﻨﺎ� �ﺳﻤﻰ � ����� ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� .
 -11ﺑﺎ� �ﻳﺪ �� �ﻣﻼ� � ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪ��� � ﺳﻮ�ﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﺮ�� ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �ﻟﺰ�ﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ� �ﻣﻀﺎ� ����� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺑﺎ��ﻳﺪ �� �ﻣﻼ� � ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪ��� � ﺳﻮ�ﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﻮ�� � ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ��ﻋﺎﻳﻰ ﺑﺮﺧﻼ� �� ﻣﺮ��� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
� �� -12ﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ � �ﺻﻼ� ﺑﺎﺷ���ﺪ �� ﺻﻮ�� ﺑﺮ�� ﻣﺸ���ﻜﻼ� �� ﺧﺼﻮ� ﺗﻔﻜﻴﻚ � ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪ� ﻋﺪ� �ﻣﻜﺎ� ﺗﻔﻜﻴﻚ � ﻋﺪ� �ﻣﻜﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺪ�� ﺗﻔﻜﻴﻚ � �ﺟﻮ� ���ﻳﺰ� ﻋﻴﻨﺎ
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ�� ﻣﺴﺘﺮ� ﻣﻰ ﮔﺮ�� � ﺧﺮﻳﺪ�� ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ��ﻋﺎﻳﻰ ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ��ﺷﺖ� �� .ﻳﻨﺼﻮ�� �ﺟﻮ� ���ﻳﺰ� ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮ� � ﻳﺎ ﺧﺴﺎ�� ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮ�ﻧﻰ ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
 -13ﺑﺎﻧﻚ �� �� ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
 -14ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻮ� ﺑﻪ ﻣﻮ�ﻓﻘﺖ ������ ﻣﺮﻛﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� )ﺗﻬﺮ��( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -15ﺑﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ���ﺋﻪ ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﻣﻴﺰ�� �� 5ﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻧﻘﺪ� ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ �ﻗﻮ� ﻣﻠﻚ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �� �ﺳﺘﺎ�
���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎ��� ﻣﻮﻗﺖ -ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ -ﻛﺪ  1752ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺰ�ﻳﺪ���ﻟﺰ�ﻣﻰ �ﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎ� ﻧﻔﺮ�� ��� � ��� � ﺳﻮ� �� ﻋﻘﺪ ﻗﺮ����� �ﻣﺘﻨﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺳﭙﺮ�� �ﻧﻬﺎ ﺿﺒﻂ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
� -16ﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ��� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ��� �� 1397/ 12 /01ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 -17ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ� ��ﻳﺎﻓﺘﻰ �� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ �ﻣﻼ� �ﻳﻞ ��� ﺳﺎﻋﺖ 10:30ﻣﻮ��  �� 1397/ 12/ 09ﻣﺤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �ﺳﺘﺎ� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ���ﻣﻴﻪ
– ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� – ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎ�� – ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺘﺎ�� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �� �ﺳﺘﺎ� ��ﻗﻊ �� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ���ﻣﻴﻪ – ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸ���ﺎ���� �ﺳﺘﺎ� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ – ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎ�� ﺗﺤﻮﻳﻞ ���� ﺷﻮ�.ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺎ� ﺷﺪ� � ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﻛﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ���ﺋﻪ �ﺳﻴﺪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ �� 5ﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺑﺪﻳﻬﻰ �ﺳﺖ ﻋﺪ� ﺣﻀﻮ� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮ� � ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ � ﺑﻪ ﻫﺮ �ﻟﻴﻞ �ﻋﻢ �� ﻣﻮﺟﻪ � ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ �� �ﻧﺠﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� .

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �ﺳﺘﺎ� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ

����

ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻠﻚ

ﻧﻮ� ﻣﻠﻚ

��ﻳﻒ ﻧﺎ� ﺷﻌﺒﻪ

1

ﺷﻮ�

ﺷﻮ� – ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻟﻴﻌﺼﺮ ���
ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻣﺎ�

ﺑﺼﻮ�� ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎ�� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺠﺎ��

2

ﺗﻜﺎ�

ﺗﻜﺎ� – ﺑﻠﻮ�� ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎ� ﺷﺶ ��ﻧﮓ ﭘﻼ�  451ﻓﺮﻋﻰ ﻣﺠﺰ� ﺷﺪ�
��  �� 451ﻳﻚ �ﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  16ﻣﺮ�ﻏﻪ
– ﺟﻨﺐ ����� ﮔﺎ�

3

ﻣﺘﺮ��

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ) �ﻳﺎ� (

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
�� ﺗﺼﺮ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ – �ﻋﻴﺎ�
 175ﻣﺘﺮ �� ﻫﻤﻜﻒ �  35ﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ

ﻋﺮﺻﻪ

�ﻋﻴﺎ�

175

210

11/500/000/000

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺗﺠﺎ�� 2000

740

15/400/000/000

�� ﺗﺼﺮ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺶ ��ﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ � �ﻋﻴﺎ� ﭘﻼﻛﻬﺎ� ﺛﺒﺘﻰ
ﻣﻴﺎﻧﺪ��� – ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳﺮﺑﺎ�
 4668 � 4667 � 4666ﻓﺮﻋﻰ �� ﻳﻚ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺗﺠﺎ�� 55/800/000/000 1135 2150
ﻣﻴﺎﻧﺪ���
– ﻛﻮﭼﻪ ���ﮔﺴﺘﺮ� ﺳﺎﺑﻖ
�ﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  14ﻣﺮ�ﻏﻪ

�� ﺗﺼﺮ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

