ورزشي

اخبار کوتاه داخلی
حضور بانوان در بازي پرسپوليس منتفی است
برخالف اخبار ضد و نقیض به
های باشگاهی به
هیچ عنوان در بازی
خصوص بازی پرسپولیس مقابل السد
قطر از حضور بانوان در ورزش���گاه
خبری نیست.به گزارش خبرگزاری
فارس ،به گفته غالمحس���ین زمان
آبادی مش���اور فرهنگی فدراسیون
های
فوتبال حضور بانوان در کلیه بازی
باشگاهی به طور کامل منتفی است .وی تاکید کرد فدراسیون حضور بانوان
در ورزشگاه را تنها برای بازی های تیم ملی آن هم برای تست کردن در نظر
گرفته است و هنوز هیچ سازوکار مشخصی برای حضور زنان در ورزشگاه
تعریف نشده است.
تعلیق ،ورزش ایران را تهدید نمیکند
های جهانی در پاسخ نامه کمیته ملی المپیک در خصوص منع
فدراسیون
های ورزشی اعالم کردند که تعلیق ورزش کشور را تهدید
بکارگیری بازنشسته
ها
کند.به گزارش خبرگزاری فارس ،با ابالغ قانون منع بکارگیری بازنشسته
نمی
های ورزشی ،اسامی  13رئیس فدراسیون
های اجرایی و فدراسیون
در دستگاه
های
نهایی شده است.به دنبال این ماجرا  3رئیس فدراسیون ایران با فدراسیون
جهانی خود در این خصوص مکاتبه داشتند.مسئوالن فدراسیون جهانی نیز
اند در این موضوع بحث دخالت دولت مطرح نیست و
به اتفاق اعالم کرده
کند.
های ایران را تهدید نمی
تعلیق فدراسیون
مراسم روز ملی پارالمپیک برگزار شد
مراس���م روز ملی پارالمپیک در حالی برگزار شد که از میان مسئوالن
رده باالی وزارت ورزش ،نماینده ای در مراسم شرکت نداشت.به گزارش
خبرگزاری مهر ،مراسم روز ملی پارالمپیک ديروز با حضور حدود سه هزار
معلول در مجموعه فرهنگی ورزش���ی میالد نور تهران برگزار شد.محمود
خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک همراه با مسعود اشرفی دبیر این
های جانبازان و معلوالن
کمیته ،حمید علی صمیمی رئیس فدراسیون ورزش
قدمی رئیس س���تاد برگزاری روز پارالمپیک ،حسنی رئیس سازمان ورزش
ش���هرداری ،محمدرضا مظلومی رئیس فدراس���یون نابینایان و کم بینایان و
هایی همچون حمید استیلی ،بهنام ابوالقاسم پور همراه با تعدادی از
چهره
های پاراآسیایی اندونزی از جمله حامد صلحی پور ،علی
مدال آوران بازی
محمدیاری ،داوود علیپوریان ،صادق بیگدلی ،جاوید احسانی شکیب و یونس
سیفی پور در مراسمحضور داشتند.این در حالی است که به جز یکی از
مدیران کل فرهنگی وزارت ورزش ،نماینده دیگری از این وزارتخانه و از
میان مسئوالن رده باالی آن در این مراسم حضور نداشتند.
استیلی :هیچ اختالفی بین من و کیروش وجود ندارد
مربی تیم ملی امید در واکنش به اختالف
روش گفت :هیچ اختالفی بین من
بین او و کی
روش وجود ندارد و تالش کردیم به خاطر
و کی
منافع و تیم ملی آرامش را در فوتبال برقرار کنیم.
به گزارش ایسنا ،حمید استیلی افزود :در صحبتی
روش
که تاج ،رییس فدراسیون فوتبال با من و کی
س���رمربی تیم ملی فوتبال داشت ،سعی کردیم
اختالفات را به خاطر منافع و برقراری آرامش
در تیم ملی مرتفعو همه در راستای منافع ملی حرکت کنیم .با توجه به این
رو داریم ،تالش بر این است تا بتوانیم آرامش
های آسیا را پیش
که جام ملت
را در تیم ملی فوتبال برقرار کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.
 ۱۰دیماه دیدار دوستانه ایران با قطر
تیم ملی فوتبال قطر در دیداری دوستانه به مصاف ایران خواهد رفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از الرای ،تیم ملی فوتبال قطر خود را آماده حضور
کند.روزنامه الرای قطر از چند دیدار دوستانه برای
های آسیا می
در جام ملت
ها بازی برابر ایران
تیم ملی این کش���ور س���خن به میان آورد که یکی از آن
) و در دوحه برگزار
است.به نوشته الرای این دیدار در  ۳۱دسامبر ( ۱۰دی
خواهد شد.
استعفاي خوشخبر از سرپرستی تیم ملی والیبال
ملی والیبال ایران استعفا داد.به گزارش
امیر خوشخبر از سرپرستی تیم
ایسنا ،امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران با حضور در فدراسیون
والیبال از پس���ت سرپرس���تی در تیم ملی والیبال استعفا داد.خوشخبر در
حالی از سرپرس���تی تیم ملی والیبال اس���تعفا داده است که شنیده می شود
حواش���ی مربوط به اختالف او و ضیایی در روز های اخیر به اوج خود
رسیده بود.

پرسپوليس؛ يك گام تا فينال ليگ قهرمانان آسيا

رو
پوشان پايتخت امروز ديداري حياتي را پيش
سرخ
تواند پرسپوليس را براي اولين بار
اي كه مي
دارند .مسابقه
به فينال ليگ قهرمانان آسيا ببرد .پرسپوليس بازي دور رفت
نهايي مقابل السد را در قطر يك بر صفر برد تا يك قدم
نيمه
با فينال فاصله داشته باشد .قدمي كه با توجه به برد بازي
بيني شود هرچند
تواند خيلي بلند و سخت پيش
رفت نمي
بيني كار آسان هم ،درست نيست.
كه پيش
پرسپوليس پارسال هم تا اين مرحله آمد اما با شكست
 4بر صفر مقابل الهالل و دس���ت نيافتن به نتيجه دلخواه
براي جبران دستش به فينال نرسيد اما امسال ،شرايط فرق
كند .پرسپوليس براي رسيدن به فينال نه تنها نبايد نتيجه
مي
ب���ازي رف���ت را جبران كند بلكه به برد هم نيازي ندارد و
ها
پوشان را به فينال ببرد و ميليون
تواند سرخ
يك تساوي مي
هوادار را هم خوشحال كند.
اي كه امسال
رغم مشكالت عديده
ها علي
پرسپوليسي
با آن روبرو بودند و بازيكنان زيادي را از دس���ت دادند و
شرايط مالي خوبي هم نداشتند و محروميت و مصدوميت
چند بازيكن كليدي هم ،مزيد بر علت شد تا در يكچهارم
ها
نهايي ليگ قهرمانان آسيا با تمام پتانسيل
و بخصوص نيمه
ب���ه مي���دان نروند اما آنقدر با انگيزه و مس���ئوالنه رفتار
كردند كه در همين ش���رايط هم به بهترين نتايج ممكن
رسيدند.
پرسپوليس از رفتن برخي از بازيكنانش در فصل جديد
و رفتار غيرمنطقي يكي دو بازيكن ديگرش كه طي يكي دو
هاي
كردند آسيب
هاي مهلكي به اين تيم وارد 
سال اخير ،ضربه
زيادي ديد اما آن را مديريت كرد تا به اينجا برسد و بازيكني
چون بيرانوند كه اين روزها س���تاره تيم ملي است بگويد
مديون پرسپوليس است و حاضر نبوده در شرايط سخت اين
باشگاه را ترك كند و اص ً
ال هم پشيمان نيست.
پرسپوليس از نظر نوع رابطه بازيكنان و كادر فني در
هاي اخير بوده است .هر
هاي سال
فصل جاري جزو بهترين
دو طرف ماجرا ،اعتماد و باوري قلبي به يكديگر دارند كه
در سايه احساس مسئوليت نسبت به هواداران ،هر آنچه از
ف
اند با تالش مضاع 
امكانات و ...را كه در اين فصل نداشته
اند تا به بهترين نتيجه ممكن برسند .همين هم
پوشش داده
رغم رسيدن به اين مرحله آن هم با پشت
شود كه علي
مي
سرگذاشتن حريفاني قدرتمند ،برانكو معتقد است كه اگر
كند كه با
اند .برانكو تأكيد مي
به فينال نرسند كاري نكرده
كند و با اعتماد به
پرسپوليس بهترين روزهايش را سپري مي
همه بازيكنان ،قصد دارد با نمايش دلپذير به فينال برسد تا
دل هواداران را شاد كند.
پرسپوليس در مرحله گروهي همين مسابقات ،السد را
تري
كند و بازي سخت
شكست داد ،اما امروز شرايط فرق مي
رو دارد چون خانه آخر السد است و نماينده قطر ،هيچ
پيش
چيز براي از دست دادن ندارد ،بنابراين به آب و آتش خواهد
اي غير از اين ندارد چون
زد تا فقط و فقط ببرد .يعني چاره
به قول فريرا ،سرمربي السد قطر ،پرسپوليس براي رسيدن به
نداشتنحتي يك فینالیست در  10وزن
كش���تي آزاد در رقابتهاي جهاني مجارستان
اي نبود كه هيچ كارشناس���ي بتواند آن
نتيجه
بینی کند ،بخصوص كه کس���ب فقط
را پیش
به يك مدال طال در دوره گذش���ته ،اتفاقي
آمد .اما در
حساب مي
نش���دني به
نادر و تكرار
مسابقات جهاني مجارستان ،اين اتفاق رخ داد
تا يك نتيجه غافلگيركننده در كشتي آزاد نصيب
كشورمان شود.
وقتي حس���ن يزداني و پرويز هادي كه
ترين شانسهاي مدال طالي كشورمان
از اصلي
آمدند نتوانستند به فينال برسند
به حساب مي
گيران
شدن ساير كشتي
بيني ضعيف ظاهر
پيش
آمد هر چند كه
كار چندان سختي به نظر نمي

فينال دو شانس دارد :بردن و تساوي ،اما السد فقط بايد ببرد،
بنابراين سرمربي السد در مصاحبه قبل از بازي بارها تأكيد
اش مبني بر اينكه
رود اما در آخرين جمله
كرده به فينال مي
كرديد؟»
كار مي
گرفتيد ،چه
«اگر شما در اين شرايط قرار مي
دهد كه تأكيد او از رسيدن به فينال فقط
خوبي نشان مي
به
تأييدي است بر اين ماجرا كه مگر راه ديگري هم وجود
دهد كه
كند نشان مي
دارد؟ وقتي فريرا به داوري اشاره مي
هاي
نوعي استيصال پنهان هم بر او چيره شده كه اميدواري
او براي پيروزي ،چندان پررنگ نيست.
هاي
در اين ميان اما شرايط پرسپوليس نسبت به هفته
گذشته بهتر شده است .اول وزارت ورزش كمكي 500هزار

است ،گفت :بدون شک تیم السد
هم به اندازه ما برای صعود به فینال
انگیزه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،برانکو
ایوانکوویچ در نشست خبری پیش
از بازی پرسپولیس با السد قطر در
جمع خبرنگاران گفت :خوشحالم
که اینجا هستم .با پرسپولیس بهترین روزهایمان را سپری
م���ی کنیم .وقتی دو تیم از مرحله گروهی به نیمه نهایی
می رس���ند یعنی گروه س���ختی داریم .افتخار می کنم با
پرسپولیس در این مرحله هستم .این یک موفقیت بزرگ

يورويي به باش���گاه كرد تا قس���متي از معوقات كادر فني
و بازيكنان پرداخت ش���ود و دوم محمد انصاري و كمال
رس���ند
ي مي
نيا كه در بازي رفت نبودند به اين باز 
كاميابي
و درس���ت است كه ماهيني مصدوم است و جراحي شده
ها را براي موفقيتي ديگر ،بيشتر
اما همين موضوع ،انگيزه
بان اول خود را هم به دليل
كند .از طرفي السد ،دروازه
مي
كارت���ي ك���ه در بازي قبل گرفت ندارد و اين تيم آنقدر از
ترسد كه فريرا درخواست كرده تا
جو استاديوم آزادي مي
بازيكنانش دو س���اعت قبل از بازي وارد زمين شوند تا با
فضا ،آشنا باشند.
با تمام اين اوصاف پرسپوليس ،كار آساني براي رسيدن
تر خواهد
به فينال ندارد ،هرچند كه كار السد به مراتب سخت
مندان به فوتبال
شود بين عالقه
بود و همين موضوع باعث مي
هاي زيادي براي بازشدن پاي پرسپوليس به فينال
اميدواري
ليگ قهرمانان آسيا براي اولين بار وجود داشته باشد .ديداري
هاي اين
آنچنان مهم كه شايعه شده قيمت برخي از بليت
ي در بازار سياه تا 10ميليون تومان هم رسيده است.
باز 
ایم
برانکو :به فینال آسیا نرسیم کاری نکرده
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تیمش در
صورت عدم صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا کاری نکرده

ورزش���ی برای پرسپولیس و باشگاه های ایران است .یک
نمایش زیبای ورزش���ی خواهیم داشت تا تمام هواداران و
مردم ایران را شاد کنیم .انتظار یک ورزشگاه پر از جمعیت
را داریم و می خواهیم مثل همیشه ما را همراهی کنند .اگر
هم تالش می کنیم ،به خاطر هواداران است.برانکو گفت:
باتوجه به برد در بازی رفت امتیاز بیشتری داریم ولی این
به معنای قطعیت صعود نیست .وی تاکید کرد :بازی السد
دانیم
با استقالل در ورزشگاه آزادی را هم به یاد داریم و می
کار س���ختی پیش رویمان است .این توانایی را داریم که
به پیروزی برس���یم .بازیکنان کامال به شرایط آگاه هستند.
دانند چقدر برای ما مهم است که به فینال برسیم.
آنها می
بازیکنان خوب می دانند ش���انس باالیی دارند اما من هم
آگاهم اگر به فینال نرسیم انگار هیچ کاری نکرده ایم .در
مورد کیفیت بازی ها باید بگویم الهالل پارسال که نایب
قهرمان شد ،امسال از مرحله گروهی صعود نکرد .العین هم
هشت گل از الدحیل خورد ولی این ما هستیم که اینجاییم.
خوب می دانم اگر به فینال برس���یم واکنش های احتمالی
چیست .می خواهیم هوادارانمان را خوشحال کنیم و با آنها
جشن صعود بگیریم .بدون شک السد هم به اندازه ما انگیزه
صعود دارد.

کشتی فرنگی توان جبران ناکامی آزادکاران را دارد؟

كردن آن ،واقع ًاغير قابل باور بود.
قبول
در هر حال در پايان دو روز مس���ابقات
كشتي آزاد قهرمان جهان ،فقط يزداني و هادي
به مدال برنز رسيدند كه الحق و واالنصاف به
غير از تكديدارهايي كه شكست خوردند در
بقيه مسابقات كام ً
ال مقتدرانه عمل كردند اما
چه سود كه تمام تالش آنان به هيچ مدال طال
اي ،منجر نشد.
و نقره
در روز پايان���ي هم كه انتظار چنداني
رفت و
از يون���س امامي و مجتبي گيلج نمي
هايي
همينطور هم شد كه اين دو هم با نمايش
ضعيف ،از دور رقابتها ،حذف شدند و ماندند
كريم���ي و اكبري كه بايد براي مدال برنز ،به
پرداختند.
جدال با حريفان مي

د امامجمعه اهل سنت زاهدان در شورای شهر تهران
حضور مولوی عبدالحمی 

سرویس سیاسی – اجتماعی :مولوی عبدالحمید
امام جمعه اهل س���نت زاهدان به همراه جمعی،
با حضور در ش���ورای ش���هر تهران و در دیدار با
محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی ش���ورای شهر تهران  ،درگذشت آیت اهلل
حق شناس را تسلیت گفت.
مولوی عبدالحمید در این دیدار با تش���کر از
عملکرد یکسال گذشته شورا و شهرداری تهران گفت:
شورای اسالمی شهر تهران در این مدت تالش های
خوبی را در جهت توجه به عدالت اجتماعی و ارایه
خدمات بهینه به شهروندان تهرانی داشته است و البته
شهرداری تهران برای تحقق شفافیت و اداره مطلوب
شهر گام های مهمی را برداشته است.
وی تاکی���د کرد  :تهران معادل ایران کوچک
است و هر گونه توسعه و ارتقاء کمی و کیفی شهر
تهران الگویی برای همه شهرهای ایران و بالد اسالمی
خواهد بود و ارتقاء کیفیت زندگی و تحقق عدالت
مطالبه همه شهروندان ایرانی است.
های
مول���وی عبدالحمید با اش���اره به تالش
 :آقای
محمد جواد حق شناس برای اتحاد ملی گفت
حق شناس از شخصیت های معتدل خیرخواه نظام
و م���ردم و یکی از حلقه های اتصال حاکمیت با

همه ادیان  ،اقوام ایرانی و مذاهب اسالمی است و
قطعا رفتار ایش���ان الگوی مناسبی برای مسئوالن و
اندرکاران است.
دست
در ای���ن دیدار رئیس کمیس���یون فرهنگی و
اجتماعی ش���ورای اسالمی شهر تهران هم گفت :
شورا و شهرداری طی یک سال گذشته تالش خود

بزرگترین تهدید سالمت در آینده
سرطانهاست

رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران گفت :در آینده نزدیک بزرگترین
ها خواهد بود؛ هر چه امید به زندگی در کشور باالتر
تهدید سالمت بروز سرطان
برود شیوع سرطان افزایش خواهد داشت.
به گزارش فارس ،حسن ابوالقاسمی رئیس انجمن خون و سرطان کودکان
های کشور در مقابله با سرطان
ایران در خصوص نقاط ضعف و قوت برنامه
رود که
گفت :باید یک برنامه داشت و اینکه کشور در حال حاضر به سمتی می
گام اساسی و مهمی در پیشگیری از سرطان بردارد اما باید این مسائل به سمت
اجرایی شدن پیش برود.
ها خواهد
وی ادامه داد :در آینده نزدیک بزرگترین تهدید سالمت بروز سرطان
بود.هر چه امید به زندگی در کش���ور باالتر برود شیوع سرطان افزایش خواهد
داشت .منابعی که در بحث سالمت داریم باید بهینه استفاده شود و بتوانیم از این
منابع به سایر بیماران هم کمک کنیم .وی افزود :شاید مهمترین کاری که باید
انجام شود پیشگیری از سرطان و تشخیص زودرس است و قطعا باال بردن سطح
سواد سالمت مردم نقش مهمی در این کار خواهد داشت و این مردم هستند
ای از
توانند بخش عمده
که با تغییر سبک زندگی و دوری از عناصر خطرساز می
ها را کنترل و پیشگیری کنند.
سرطان
ابوالقاسمی تاکید کرد :بسیاری از سرطان ها اگر به موقع تشخیص داده
کند و خانواده
شوند به راحتی قابل درمان هستند اما وقتی این بیماری پیشرفت می
از آن بی اطالع اس���ت ،درمان بس���یار سخت خواهد شد و شاید شیمی درمانی
هم کارساز نباشد .وی در پایان گفت :ما هنوز در مجموعه بهداشت و درمان
خواهد برود
کشور فاصله بین تشخیص و درمان زیاد است ،یعنی کسی که می
آزمایشگاه و کارهای تشخیصی انجام دهد ،این موارد تحت پوشش بیمه نیست
ها و پزشک باعث چندین بار رفت و آمد بیمار
یا این ناهماهنگی بین آزمایشگاه
ش���ود که همین امر باعث تاخیر در ش���روع درمان خواهد شد که الزم است
می
برای حل آن یک سیستم نظام مند ایجاد شود.

دکترظریف  :شمار نیروهای پاکستانی
در مرز مشترک با ایران افزایش مییابد

بقیه از صفحه 2
وی اف���زود :در این س���فر
فرمانده نیروی زمینی سپاه موضوع
اقدام گروهک های تروریستی در
ربودن  12ت���ن از مرزبانان بومی
مستقر در پاس���گاه مرزی منطقه
میرجاوه از داخل خاک پاکستان و
های
تالش برای آزادی آنان و راه
دستیابی به اقدامات مشترک و قاطع
ضد پدیده تروریس���م و تضمین
امنیت پای���دار مرزی رابا مقامات
نظامی و امنیتی این کش���ور دنبال
خواهد کرد.

شده در سالمت
مرزبانان ربوده
کاملند
مدی���رکل امور مرزی وزارت
کش���ور اعالم کرد ک���ه مرزبانان
شده در سالمت کاملند.
ربوده
به گزارش ایس���نا ،حیدری
افزود :مرزبانان ربوده شده در اختیار
ها
تروریستیهستندوپیگیری
گروهک
برای آزادی این عزیزان به صورت
مستمر ادامه دارد.
وی ادامه داد :دولت پاکستان
عزم جدی برای همکاری با جمهوری
اسالمی در این زمینه دارد.
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در همين اثنا خبري رسيد مبني بر اينكه
متوليان وزارت ورزش و جوانان و همچنين
كميته ملي المپي���ك از انصراف خادم براي
ي
عضويت در هيأت رئيسه اتحاديه جهاني كشت 

اطالعي ك���رده و از آن جهت كه
اظه���ار بي
ي ايران ،از دست رفته
كرسي مهمي براي كشت 
اند تا پس از بازگشت
ت درخواست كرده
اس 
اي
رسول خادم از مسابقات جهاني ،در جلسه
مشترك مشكالت يكس���اله اخير كشتي را
بررسي كنند.
گالیه متوليان ورزش از انصراف خادم در
افتد كه وي از مدتها قبل اعالم
حالي اتفاق مي
كرده بود از اين سمت استعفا کرده است ،لذا
شود كه چگونه از اين
اين س���ؤال مطرح مي
اند؟
اطالع بوده
ماجرا ،بي
در ه���ر حال بعيد نيس���ت كه ناكامي
كار در مسابقات جهاني،
گيران آزاد
كش���تي
فرصتي شده است تا متوليان ورزش از عملكرد

 ۵۰۰میلیون دالر پول دارو
«نشاندار» میشود

را برای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان داشته است و
ما همچنان بر عهد خود با مردم پایبندیم.
وی ب���ا قدردانی از مواضع مولوی عبدالحمید
در ادوار انتخابات گفت  :نقش مش���ارکت مردم در
جمهوری اسالمی به عنوان یک اصل شناخته شده و
پایه مورد تاکید قانون اساسی و احترام است.

رئیس سازمان غذا و دارو ،از «نشان دار» شدن بودجه ۵۰۰میلیون دالری
برای پرداخت مطالبات شرکت های دارویی خبر داد و گفت :امیدواریم تا
آخر آبان ،این پول به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی برسد.
به گزارش مهر ،غالمرضا اصغری در گفتگوی تلویزیونی ،به جزئیات
اختصاص  ۵۰۰میلیون دالر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای دارو،
ها و
های دارویی از بیمه
اشاره کرد و افزود :مطالبات داروخانه ها و شرکت
ها
دانشگاه های علوم پزشکی ،تاثیر مستقیم بر زنجیره تامین دارو دارد .مدت
بود که صنعت داروسازی کشور از کمبود نقدینگی رنج می برد و شرایط
سختی را تجربه می کرد.
وی با اعالم اینکه ۹۷درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید
و تامین می شود ،گفت :بخشی از شرکت های دارویی به رغم تخصیص
ارز ۴۲۰۰تومانی ،اما امکان تامین مواد اولیه دارویی را نداشتند.
اصغری با اشاره به طلب ۴۰۰۰میلیارد تومانی شرکت های دارویی از
مجموعه های ارائه دهنده خدمات سالمت ،افزود :پرداخت این ۵۰۰میلیون
دالر از آبان شروع خواهد شد و امیدواریم در پایان همان ماه بتوانیم مطالبات
شرکت های دارویی را داده باشیم.
معاون وزیر بهداش���ت ،بر «نشان دار» ش���دن ۵۰۰میلیون دالر برای
پرداخت مطالبات ش���رکت های دارویی تاکید کرد و گفت :دانشگاه های
علوم پزشکی حق ندارند این پول را جای دیگری هزینه کنند و ما نظارت
خواهیم داشت.

قبال وجود داشت؛ اما از زمانی که
س���امانه یکپارچه معاینه فنی ایران
(س���یمفا) به وجود آمد به عبارتی
همه مراکز معاینه فنی به این سامانه
و س���رور مرکزی متصل شدند و
با این ش���یوه مشخصات و عمده
تخلفات قابل شناسایی است و در
توان گفت میزان خطاها
حقیقت می
کنیم
به حداقل رسیده اما ادعا نمی
که صفر شده است.
وی در ادام���ه به وضع معاینه
فنی جعلی اش���اره کرد و افزود:
شد که برگه
های قبل شنیده می
سال
معاین���ه فنی مقابل خانه متقاضیان
هم خرید و فروش می ش���ود؛ اما
اکنون این موضوع وجود ندارد و
یا حتی اگر هم هس���ت به واسطه
خواند
هایی که پالک را می
دوربین
معاینه فنی جعلی تش���خیص داده
شود و جریمه اعمال می شود .به
می
عبارت دیگر دوربین پالک خودرو
خواند و در پایگاه اطالعات
را می

 15مرک���ز معاینه فنی وجود دارد
ک���ه اگر خطوط آنها را با یکدیگر
جمع کنیم بیش از  40خط وجود
دارد که به ش���هروندان سرویس
ترین شهر
دهند .همچنین فعال
می
در ح���وزه معاینه فنی با توجه به
تعداد خودروها ،شهر تهران است
و ب���ه دلیل بح���ث آلودگی هوا
وارونگ���ی هوا تاکید ما هم بر این
ش���هر است؛ البته بعد از آن تاکید
بر شهرهای مشهد ،اصفهان و تبریز
است .همچنین بعد از این شهرها،
شهر اراک حائز اهمیت است که البته
اعتقاد داریم منشاء آلودگی هوای
اراک ،صنعتی است.
محمدیان گف���ت :تاکیدمان
بیش���تر بر روی آلودگی ناشی از
اگزوز خودرو است به همین دلیل
طرحی مانند( LEZطرح کاهش)
ایم تا به واس���طه آن
را مطرح کرده
خودروه���ای دودزا و آالینده را به
حداقل برسانیم.

دارندگان معاینه فنی جعلی جریمه میشوند

سرویس سیاسی – اجتماعی:
مدیرکل حمل و نقل و ترافیک و
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک
شهرهای کش���ور با بیان این که
هایی که پالک
به واس���طه دوربین
خوان���د معاینه فنی جعلی
را می
شود و جریمه
تش���خیص داده می
اعمال می شود ،به دقت در معاینه
فنی اش���اره کرد و گفت :سازمان
حفاظت از محیط زیست به عنوان
ناظ���ر در قانون هوای پاک باید در
ه���ای مربوطه به ویژه
تمام بحث
های الزم را داشته
آالیندگی ،کنترل
باشد .
پوریا محمدیان یزدی در گفتگو
با ایسنا ،در پاسخ به این سئوال که
برخی از شهروندان تهرانی که قادر
ب���ه گذراندن معاینه فنی در تهران
های
نیستند برای اخذ آن به شهرستان
کنند  ،آیا برای
اطراف مراجعه می
این موضوع تدابیری اندیشیده شده
اس���ت یا خیر؟ افزود :این مباحث

شود و
معاینه فنی معتبر بررسی می
اگر اطالعات آنجا نباش���د خودرو
روزی  50ه���زار توم���ان جریمه
خواهد شد.
دبیر شورای عالی هماهنگی
ترافیک ش���هرهای کشور در ادامه
تاکید ک���رد :در خصوص دقت
در معاینه فنی ،س���ازمان حفاظت
از محیط زیس���ت به عنوان ناظر
در قان���ون هوای پ���اک باید در
های مربوطه خصوصا
همه بحث
های الزم را داشته
آالیندگی ،کنترل
باشد .البته ما هم ابزارهای اجرایی را
ایم به عبارت
در اختیارشان گذاشته
دیگر سامانه سیمفا در اختیار سازمان
حفاظت از محیط زیست است؛ البته
گوییم به واسطه سامانه یکپارچه
می
معاینه فنی خطاها کم شده است اما
های
های مربوطه باید نظارت
دستگاه
الزم را داشته باشند تا این موضوع
به حداقل ممکن برسد.
وی اف���زود :در تهران حدود

بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات تدوین شد

بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از
صادرات تدوین شده و از همه ظرفیت ها برای
تقویت بخش تولید و رونق صادرات اس���تفاده
می شود.
فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران تاکید
کرد :دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت
و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید
تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابالغ شده که
در مقایسه با دستورالعمل قبلی ،تسهیالت گمرکی
برای ورود موقت کاال و استرداد حقوق ورودی
با هدف حمایت از تولید و صادرات در  17بند
افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومي گمرک جمهوری
هایی که به صورت
اسالمی ایران ،به گفته وی ،کاال
شوند ،مشمول
ورود موقت به کش���ور وارد می
ضوابط ثبت سفارش نیستند .همچنین اگر کاالی
صادراتی با تش���خیص گمرک و وزارت صنعت،
معدن و تجارت از محل کاالی ورود موقت تولید
ش���ده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت

ورود موقت کاالها دریافت نکنند ،مشمول هیچ
یک از محدودیت ها و موانع صادراتی نیست که
این مصوبه ابالغ شده است.
عس���گری با اشاره به اینکه محدودیت ها
در شیوه نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده
و گمرک بر اس���اس اهداف از پیش اعالم شده
ب���رای حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام
برداش���ته است ،در تشریح بخشی از تسهیالت
جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات
بر اساس ماده  51قانون امور گمرکی خاطرنشان
کرد :در ش���یوه نامه قبلی اختیار صدور و تمدید
مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات
اجرایی کش���ور تفویض شده بود ،در حالی که
در دس���تورالعمل اخیر این اختیار به همه ناظران
و مدیران گمرکات مراکز استان ها تفویض شده
است.
وی گس���ترده تر ش���دن دامنه کاالها را در
تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن برشمرد
و گفت :مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در

بیرانوند :مدیون پرسپولیس��م و از ماندن پش��یمان
نیستم
ب���ان تی���م فوتبال
دروازه
پرس���پولیس با بیان اینکه دلیل
موفقیت این تیم در بازی رفت با
السد سازماندهی خوب بوده است،
گفت :هرچه داریم برای قهرمانی
گذاریم.
در آسیا می
به گ���زارش خبرنگار مهر،
علیرضا بیرانوند در گفتگو با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
درباره شرایط پرسپولیس برای بازی برگشت با السد قطر
گفت :بعد از جام جهانی روسیه ما چهار ،پنج بازیکن خود
را از دس���ت دادیم .به خاطر محرومیت از نقل و انتقاالت
نتوانستیم بازیکن جدیدی هم بگیریم.در دو سال گذشته با
پرس���پولیس عنوان قهرمانی را به دست آوردم .مدیون این
تیم هستم و در پرسپولیس ماندم تا در لیگ قهرمانان هم
حضور یابم چون نمی خواستم باشگاه را در شرایط سخت
ترک کنم.
دروازه بان تیم فوتبال پرس���پولیس تاکید کرد :به هیچ
عنوان از ماندن در پرسپولیس پشیمان نیستم .ما االن در بین
چهار تیم برتر آس���یا هستیم و شانس زیادی برای صعود
به فینال داریم.بیرانوند با اشاره به دیدار رفت با السد قطر
تصریح کرد :ما در بازی رفت پیروز شدیم چون به خوبی
سازماندهی شده بودیم .شک ندارم که بازی دوم ،دیدار سختی
خواهد بود.باید تماشاگرانمان را خوشحال کنیم.بیرانوند درباره
شانس پرسپولیس برای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا یادآور
شد :قهرمانی در آسیا کار سختی است ولی هرچه که داریم
گذاریم تا به این هدف برسیم.
می
سرمربی السد قطر :می خواهیم به فینال برویم
سرمربی تیم فوتبال السد قطر
با بیان اینکه تیمش بازی بزرگ و
سختی با پرسپولیس در پیش دارد
ایم
گفت :شک نکنید به تهران آمده
که به فینال صعود کنیم.
ب���ه گزارش خبرن���گار مهر
اسوالدو فریرا گفت :ما بازی سخت
و بزرگی با پرسپولیس در پیش داریم.بازی های قبلی با این
متفاوت بود .برای این بازی انگیزه زیادی برای بردن داریم.
می خواهیم به فینال برسیم .برای بازی در جو آزادی آماده
هس���تیم .امکان دارد در همین ورزشگاه حتی بهتر از بازی
اول خود باشیم .وی ادامه داد :انتظار داریم داوران در سطح
باالیی باشند و مشکلی پیش نیاید.فریرا تصریح کرد :می دانیم
که پرسپولیس دو شانس دارد ولی ما یک شانس داریم .باید
برنده باشیم ولی آنها با تساوی هم می توانند صعود کنند.
وقتی بازی شروع می شود نباید به چیز دیگری فکر کرد.
فقط یک راه داریم و آنهم بردن اس���ت .اگر شما جای من
بودید چه کار می کردید؟

شیوه نامه قبلی سه ماه در نظر گرفته شده بود که
به دلیل حمایت از واحدهای تولیدی و تس���هیل
جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ،مهلت استفاده
از مجوز ورود موقت طی دس���تورالعمل اخیر به
چهار ماه افزایش یافته و در صورت درخواست
ذینفع ،مهلت اش���اره شده دو ماه دیگر هم قابل
تمدید است.
رئیس کل گمرک ایران اظهار داش���ت :با
الکترونیک ش���دن مراحل مختلف تش���ریفات
ص���ادرات کاال در گمرک ،عملیات صادرات در
بستر الکترونیک و به صورت دور اظهاری انجام
وی ادامه داد :صادرکننده پس از اظهار
گی���رد.
می
کاالی خ���ود به صورت الکترونیک ،ارزیابی کاال
در محل را از گمرک درخواست می کند و بدون
مراجعه حضوری ،مراحل تشریفات صادرات انجام
می شود.
همچنی���ن در صورت نی���از به مجوزهای
م���وردی ،مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد
شود.
مجازی انجام می

كشتي انتقاد كنند بخصوص كه طي چند ماه
گذشته به طرق مختلف ،بارها اعالم شد كه
ش���ود
توجه و حمايت الزم از كش���تي نمي
ي آن طرف
بنابراين امروز هم ش���رايطي برا 
گالیه خود را در
ها پيش آمده است تا 
ميزي
اين فضا ،مطرح كنند.
مسابقات كشتي آزاد كه ديروز به پايان
رسيد و مسابقات جهاني كشتي فرنگي آغاز
كاران،
آل فرنگي
گيري ايده
شود .قطع ًا نتيجه
مي
تواند شرايط را براي كشتي تعديل كند وگرنه
مي
چنانچه كشتي فرنگي هم راه كشتي آزاد را برود،
دور از انتظار نيست كه متوليان وزارت ورزش
هاي
و همچنين كميته ملي المپيك نارضايتي
آشكار خود را از كشتي ،نشان دهند.
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لوپتگی :نمی دانم در نوکمپ مربی رئال هستم یا خیر
جول���ن لوپتگی به ادعای رس���انه های
اسپانیایی ،آخرین روزهای حضورش در رئال
را پشت س���ر می گذارد.به گزارش "ورزش
س���ه" ،نتایح ضعیف رئال در یک ماه گذشته
باعث شده تا لوپتگی روز به روز به درب های
خروجی رئال نزدیک تر ش���ود .شکست برابر
تر
لوانته نیز اوضاع برای او و تیمش را وخیم
ها حاال خود را برای بازی با
کرد .کهکش���انی
ویکتوریا پلژن در هفته سوم لیگ قهرمانان آماده می کنند .لوپتگی در پاسخ
به سوالی در مورد اینکه در ال کالسیکو نیز مربی رئال خواهد بود یا خیر
گفت :فعال مربی رئال هستم .اینجا روبروی شما با پیراهن باشگاه نشسته ام
و در حال حاضر نمی توانم چیزی به غیر از این را تایید کنم .مربی رئال
برابر ویکتوریا خواهم بود ولی در مورد آینده و اینکه هفته بعد در نوکمپ
هم حاضر خواهم بود،یا خیر ،نمی توانم چیزی به شما بگویم.
نیمار هرگز به بارسلونا بازنخواهد گشت
رییس باشگاه بارسلونا هرگونه شایعه ای در رابطه با بازگشت مهاجم
برزیلی به این تیم را رد کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،خوسپ
ماریا بارتومئو در یک مصاحبه با رادیو کاتالونیا در مورد بازگشت دوباره نیمار
به بارسلونا صحبت کرد .رییس باشگاه تیم کاتاالنی گفت :نیمار به بارسا باز
ای برای بازگشت ندارد .هیچ
گردد و برنامه
نخواهد گشت .او به این تیم برنمی
تماس و جلسه ای در کار نبوده است .دوست نداریم سراغ بازیکنانی برویم
که پیش از این مبلغ بند آزاد سازی شان پرداخت شده است.
آمار خیره کننده رونالدو در گلزنی
مهاجم پرتغالی یوونتوس با  ۴۰۰گل بهترین
گلزن پنج لیگ برتر اروپا است.به گزارشایسناو
به نقل از آس ،کریستیانو رونالدو با گلزنی در دیدار
یوونتوس و جنوا (تساوی یک بر یک) توانست
یک رکورد جدید به ثبت برساند .مهاجم پرتغالی
تک گل تیمش را در این دیدار به ثمر رساند تا
نخس����تین بازیکن در تاریخ باشد که  ۴۰۰گل در
پنج لیگ برتر اروپا (اسپانیا ،انگلیس ،ایتالیا ،آلمان
و فرانسه) به ثمر میرساند.بازیکن یوونتوس با وجود این که شروع خوبی در
سری  Aنداشت و نتوانست در سه بازی نخست خود با این تیم گلزنی کند
اکنون در شرایط خوبی به سر میبرد و دوباره به دوران اوج خود باز گشته
است .او در  ۹بازی پنج گل برای یوونتوس به ثمر رسانده است.
سرمربی اسپارتاک مسکو برکنار شد
باشگاه اسپارتاک مسکو ،قهرمان  10دوره
لیگ برتر فوتبال روسیه در بیانیه ای از برکناری
«ماسیمو کاررا» سرمربی ایتالیایی خود خبر داد.به
گزارش ایرنا ،خبرگزاری فرانسه نوشت :کاررا
که در نخس���تین فصل حضور روی نیمکت
اسپارتاک در سال  2017عنوان قهرمانی را برای
این تیم به ارمغان آورد؛ به دنبال شکست خانگی
 2 – 3مقابل آرسنال توال از سمت خود برکنار
شد.در بیانیه منتشر شده در تارنمای این باشگاه آمده است :هیات مدیره باشگاه
اسپارتاک تصمیم به برکناری کاررا گرفته است؛ از دستاوردهای کاررا برای
باشگاه کمال سپاسگزاری را داریم ،اما نتایج فصل گذشته ناامید کننده بود و
هیچ کدام از اهداف مورد نظر برآورده نشد.
زالتان به رئال مادرید ميآيد؟
بر اساس ادعای شبکه کوپه اسپانیا ،مهاجم
سوئدی در دسامبر به رئال مادرید خواهد پیوست.
به گزارشایسناوبه نقل از آس ،جدایی زالتان
ایبراهیموویچ از لیگ MLSبه احتمال فراوان اتفاق
خواهد افتاد .رئال مادرید كه در شرایط بدی به سر
برد ،قصد دارد در زمستان خط حمله خود را
می
تقویت کند .بر اساس ادعای مانولو الما در شبکه
کوپ���ه ،رئال مادرید به امضای قرارداد با مهاجم
سوئدی عالقمند است.نبودکریستیانو رونالدو در این فصل باعث شده است
که خط حمله تیم مادریدی دچار مشکل شود .تاکنون کریم بنزما ،ماریانو
دیاس ،گرت بیل و مارکو آسنسیو در  ۱۲بازی  ۱۸گل به ثمر رساندند و
رکورد هفت س���اعت ناکامی در گلزنی را به ثبت رساندند .در این شرایط
تواند بهترین گزینه برای تقویت این خط باشد.
ایبراهیموویچ می

به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی

تجلیل از خانواده شهید شیرودی در مجموعه ورزشی شهید کشوری

به مناسبت هفته ورزش و تربیت
های
بدنی ،جمعی از ورزشکاران رشته
آمادگی جس���مانی طی مراسمی در
مجموعه ورزشی شهید کشوری با
اهداء لوح تقدیر از خانواده ش���هید
شیرودی تجلیل کردند.
های
اکبر مالکی ،سرمربی ورزش
آمادگی جس���مانی این مجموعه در
حاشیه این مراسم در گفت و گو با
ها
خبرنگار اطالعات با تقدیر از تالش
و خدمات خانم دکتر شیرودی فرزند
شهید شیرودی گفت :با همت خانم
دکتر شیرودی و مدیریت ایشان در
های
مجموعه شهید کشوری فعالیت
گس���ترده ای بخصوص در ورزش
بانوان در راستای سالمت محوری
جامعه انجام شده و می شود.
وی با اشاره به اینکه از خدمات
این مجموعه از سال  1364تاکنون
افزون بر 60هزارنفر در جهت ارتقاء
مند
سالمت روح و جسم خود بهره
شده اند ،افزود :در شرایطی که زندگی

ماشینی سالمتی جسمانی و روانی
افراد جامعه را تهدید می کند ،برنامه
های ورزشی این مجموعه در ایجاد
فضای ش���اد و سالم در میان افراد
اس���تفاده کننده از خدمات آن بسیار
موثر بوده است.
بهگفتهمالکیازخدماتمجموعه

شهید کشوری اقشار مختلف از جمله
وزرا ،نمایندگان مجلس ،روحانیون،
پزشکان و مهندسان بنام کشور استفاده
هایآمادگی
کنندومدیریتورزش
می
جسمانی این مجموعه به عهده باشگاه
فرهنگی – ورزشی جاویدان است.
های
وی همچنی���ن از تالش

هیات مدیره این باش���گاه از جمله
آقایان ضراب���ی ،فنایی ،نقره کار و
سایر اعضای این هیات تشکر کرد و
گفت :ورزش های آمادگی جسمانی
با مربیگری بابک مالکی بطور مداوم
طب���ق برنامه در این مجموعه انجام
می شود.

وزیر بهداشت :سرانه مصرف لبنیات در کشور پایین است

وزیر بهداش���ت با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ
مردم در حوزه مصرف لبنیات ،گفت :باید مردم را به
استفاده از لبنیات تشویق و قوانین و مقررات را هم در
این حوزه آسان کنیم.
به گزارشایس���نا ،دکتر سید حسن هاشمی در

همایش "غذای سالم ،لبنیات سالم" در پیامی ویدیویی
گفت :امیدوارم که این همایش شروعی برای مصرف
لبنیات بیش���تر توسط مردم به ویژه برای کودکان و
دانشآموزان شود .گر چه همه ایرانیان باید به این موضوع
توجه داشته باشند .متاسفانه مصرف سرانه مواد لبنی ما در

بین کشورهای جهان و حتی منطقه بسیار پایین است.وی
با تاکید بر اهمیت توسعه حوزه لبنیات در کشور ،گفت:
البته این کار تنها بر عهده من نیست و مهمترین کمکی
که میتوانیم انجام دهیم تشویق مردم به استفاده از لبنیات
و سهل کردن قوانین و مقررات است.
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 - 1ﺗﺼﺎ�ﻳﺮ �ﺳﺎﺳ���ﻨﺎﻣﻪ ��ﮔﻬﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ � ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ � �ﺧﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� � ﺗﻐﻴﻴﺮ��
ﻣﻨﺪ�� �� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﺳﻤﻰ
 -2ﻓﻬﺮﺳ���ﺖ ﺳﻮ�ﺑﻖ ﻛﺎ�ﻫﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� � �� ﺣﺎ� �ﻧﺠﺎ� � ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ
ﮔﻮ�ﻫﻰ � �ﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ �� ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ� ﻗﺒﻠﻰ � ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪ��� � �ﻃﻼﻋﺎ� ﻻ�� ﻛﻪ �� ���ﻳﺎﺑﻰ
ﺗﻮ�ﻧﻤﻨﺪ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� .
��� -3ﺋﻪ ﮔﺮ�� ﻣﺎﻟﻰ ﺷ���ﺮﻛﺖ � ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴ���ﺎ� ﻗﺮ�����ﻫﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﺷ���ﺪ� �ﮔﻮ�ﻫﻰ
�����ﻓﺰ��� �ﻛﭙﻰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﺧﺬ ﺷﺪ� ﻃﻰ ﻳﻜﺴﺎ� ﮔﺬﺷﺘﻪ
 -4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮ�ﻫﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎ� ﻣﺆ�ﻳﺎ� ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ) ﻛﺪ �ﻗﺘﺼﺎ�� ( � ���ﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳ���ﻪ ﻣﻠﻰ �
ﻧﺸﺎﻧﻰ � ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ � ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎ� .

 -5ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ � ﻛﺎ�� ﻣﻠﻰ ) ﭘﺸﺖ � �� ( ﺻﺎﺣﺒﺎ� �ﻣﻀﺎ� ﻣﺠﺎ� .
��� -6ﺋﻪ ﮔﻮ�ﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻳﻤﻨﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ﻣﺮﺗﺒ���ﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ����� ﻛﺎ��
�ﻓﺎ� � �ﻣﻮ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻰ .
��� -7ﺋﻪ ﮔﻮ�ﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ � ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻣﺮ�ﺟﻊ �ﻳﺼﻼ� .
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺪ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮ�� � ﻳﺎ ﻧﺎ ﻗﺺ ���ﺋﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ .
�( ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ :
-1ﻣﻬﻠﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺧﺮﻳﺪ � ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ
�� ﺗﺎ�ﻳﺦ ��� �ﮔﻬﻰ ﻟﻐﺎﻳﺖ  97/08/06ﻣﻰ ﺑﺎﺷ���ﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻛﺖ
ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ��ﺣﺪ �ﻣﻮ� ﺣﻘﻮﻗﻰ � ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ �� ﺳ���ﺎﻳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ � ﻳﺎ �ﻓﺘﺮ
ﺗﻬﺮ�� ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 -2ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻣﺒﻠ���ﻎ � 500/000ﻳﺎ� ﻗﺎﺑﻞ ���ﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ�
ﺳ���ﻴﺒﺎ 0105763780000ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳ���ﻪ ���ﻳﺰ  280598ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻰ
ﺷﺎ�ﻧﺪ.
 -3ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ  ) 1/000/000/000/ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ( �ﻳﺎ� ﻗﺎﺑﻞ
���ﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ� ﺻﺪ� �ﻻﺷﺎ�� � ﻳﺎ ���ﺋﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻰ � ﻳﺎ
���ﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳ���ﻪ ﻣﺎ� ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎ�ﻧﺪ ) ���ﺋﻪ ﭼﻚ
ﺷﺮﻛﺘﻰ � ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻮ�� ﻗﺒﻮ� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪﺑﻮ� (.
-4ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺗﻮ�� ﻓﻨﻰ � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳﺰ� � ﻣﺎﻟﻰ ﻻ�� ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ�
ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ﻳﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮ����� �� ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮ��� � ﺿﻮ�ﺑﻂ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -5ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ� ��� �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� .
ﻣﺪ��� �ﺧﺬ ﺷﺪ� �� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻮ�� ���ﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ � ﺷﺮﻛﺖ �� �� � ﻳﺎ ﻗﺒﻮ�
ﻫﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﺑﺪ�� �ﻧﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎ� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺷﺎزﻧﺪ

