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تصمیم خطرناک پرسپولیس 
در نقل و انتقاالت

شایعه شده پرســپولیس می خواهد علیرضا بیرانوند و مرتضی 
پورعلی گنجــی را به خدمــت بگیرد. به گزارش فرارو، پرســپولیس 
در تالش اســت برای فصل آینده ستاره های نام آشنایی را به ترکیب 
اضافــه کند. این تیــم با توجه به خرید های به نســبت ناموفقی که 
در این فصل داشــته به خوبی از اهمیت بازار آگاه است و در همین 
مســیر مذاکراتی هم با چندین ستاره ملی پوش داشته است. همین 
روز ها شایعه ای قوی در رسانه ها مطرح شده که یحیی گل محمدی 
و تیمش بــا علیرضا بیرانوند و مرتضــی پورعلی گنجی برای فصل 
آینده به توافق رســیده اند. اگرچه درباره بیرانوند هنوز اما و اگر هایی 
وجود دارد، ولی همین دیروز یکی دو رســانه این موضوع را مطرح 
کرده اند که پرســپولیس با مرتضی پورعلی گنجی بــرای قراردادی 
دوساله به توافق رسیده اســت. درباره کیفیت این بازیکنان تردیدی 
وجود ندارد و هر دو در زمره بهترین ها در پست های مربوطه هستند 
با این حال مشــکلی که در این میان وجود دارد و پرسپولیسی ها زیاد 
به آن توجهی نشــان نداده اند، مسئله سربازی این دو بازیکن است. 
هم علیرضا بیرانوند و هم مرتضی پورعلی گنجی موعد رفتنشان به 
خدمت سربازی رسیده و مشخص نیست اگر به پرسپولیس برگردند 
بتوانند این تیم را در ادامه مسیر همراهی کنند. طبق قانون، بازیکنان 
ملی پوش تا پایان ۳۰سالگی از خدمت سربازی معاف هستند و بعد 
باید برای رفتن به ســربازی اقدام کنند. این بند برای علیرضا بیرانوند 
و مرتضــی پورعلی گنجی فعال شــده و آنها باید فکــری دراین باره 
کنند. البته شــاید بتوان با استناد به داستان تحصیل و مواردی دیگر 
ســعی در رفع ورجوع کردن این مورد داشــت، ولی این موضوع هم 
تــا اندکی می تواند معافیت آنها را فراهم کند. از این مورد گذشــته 
حساســیت های موجود را هم نباید از یاد بــرد؛ به گزارش فرارو، این 
روز ها همچنان هواداران اســتقالل درباره ســربازی رفتن ســیاوش 
یزدانــی و محمدحســین مرادمند گالیه دارند و حســابی ســازمان 
نظــام وظیفه را زیر ذره بین برده اند. پس طبیعی اســت که با توجه 
به حساسیت های موجود نتوان چندان امیدی داشت که دو بازیکن 
مدنظر پرسپولیس به راحتی شانسی برای گریز از خدمت سربازی در 

صورت بازگشت به پرسپولیس به دست بیاورند.
 

سرمربی طارمی از پورتو جدا می شود؟
با قهرمانی تیم فوتبال پورتو در رقابت های لیگ پرتغال گمانه زنی ها 
از سرنوشت «سرجیو کونسیســائو» سرمربی این تیم برای فصل آینده 
شــروع شده اســت. به گزارش مهر، تیم فوتبال پورتو یک هفته مانده 
به پایان مسابقات لیگ پرتغال، به عنوان قهرمانی این مسابقات دست 
یافت. با این قهرمانی، ســؤاالت و ابهامات درباره وضعیت فصل آینده 
سرجیو کونسیســائو، سرمربی پورتو، آغاز شده است. «پینتو دا کوستا»، 
رئیس باشــگاه پورتو، بعد از قهرمانی پورتو به شکل محتاطانه ای به 
این سؤاالت پاسخ داد و گفت: کونسیسائو دو سال دیگر با پورتو قرارداد 
دارد، اما طبیعی است با موفقیت هایی که به دست آورده، مورد توجه 
باشــگاه های بزرگ اروپا باشــد. او تأکید کرد که ادامه کار کونسیســائو 
مســئله ای نیســت و باشــگاه پورتو در حال حاضر تمرکــزش را روی 
قهرمانی در جام حذفی فوتبال و همچنین ســایر رشــته های ورزشی 
گذاشته است. کونسیسائو فصل گذشته و در پایان مسابقات لیگ پرتغال 
چند پیشنهاد از تیم های اروپایی ازجمله لیگ ایتالیا دریافت کرد اما در 
نهایت مجددا به پورتو بازگشــت و قراردادش را با این تیم تمدید کرد. 
وضعیت سرمربی پورتو بدون شک در سرنوشت مهدی طارمی مهاجم 
ایرانی این تیم هم تأثیرگذار خواهد بود. کونسیســائو اعتقاد زیادی به 
طارمی در این فصل داشت و این مهاجم هم با ۲۰ گل و ۱۲ پاس گل در 

لیگ، به خوبی جواب اعتماد این مربی پرتغالی را داده است.

رقیب آزمون در لورکوزن می ماند
 به گزارش ایســنا و به نقل از بیلد، درحالی که تیم های نیوکاســل 
و بارســلونا به دنبال به خدمت گرفتن پاتریک شــیک برای فصل بعد 
هســتند، سیمون رولفس، مدیر ورزشی بایر لورکوزن، تأیید کرد که این 
مهاجم در تابســتان امسال فروخته نخواهد شــد. بایر لورکوزن قصد 
ندارد پاتریک شیک را در تابستان امسال بفروشد. او در فهرست خرید 
تیم های نیوکاســل و بارسلونا قرار دارد؛ دو باشــگاهی که می توانند 
پیشنهادات خود را در زمان بازشــدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی 
ارائــه دهند اما با اظهارات مدیر ورزشــی بایر لورکوزن باید ماندن این 
مهاجم در آلمان را قطعی دانســت. رولفس دربــاره ماندن پاتریک 
شیک گفت: شیک در تابستان امســال فروخته نخواهد شد. او فصل 
آینده برای ما بازی خواهد کرد، این کامال واضح اســت. او یک بازیکن 
کلیدی در برنامه های ماست و به هیچ وجه او را از دست نخواهیم داد. 

آیا قرار اســت بدترین آماده سازی تاریخ برای حضور در جام جهانی را داشته باشیم؟ 
شــاید شــروع مطلب با چنین پرسشــی غیرمنتظره به نظر برســد ولی وضعیت فوتبال 
ایران چنان آشــفته است که اتفاقا فرصتی برای شــگفتی هم باقی نمی ماند. ایران باید 
کمتــر از ۲۰۰ روز دیگــر در جام جهانی قطر بــه میدان برود ولی برخــالف انتظار هیچ 
برنامه مشــخصی برای آماده ســازی در این مســیر وجود ندارد. می توان به مباحثی که 
پیش تر عنوان شــده رجوع کرد و این مورد را به آشــفتگی مدیریتی در فدراسیون فوتبال 
مرتبط دانســت ولی عجیب آنکه دغدغه ای برای برطرف کردن مشکالت تیم ملی وجود 
نــدارد! این تیم عالوه بر آنکه رقیبی را برای بازی های دوســتانه ندارد، ســرمربی اش را 
هم به مرخصی فرســتاده و مشــخص نیست چرا دراگان اســکوچیچ هم اصراری برای 
مشخص شــدن وضعیت تیم ملی نــدارد. برای این دوره از رقابت ها، برخالف گذشــته، 
فیفا یی ها متفاوت شــده و تیم ها در دو بازه مشــخص فرصت برگزاری بازی دوســتانه 
خواهند داشــت. در این مســیر دو بازه زمانی در خرداد و اواخر شــهریور تعیین شده تا 
تیم هــای حاضر در جــام جهانی بتوانند برابر رقبا به میــدان بروند. تفاوت عمده این دو 
پنجره درنظرگرفته شــده از ســوی نهاد بین المللی برای فیفادی این اســت که تیم های 
اروپایی درگیر رقابت های خودی هستند و فرصت بازی دوستانه با آنها برای تیم هایی از 
قاره های دیگر در دســترس نخواهد بود. اینجاست که اهمیت بازی با تیم های آمریکایی 
و آفریقایی بیشــتر به چشــم می آید. با توجه به همین مقوله اهمال گســترده مسئوالن 

فدراسیون فوتبال ایران آزاردهنده می شود. برخالف تیم های ژاپن، کره جنوبی و عربستان 
که بازی های دوســتانه پیش از حضــور در جام جهانی را فیکــس کرده اند، ایران هنوز 
رقیبی ندارد. موضوع وقتی بحث برانگیز می شود که در مقایسه با سه تیم مذکور، به طرز 

واضحی ایران عقب افتاده است.
ژاپــن که در گروه پنجم جــام جهانی باید به مصاف تیم های آلمان، اســپانیا و برنده 
پلی آف نیوزیلند و کاستاریکا برود، دست کم پنج بازی باکیفیت را در دستور کار قرار داده 
است. این تیم ابتدا ۱۲ خرداد به مصاف پاراگوئه می رود و چهار روز بعد از برزیل پذیرایی 
می کنند تا پیش از جام جهانی و مصاف با دو تیم بزرگ گروه شــان، تجربه دیداری بزرگ 
را داشــته باشــند. ژاپنی ها ۲۰ خرداد مقابل غنا قرار می گیرند و چهار روز بعد به مصاف 
یکی از دو تیم شیلی یا تونس خواهند رفت. البته این تیم در تورنمنت چهارجانبه شرق 
آســیایی ماه بعد هم شــرکت می کنند؛ مســابقاتی که با حضور آنها، کره جنوبی، چین و 
هنگ کنگ به انجام خواهد رســید. این بهترین فرصت برای بازیکنان داخلی ژاپن اســت 
تا بتوانند خود را به کادر فنی نشــان دهند و جزء مســافران قطر نام خود را جای بدهند. 
دیدارهــای ژاپن در این تورنمنت به این ترتیب اســت: هنگ کنــگ (۲۸ تیر)، کره جنوبی 

(۲ مرداد) و چین (پنج مــرداد). کره جنوبی هم برنامه درخور توجهی را تا پیش 
از پنجــره دوم فیفا مقابل دیدگان خــود می بیند. آنها تقریبا مشــابه ژاپن، رقبای 
آمریکای جنوبی را هــدف قرار داده اند. اروگوئه، یکی از رقبای کره جنوبی در گروه 
هشتم جام جهانی است. کره در تاریخ دوازدهم خردادماه مقابل برزیل صف آرایی 
می کند. چهار روز بعد پذیرای شــیلی خواهند بود و بیســتم خردادماه را با بازی 
مقابــل پاراگوئه به اتمام می رســانند. کره  ای ها، همان طورکه ذکر شــد، به اتفاق 
ژاپن و دو تیم شــرق آســیایی دیگر در تورنمنت چهارجانبه اواخر تیرماه و اوایل 
مردادماه شرکت می کنند. عربستان هم که باید در گروه چهارم به مصاف آرژانتین، 
لهســتان و مکزیک برود، تدارک ویژه تری را برای بازی های دوستانه در دستور کار 

قرار داد اند. آنها به جای ماندن در خانه قصد کرده اند در هر دو پنجره فیفا، راهی اسپانیا 
شــوند و در آلیکانته به انجام تمرینات خود بپردازند. اردوی عربستان حدفاصل ۱۰ تا ۱۹ 
خردادماه خواهد بود. ســعودی ها در تاریخ های ۱۵ و ۱۹ خرداد به  ترتیب مقابل کلمبیا 
و ونزوئال قرار می گیرند. این تیم در پنجره بعدی باید حدفاصل ۲۶ شــهریور تا پنجم مهر 
در اسپانیا خود را مهیای جام جهانی کند. شاگردان رنار ابتدا در تاریخ یکم مهرماه مقابل 
اکوادور قرار خواهد گرفت ولی از حریف بعدی آنها رونمایی نشــده است. این تیم عربی 
توجه ویژه ای به تقابل با آرژانتین دارد و هر ســه حریــف ابتدایی اش نمایندگان منطقه 
آمریکای  جنوبی هســتند. البته شــباهت هایی بین فوتبال مکزیک و نمایندگان آمریکای  

جنوبی وجود دارد.
با نگاهی به این شــرایط، مســئوالن فدراســیون فوتبال به دادن وعده و وعید بسنده 
کرده انــد؛ آنها که روزگاری از بازی با برزیل و آرژانتین حرف می زدند، هنوز نتوانســته اند 
حتی دیداری با ونزوئال فیکس کنند. به  این  ترتیب واضح اســت که اگر رقیبی درخور در 
مســیر جام جهانی مقابل ایران قرار نگیرد، نمی شود انتظاری از این تیم که در مقایسه با 

سایر تیم های آسیایی که در گروه ساده تری قرار گرفته اند، داشت.

معضلی به نام آماده سازی
ما هیچ، ما نگاه

چه کسی گفت سعید معروف
 بازداشت می شود؟

ســعید معروف، فوق ستاره والیبال ایران، روز گذشــته بعد از مدت ها دوری، به تهران برگشت تا به عنوان 
یکی از ابرستاره های تیم پیکان، مهیای حضور در رقابت های قهرمانی باشگاه های جهان شود. حضور سعید 
معروف در تیم پیکان، آن هم بعد از درخشــش نســبی که ماه های اخیر در ترکیب تیم فنرباغچه داشته، یکی 
از بهتریــن اخباری اســت که روزهای اخیر به گوش والیبالی ها رســیده و حتــی از آن به عنوان «بمب نقل و 
انتقاالت» والیبال یاد شــده اســت. معروف به طور تقریبی در یک دهه اخیر یکی از برترین پاســورهای دنیا 
بوده اســت. نقل قول مشترکی که بسیاری از مربیان نام آشنا و پرافتخار والیبال داشته اند، این بوده که  ای کاش 
می توانستند در تیمشان یکی مثل سعید معروف داشته باشند. داستان سعید معروف که مشهورترین کاپیتان 
تاریخ والیبال ایران اســت، مدت هاســت با تیم ملی به پایان رسیده؛ او بعد از بازی های المپیک در ایسنتاگرام 
با نوشتن متنی از تیم ملی خداحافظی کرد. با وجود تصمیمی که معروف گرفته بسیاری از مسئوالن والیبال 
ایران از کادر فنی گرفته تا مســئوالن فدراسیون فوتبال، همچنان امیدوار هستند معروف دوباره به تیم برگردد 
و آنهــا را همراهی کند. موضوعی که فعال محقق نشــده و با توجه به واکنش هایــی که معروف پس از آن 
پســت معروفش داشته، بعید است به این راحتی ها ممکن شود. فارغ از این مسائل، بازگشت سعید معروف 
به ایران، پایانی بر شــایعات بحث برانگیزی است که در دو، سه سال اخیر درباره او مطرح شده است. کاپیتان 
ســابق تیم ملی والیبال ایران، مثل چندین ستاره برجســته ورزش ایران، محبوبیتی در بین یک طیف خاص با 
گرایش های سیاسی مشخص ندارد و همین مورد همواره برای او دردسرهایی در پی داشته است؛ گو اینکه این 
دردسرها بیشتر در حد فضای رسانه ای بوده و فراتر نرفته است. عمده مشکلی که این طیف با سعید معروف 
داشــته اند، عالقه این بازیکن به زندگی و ســپری کردن تعطیالتش در آمریکا اســت. این بخش باعث شده تا 
چندین بار شــایعه پناهندگی معروف به آمریکا مطرح شــود و برای چندمین بار از سوی مسئوالن فدراسیون 
والیبال ایران چنین موضوعی تکذیب شود. ناگفته پیداست وقتی «۲۰:۳۰» که گزارش  های جهت دارش زبانزد 
خاص و عام اســت، علیه سعید معروف گزارش می رود، جریانی که علیه این بازیکن فعالیت می کند مربوط 
به کدام طیف هســتند. «۲۰:۳۰» هم مثل بسیاری از همفکرانش، احتماال حضور سعید معروف در آمریکا را 
برنمی تابد. معروف گرین کارت آمریکا را دارد و هر  زمان که بخواهد سری به کالیفرنیا، جایی که می گوید خیلی 
دوست دارد، می زند. برای پسری که سرگرمی اش خواندن کتاب های فلسفی و آموختن مواردی تازه در دل این 
کتاب هاست، کالیفرنیا محل مورد عالقه برای گذران تعطیالت است. خودش زمانی که در ایتالیا بود، گفته بود 
هر زمان که فرصتی داشــته باشد، به آمریکا و کالیفرنیا سفر می کند. این موضوع اما تیرماه ۹۸ سوژه بحث و 
جدال او با همین برنامه و مجری این بخش خبری شد. آن زمان تیم ملی از لیگ ملت های والیبال کنار رفت 
و اعضای تیم به ایران برگشــتند ولی ســعید معروف در آمریکا ماند تا تعطیالتش را ســپری کند. «۲۰:۳۰» با 
کنایه زدن به سعید معروف او را متهم به خوش گذرانی آن هم بعد از شکست تیم ملی کشورش کرد. اقدامی 
که با واکنش تند، عجیب و البته جنجالی ســعید معروف همراه شــد. او با نوشتن متنی بلند به صداوسیما و 
مجری مذکور تاخت و الفاظ تندی به کار برد. «گرچه عادت کرده ایم که بعد از مســابقات، بعضی ها فرصت 
عرض اندام داشته باشند و مهمل ببافند و اگر چه از بزرگان توصیه شده که جواب این ابلهان خاموشی است، 
اما وقتی پا فراتر می گذارند و وارد زندگی خصوصی مان می شوند چاره ای جز واکنش مناسب نیست. هرچند 
می دانم هدف شان همین است که این طوری شاید سالی یکی، دو بار اسم شان البه الی کلمات گفته شود بلکه 
عقده هایشــان آرام بگیرد... چشمشــان از فرط حســادت و بخل و فالکت چنان کم سو شده که موفقیت های 
والیبال را نمی بینند و مثل آدم های فرتوت  فقط نق می زنند و لفاظی می کنند. اصال اهمیتی ندارد. هرچه شما 

روی اعصــاب مردم پیاده روی می کنید ولی ما از همین مردم انرژی می گیریم و خواهیم گرفت. عاشق شــان 
هستیم چنان که آنها دوستمان دارند. شما هم بهتر است از فرط عصبانیت سرتان را به در و دیوار بکوبید شاید 
آرام گرفتید. بدانید که مردم بهترین کارشــناس هستند و گوششان از مزخرفات و خزعبالت شما کار ناشناسان 
پر است . ما همچنان برای شــادمانی و رضایت مردم بازی خواهیم کرد و به تشویق ها و هوراکشیدن هایشان 
دلخوش خواهیم بود و انتظار دیگری نداریم. شما هم بهتر است بروید دم در صداوسیما بخوابید شاید نوبتتان 
برســد و چهار کلمه حرف ناحسابی بزنید و پزش را به دوروبری هایتان بدهید که البته همین را هم از صدقه 
سر والیبالیست های تیم ملی و موفقیت هاى بی شمار آنها دارید». ذکر این مورد فقط مقدمه ای برای رسیدن به 
شایعه ای جدی تر بود که بعدها درباره سعید معروف مطرح شد. چندین ماه بعد آن ماجرا، یکی از مسئوالن 
بلندپایه ورزش در صحبت هایی با روزنامه «شرق» نکات عجیبی را درباره این چهره سرشناس مطرح کرد. او 
گفت: «شما فکر می کنید چرا سعید معروف به ایران نمی آید؟ دلیلش این است که مشکالتی به بار آورده 
و اگر پایش به فرودگاه برسد، بازداشت می شود! پای او در پرونده های جدی گیر است». استدالل فرد مذکور 
این بود که بخشــی از اتهامات ســعید معروف، انتقادهایش در اینستاگرام از شرایط موجود در ایران است. 
او در واکنش به این موضوع که اگر دلیلش چنین موردی باشــد باید بســیاری دیگر از چهره های ورزشــی 
سرشــناس که واکنشی مشابه نسبت به اتفاقات سیاسی و اجتماعی داشته اند بازداشت شوند نیز گفت که 
«بعدا متوجه خواهید شــد». با جست وجو در مواردی که ســعید معروف درباره آنها اظهارنظر کرده بود، 

موردی که برای رســانه ها مبهم باشد یا جنجالی در پی داشته باشد، یافت نشد. می شد حدس زد 
که همان ادعا هم درســت نیست و بیشــتر برگرفته از تفکر همان جریانی است که سعی 

در تخریب ســعید معروف به عنوان یکی از چهره های سرشناس ایران داشته اند. 
تفکری همســو با برنامه «۲۰:۳۰» که حضور ســعید معروف در آمریکا را 

به بی غیرتی این بازیکن نســبت می دهد ولی گزارشــی درباره حضور 
آقازاده های متعدد در کشورهای پیشــرفته از جمله همین آمریکا 

نمی رود. به هر روی، سعید معروف بامداد روز گذشته به ایران 
رسید و بدون اینکه مشکلی داشــته باشد، مهیای حضور در 
ترکیب تیم پیکان می شود. تیمی که حاال شبیه به رئال مادرید، 
تبدیل به «کهکشــانی ها» در والیبال شــده اســت. ســعید 
معروف یکی از مهره های سرشناس این باشگاه است. اروین 
انگاپت، فوق ستاره معروف فرانسه هم دیگر بازیکنی است 
که جذب این باشگاه شده است. انگاپت سال هاست که به 

عنوان یکی از برترین بازیکنان والیبال دنیا نامش را مطرح 
کرده است. پیکان همچنین دو مهره سرشناس دیگر را 

نیز به خدمت گرفته است؛ محمد موسوی دیگر ستاره 
والیبال ایران و نیمیر عبدالعزیز ستاره هلندی. این دو 
بازیکن خارجی به عنوان یار کمکی از باشگاه مودنای 
ایتالیا به پیکان آمده اند تا حاال مربع قدرتمند این تیم 

در رقابت های پیش رو باشند.

گروه بندی و برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:
گــروه A: ایران (پیکان)، تایلند (ناخون راتچاســیمای)، عراق (گاز جنوبی) و 

ژاپن (سانتوری سانبردز)
گروه B: ایران (مقاومت شهداب یزد)، قطر (الریان)، قزاقستان (تاراز) و عراق (اربیل)

شنبه ۲۴ اردیبهشت
ساعت ۱۰: ژاپن (سانتوری سانبردز) – تایلند (ناخون راتچاسیمای)

ساعت ۱۳: قطر (الریان) – قزاقستان (تاراز)
ساعت ۱۶: ایران (پیکان) – عراق (گاز جنوبی)

ساعت ۱۹: ایران (مقاومت شهداب یزد) – عراق (اربیل)
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت

ساعت ۱۰؛ تایلند (ناخون راتچاسیمای) – عراق (گاز جنوبی)
ساعت ۱۳: قزاقستان (تاراز) – عراق (اربیل)

ساعت ۱۶: ژاپن (سانتوری سانبردز) – ایران (پیکان)
ساعت ۱۹: قطر (الریان) – ایران (مقاومت شهداب یزد)

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت
ساعت ۱۰؛ ژاپن (سانتوری سانبردز) – عراق (گاز جنوبی)

ساعت ۱۳: عراق (اربیل) – قطر (الریان)
ساعت ۱۶: ایران (پیکان) – تایلند (ناخون راتچاسیمای)

ساعت ۱۹: ایران (مقاومت شهداب یزد) – قزاقستان (تاراز)
روز سه شــنبه ۲۷ اردیبهشــت تیم های شــرکت کننده در این رقابت ها استراحت 
دارند و در مرحله یک چهارم نهایی (چهارشــنبه ۲۸ اردیبهشــت) تیم های اول تا 
 B به صورت ضربدری به مصاف تیم های اول تا چهارم گروه A چهارم جدول گروه
می روند. مراحل نیمه نهایی و نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان 

آسیا ۲۰۲۲ نیز روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
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 برگ سبز خودرو  تیبا ۲  رنگ سفید شیری 
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ۲۵۲ ن ۲۴ ایران ۴۰ 

و شماره موتور M15/9463524 و شماره شاسی 
NAS821100M1031394 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 کارت تردد 

  به شماره ۱۴۶۵۸۵۱۸۱۱ مربوط 
 به اداره کل فرودگاه های مهرآباد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
 سند کمپانی خودرو  وانت  پیکان رنگ سفید شیری 
118P0067024 رو غنی مدل ۱۳۹۳ به شماره موتور 
 NAAA46AA0EG401144 و شماره شاسی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH

WWW. SHARGHDAILY.IR

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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