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 4طال ،نقره و برنز فرنگیکاران ایران در مسابقات قهرماني آسيا

اخبار کوتاه داخلی
یک طال و  2نقره طاهری در مسابقات وزنه برداري آسيا
ملیپوش دسته  ۹۶کیلوگرم وزنهبرداری
کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا
ب���ا ثبت مجموع  ۳۴۶کیلوگرم ،یک مدال
طالی حرکت یکضرب و دو نش���ان نقره
حرک���ت دوضرب و مجموع را از آن خود
کرد.
به گ���زارش خبرگ���زاری مهر ،در
مسابقات وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان و
جوانان آسیا به ميزباني تاشکند ازبکستان
افشین طاهری ملیپوش جوانان کشورمان در دسته  ۹۶کیلوگرم در حرکات
یکضرب و دوضرب بسیار موفق بود و هر شش حرکت خود را با موفقیت
پش���ت س���ر گذاشت .او در اولین حرکت یکضرب ،وزنه  ۱۵۰کیلوگرم را
مه���ار کرد ،در دومین حرکت یکضرب ،موفق به مهار وزنه  ۱۵۶کیلوگرم
شد و نخستین مدال طالی کشورمان را در مسابقات قهرمانی آسیا بدست
آورد .طاه���ري در آخری���ن حرکت نیز وزنه  ۱۶۰کیلوگرم را به نام خود
ثبت کرد.او در حرکت دوضرب ابتدا وزنه  ۱۷۶کیلوگرم سپس در دومین
حرکت وزنه  ۱۸۱کیلوگرمی و در سومین مرتبه هم وزنه  ۱۸۶کیلوگرمی
را مهار کرد .
تائید تاالر بسکتبال آزادی برای میزبانی انتخابی کاپ آسیا
ناظر کنفدراسیون بسکتبال آسیا شرایط تاالر بسکتبال مجموعه ورزشی
آزادی را برای برگزاری دو دیدار از پنجره نخست انتخابی رقابتهای کاپ
 ۲۰۲۱آسیا تایید کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،تیم ملی بسکتبال ایران در
چارچوب پنجره نخست انتخابی کاپ  ۲۰۲۱آسیا و از گروه Eاین رقابت ها
پنجشنبه و یکشنبه آینده میزبان تیم های سوریه و قطر خواهد بود كه قرار
است این دو دیدار در تاالر بسکتبال آزادی برگزار شود« .رافی کاسابیان» ناظر
لبنانی کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) بعد از بازدید از تاالر بسکتبال
آزادی ،ش���رایط این س���الن را برای برگزاری دو دیدار پیش رو تایید نهایی
کرد.گفتني است كه تیم ملی بسکتبال كشورمان در پنجره نخست انتخابی
کاپ  ۲۰۲۱آسیا فردا ساعت  16به مصاف سوريه مي رود و يكشنبه آينده
هم درهمين ساعت از قطر ميزباني خواهد كرد.
از بین پورشیب و گنجزاده یکی المپیکی میشود
سرمربی تیم ملی کاراته ایران با بیان
اینکه ذبیح اهلل پورشیب و سجاد گنجزاده
رقابت فوق العاده نزدیکی برای رس���یدن
به توکیو دارند ،گفت :بس���یار ناراحتم که
از بین این قهرمانان ،فقط یک نفر مس���افر
المپیک  ۲۰۲۰خواهد ش���د .شهرام هروی
وگو با ایرنا در خصوص عملکرد
در گفت
ش���اگردانش در لیگ برتر کاراته وان دبی،
اظهار داشت :سومین مسابقاتی بود که در
س���ال  ۲۰۲۰حضور یافتیم و ملی پوش���ان ایران امتیازات خوبی را در این
رویداد جمع آوری کردند.س���رمربی تیم ایران ادامه داد :در وزن به اضافه
 ۷۵کیلوگرم المپیک هم ،پورشیب و گنج زاده رقابت بسیار نزدیکی دارند.
پورشیب طالی نابی در دبی کسب کرد و در فینال که مبارزه بسیار تماشایی
بود ،حریفش را شکست داد .متأسفم که با این سیستم ،فقط یک نفر از بین
این قهرمانان به المپیک میرس���د چون هر دو قهرمان ،شایسته حضور در
المپیک هستند و در کنار رقابت ،همدل و دوست هستند و کمک زیادی
به ما در اردوها دارند.
تساوي پرسپولیس و شكست سپاهان در ليگ قهرمانان آسيا
تیم فوتبال پرسپولیس در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا ،برابر
میزبانش شارجه امارات به تساوی دو بر دو رسید.به گزارش ایسنا ،در ادامه
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ،از گروه Cتیم فوتبال پرسپولیس
ديروز میهمان شارجه امارات بود که این دیدار در نهایت با تساوی دو بر دو
به پایان رسید.برای پرسپولیس در این دیدار علی علیپور در دقایق  ۱۰و ۲۶
گلزنی کرد و برای شارجه هم محمد خلفان در دقیقه  ۲۵و ریان مندیز در
دقیقه  ۴۵+۲گلزني كردند .در این بازی خط دفاع پرسپولیس روی هر دو گل
پوشان
اشتباهات عجیبی داشت و در نهایت این موضوع باعث شد تا سرخ
3امتیاز بازی را براحتی از دست بدهند.در ديگر بازي هم سپاهان ديگر نماينده
ايران برابر تيم پرمهره الس���د قطر با شكس���ت سنگين  3بر صفر روبرو شد.
های السد را در این دیدار اکرم عفیف در دقیقه  ۵۱و حسن الهیدوس در
گل
دقایق  ۷۲و  ۷۸به ثمر رساندند.

نمایندگان کشورمان در پایان مسابقات
روز نخس���ت رقابتهای کش���تی فرنگی
بزرگساالن قهرمانی آسیا به  2مدال طال ،یک
نقره و یک برنز دست یافتند.
ب���ه گزارش خبرگزاری فارس و به نقل
از روابط عمومی فدراسیون کشتی ،مسابقات
پنج وزن نخست سی امین دوره رقابت های
کشتی فرنگی بزرگساالن قهرمانی آسیا ديروز
در شهر دهلی نو هند برگزار شد که در پایان
پوی���ا ناصرپور و امین میرزازاده در اوزان 55
و  130کیلوگرم به مدال طال دست یافتند و
پژمان پشتام و میثم دلخانی نیز به ترتیب در
اوزان  77و  63کیلوگرم صاحب مدال نقره و
برنز شدند.نتایج کشتی گیران کشورمان در روز
اول اين مسابقات به شرح زیر است:
در وزن  55کیلوگرم پویا ناصرپور پس
از اس���تراحت در دور نخست در دور دوم
مقاب���ل دونگ هیوک وون از کره جنوبی با
نتیجه  9بر صفر به پیروزی رس���ید و راهی
مرحله نیمه نهایی شد .وی در این مرحله در
یک کش���تی نزدیک با نتیجه  8بر  7آروجان
حاالکورکی از هند را از پیش رو برداش���ت
و راهی دیدار فینال شد .ناصر پور در دیدار
پایانی با نتیجه  8بر صفر از س���د جسوربک

اورتیبکوف از ازبکس���تان گذشت و به مدال
طال دست یافت.
در وزن  63کیلوگرم میثم دلخانی پس از
استراحت در دور اول ،در دور دوم با نتیجه
 9بر صفر یوشیکی یامادا از ژاپن را مغلوب
ک���رد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت .وی
در این مرحله مقابل المورات تاسمورادوف
دارنده مدال برنز المپیک و نقره و برنز جهان
از ازبکستان با نتیجه  10بر یک مغلوب شد
و ب���ه دیدار رده بندی رفت .دلخانی در این
دیدار با نتیجه  2بر صفر یرنور فیتداخمتوف
از کشور قزاقستان را شکست داد و صاحب
مدال برنز شد.
در وزن  77کیلوگرم پژمان پش���تام در
دور نخست با نتیجه  3بر یک از سد بهزاد
عمراف از ازبکستان گذشت .وی در دور بعد
با نتیجه  9بر صفر مصلح الدین اوروکوف از
تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه
نهای���ی راه یافت و در این مرحله در مصاف
با رنات الیاز اولو از قرقیزستان با نتیجه  5بر
صفر پیروز و به فینال رسيد .پشتام در دیدار
فینال در مصاف با تمرالن شادوکایف دارنده
مدال برنز زیر  23سال جهان از قزاقستان با
نتیجه  10بر یک مغلوب شد و مدال نقره را

پویا ناصرپور

«پنالتي» كابوس استقالل در ليگ برترو قهرمانان قاره!

ضربه پنالتی بهترین فرصتی اس���ت که در طول یک
شود اما ناکامی استقالل
بازی برای گلزنی نصیب یک تیم می
در ضرب���ات پنالت���ی تبدیل به یک کابوس برای این تیم و
هوادارانش شده است.
به گزارش ایس���نا ،استقالل تهران در هفته دوم ليگ
قهرمانان آسيا در مصاف با االهلی عربستان ناکام ماند و با از
دست دادن ضربه پنالتی توسط وریا غفوری و مردود اعالم
شدن گل ارسالن مطهری ،شاگردان مجیدی با لشکری از
مصدوم ،زمین را با باخت  ۲بر یک ترک کردند.
موضوعی که طي چند ساله اخير بیش از هر چیزی
دهد ،از دست رفتن ضربات پنالتی
استقاللی ها را آزار می
این تیم در مسابقات مختلف است که هر بار نام بازیکن
شود .بحران ضربات پنالتی
جدیدی در این بخش دیده می
در استقالل از زمانی آغاز شد که امید ابراهیمي ،بعد از لیگ
هفده���م ای���ن تیم را به مقصد قطر ترک کرد تا بعد از آن
بازیکن���ان مختلف ،پنالتی هاي این تیم را بزنند اما در این
میان معدود بازیکنانی بودند که توانستند دروازه  ۷.۳۲متری
را از فاصله  ۱۱متری باز کنند.از ابتدای لیگ هجدهم تاکنون،
استقالل بیش از هر چیزی در زدن ضربات پنالتی که یک
شود ،ناکام بوده
شانس بزرگ برای هر تیمی محسوب می
هاي
زن
است .در این میان مربیان مختلفی هم با انتخاب پنالتی
اند كه اين ماجرا دامن
نه چندان مطمئن ،مرتکب اشتباه شده
شفر ،استراماچونی و مجیدی را نيز مي گيرد.
های لیگ برتر،
ها در دو فصل اخیر در رقابت
استقاللی
های بزرگی روی
جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ناکامی
ضربات پنالتی داشته اند که گل شدن هر یک از آن ضربات
توانست منجر به برتری این تیم شود.
می
این تیم در فصل  ۹۸-۱۳۹۷که با برگزاری لیگ هجدهم
همراه بود ،در مجموع  5بار در باز کردن دروازه از روی نقطه
پنالتی ناکام بود و فقط  2بار توانست ضربات پنالتی خود
را گل کند .این آمار با احتساب ضربات پنالتی استقالل در
ها همراه
جام حذفی مقابل سایپا که با باخت  ۳بر یک آبی
شود چرا که شاگردان شفر در آن دیدار از
بود ،بدتر هم می
 4ضربه پنالتی خود3 ،ضربه را از دست دادند.به طور کلی
ها از مجموع  ۱۱بار که پشت ضربه پنالتی قرار
اس���تقاللی
گرفتند ،فقط توانستند 3ضربه را گل کنند در حالي كه  8بار
فرصت گلزنی خود را از دست دادند .لیگ نوزدهم هم كه
برای استقالل با استراماچونی آغاز شد با ناکامی در ضربات
های
پنالتی ادامه یافت .استقالل در این فصل 4بار در رقابت

گردهمای���ی مدی���ران عامل
آرامستان های شهرداری های کشور و
بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی
ساالنه آرامستان های کشور به میزبانی
سازمان بهشت زهرا برگزارشد.
به گ���زارش روابط عمومي
سازمان بهشت زهرا،در اين گردهمایی
حبیب راضی مدیرکل دفتر هماهنگی
ها
عمرانی و خدمات شهری شهرداری
گفت :سازمان بهشت زهرا به دلیل
حجم باالی مراجعه کنندگان و انجام
فعالیت های زیاد در امور کفن و دفن
و با توجه به ظرفیت های فرهنگی
از مناطق مهم و ویژه شهر تهران به
حساب می آید.
وی تصری���ح ک���رد :در زمان
مراجعه به بهش���ت زهرا به واسطه
همراهی و همکاری الزم پرسنل و
کارکنان سازمان با طيب خاطر امور
اداری انجام می شود.
سعید خال مدیر عامل سازمان

چشمها را بايد شست

بقيه از صفحه 2
از دكتر اس�لامي ندوش��ن يادي شد كه خداوند به سالمتش بدارد،
جا دارد كه در پايان از همسرشان بانو دكتر شيرين بياني هم ياد كنيم كه
استاد دانشگاه تهران و كانادا هستند و صاحب تأليفاتي كه برخي از آنها
در نوع خود بهترين است .با اين وصف ،اين بانوي دانشور كه خودش،
ش��وهرش ،پدر و مادرش ،خواهر و عمويش (و احتما ًال پسرانش) استاد
المتكلمين از پيشتازان جنبش مشروطيت بوده،
اند و جدش ملك
دانشگاه بوده
داري و ضبط و ربط
حرفش اين بود كه« :وظيفه من در درجه اول خانه
شوهر و فرزندانم است ،بعدش دانشجويانم و اگر فرصت كردم ،تأليف و
زدند كه صداي پخت و پزشان به گوش
ترجمه ».اين سخن را وقتي مي
گذشت .چرا از پروين
رسيد و مدتها از دريافت جايزه «كتاب سال» مي
مي
اعتصامي و به قول دكتر شفيعي كدكني «معجزۀ پروين» ياد نكنيم كه در
گذارد؛ همو كه با يك دست
قصيده مشهورش زن اصيل را به نمايش مي
آنكه دغدغۀ
دهد و با دست ديگرش دنيا را ،بي
گهوارۀ فرزند را تكان مي
وكالت و رياس��ت و وزارت و برابري ش��غلي و ...داشته باشد و خود را
داند:
پرورندۀ اينان مي
اگر ُ
اند بزرگ
فالطن و سقراط ،بوده
بزرگ بوده پرستار خُ ردی ایشان
به گاهوارۀ مادر ،به کودکی بس خفت
سپس به مکتب حکمت ،حکیم شد لقمان
چه پهلوان و چه سالک ،چه زاهد و چه فقیه
شدند یکسره ،شاگرد این دبیرستان
وظیفۀ زن و مرد ،ای حکیم ،دانی چیست؟
ست کشتیبان
ست کشتی و آن دیگری
یکی
اش محکم
چو ناخداست خردمند و کشتی
دگر چه باک ز امواج و ورطه و طوفان؟
همیشه دختر امروز ،مادر فرداست
ز مادر است میسر ،بزرگیِ پسران
ِ
یاری زن
توان و توش ره مرد چیست؟
ُحطام و ثروت زن چیست؟ مهر فرزندان
زن نکوی ،نه بانوی خانه تنها بود
طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان...
قماش دکۀ جان را به ُعجب پوساندیم
به هر کنار گشودیم بهر تن ،دکان
نه رفعت است ،فساد است این رویّه ،فساد
نه عزت است ،هوان است این عقیده ،هوان
ایم ،که روئیم خیره در َجر و جوی
نه سبزه
نه مرغکیم ،که باشیم خوش به مشتی دان
چو آب و رنگ فضیلت به چهره نیست ،چه سود
ز رنگ جامۀ زربفت و زیور رخشان؟
برای گردن و دست زن نکو« ،پروین»
سزاست گوهر دانش ،نه گوهر الوان

امین میرزازاده

از آن خود كرد.
در وزن  87کیلوگرم بهروز هدایت پس
از استراحت در دور اول ،در دور دوم با نتیجه
 6بر  6از سد رستم آساکولوف دارنده مدال
نقره و برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان
گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد .وی
در این مرحله در حالی که تا ثانیه های پایانی
با نتیجه  7بر صفر از آزات س���الیندینوف از
کشور قرقیزستان جلو بود به دلیل مصدومیت
از ناحیه پا به کشتی ادامه نداد و مغلوب شد.
هدایت با توجه به مصدومیت پیش آمده در

مختلف صاحب پنالتی شده که فقط یک بار گلزنی کرده و
3ضربه پنالتی این تیم از دست رفته است.ناکامی استقالل به
گونهای است که یک داربی دیگر به علت از دست رفتن
ضربه پنالتی اس���تقالل توسط علی کریمی با شکست یک
ها بعد از آن بازی مجددا به
بر صفر این تیم همراه شد.آبی
زن تیم عوض شد و
جام حذفی رسیدند که این بار پنالتی
توانس���ت بازی
ریحان البرز مرتضی تبریزی می
در برابر گل
های معمول با گلزنی از روی نقطه پنالتی تمام
را در وقت
کند اما ضربه او هم گل نشد.تنها موفقیت استقالل در فصل
شود
جاری از روی نقطه پنالتی به بازی با سایپا مربوط می
ک���ه وریا غفوری از پس ضربه برآمد و پنالتی او تبدیل به
گل سوم تیمش شد .با این وجود تضمینی برای گلزنی وریا
از روی پنالتی وجود نداشت و ضربه او در بازی با االهلی
برای سومین بار در دو فصل اخیر از دست رفت .المسیلمی،
بینی ضربه او مانع به ثمر رسیدن
بان االهلی با پیش
دروازه
ها طعم شکست در آسیا را با
گل دوم استقالل شد تا آبی
از دست رفتن این ضربه تجربه کنند.به طور کلی استقالل
در دو فصل اخیر ،صاحب  ۱۵پنالتی در تمام مسابقات شده
که از این تعداد فقط  4بار توپ از خط دروازه عبور کرده
و  ۱۱بار پنالتی ها از دست رفته است.در اين بين بیش از
های این تیم را از دست داده
هر بازیکنی وریا غفوری پنالتی
اما او بهترین گلزن تیمش در ضربات پنالتی هم به حساب
مي آيد که دو بار موفق به گلزنی شده است.الحاجی گرو و
آرمین سهرابیان هم تنها بازیکنانی هستند که به همراه غفوری
ها گل بزنند که هر  2گل
توانسته اند برای استقالل در پنالتی
در جام حذفی به ثمر رسیده است .بازیکنانی مانند مهدی
قائدی ،روح اهلل باقری ،فرشید باقری ،محسن کریمی ،فرشید
اسماعیلی ،آیاندا پاتوسی ،علی کریمی ،مرتضی تبریزی و وریا
های اس���تقالل را از دست
غفوری در دو فصل اخیر پنالتی
رسد.
ها به  ۹بازیکن می
اند که تعداد آن
داده

برگزاری گردهمایی مدیران
آرامستان های کشور به میزبانی بهشت زهرا

بهشت زهرا هم در ابتدای این مراسم
با ارائه گزارش���ي از فعالیت های
صورت گرفته گفت:اين مجموعه
به واس���طه تدفین  30هزار شهید
گلگون کفن و  4هزار شهید گمنام
درآن و همچنین همجواری با حرم
مطهر امام خمینی به عنوان قطب
فرهنگی کالنش���هر تهران و مکانی
شود.
مقدس محسوب می
شمار
وي با اشاره به تعداد بی
مراجع���ه کنندگان برای امور کفن و
دفن و انجام مراسم های ملی مذهبی
در بهشت زهرا گفت :بهشت زهرا تنها
های
آرامستان کشور است که در حوزه
سازی،
هوش���مند س���ازی ،مستند
خدمات شهری ،فرهنگی و اجتماعی
و ب���ه طور کلی خدمات رس���انی
منظم و سازماندهی شده تجربیات
ارزشمندی دارد و مایل است آن را
های کشور
در اختیار سایر آرامستان
قرار دهد.
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دیدار رده بندی نیز حاضر نشد.
در وزن  130کیلوگرم امین میرزازاده در
دور اول در یک دیدار نزدیک با نتیجه  3بر 3
مقابل منصور شادوکایف از قزاقستان به برتری
رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت .وی در
این مرحله با نتیجه  6بر یک آرتا سونودا از
ژاپن را مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد.
می���رزازاده در دیدار فینال با نتیجه  9بر صفر
مین سئوک کیم دارنده مدال برنز جهان از کره
جنوبی را مغلوب کرد و به مدال طال دست
یافت .در پایان مس���ابقات روز نخست تیم

اخبار کوتاه خارجی

ایران با  85امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای
قزاقس���تان و ازبکستان به ترتیب با  80و 73
امتیاز دوم و س���وم هستند.اسامی نفرات برتر
پنج وزن نخست به شرح زیر است:
 55کیلوگ���رم -1 :پویا ناصرپور (ایران)
 -2جس���وربک اورتیبکوف (ازبکس���تان)
 -3آروج���ان حاالکورکی (هند) و خورالن
ژاکانشا (قزاقستان)
 63کیلوگرم -1 :المورات تاسمورادوف
(ازبکس���تان)  -2جین سئوب سونگ (کره
جنوبی)  -3مبین جان احمداف (تاجیکستان)
و میثم دلخانی (ایران)
 77کیلوگرم -1 :تمرالن ش���ادوکایف
(قزاقس���تان)  -2پژم���ان پش���تام (ایران)
 -3حس���ین البیدهان (عراق) و رنات ایلیاز
اولو (قرقیزستان)
 87کیلوگرم -1 :س���ونیل کومار (هند)
 -2آزات سالیدینوف (قرقیزستان)  -3عظمت
کاستوبایف (قزاقستان)  -4تاکاهیرو تسورودا
(ژاپن)
 130کیلوگرم -1 :امین میرزازاده (ایران)
 -2مین سئوک کیم (کره جنوبی)  -3رومان
کیم (قرقیزس���تان) و منصور ش���ادوکایف
(قزاقستان)

پاداش  ۵۰میلیونی به ژیمناستهای المپیکی

رئیس فدراس���یون ژیمناستیک از اهدای پاداش ۵۰
میلیون تومانی به هر کدام از ملیپوشانی که بتوانند سهمیه
المپیک را کسب کنند ،خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تس���نیم و به نقل از روابط
عمومی فدراسیون ژیمناستیک ،زهرا اینچه درگاهی رئیس
فدراس���یون ژیمناستیک در خصوص حضور ملیپوشان
ژیمناس���تیک ایران در جام جهانی ملبورن گفت :حضور
مداوم ملیپوشان ژیمناستیک ایران در سطح اول ژیمناستیک
دنیا یک ضرورت است و به همین خاطر تالش کردیم در
این دو سال و نیم اخیر تحت هر شرایطی این کار انجام
شود.وی ادامه داد :عملکرد همه ملیپوشان ژیمناستیک در
مسابقات کسب سهمیه راضی کننده است و امیدوارم این
روند رو به رشد آنها ادامه داشته باشد .انشااهلل این تالشها
به کسب سهمیه المپیک ختم شود ،اما حتی اگر این اتفاق
هم رخ ندهد باید به ژیمناستهای کشورمان افتخار کنیم،
چون تا همین االن هم آنها کار بزرگی انجام دادهاند.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک درباره اینکه آیا پاداشی
برای کسب سهمیه المپیک توسط ملیپوشان ژیمناستیک در
نظر گرفته شده یا نه ،خاطرنشان کرد :انشااهلل به هر کدام از
ملیپوشان که بتوانند سهمیه المپیک را کسب کنند مبلغ 50
میلیون تومان به عنوان پاداش اهدا خواهیم کرد .امیدوارم این
اتفاق تاریخی رخ بدهد تا شاهد درخشش ژیمناستهای
کشورمان در میدان معتبری همچون المپیک باشیم.

رضايي :در سیاست کیفیگرایی تجدید نظر کردیم

سرپرست کاروان اعزامی ایران
های پارالمپیک توکیو گفت:
به بازی
با تصمیم هیات اجرایی در مصوبه
گرای���ی تجدید نظر کردیم و
کیفی
قرار اس���ت برخی از تیم ها اعزام
ش���وند .هادی رضایی در گفت
وگو با خبرنگار ایرنا با اش���اره به
تصمیم کمیته ملی پارالمپیک برای
اعزام تیم فوتبال پنج نفره و بسکتبال
با ویلچر اظهار داش���ت :سیاست
گرایی از  ۱۴ماه پیش به تمام
کیفی
فدراسیون ها و ورزشکاران تحت
نظر کمیته ملی پارالمپیک اعالم شد.
این سیاست در چند جلسه مورد
تایی���د و تصویب اعضای هیات
رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی
پارالمپیک با اکثریت آرا قرار گرفت.
حمایت اکثریت از این سیاس���ت
موجب شد تا ما همچنان بر اجرای
آن پافشاری کنیم اما روز پنج شنبه

وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزى

اعضا تصمیم گرفتند تا از بخشی از
این سیاست عدول کنیم.
وی در ادامه گفت :در سیاست
گرایی اولویت با نتیجه گيري
کیفی
بود و شمار کمی کاروان مهم نبود
اما واقعیتی که وجود دارد این است
که برخی از دوستان و رسانه ها در
این زمینه احساسی عمل کردند .ما
هم دوست داریم کاروان  ۲۰۰نفر
باش���د اما آن زمان دیگر پاسخگو
گیری آن نیستیم .همه
جایگاه و نتیجه
باید بپذیرند که برای هر اعزامی به
توکیو مبلغی در حدود  ۲۰۰میلیون
تومان پول الزم اس���ت و ممکن
اس���ت با  ۲۰۰نفر همان نتیجه ای
را کسب کنیم که با مثال  ۴۰سهمیه
آوریم؛ آن
احتمالی آن را به دست مي
های
زمان چه کسی پاسخگو هزینه
اضافی خواهد بود؟
دبی���ر اجرای���ی کمیته ملی

پارالمپیک با اشاره به احتمال اعزام
تیم فوتبال پنج نفره و بسکتبال با
ویلچر افزود :بس���کتبال با ویلچر
مشکلی برای حضور در پارالمپیک
ندارد اما فوتبال پنج نفره ایران زمان
را از دست داده و تیم تایلند جایگزین
های دیگری
ایران شده است .رشته
هم مانند پاراش���نا ،پاراتیراندازی و
پارادوومیدانی هستند که باید برای
شان تصمیم بگیریم.
اعزام

آزمون ،چهارمين بازيكن دربين  ۵آسیایی گرانقیمت فوتبال
بر مبنای ارزش گذاری ترانسفرمارکت
سون هیونگ مین بدون رقیب ،ارزشمندترین
بازیکن حال حاضر آسیاست.
به گزارش ایسنا ،در بین پنج بازیکن
گران قیمت برتر آس���یا ،فوق ستاره کرهای،
سون هیونگ مین در صدر است و ارزش او
از مجموع ارزش چهار بازیکن ردههای بعد
خود باالتر است.بر این اساس پنج بازیکن
گرانقیمت آسیایی فوتبال جهان به اين شرح
مشخص شدند -۱ :سون هیونگ مین ۸۰ :میلیون یورو -۲،شویا ناکاجیما:
 ۲۰میلیون یورو  -۳،لی کانگ این ۲۰ :میلیون یورو  -۴،سردار آزمون:
 ۱۸میلیون یورو  -۵،تاکفوسا کوبو ۱۵ :میلیون یورو،
رکورد شکنی خارق العاده ستاره بسکتبال NBA

لبرون جیمز بازیکن تیم لس آنجلس لیکرز با ثبت رکوردی خارقالعاده
به باشگاه منحصر به فردهای NBAپیوست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،لبرون جیمز فوق ستاره تیم بسکتبال
لس آنجلس لیکرز توانست با ثبت رکورد  ۱۸۰۰۰امتیاز ۹۰۰۰ ،پاس منجر
به گل و  ۲۰۰۰توپ ربایی به باشگاه بازیکنان منحصر به فرد تاریخ لیگ
بسکتبال NBAبپیوندد.قبل از این فقط جان استاکتون و کریس پل توانسته
بودند نام خود را در این باشگاه ثبت کنند.
گفتني است كه لبرون جیمزتا كنون  ۴بار به عنوان (MVPارزشمندترين
بازیکن فصل  )NBAانتخاب شده و در این فصل توانسته آمار میانگین ۲۵.۲
امتیاز ۱۰.۷ ،پاس منجر به گل و  ۷.۷ریباند را برای تیم لیکرز ثبت کند.
لواندوفسكي برترین گلز ن لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهي
فهرستی از برترین گلزنان لیگ قهرمانان
اروپا تا پایان مرحله گروهی به بهانه
آغاز مرحله حذفی منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،رقابتهای
مرحله حذفی لی���گ قهرمانان اروپا
ازديشب آغاز شد كه به بهانه آغاز
این مرحله از مسابقات ،برترین گلزنان
مرحله گروه���ی این فصل پیکارهای
لیگ قهرمانان معرفي ش���دند.بر این
اساس روبرت لواندوفسکی ستاره لهستانی بایرن مونیخ با  10گل
زده صدرنش���ین است،ارلینگ هالند ستاره نروژی بورسیا دورتموند
هم با  8گل زده در مکان دوم ایستاده است.رده سوم با  6گل
در اختیار هری کین ستاره تاتنهام است و دریس مرتنس بازیکن
ناپولی هم با  5گل زده در رده چهارم قرار دارد.
آسيب ديدگي سون  ،دست آقای خاص را بستهتر كرد
براساس تایید باشگاه تاتنهام« ،سون
هیونگ مین» به دلیل شکستگی از ناحیه
ب���ازو چندین هفته از میادین دور خواهد
ای اسپرز
بود.به گزارش ايرنا،س���تاره کره
در دقایق ابتدایی دیدار اخیر تاتنهام برابر
اس���تون ویال در چالشی با «ازری کونسا»
دیدگی شد و
بازیکن حریف دچار آسیب
ای در زمین و به
با وجود حضور  ۹۰دقیقه
ثمر رساندن  ۲گل برای تیم تحت هدایت
«خوزه مورینیو» ،حاال باید دست خود را به تیغ جراحان بسپارد که به تبع
آن خانه نشینی طوالنی در انتظار وی خواهد بود.با توجه به اینکه «هری
کین» مهاجم اول و گلزن تاتنهام نیز به دلیل مصدومیت همسترینگ غایب
طوالنی مدت تیم انگلیسی محسوب می شود ،مصدومیت سون دست
آقای خاص را در خط هجومی ،بیش از پیش بسته خواهد کرد.

ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎى ﻛﺸﺎورزى

ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ98-11
دﻋﻮت از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ/ﺷﻬﺮﻛﻬﺎى ﻛﺸﺎورزى )ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى و داﻣﭙﺮورى(
ﺷ�ﺮﻛﺖ ﺷ�ﻬﺮﻛﻬﺎ� ﻛﺸ�ﺎ���� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻣﺘﻨﺎﺳ���ﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ� ﻣﺴﺎﺣﺖ�
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎ� � �ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮ� ﺗﻌﺪ��� �� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ � ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ��
���ﻣﭙﺮ��� �� ﺑﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
�ﻟﻒ-ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ:
-1ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺨﺸﻰ �� ﺷﻬﺮ� ﻛﺸﺎ���� )ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��
� ��ﻣﭙﺮ���(��ﮔﺬ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
��-2ﮔﺬ��� ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮ� ��ﺷﺘﻦ �ﻳﺮﺳ���ﺎﺧﺖ ﻫﺎ � ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎ� �ﻧﺠﺎ� � �ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮ�
ﺑﻪﺻﻮ�� ﻗﺮ����� �ﺟﺎ�� ﺑﻪ ﺷﺮ� ﺗﻤﻠﻴﻚ � ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻘﺮ��� �ﻧﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
-3ﺣﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ � ﻧﺤﻮ� ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ� ﻛﺸﺎ���� )ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ �� � ��ﻣﭙﺮ���( � ﻗﻄﻌﺎ�
�� ﺑﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� ﻣﺤﻔﻮ� �ﺳﺖ.
-4ﻧﺮ� ��ﮔﺬ��� ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﺎ� �ﺳﻤﻰ ���ﮔﺴﺘﺮ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﻰ )�� (30ﺻﺪ
�� ﻫﻨﮕﺎ� �ﻧﻌﻘﺎ� ﻗﺮ����� � ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻃﻰ ﺷ���ﺶ ) (6ﻗﺴﻂ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎ� ﻳﻜﺒﺎ� ��
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮ�.
-5ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻋﻼ�� ﺑﺮ ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻰ ﻓﻨﻰ � ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮ�� �ﻳﺠﺎ� �ﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺑﻴﺴ���ﺖ )�� (20ﺻﺪ ����� � �ﺛﺎﻳﻖ ﻻ�� ﺑﺮ�� �ﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼ� ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮ� �ﻳﺠﺎ� ﺳﺎ��ﻫﺎ �� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
-6ﺑﺎ��ﻳﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� �� ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮ� ﻛﺸ���ﺎ���� � ﻗﻄﻌﺎ� ﻣﻮ�� ﺗﻘﺎﺿﺎ �ﻟﺰ�ﻣﻰ ﺑﻮ��
�ﻳﺮ� ��ﮔ���ﺬ��� ﺑﺎ �ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮ� ﺑﻮ�� � ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ��ﻋﺎﻳ���ﻰ ﭘﺲ �� �� ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮ�

ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.
-7ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﺆﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﺎﻧﺒﻨﺪ� �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻞ �ﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
� ﺳ���ﺎ�� ﻫﺎ �� �� ﻗﺎﻟﺐ �ﻣﺎﻧﺒﻨﺪ� ﻣﻌﻴﻦ ���ﺋﻪ � �ﺟﺮ�� �� �� �� ﻣﺪ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ� ﺗﻌﻬﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
-8ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ���ﻣﻪ ﻛﺎ� � ﺗﻜﻤﻴﻞ �ﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎ�
ﻣﻮ�� ﺗﻘﺎﺿﺎ �� ﺷﻬﺮ� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺿﻮ�ﺑﻂ� ﻃﺮ�ﺣﻰ � ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮ�� ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ �ﻧﺠﺎ� �ﻫﺪ.
 -9ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮ�� ��ﮔ���ﺬ��� � ﻣﺴ���ﺘﺤﺪﺛﺎ� �� ﻣﻨﺤﺼﺮ� � ﺟﻬﺖ �ﺣﺪ�� ﺷ���ﻬﺮ�
ﻛﺸﺎ����)ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ �� � ��ﻣﭙﺮ���( ��ﮔﺬ�� ﻣﻰ ﮔﺮ�� � ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺣﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎ�ﺑﺮ�
���ﺿﻰ ﻣﻮ�� ��ﮔﺬ��� �� ﻧﺪ��ﻧﺪ.
 ��-10ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� �� �ﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ �ﺳﻨﺎ� �ﺳﻤﻰ��ﻛﺎﻟﺖ �ﺟﺮ�� ﺗﻌﻬﺪ�� ﻣﻨﺪ�� �� ﻣﻔﺎ�
ﻗﺮ����� �ﺟﺎ�� ﺑﻪ ﺷﺮ� ﺗﻤﻠﻴﻚ � ﺿﻤﺎﺋﻢ �� ﻛﻪ ﺑﻪ �ﻣﻀﺎ�ﻃﺮﻓﻴﻦ �ﺳﻴﺪ� �ﺧﺬ ﻣﻰ ﮔﺮ��.
-11ﺻﺪ�� ﺳﻨﺪ ﺑﻨﺎ� ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ�� ﻣﻨﻮ� ﺑﻪ �ﺗﻤﺎ� � ﺑﻪ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� �ﺳﺎﻧﺪ� ﻃﺮ� ��
�ﻣﺎ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ� � ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮ�� ﻣﻨﺪ�� �� ﻗﺮ����� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
-12ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﻣﻔﺎ� ﻣﺎ�� )� (6ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮ� ﺑﻨﺪﻫﺎ� )�ﻟﻒ� �� �� ﻫ�� �( �ﻇﺎﻳﻒ ﻫﺪ�ﻳﺖ�
��ﻫﺒﺮ�� ﺳﻴﺎﺳ���ﺖﮔﺬ���� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� � ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﻳﺮﺳ���ﺎﺧﺖﻫﺎ � ����� �ﻣﻮ�
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ � ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� )ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ �� � ��ﻣﭙﺮ���(ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
-13ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﻣﻰﺑﺎﻳﺴ���ﺖ �ﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼ�
��ﻟﺘﻰ � ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮ� ﻣﻨﻊ ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ﻛﺎ�ﻣﻨ���ﺪ�� �� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ��ﻟﺘﻰ �� ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮ�� ���� �

14

�ﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
-14ﭘﺲ �� �ﻧﻌﻘﺎ� ﻗﺮ������ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ�� ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ�
ﻛﺸﺎ���� )ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ �� � ��ﻣﭙﺮ���(�ﻗﺪ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻧﻤﻮ�.
 ��-15ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﺴﺎ�� ��ﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� � ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ���� ﺑﻮﻣﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
-16ﺷﺮﻛﺖ �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﺗﻤﺎ� ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
-17ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �ﮔﻬﻰ �� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴ���ﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ���� ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
-18ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﺎ� �ﺳﻤﻰ ���ﮔﺴﺘﺮ� ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎ� ﻣﻮ�� ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪ� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ���� ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
-19ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺑﻌﺪ �� �ﻧﻌﻘﺎ� ﻗﺮ����� ﺿﻤﻦ ���ﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﺎﻧﺒﻨﺪ� ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮ� ﻣﺪ�
ﻳﻜﻤﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻰ �� �ﻏﺎ� � ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ �ﺟﺮ�� �ﻗﻴﻖ ﭘﺮ��� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�
�� ﺻﻮ�� �ﺳﺘﻨﻜﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮ����� ﺑﻄﻮ� ﻳﻚﺟﺎﻧﺒﻪ �� ﺧﻮ�ﻫﺪ ��ﺷﺖ.
�-ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺧﺘﺼﺎﺻﻰ :
 ���� -1ﺑﻮ�� ﻣﺪ�� ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ��ﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
� ����-2ﻣﻮ�ﺷﻰ ﮔﺬ��ﻧﺪ� ﺷﺪ� )ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ �ﻣﻮ�ﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ(
 -3ﻋﺪ� ﺑﺪﻫﻰ ﺳﺮ�ﺳﻴﺪ ﺷﺪ� �� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ )ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ �� �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼ�
ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ(
�-4ﺣﺮ�� ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻰ ﻣﺎﻟﻰ )���ﺋﻪ ﺻﻮ�ﺗﺤﺴ���ﺎ� � ﮔﻮ�ﻫﻰ �� ﻣﻮﺳﺴ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻰ � �ﻋﺘﺒﺎ�� �

وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزى
ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎى ﻛﺸﺎورزى

ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ(
-5ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ���
-6ﻣﻬﺎ�� ﻓﻨﻰ � ﺗﺨﺼﺼﻰ � �ﺟﺮ�ﻳﻰ ﺗﺠﺮﺑﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
-7ﺑﻮﻣﻰ �ﺳﺘﺎ� ﺑﻮ��)ﺳﺎﻛﻦ �� �ﺳﺘﺎ�(
ﻣﺤﻞ � ﻣﻬﻠﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ� ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�:
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ��� ﭼﻬﺎ�ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1398/11/30ﺑﻪ ﻣﺪ� ﺷﺶ ) (6ﻣﺎ� �
ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ����  www.apcp.irﻓﺮ� ﺛﺒﺖ ﻧﺎ� �� ��ﻳﺎﻓﺖ � ﭘﺲ
�� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺮ�� ��ﺷ���ﺘﻦ ﻣﺪ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ�
ﻛﺸﺎ���� �� �ﺳﺘﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ � ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺷ���ﻬﺮﻛﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� ﺑﻪ ���� ﺗﻬﺮ���
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ �ﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮ�)ﺗﻮ�ﻧﻴﺮ(� ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﺎ�ﭘﻼ� � �8ﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻤﻠﻚ
� ��ﮔﺬ��� � ﻳﺎ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺿﻤﻨﺎ ﺑ���ﺮ�� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮ� ﺛﺒﺖ ﻧﺎ�
ﺑﻪ���� ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ� ﻛﺸ���ﺎ���� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳﺖ ﻫﺮ
 ���15ﻳﻚ ﺑﺎ� ��ﺧﻮ�ﺳﺘﻬﺎ� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ���� ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ� � ﭘﺲ �� ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎ�ﻣﺪﻳﺮ�
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� �ﺑﻼ� ﻣﻰ ﺷﻮ�.

ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎى ﻛﺸﺎورزى
ﺗﻠﻔﻦ88671116-17 :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻛﻬﺎى ﻛﺸﺎورزى )ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى و داﻣﭙﺮورى( ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻤﺎره 98-11
ردﻳﻒ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮك

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮاى ﻓﺮاﺧﻮان)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ردﻳﻒ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮك

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮاى ﻓﺮاﺧﻮان)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

1

���ﺑﻴﻞ

ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮ��

�ﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎ� ﻣﺎﻟﺪ�ﺷﻰ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

180,000

28

ﻓﺎ��

ﺳﭙﻴﺪ��

ﻫﺮ�ﻳﺠﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

800,000

3

���ﺑﻴﻞ

ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ

ﺟﻐﺎﺗﺎ�

��ﻣﭙﺮ���

500,000

29

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ�

ﮔﻴﻼ� ﻏﺮ�

ﻗﺮ�ﺗﻚ

��ﻣﭙﺮ���

160,000

30

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ�

ﻗﺼﺮﺷﻴﺮﻳﻦ

ﮔﻨﺪﻣﺒﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

1,000,000

ﭘﺎ�� �ﺑﺎ�

ﻣﻐﺎ� )ﻓﺎ�  3ﻏﺮﺑﻰ(

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

31

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ�

ﺛﻼ� ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻰ

ﻣﻴﺮ�ﺑﺎ�

��ﻣﭙﺮ���

120,000

32

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ�

���ﻧﺴﺮ

ﻧﻬﺮ�ﺑﻰ

��ﻣﭙﺮ���

15,000

���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻰ

ﻫﻮ��ﻧﺪ

ﻫﻮ��ﻧﺪ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

33

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ�

ﻫﺮﺳﻴﻦ

ﭘﺮﻳﻮ�

��ﻣﭙﺮ���

4,300

34

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ � ﺑﻮﻳﺮ�ﺣﻤﺪ

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ

�ﺷﺖ ﻣﺎ�� ﻃﻮﻟﻴﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

340,000

���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ

ﺑﻮﻛﺎ�

35

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ � ﺑﻮﻳﺮ�ﺣﻤﺪ

ﺑﺎﺷﺖ

ﻓﺪ� ﺳﺮ�ﺑﻴﺰ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

230,000

36

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ � ﺑﻮﻳﺮ�ﺣﻤﺪ

ﺑﻬﻤﺌﻰ

ﻗﻼ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

80,000

2
4
5
6
7
8

9

10

11

12

���ﺑﻴﻞ
���ﺑﻴﻞ
���ﺑﻴﻞ
�ﻟﺒﺮ�

���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ
ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺟﻨﻮ� ﻛﺮﻣﺎ�

ﺟﻨﻮ� ﻛﺮﻣﺎ�

13

ﺟﻨﻮ� ﻛﺮﻣﺎ�

15

ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺟﻨﻮﺑﻰ

14

16

23

24

25

26

27

�ﺷﺘﺴﺘﺎ�

ﺑﻮﻳﺮ�

���ﺑﺎ�

ﺳﺮ�ﺷﺖ ﭼﺎ� ﺣﺴﻦ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﺑﻠﺪ�ﺟﻰ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﻛﻬﻨﻮ�

ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ

�� ﺑﺎ�ﻳﻚ
ﺻﻮﻻ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

83,700

ﺧﺮ�ﺳﺎ� �ﺿﻮ�

ﻛﺎﺷﻤﺮ

ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻰ

ﻣﺎﻧﻪ � ﺳﻤﻠﻘﺎ�

�ﻣﺎ� �ﺿﺎ)�( ﻓﺎ� 3

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻰ

�ﺳﻔﺮ�ﻳﻦ

ﺳﺎ�ﻳﮕﻞ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ�

�ﻳﺬ�

ﺳﻤﻨﺎ�

ﺷﺎﻫﺮ��

ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ�
ﺳﻤﻨﺎ�
ﻓﺎ��

ﻣﺎﻧﻪ � ﺳﻤﻠﻘﺎ�
ﺷﻴﺮ���
ﺷﻮ�

ﺷﺎﻫﺮ��

ﻛﺎ����

�ﻣﺎ� �ﺿﺎ)�(
��ﻳﻦ
�ﻋﻦ

ﻧﻮﺗﺮﻛﻰ

280,000
50,000

128,000

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

40,000

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��)ﮔﻴﺎﻫﺎ� ����ﺋﻰ(

2,000,000

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﺑﻴﺎ�ﺟﻤﻨﺪ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﻣﻼ� ﺑﻠﻮ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﻣﻴﻐﺎ�

320,000

1,200,000

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﺗﺮﺷﻴﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎ�

ﺧﻮﺳﻒ

280,000

40,000

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ

250,000

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺟﻨﻮﺑﻰ

��ﻣﻴﺎ�

��ﻣﻴﺎ�

320,000

31,326

ﻓﺮ���

19
21

ﺳﻠﻤﺎ�

��ﺷﻚ

ﺳﺮﻳﻞ �ﺑﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

ﻓﺮ���

ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻰ

22

ﻧﻈﺮ�ﺑﺎ�

ﭼﻮﭘﺎ� �ﺑﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

100,000

ﭼﻬﺎ�ﻣﺤﺎ� � ﺑﺨﺘﻴﺎ��

17

20

���ﺑﻴﻞ

ﺳﺎﻣﻴﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

25,000

ﺑﺮ�ﺟﻦ

ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺟﻨﻮﺑﻰ

18

ﮔﺮﻣﻰ

�ﻧﮕﻮﺗﻼ�

��ﻣﭙﺮ���

100,000

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

290,000
400,000

1,000,000
500,000

600,000

203,000

100,000

220,000

420,000

37

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ � ﺑﻮﻳﺮ�ﺣﻤﺪ

ﮔﭽﺴﺎ���

ﻣﺎﻫﻮ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

280,000

38

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ � ﺑﻮﻳﺮ�ﺣﻤﺪ

ﮔﭽﺴﺎ���

ﻧﺎﺻﺮ �ﺑﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

240,000

39

ﮔﻴﻼ�

�ﻧﺰﻟﻰ

ﺷﻴﻠﺴﺮ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

220,000

40

ﮔﻴﻼ�

�ﺿﻮ�� ﺷﻬﺮ

ﻫﺎﺷﻢ �ﺑﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

110,000

41

ﻟﺮﺳﺘﺎ�

ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ

ﺗﺨﺘﺎ� ��ﺷﻴﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

200,000

42

ﻟﺮﺳﺘﺎ�

�����

ﭼﻐﺎ ﺑﻬﺮ��

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

420,000

43

ﻟﺮﺳﺘﺎ�

ﺑﺮ�ﺟﺮ�

ﺷﺐ ﻣﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

271,000

44

ﻣﺎ�ﻧﺪ���

ﻧﻜﺎ

ﻛﻮﻫﺴﺎ�ﻛﻨﺪ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

6,209

45

ﻣﺮﻛﺰ�

ﺧﻨﺪ��

ﺧﻨﺪ��

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

120,000

46

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�

ﺑﻨﺪ�ﻋﺒﺎ�

ﭼﻠﻮﮔﻬﺮ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

500,000

47

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�

ﺑﻨﺪ� ﻋﺒﺎ�

ﺷﻤﻴﻞ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

210,000

48

ﻳﺰ�

ﺧﺎﺗﻢ

ﭼﺎﻫﻚ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

280,000

49

ﻳﺰ�

ﺧﺎﺗﻢ

ﻣﺮ�ﺳﺖ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

120,000

50

ﻳﺰ�

�ﺑﺮﻛﻮ�

�ﺳﺪ �ﺑﺎ�

��ﻣﭙﺮ���

320,000

51

ﻳﺰ�

�ﺷﻜﺬ�

ﺟﻌﻔﺮ�ﺑﺎ�

��ﻣﭙﺮ���

500,000

52

ﻳﺰ�

ﻣﻬﺮﻳﺰ

ﺑﻬﺸﺖ ��ﻧﺎ�

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ��

24,000

ﺟﻤﻊ

-

-

52

-

16,231,535

