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والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - تهران

رقابت آسیایی ها برای رسیدن به انتخابی المپیک
یادبود شهید مدافع حرم سیدحسین رئیسیایران با ترکیب اصلی به مصاف حریفان خود می رود

شهادت سرآغاز پایندگی است
فردا ســومین سالگرد شــهادت شهید 
مدافع حرم سیدحسین رئیسی است. معلم 
بازنشسته ای که متولد 1346 شهرستان بابل 
بود. وی در دوران هشــت سال دفاع مقدس 
در جبهه های دفــاع از حق در مقابل باطل 
حاضر شــد و به مقام جانبازی رســید، اما 
سرانجام 22 شهریور سال 1395 شهادت را 

در راه دفاع از حرم حضرت زینب)س( در منطقه خان طومان سوریه یافت. شهید 
مدافع حرم سیدحسین رئیســی در بخش هایی از وصیت نامه اش نوشته است: 
شهادت مرگ نیست، رسالت است، رفتن نیست، جاودانه ماندن است، جان دادن 
نیست، جان یافتن است، سکوت نیست بلکه فریاد است. آری؛ شهادت سرآغاز 
پایندگی اســت... و اما درباره حجاب؛ بدانید که با بدحجابی دل مادرم، حضرت 
زهرا)س( را به درد می آورید و همچنین دل موالیمان صاحب الزمان)عج( را... و 
اما خطابم به مسئولین امور مملکتی؛ این خون شهداست که شما را به این مقام 
و منزلت رسانده است؛ وای بر شما اگر در کار این مردم ذره ای کوتاهی کنید. و ای 
شــیعه امیرالمؤمنین)ع(! هرگاه کسی قصد ظلم بر مردم را دارد و یا از موقعیت 
خود سوءاستفاده می کند و حق مظلوم را پایمال می کند، شما را به خدا سوگند 
حق مظلوم را از ظالم بستانید و او را سر جایش بنشانید تا درس عبرتی برای بقیه 
ظالمین و خائنین شود و نگذارید این گروه، اهداف این انقالب را پایمال کنند و 
جایگاه آن را تضعیف کنند. و در آخر دوباره تأکید می کنم رهبر عزیزمان را تنها 

نگذارید و دنباله رو خط والیت باشید.

حدیث دشت عشق
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پنج  شنبه ۲۱ شهریور ۱۳9۸ 
۱۲ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲۸۰

بیرانوند به کمیته انضباطی احضار شد 
کمیته انضباطی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که علیرضا بیرانوند می بایست 
پیرو ابالغیه ارســالی روز شــنبه آینده جهت ادای پاره ای توضیحات در کمیته 
انضباطی حاضر شود. بیرانوند بعد از بازی پرسپولیس و تراکتور در تبریز با حرکت 
دست خود نسبت به هواداران تبریزی واکنش نشان داد که همین موضوع حواشی 

زیادی را در چند وقت اخیر ایجاد کرد.
بازتاب درخشش انصاری فرد در روزنامه قطری 

تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر توانست در دیدار 
برابر هنگ کنگ به پیروزی برسد. شاگردان ویلموتس در این دیدار با دو گل به 
پیروزی رســیدند تا گام نخست را محکم بردارند. کریم انصاری فرد توانست گل 
دوم ایران را در این بازی به ثمر رساند. روزنامه استاد الدوحه قطر با آوردن عکسی 
از انصاری فرد با پیراهن السیلیه نوشت که انصاری فرد با گلی که به ثمر رساند در 
پیروزی ایران نقش داشت. کریم انصاری فرد در تابستان به السیلیه قطر پیوست و 

در دیدار نخست خود هم در لیگ ستارگان قطر موفق به گلزنی شد.
احمدزاده رسما سرمربی ملوان شد 

پس از انتخاب شدن پژمان نوری و مازیار زارع به عنوان مالکان جدید باشگاه 
ملوان، محمد احمدزاده با حضور در محل باشگاه ملوان، با عقد قراردادی به طور 
رسمی سرمربی تیم ملوان بندرانزلی شــد. احمدزاده پس  از علی لطیفی و آرتا 

منهاجی، سومین سرمربی فصل ملوان در لیگ یک است.
۱6 گل، فاصله جدید رونالدو با علی دایی 

کریستیانو رونالدو، ستاره بزرگ فوتبال پرتغال سه شنبه شب در دیدار تیم 
ملی کشورش مقابل لیتوانی در مقدماتی یورو 2۰2۰ خوش درخشید و در جریان 
پیروزی 5-1 پرتغالی ها چهار گل از گلهای تیم ملی کشورش را وارد دروازه حریف 
کرد. رونالدو با این گلها حاال تعداد کل گلهای ملی خود را به عدد 93 رسانده و به 
عنوان بهترین گلزن ملی تاریخ اروپا به رکورد جهانی علی دایی نزدیک می شود. 
علی دایی، ســتاره پیشین فوتبال کشورمان در حال حاضر با 1۰9 گل زده ملی 
در صدر فهرســت بهترین گلزنان ملی تاریخ فوتبال قرار دارد ولی رونالدو با این 
گلها حاال 93 امتیازی شــده و با زدن 16 گل ملی دیگر می تواند به رکورد علی 

دایی برسد.
شکست تیم ملی جوانان مقابل اندونزی

تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دومین دیدار خود در اندونزی به مصاف تیم 
میزبان رفت که بازی با یک گل به سود اندونزی پایان یافت. تیم ملی جوانان ایران 

در بازی اول خود مقابل اندونزی به برتری 4 بر 2 دست یافته بود.
خطر حذف از آسیا در کمین استقالل 

باشگاه استقالل قرار بود طبق مهلتی که کمیته بدوی صدور مجوز سازمان 
لیــگ داده بود، بدهی های خود را تعیین تکلیف کند. در همین راســتا، اعضای 
هیئت مدیره و امیرحســین فتحی، مدیرعامل باشگاه استقالل در اظهارات خود 
تأکیــد کرده بودند که پیگیر این موضوع بوده و اجازه نخواهند داد که باشــگاه 
استقالل با مشکلی مواجه و از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شود. پیگیری 
خبرگزاری تسنیم اما نشان می دهد که باشگاه استقالل هنوز با طلبکارانش تسویه 
حســاب نکرده یا توافقی برای پرداخت بدهی ها صورت نداده است. ضمن اینکه 
پولی که در حســاب باشگاه بود، به جای اینکه صرف تسویه حساب با طلبکاران 
شــود، به بازیکنان فعلی داده شده است تا بخشــی از رقم قراردادشان پرداخت 
شــود. این روزها مدیرعامل استقالل هم برای ســفر شخصی راهی دبی شده و 
این در حالی است که باشگاه استقالل تا دیروز چهارشنبه فرصت داشت، تکلیف 
بدهی های خود را مشــخص کند. کنفدراســیون فوتبال آسیا تا 31 آگوست به 
باشــگاه های ایرانی مهلت داده بود تکلیف بدهی های خود را مشخص کنند که 
فدراسیون فوتبال و کمیته بدوی چند روز دیگر نیز به باشگاه ها فرصت دادند. با 
این شــرایط، مشخص نیست که سرنوشت استقالل برای حضور در فصل آینده 

لیگ قهرمانان آسیا چه خواهد شد.
انتقاد ویسی از شرایط شاهین شهرداری بوشهر 

عبداهلل ویسی سرمربی شاهین بوشهر درباره شرایط تیمش گفت: با شرایط 
مناســبی مواجه نیستیم و هنوز انرژی ام را صرف این می کنم که بازیکن ما کجا 
می خوابد، زمین تمرین ما کجاســت و وضعیت بدهی های باشگاه چگونه است، 
وگرنه هر تیمی مشکل فنی دارد که حل می شود. زیرساخت های ما خوب نیست 
و انرژی ما را می گیرد. نمی دانم می خواهند من را اذیت کنند یا تیمم را. شــاید 

می خواهند آزارم بدهند تا از این تیم بروم. هیچ مربی چنین شرایطی ندارد. 
سعیدی: کمک به تیم امید کمتر از دوره های قبل نخواهد بود 
سعیدی دبیر کمیته ملی المپیک در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: 
ما هنوز به فدراســیون فوتبال واریزی نداشتیم اما کلیت کمک به تیم امید در 
هیئت اجرایی تصویب شــده و ان شــااهلل در تخصیص بودجه در مرحله بعد به 
فدراسیون ها، تیم امید نیز مد نظر قرار می گیرد. مبلغ واریزی برای تیم امید پس از 
دریافت بودجه از خزانه دولت مشخص خواهد شد ولی آنچه مسلم است این است 

که از دوره های قبل کمتر نخواهد بود.

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران بامداد پنجشنبه برای حضور در رقابت های جهانی و گزینشی المپیک 
راهی قزاقستان خواهند شد.

شاگردان محمد بنا که آخرین اردوی آماده سازی خود برای حضور در رقابت های جهانی را پشت سر گذاشته اند، صبح 
امروز راهی شهر نورسلطان قزاقستان خواهند شد تا در بزرگترین آوردگاه کشتی جهان در سال 2۰19 به میدان بروند.

تیم جوان اما باانگیزه و پرامید کشــتی فرنگی ایران در حالی راهی این مســابقات خواهد شد که علیرضا دبیر و حمید 
سوریان، رئیس و نایب رئیس فدراسیون کشتی نیز همراه با فرنگی کاران به قزاقستان خواهند رفت.

پویا ناصرپور در 55 کیلوگرم، علیرضا نجاتی در 6۰ کیلوگرم، میثم دلخانی در 63 کیلوگرم، حامد تاب در 6۷ کیلوگرم، 
امین کاویانی نژاد در ۷2 کیلوگرم، محمدعلی گرایی در ۷۷ کیلوگرم، سعید عبدولی در ۸2 کیلوگرم، رامین طاهری در ۸۷ 
کیلوگرم و محمدهادی ساروی در 9۷ کیلوگرم و امیر قاسمی منجزی در 13۰ کیلوگرم ، 1۰ فرنگی کار ایران در رقابت های 
جهانی خواهند بود که باید برای کسب بهترین نتیجه در قزاقستان و کسب سهمیه در 6 وزن المپیکی به مصاف رقبای خود 

بروند.
برنامه مسابقات فرنگی کاران کشورمان به شرح زیر است:

شنبه و یکشنبه 23 و 24 شهریورماه: مسابقات اوزان 55، 63، ۷2 و ۸2 کیلوگرم
یکشنبه و دوشنبه 24 و 25 شهریورماه: مسابقات اوزان 6۷، ۸۷ و 9۷ کیلوگرم

دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 شهریورماه: مسابقات اوزان 6۰، ۷۷ و 13۰ کیلوگرم
این مسابقات از ساعت 11 تا 16 و 1۸ تا 21 برگزار می شود که ساعت 11 به وقت قزاقستان ساعت 9:3۰ به وقت ایران 

است. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان از 23 تا 31 شهریور در نورسلطان قزاقستان برگزار می شود.

سفر تیم ملی فرنگی کاران به قزاقستان برای حضور در رقابت های جهانی
سرمربی تیم ملی بسکتبال ابراز امیدواری کرد که با صعود تیمش به المپیک، امکانات بیشتری 

در اختیار تیم ملی قرار گیرد.
مهران شاهی طبع پس از موفقیت تیم ملی بسکتبال در کسب سهمیه المپیک 2۰2۰ در گفت و گویی اظهار 
داشــت: ما اگر با وجود 3 باخت در دور مقدماتی به المپیک رفتیم، به دلیل اختالف کم در شکســت ها بود. من 
قبول ندارم که با چاشنی شانس به المپیک رسیدیم. در بازی دیگر میان نیجریه و چین نماینده آفریقا برای ما که 
بازی نکرد، آنها خودشان می خواستند صعود کنند و برای خودشان بازی کردند و ما نیز برای خودمان به زمین 
رفتیم. به بچه ها گفته بودم باید با اختالف 16 پوئن ببریم و وقتی این اتفاق می افتد شانسی در آن دخیل نیست. 

بسکتبال همین است که شما نمی توانی چیزی را پیش بینی کنید. 
وی افزود: انتقادهایی که می شود قابل احترام است اما ما دفعات قبلی در جام جهانی حضور پیدا می کردیم 
که فقط باکیفیت باشیم. پیشرفت فقط در نتیجه نیست و قبال شما می دیدید که ما با 25 پوئن اختالف به اسپانیا 
می باختیم. در هر سیستم خط قرمزهایی وجود دارد. نمی توانم خیلی به آن اشاره کنم که چه کمبودهایی داشتیم 
اما حداقل این بود که بازی های تدارکاتی بیشتری انجام بدهیم. از توجیه کردن متنفرم اما اعتقاد دارم بچه های 
ما خیلی نتایج خوبی گرفتند. شاهین طبع در پایان یادآور شد: خواسته های ما برای المپیک مشخص است. قبال 
بارها درخواســت داشتیم اما کم توجهی شد. هیچ کدام از خواسته های من فردی نیست و همه می دانند دنبال 
چه چیزی هستیم. امیدوارم تا المپیک بتوانیم تغییراتی را ایجاد کنیم. باید لیگ منسجم و مرتب که هر تیمی 
5۰ الی 6۰ بازی انجام دهد داشته باشیم. اردوی تدارکاتی و بازی با تیم های بزرگ را می طلبیم تا بتوانیم نفرات 

باکیفیتی را داشته باشیم و به المپیک برویم.

شاهین طبع: امیدوارم تا المپیک تغییراتی را در بسکتبال ایجاد کنیم

توجه نکردن به نامه دیوان محاسبات کشور و همچنین وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون دوومیدانی را با چالش 
تازه ای مواجه کرده است.

دوره چهار ســاله ریاســت مجید کیهانی در فدراسیون دوومیدانی روز 15 شهریور ماه به پایان رسید، هر چند هنوز سرپرست 
فدراسیون معرفی نشده و کیهانی در فدراسیون حضور دارد. در ماه های اخیر سازمان بازرسی در این فدراسیون مثل سایر فدراسیون ها 

و ارگان ها مستقر شد و در کنار نهادهای نظارتی دیگر به بررسی مسائل مختلف پرداخت.
بر اساس اعالم خبرگزاری تسنیم، یکی از موارد مورد بررسی، حساب های فدراسیون بود که دیوان محاسبات آن را زیر ذره بین 
خود برد و به مسائلی خالف قانون نیز رسید. اکبر حیدری سرپرست گروه حسابرسی ورزشی در دیوان محاسبات، روز 15 اردیبهشت 
سال 9۷ در نامه ای به ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش اعالم کرد که دستگاه های مشمول ماده 29 قانون 

برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نیستند.
دیروز فرامرزیان درباره تخلف رخ داده در فدراســیون دوومیدانی گفت: بعد از دریافت نامه دیوان محاســبات در خصوص نحوه 
پرداخت پاداش به مدال آوران دوومیدانی در ســال 96 توســط این فدراســیون و برداشت ســود از پول واریز شده از سوی وزارت 
ورزش به حساب این فدراسیون، رئیس فدراسیون دوومیدانی را رسما به وزارتخانه دعوت کردیم تا در این زمینه پاسخگو باشد.. به 
رئیس فدراســیون دوومیدانی اعالم کردیم که اگر سود حاصله صرف ورزش شده است، مدارک را ارائه کند وگرنه سود را محاسبه و 
به حساب فدراسیون واریز کند. البته به او تاکید کردیم که پس از واریز باید پرینت آن را همراه با سایر مستندات به وزارت ورزش و 

جوانان ارسال کند که انجام این کار تا پایان سال مالی باید صورت بگیرد.

اتفاقات عجیب در دوومیدانی؛ دریافت سود از حساب های بانکی فدراسیون! 

فقدان مدرک تحصیلی
 مدرک تحصیلی اینجانب ســیده سحر کابلی فرزند سیدابراهیم
به شــماره شناســنامه 1325 صــادره از بابــل فارغ التحصیل 
کارشناســی مهندسی عمران- عمران به شــماره 25/18035 
مــورخ 1384/11/26 دانشــگاه مازندران از دانشــکده فنی و 

مهندسی نوشیروانی بابل مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری یکتا طالی سبز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 66۴ و شناسه ملی ۱۰۸6۰5۲۱۰5۰

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/04 محل شرکت در واحد ثبتی رفسنجان به 
آدرس شهرســتان رفســنجان، بخش مرکزی، شهر رفسنجان، بزرگراه آیت اهلل هاشــمی، خیابان »30متری«، 
بزرگراه آیت اهلل هاشــمی  رفســنجانی، پالک 0، غرفه 13، طبقه همکف کدپستی 7718897845 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.  شناسه آگهی:)5۷356۸(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان 

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه حکم به فروش اموال ذیل صادر گردیده است که اموال مذکور کارشناسی 
و طی مزایده به فروش می رسد. نظریه کارشناسی به شرح ذیل است: یک دستگاه وانت نیسان شماره 
انتظامی 752 الف 23 ایران 14 تیپ دی ایکس رنگ سفید تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 تعداد سیلندر 4 
ظرفیت 2500 کیلوگرم نوع سوخت بنزین کارکرد کیلومتر 0/2 وضعیت اطاق و شاسی سالم مستعمل 
وضعیت موتور خاموش وضعیت دستگاه انتقال نیرو آماده به کار سالم مستعمل وضعیت فرمان و سیستم 
تعلیق و جلوبندی آماده به کار سالم مستعمل و فاقد شماره گذاری می باشد توضیحات درب سمت چپ 
جلو و عقب و رکاب سمت چپ و ستون چپ و ستون سمت چپ آثار ترمیم شده از تصادف دارد گلگیر 
عقب راست و درب صندوق عقب خش دارد الستیک ها باالی 70 درصد و شیشه چراغ ها و آینه سالم و 
بیمه ماشین رویت نشد و فاقد باتری می باشد به ارزش کلی قیمت پایه کارشناسی 424/870/000 ریال 
برآورد می گردد. بدینوسیله به اطالع شرکت کنندگان در مزایده می رساند روز شنبه مورخه 1398/6/23 
راس ساعت 9 در دادگستری اندیمشک حاضر شوید طالبین جهت اطالع بیشتر می توانند در اوقات اداری 
به اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند. برنده مزایده کسی است که در مزایده باالترین قیمت را پیشنهاد 
ناحیه برنده در همان روز پرداخت گردد هزینه  از  از قیمت پیشنهادی  نماید ضمنا می بایست ده درصد 
نقل و انتقال و غیره برعهده برنده مزایده است مزایده راس ساعت 9 صبح روز موعود در محل اجرای 

احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک شروع و در راس ساعت دوازده همان روز خاتمه می یابد.
قاضی اجرای احکام دادگستری اندیمشک- رحیمی بهمنیاری

آگهی تغییرات شــرکت صنایع معدنی درسان صنعت 
رفسنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲9۸7 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳6۲۴695 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/24- 
اکتشــاف، اســتخراج،بهره برداری و فرآوری کلیــه موادمعدنی و صنعتی، 
واردات و صادرات مواد اولیه، ماشــین آالت،لوازم،تجهیزات و قطعات یدکی 
مــورد نیاز شــرکت و به طورکلی انجام هر نوع معامــالت مجاز مربوط به 
موضوع شــرکت به طور مستقل یا با مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 
داخلی و خارجی وتاســیس دفاترتجاری جهــت صادرات و واردات و توزیع 
موادمعدنی و صنعتی در هریک از کشــورهای خارج که منع قانونی نداشته 
باشد و در صورت لزوم کسب مجوز از مراجع ذیصالح- شرکت در مزایدات 
و مناقصات دولتی و غیردولتی- اخذ تســهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و 
موسســات مالی و اعتباری پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح،2- خرید 
و فروش انواع مصالح ســاختمانی و کاشی و ســرامیک به طور مستقل یا 
با مشــارکت با اشــخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی و اعطا و اخذ 
نمایندگی خرید و فروش کاشــی و سرامیک داخلی و خارجی،3- واردات و 
صادرات انواع کاشی و سرامیک و ایجاد شبکه بازرگانی به منظور گسترش 
فعالیت شــرکت، به موضــوع فعالیت الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصــالح گردید. در صورت ضرورت قانونی انجــام موضوعات فعالیت پس 
از اخذ مجوزهای الزم)ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
شناسه آگهی:)577943( پروانه فعالیت نمی باشد(  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان 

سرویس ورزشی-
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در شرایطی از روز 
جمعه به میزبانی تهران آغاز می شود که 8 تیم برتر این 
رقابت ها، جواز شرکت در مسابقات انتخابی المپیک را 

به دست می آورند.
بیستمین دوره مســابقات والیبال مردان قهرمانی آسیا 
از روز جمعه به میزبانی تهران شــروع خواهد شــد. این دوره 
از مســابقات با حضور 16 تیم برگزار می شــود و ۸ تیم برتر 
مســابقات جواز حضور در مرحلــه دوم انتخابی المپیک که 
آخرین شانس تیم ها برای شــرکت در آوردگاه بزرگ جهانی 

است به شمار می رود را به دست خواهند آورد.
مســابقات در چهار گــروه چهار تیمی برگزار می شــود 
و در پایــان مرحلــه گروهی دو تیم برتر هر گــروه به عنوان 
هشــت تیم برتر راهی مرحله بعد خواهند شد و عالوه بر آن 
 جواز شــرکت در مســابقات انتخابی المپیک را نیز به دست 

می آورند.
ملی پوشان والیبال ایران که در مرحله نخست رقابت های 
انتخابی المپیک با کسب دو پیروزی و یک شکست از راه یابی 
به المپیک بازماندند حاال با توجه به میزبانی تهران این شانس 
را دارند تا با صعود به جمع هشت تیم برتر خود را برای مرحله 
دوم رقابت های انتخابی المپیک که دی ماه به میزبانی چین 

برگزار می شود مهیا کنند.
شــاگردان ایگور کوالکوویچ در سال های 2۰11 و 2۰13 
دوبار جام قهرمانی را باالی ســر برده اند و حال در اندیشــه 
سومین قهرمانی در قاره کهن هستند. تیم ژاپن نیز با کسب 
9 دوره عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم مســابقات به شمار 
می رود که با توجه به میزبانی المپیک خیالشان برای حضور در 

المپیک آسوده است.
برنامه کامل روز نخست رقابت های قهرمانی آسیا

روز جمعه- سالن شماره ۱ آزادی
* ژاپن – هنگ کنگ )ساعت 1۰:3۰(

* قطر – استرالیا )ساعت 13:3۰(
* چین تایپه – تایلند )ساعت 16:۰۰(

* سریالنکا – ایران )ساعت 1۸:3۰(
روز جمعه سالن شماره ۲ فدراسیون والیبال

* کویت – اندونزی ) ساعت 1۰:3۰(
* عمان – چین )ساعت 13:3۰(

* هندوستان – قزاقستان ) ساعت 16:۰۰(
* پاکستان – کره جنوبی ) 1۸:3۰(

گروه بندی رقابت ها
گروه A: ایران- قطر- استرالیا- سریالنکا

 گروه B: ژاپن- هنگ کنگ- تایلند- چین تایپه
گروه C: عمان- چین- هندوستان- قزاقستان

گروه D: کویت- اندونزی- پاکستان- کره جنوبی

۱۴ ملی پوش والیبال 
اما در آستانه شروع مســابقات، با نظر ایگور کوالکوویچ، 
ســعید معروف، ســید محمد موســوی، امیر غفــور، میالد 
عبادی پور، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، علی شفیعی، علی اصغر 
مجرد، مســعود غالمی، جواد کریمی، امیرحسین اسفندیار، 
پوریا یلی، محمدرضا حضرت پور و محمدرضا موذن به عنوان 

ملی پوشان ایران معرفی شدند.
تنها تغییر این لیســت نسبت به لیگ ملت ها و انتخابی 
المپیک خط خوردن محمدجواد معنوی نژاد و اضافه شــدن 
امیرحسین اسفندیار به حساب می آید. اسفندیار که در چند 
سال اخیر درخشش خوبی در رده های پایه و تیم های نوجوانان 
و جوانان داشــته، بعد از اینکه چند بــاری از اردوی تیم ملی 
بزرگســاالن توســط کوالکوویچ خط خورد، باالخره این بار 

می تواند در یک بازی رسمی برای تیم ملی بازی کند. 
سرپرست تیم ملی:

با ترکیب اصلی در مسابقات شرکت می کنیم
امیرخوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران هم درباره 
وضعیت ملی پوشــان گفت: با وجود اینکه ملی پوشان تا اآلن 
فصل سختی داشتند و فراز و نشــیب های پیش آمده باعث 
خستگی جسمی و روحی آنها شده بود، فکر می کنم با وجود 
همه این مسائل بازیکنان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند 

و اآلن شرایط خوبی برای حضور در این رقابت ها داریم.
او افزود: هدف ما مسابقات کاپ جهانی ژاپن است اما، به 
دلیل اینکه رقابت های قهرمانی آسیای تهران تنها راه حضور 
ما در مرحله دوم انتخابی المپیک است، اهمیت بسیار باالیی 
برای ما دارد. ملی پوشان در آرامش تمرین می کنند و از شرایط 
آنها رضایت داریم. او در پاسخ به این سؤال که آیا ایران در این 
رقابت ها هم با ترکیــب اصلی به مصاف رقبا می رود؟ توضیح 
داد: همانطور که گفتم هدف مــا کاپ جهانی ژاپن و حضور 
در رقابت های انتخابی المپیک است. برای حضور در انتخابی 
المپیک باید از گروه خود در قهرمانی آسیا صعود کنیم. با قطر 
و استرالیا هم گروهیم و همین موضوع کار را سخت می کند. 
با توجه به این موضوع قطعا بازی ها را با ترکیب اصلی شــروع 
می کنیم تا روند خوبی داشــته باشــیم و پس از آن کادرفنی 
تصمیم نهایی را خواهد گرفت که با چه ترکیبی ادامه دهیم. 

او در مورد شــانس قهرمانی ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیای تهران و کسب سهمیه المپیک از مسابقات چین، اظهار 
کرد: پایین و باالهــای ورزش این اجازه را به ما نمی دهد که 
از اآلن نتیجــه را پیش بینی کنیم. زمانــی که ما در اندونزی 
با هدایت ســیچلو به اندونزی باختیم، روی کاغذ کسی فکر 
نمی کرد ایران شکست بخورد اما 3- 1 نتیجه را واگذار کردیم. 
قهرمانی آســیا در ایران اســت و قطعا با همه تــوان در این 
مسابقات حاضر خواهیم شد تا بهترین نتیجه را برای هواداران 

خود کسب کنیم. 

پنجمین دوره جام فجــر وزنه برداری جزو 
مســابقات گزینشــی المپیک ۲۰۲۰ در تقویم 

فدراسیون جهانی ثبت شد.
فدراسیون جهانی وزنه برداری پنجمین دوره جام 
فجــر وزنه برداری ایران را در تقویــم خود ثبت کرد. 
مســابقات جام فجر 2۰2۰ هم جزو گزینشــی های 
المپیک توکیو محسوب می شود که قرار است در 12 

تا 16 بهمن در رشت برگزار شود.
قرار اســت مبلغ 2۰هزار دالر هم به نفرات اول تا 
ششم مسابقات اهدا می شود که مبلغ دقیق جوایز به 

این شــرح اســت: نفر اول: 6 هزار دالر    نفر دوم: 5 هزار دالر   نفر ســوم: 4 هزار دالر   نفر چهارم: 25۰۰دالر    نفر 
پنجم: 15۰۰ دالر   نفر ششم:1۰۰۰دالر

تیم های شــرکت کننده تا اول دســامبر 2۰19 )1۰ آذر 9۸( فرصت دارند لیست اولیه خود را ارسال کنند و لیست 
نهایی هم اول ژانویه 2۰2۰ )11 دی 9۸( باید ارسال شود. مسابقات در هر هفت وزن المپیکی 61، 6۷، ۷3، ۸1، 96، 

1۰9 و 1۰9+ کیلوگرم برگزار می شود که ایران یک تیم کامل ) هفت نفره ( خواهد داشت.

جام فجر وزنه برداری ایران، گزینشی المپیک ۲۰۲۰ شد

آگهی تغییرات شرکت طراح بام هرمزگان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱5۱9۸ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳659۲۰
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:- آقای محمدرضا نوری نسب بندری به شماره ملی 3380486671 با دریافت 
کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 500/000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید 
و دیگر هیچ گونه حق و ســمتی در شــرکت ندارد.- در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1/500/000 ریال به مبلغ 1/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید.- میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح 
ذیل می باشــد:- آقای میالد معصومی  دارای 600/000 ریال سهم الشرکه. خانم شیما 
شناسه آگهی: )594440( محمدی دارای 400/000 ریال سهم الشرکه.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغییرات شرکت طراح بام هرمزگان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

۱5۱9۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳659۲۰
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/2/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - خانم شــیما محمدی به شــماره ملی 2640137506 با پرداخت مبلغ 
400/000 ریــال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء قرار گرفــت. - آقای میالد 
معصومی به شــماره ملی 3060234485 با پرداخت مبلغ 100/000 ریال به صندوق 
شــرکت میزان سهم الشــرکه خود را از مبلــغ 500/000 ریال بــه مبلغ 600/000 
ریال افزایش داد. - در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1/000/000 ریال به مبلغ 
1/500/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شــرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد. - آقای 
میالد معصومی دارای 600/000 ریال سهم الشــرکه- آقای محمدرضا نوری نســب 
بندری دارای 500/000 ریال سهم الشــرکه- خانم شــیما محمدی دارای 400/000 
شناسه آگهی: )594446( ریال سهم الشرکه.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

 14 ایران   -66 س   851 پالک  شماره  به  ال ایکس  سمند  سواری  خودرو  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   12487237382 موتور  شماره  و   1387 مدل  روغنی  سفید-  رنگ  به 

 NAAC91CC39F180689 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایران14   -12 ق   874 پالک  شماره  به   111SX سایپا  هاچ بک  سواری  خودرو  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   4798690 موتور  شماره  و   1391 مدل  متالیک  سیر-  آبی  رنگ  به 

NAS431100C5727332 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پالک  شماره  به   405SLX-TU5 پژو  سواری  خودرو  بیمه نامه  و  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
 181B0066799 171س 41- ایران 31 به رنگ خاکستری- متالیک مدل 1397 و شماره موتور

و شماره شاسی NAAM31FE8JK115591 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

شناسنامه  شماره  به  عزیزاله  فرزند  عسگری  محمدرضا  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
1741539341 صادره از اهواز در مقطع کاردانی پیوسته رشته مکانیک خودرو- مکانیک خودرو 

صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی اهواز با شماره ــــــــــــــــ مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 
به نشانی: اهواز- فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875-61349 و 

صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

12/934۰4
مورخ 93/11/4

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار کارون خوزستان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲9۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۰۸۳7۳

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه/ مدیر تصفیه مورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس محل 
تصفیه به شــرح ذیل تغییر یافت: استان خوزستان، شهرستان اهواز، بخش غیزانیه، دهستان مشرحات، روستا 
شــیرین شهر، شیرین شهر محله 3، خیابان »فرعی دوم«،  خیابان 112 غربی دز، پالک 501، مجتمع بلوک 

1ناجا،  طبقه همکف، واحد غربی کدپستی 6341156316. 
شناسه چاپ 636549 شناسه آگهی 594409                      

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

آگهی تغییرات شرکت طر اح بام هرمزگان شرکت بامسئولیت محدود
 به شماره ثبت ۱5۱9۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳659۲۰

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- سمت اعضای 
هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:- آقای میالد معصومی به شماره ملی 3060234485 به 
سمت رئیس هیئت مدیره- خانم شیما محمدی به شماره ملی 2640137506 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره- کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شناسه آگهی: )594436( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

آگهی تغییرات شرکت طر اح بام هرمزگان
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱5۱9۸ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳659۲۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - آقای میالد معصومی به شماره ملی 

شناسه آگهی: )594444( 3060234485 - خانم شیما محمدی به شماره ملی 2640137506.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

۲۱ تیم، دیگر شانســی برای صعود به جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر ندارند.

سه سال به جام جهانی قطر باقی مانده است. این 
بازی ها قرار اســت از بیســت و یکم نوامبر تا هجدهم 
دسامبر در سال 2۰22 برگزار خواهد شود اما 21 تیم 
آسیایی و آفریقایی دیگر شانس حضور در جام جهانی 
را ندارند. سه شــنبه آخرین بازی های مرحله نخست 
قاره آفریقا برگزار شــد که 14 تیم حذف شدند و 14 
تیم به دور بعد صعود کردند، جایی که 26 تیم منتظر 
بودند تا برای کســب سهمیه جام جهانی تالش کنند. 
باید به این 14 کشور 6 تیم آسیایی هم اضافه کرد که 

در ماه ژوئن از صعود به دور بعد بازماندند.
مرحله بعــدی در آفریقا به صــورت گروهی و با 
حضور 4۰ تیم برگزار می شود. آنها در 1۰ گروه چهار 
تیمــی با هم رقابــت خواهند کــرد. بازی ها از مارس 
2۰2۰ تا اکتبر 2۰21 به انجام می رسد. پس از صعود 
تیم های نخســت هر گروه، رقابت ها در مرحله ســوم 
پیگیری می شــود. در پنج بازی )رفت و برگشــت( از 
هشــتم تا شــانزدهم نوامبر 2۰21 چهره تیم های راه 
یافته به مرحله نهایی جام جهانی مشخص خواهد شد.

در آســیا دور دوم از پنجم سپتامبر با هشت گروه 
پنج تیمی آغاز شــد. زمانی که ایــن مرحله به پایان 
برســد یعنی نهم ژوئن 2۰2۰، تیم های نخست گروه 
و چهار تیم برتر دوم به مرحله ســوم صعود می کنند. 
هم چنین بــه جام ملت هــای آســیا 2۰23 راه پیدا 
می کنند. این 12 تیم در دور بعد در دو گروه به رقابت 
خواهنــد پرداخت و 6 تیم در هر گروه برای کســب 
ســهمیه تالش می کنند. دو تیم نخســت به صورت 
مستقیم به جام جهانی صعود می کنند و تیم های سوم 
هر گــروه در پلی آف بازی می کننــد. در نهایت برنده 
پلی آف با یکی از تیم های قاره دیگر بازی خواهد کرد 

تا کسب سهمیه کند.
اسامی ۲۱ تیم حذف شــده جام جهانی به 

شرح زیر است: 
1. برونئی ، 2. الئوس ، 3. تیمور شــرقی ، 4. ماکائو، 
5. پاکســتان ، 6. بوتان ، ۷. لســوتو ، ۸. سومالی ، 9. 
زیمباوه ، 1۰. بروندی ، 11. ســوایزلند  ، 12. بوتســوانا ، 
13. سیرالئون ، 14. موریس ، 15. سودان ، 16. گامبیا ، 
 1۷. سیشــل ، 1۸. کومور ، 19. ســائوتومه و پرنسیپ ،

2۰. اریتره و 21. چاد.

۲1 تیم از راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازماندند

جمعه ۲۲ شهریور ۱3۹8
*گل گهرسیرجان......................................پارس جنوبی جم)ساعت 1۸:15(

شنبه ۲3 شهریور ۱3۹8
*ماشین سازی تبریز.....................................................شهر خودرو)ساعت 19(
*فوالد.............................................................................سپاهان)ساعت 19:45(

یکشنبه ۲۴ شهریور ۱3۹8
*ذوب آهن....................................................................... تراکتور)ساعت19:45(
*نفت  مسجدسلیمان ..................................................استقالل)ساعت19:45(
*شاهین شهرداری بوشهر..............................................پیکان)ساعت 19:45(
*سایپا............................................................نساجی مازندران)ساعت 19:45(

دوشنبه ۲5 شهریور ۱3۹8
*پرسپولیس.............................................صنعت نفت آبادان)ساعت 19:45(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

46-4--1۲۲. سپاهان

4136--۲۲۲. شهر خودرو

5414-3۲11. نساجی مازندران

3۲14-4۲11. سایپا

۲114-5۲11. صنعت نفت آبادان

14-1-6۲11. تراکتور

3-111-7۲1. پرسپولیس

3-111-8۲1. ماشین سازی تبریز

۲-11-۲-9۲. گل گهرسیرجان

۲-11-۲-1۰۲. نفت  مسجدسلیمان

11-11۲3-11۲. ذوب آهن

11-111۲-1۲۲. استقالل

11-111۲-13۲. فوالد

11-1-11-14۲. پارس جنوبی جم

-3-۲36--15۲. پیکان

-4-۲15--16۲. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس

برنامه بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتبال

کمیته ملی المپیک طبق قانون، پرداخت بعدی اعتبارات فدراســیون ها را از طریق حساب باز شده در بانک 
مرکزی، واریز می کند.

وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی اعالم کرده برای پرداخت اعتبارات باید آنها حساب جدید ارزی در بانک 
مرکزی باز کنند. با توجه به بدهی مالیاتی فدراسیون های ورزشی، واریز اعتبارات از طریق حساب جدید باعث خواهد شد تا این 
مبلغ بودجه شامل مالیات نشود. هفته گذشته نیز رؤسای فدراسیون ها جلسه ای را با ژاله فرامرزیان در خصوص مسائل مالی و 
امضای توافقنامه جدید برگزار کردند. در این نشست مسئوالن ورزش کشورمان به فدراسیون ها اعالم کردند تالش می کنند با 

توجه به مسابقات کسب سهمیه المپیک، بودجه آنها کاهش پیدا نکند.
طبق اعالم وزارت اقتصاد و دارایی کمیته ملی المپیک نیز به فدراسیون های ورزشی اعالم کرده پرداخت بعدی اعتبارات از 
طریق حساب بازشده در بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می گیرد. قرار بود پرداخت قبلی کمیته ملی المپیک نیز از این طریق 

به حساب فدراسیون ها واریز شود که این اتفاق رخ نداد اما پرداخت بعدی بودجه از طریق حساب بانک مرکزی خواهد بود.

پرداخت اعتبارات به فدراسیون ها از طریق حساب بانک مرکزی 

*احســان حدادی پس از پایان مرحله نهایی 
مسابقات دایموند لیگ در بروکسل بلژیک و کسب 
این رقابت ها،  عنوان ششمی در پرتاب دیســک 
جهت حضور در مســابقات قهرمانی جهان و برای 
آغاز اردوی آماده سازی خود در بالروس عازم شهر 

مینسک شد.
*در ادامــه ثبــت نام های نامزدها بــرای حضور در 
انتخابات ریاســت فدراســیون والیبال، دیروز چهارشنبه 
علی دریابیگی مدیر اجرایی سابق فدراسیون و سرپرست 

اسبق تیم نوجوانان در این انتخابات نام نویسی کرد.

* بــا توجه به تقویم فدراســیون کشــتی، 
رقابت های  از  بعــد  کشــور  قهرمانی  پیکارهای 
این  بر  برگزار خواهد شد.  جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان 
اساس رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی 
کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه در شهر بیرجند 
استان خراســان جنوبی برگزار می شود. همچنین 
رقابت های کشــتی فرنگی بزرگســاالن قهرمانی 
کشــور نیز طی روزهــای ۱۷، ۱8 و ۱۹ مهرماه به 
خوزستان  خمینی)ره(اســتان  امام  بندر  میزبانی 

برگزار خواهد شد.

خواندنی از ورزش

درخواست 58 دوومیدانی کار روسی 
برای حضور در رقابت های جهانی رد شد 

اتحادیه جهانی دوومیدانی درخواست ۲ مدال آور المپیک روسیه 
را برای حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ رد کرد.

آنا چیچرووا قهرمان المپیک و النا الشمانووا در میان ورزشکاران روسی 
هســتند که اتحادیه جهانی دوومیدانی حضور آنها را در مسابقات جهانی 
2۰19 به صــورت آزاد نپذیرفت.با توجه به دوپینگ های صورت گرفته در 
بین ورزشکاران روســی، اتحادیه جهانی دوومیدانی اعالم کرد ورزشکاران 

این کشور می توانند به صورت آزاد در مسابقات شرکت کنند.
چیچرووا و الشــمانووا هر دو در المپیک 2۰12 لندن موفق به کسب 
مدال طال شــدند اما درخواست هر دو ورزشکار برای حضور در رقابت های 
جهانی به خاطر تســت دوپینگ مثبتی که داشــتند، مــورد موافقت قرار 
نگرفت.تســت دوپینگ چیچرووا ورزشکار 3۷ ساله روسی بعد از آزمایش 
مجدد نمونه های اخذ شــده در المپیک 2۰۰۸ پکن مثبت شد. وی در این 
بازی ها مدال برنز گرفته بود. تســت دوپینگ الشمانووا نیز در سال 2۰14 
مثبت و وی به مدت 2 ســال محروم شد. این ورزشکار هنوز مدال طالی 

المپیک لندن و طالی جهانی 2۰13 را پس نداده است.
در مجموع درخواســت 12۸ ورزشکار برای شــرکت در مسابقات به 
صورت آزاد تایید شده و درخواست 5۸ ورزشکار رد شده است. فدراسیون 
دوومیدانی روسیه در سال 2۰15 تعلیق شد و این تعلیق همچنان تمدید 

شده است.

گروه سوم
پنجشنبه ۱8 مهر ۱3۹8 

*عراق ............................................................................. هنگ کنگ )ساعت 15:3۰(
*ایران ........................................................................................... کامبوج )ساعت 1۷(

سهشنبه ۲3 مهر ۱3۹8 
*کامبوج .......................................................................................... عراق )ساعت 15(
*بحرین ............................................................................................ ایران )ساعت 2۰(

پنجشنبه ۲3 آبان ۱3۹8 
*هنگ کنگ .......................................................................... بحرین )ساعت 14:3۰(
*عراق.......................................................................................... ایران )ساعت 14:3۰(

سهشنبه ۲8 آبان ۱3۹8 
*عراق....................................................................................... بحرین )ساعت 14:3۰(
*هنگ کنگ.......................................................................... کامبوج )ساعت 14:3۰(

پنجشنبه ۷ فروردین ۱3۹۹ 
*ایران............................................................................... هنگ کنگ )ساعت 14:3۰(
*بحرین ....................................................................................کامبوج)ساعت 14:3۰(

سهشنبه ۱۲ فروردین ۱3۹۹ 
*کامبوج...................................................................................... ایران )ساعت 14:3۰(
*هنگ کنگ................................................................................عراق )ساعت 14:3۰(

پنجشنبه ۱5 خرداد ۱3۹۹ 
*عراق ..................................................................................... کامبوج )ساعت 14:3۰(
*ایران....................................................................................... بحرین )ساعت 14:3۰(

سهشنبه ۲۰ خرداد ۱3۹۹ 
*بحرین............................................................................ هنگ کنگ )ساعت 14:3۰(
*ایران.......................................................................................... عراق )ساعت 14:3۰(

برنامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

آگهی مزایده فروش دام
به اطالع می رساند، شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه )سهامی خاص( در 
نظر دارد تعداد 100 راس گوساله نر با وزن میانگین و باالتر از 150 کیلوگرم واقع در استان کرمانشاه، 
بخش گواور و استان ایالم، بخش چوار را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند متقاضیان می توانند 
جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد خود حداکثر تا مورخه 98/06/26 به آدرس های فوق 
مراجعه یا جهت برقراری تماس به منظور کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 43282744-083 و 

43282020-083 تماس حاصل نمایند.
 شــرکت در رد یــا قبول هر یــک یا تمام پیشــنهادها بــدون آن که محتــاج به ذکر دلیل باشــد

 مختار است.
امور بازرگانی شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه


