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پيش بيني هواي تهران در  24ساعت آينده

کمی ابری تا نیمه ابری گاهی
وزش باد

پیروزی دیگری برای تیم فوتسال مدیران سایپاپرس

تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال

تی��م فوتس��ال مدی��ران ش��رکت در
س��ومین دی��دار خ��ود در مس��ابقات مدیران
ش��رکت ه��ای گ��روه خودروس��ازی س��ایپا
مقاب��ل طی��ف س��ایپا ب��ه برت��ری رس��ید.
به گزارش روزنگار سایپاپرس ،در ادامه مسابقات
فوتس��ال مدیران گروه خودروسازی سایپا تیم
مدیران شرکت پس از اینکه در دومین مسابقه
خ��ود تیم مدعی و پرقدرت پ��ارس خودرو را با
نتیج��ه  2-2متوقف کرد در س��ومین دیدار به
مصاف تیم طیف س��ایپا رف��ت و بانتیجه 2- 5
مقابل این تیم به برتری رسید.

مشخصشدند

در پایان دور یک چهارم نهایی مسابقات
فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر چهره
چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی
این رقابتها مشخص شد.
ب��ه گ��زارش روزن��گار س��ایپاپرس،
روز پایان��ی مرحل��ه ی��ک چه��ارم نهای��ی
ای��ن رقابتها در حال��ی برگزار ش��د که در
رقابت��ی تنگاتن��گ و نفس گی��ر تیم های
برنامهریزی،بسیج،خطسایپاوتولیدتوانستند
با پی��روزی بر حریفان به مرحله نیمه نهایی
صعود کنند.
براس��اس این گ��زارش  ،در اولین بازی
تیم های برنامه ری��زی و اداری در یک بازی
جذاب و دیدن��ی به مصاف هم رفتند که در
نهایت تیم برنامه ری��زی با نتیجه  8بر  3به
برتری رس��ید وصعود خود را به مرحله نیمه
نهایی مسجل کرد.
در دومی��ن بازی نیز تیم های بس��یج
و  B90باهم دی��دار کردند که این بازی نیز
با هیجان خاص خود هم��راه بود و این تیم
بسیج بود که با ارائه یک بازی برتر با نتیجه 5
بر  2به پیروزی رسید و به عنوان دومین تیم

راهی مرحله نیمه نهایی شد.
این گ��زارش می افزاید  :در دیگر دیدار
این مرحله نیز تیم های خط س��ایپا و خلیج
ف��ارس به مصاف هم رفتند که در این دیدار
خ��ط س��ایپا با نتیج��ه  5بر ی��ک موفق به
شکس��ت تیم خلیج فارس شد تا دیگر تیم
راه یافت��ه ب��ه مرحله نیمه نهایی مش��خص
شود.
در آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی
نیز تیم تولید با نتیجه قاطع  4بر صفر مقابل
مجموعه سازی به پیروزی رسید و به عنوان
آخرین تیم راهی نیمه نهایی شد.
بازی های مرحله نیمه نهایی این رقابتها
عصر روز شنبه  28بهمن ماه برگزار می شود
که در اولین دیدار و از ساعت  16:30تیم های
بس��یج و تولید به مصاف ه��م می روند و در
دومین دیدار از ساعت  17:10تیم های خط
سایپا و برنامه ریزی با هم دیدار می کنند.
شایان ذکر است که داوری این مرحله از
مسابقات برعهده آقایان علی بوشاسب ،محمد
خورس��ند  ،کیوان ندافی و مهدی روشنایی
بود.

براساس این گزارش ،تیم فوتسال مدیران
شرکت در این مسابقه با ارائه یک بازی منطقی
و تهاجمی تیم حریف را شکست داد و  3امتیاز
دیگر بدس��ت آورد ت��ا عصر امروز چهارش��نبه
 25بهم��ن ماه ب��رای صدر نش��ینی در جدول
مس��ابقات به مصاف تیم جوان سایپا لجستیک
برود.
برای تیم فوتس��ال مدیران س��ایپاپرس در
این بازی سید مهدی حسینی پور (2گل)  ،علی
مومن��ی  ،داود احمدی و پیم��ان محمدپورفرد
گلزنی کردند.

ق��رآن دری��ای متالطم
فیض و رحمت و هدایت
الهی است  .اگر با قرآن
مأنوس بشویم  ،خیلی از
بابهای هدایت به روی ما
باز خواهد شد.
ذکر
ایام هفته

چهارشنبه

یا حی یا قیوم
موجب عزت دائمی
می شود
حدیث

امام علی علیه السالم :

اعالم زمان و مکان تشییع پیکر شهدای سانچی

عکس هفته  :همکاران حمل و نقل داخلی

متولدين

بيانات

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفتکش از تشییع پیکر  3تن از شهدای حادثه سانچی در روز جمعه و
بعد از نماز جمعه خبر داد.پیکر این شهدا صبح امروز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد.
در تاریخ شانزدهم دی ماه نفتکش ایرانی سانچی با کشتی فله بر چینی برخورد کرد که با عث حریق و
مفقود شدن  ۳۲پرسنل این نفتکش شد.

خدای تعالی کتابی راهنما فرستاد و در آن خوب و
بد را روشن ساخت .پس راه خوبی را پیش گیرید
تا هدایت شوید و از بدی دوری جویید تا به مقصد
برسید.
نهج البالغه  ،خطبه 167

برگزاری نمایشگاه بهاره در مصالی تهران از امروز

متولدین  21تا  27بهمن ماه

نمایشگاه بهاره تهران از  25بهمن ماه جاری به مدت  10روز (چهارم اسفند) با مجوز اصناف تهران در
مجموعه چهل سرا مصالی امام خمینی (ره) برپا می شود .در دور جدید نمایشگاه بهاره تهران شهروندان
و بازدیدکنندگان اجناس و کاالهای مورد نیاز خود را می توانند با تخفیف ویژه بین  15تا  25درصد
تحت نظارت اتاق اصناف تهران و هیئت های نظارتی خریداری کنند.مجموعه چهل سرا در ضلع جنوبی
مصالی امام خمینی(ره) واقع شده است.این نمایشگاه همه روزه از ساعت  11صبح تا  21و در روزهای
جمعه از ساعت  13پذیرای شهروندان است.
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شروع طوفانی پرسپولیس با درخشش
آقای گل

همکاران گرامی
تولدتانمبارک

در ادامه رقابتهای هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال
آس��یا روز گذشته تیم پرسپولیس به مصاف نسف
قارش��ی ازبکس��تان رفت که این بازی در نهایت با
نتیجه  ۳بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید.
در این ب��ازی که در ورزش��گاه آزادی و در حضور
 ۲۵هزار تماش��اگر انجام ش��د گادوین منشا ()۲۰
و علی علیپور ( ۶۷و  )۷۲برای پرس��پولیس گلزنی
کردند.

الریان  ۲-۲استقالل؛ یک امتیاز
ارزشمند برای آبیها

تیم فوتبال اس��تقالل نیز در اولی��ن بازی مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا در گروه  ،Dاز ساعت
18:40سهشنبه در ورزشگاه جاسد بن حمد دوحه
به مصاف الریان قط��ر رفت که این دیدار در پایان
با تس��اوی  2بر  2به پایان رس��ید.تاباتا در دقیقه
 6به اش��تباه دروازه تیمش را باز ک��رد و در ادامه

عبدال��رزاق ( )17و تاباتا ( )27ب��رای الریان موفق
به گلزنی ش��دند .علی قربانی هم دقیقه  89بازی
را به تس��اوی کش��اند.تاباتا کاپیتان الری��ان اواخر
بازی اخراج ش��د تا به نوعی چهره ویژه بازی لقب
بگیرد.
شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر بسکتبال
شد
دیدار تیم ه��ای مهرام تهران و ش��هرداری تبریز
در مرحله نهایی مس��ابقات بس��کتبال لیگ برتر
باشگاههای کش��ور روز گذش��ته در تبریز برگزار
ش��د .در این دیدار ش��اگردان مه��ران حاتمی در
تیم ش��هرداری تبریز موفق شدند حریف خود را با
نتیجه  ۸۵بر  ۷۳شکست دهند.این پنجمین دیدار
تیم های مهرام و ش��هرداری تبریز در فینال لیگ
بسکتبال بود.پیش از این دیدار تیم مهرام در جریان
دیدارهای اول و سوم صاحب برتری شد .اما نتیجه
دیدار دوم و چهارم را واگذار کرده بود .فینال لیگ
بسکتبال به صورت  ۳از  ۵برگزار میشود.

خودرویی
مدیرعامل گروه سایپا در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو تاکید کرد:

تولید و عرضه خودروهای جدید با حداقل  50درصد داخلی سازی

مهندس جهرودی  ،مدیر عامل گروه سایپا گفت:
گروه خودرو سازی سایپا ،در راستای سیاست های
اعالم شده از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،در
تمام قراردادهای جدید با شرکای تجاری خارجی،
ساخت داخلی حداقل  50درصدی قطعات در زمان
شروع تولید محصوالت را به عنوان یک اصل اساسی،
مد نظر قرار خواهد داد.
وی در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو
گفت :کش��ور ایران با توجه به پتانسیل های ویژه
خود هم��واره یکی از جذاب ترین کش��ورها برای
س��رمایه گذاری به شمار می آید و قرار گرفتن در
منطقه استراتژیک ،دسترس��ی به بازاری بزرگ و
هزینه های پایین انرژی ،دیگر عواملی هستند که
عالوه بر نیروی کار متخصص ،ماهر و اقتصادی در
ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در ایران نقش

ایفا می کند.
مدیرعامل گروه خودروس��ازی ساییا تصریح کرد:
ارزش فروش صنعت خودرو در جهان بیش از  3هزار
میلی��ارد دالر بوده که معادل  4درصد کل GDP
جهان است ،بر این اساس اگر صنعت خودرو را به
عنوان یک کشور در نظر بگیریم پنجمین اقتصاد
بزرگ دنیا به حس��اب میآی��د و زنجیره تامین و
صنعت قطعه سازی به عنوان محرک اصلی و بازوی
پر توان خودرو سازی نقشی ویژه در اقتصاد جهان و
کشورهای صاحب این صنعت ایفا می کند.
مدیرعامل گروه سایپا افزود :جهت حمایت عملی
از صنعت قطعه سازی کش��ور مطابق با روندهای
جهانی ،در نظر داریم نقش خود را در قطعهسازی
کاهش داده و آن را به متخصصان این حوزه واگذار
کنیم.

اطالعیه

به اطالع می رساند پس از  2سال قرائت
روزانه یک صفحه از قرآن کریم در نمازخانه
شرکت ،امروز مراسمی بعد از نماز جماعت
ظهر و عصر در این مکان برگزار و ضمن ختم
قرآن از همکاران قاری تقدیر می شود.لذا از
همکاران گرامی جهت شرکت در این مراسم
دعوت بعمل می آید.

مدیریت حوزه مدیرعامل و ارتباطات
جهت دریافت آخرین اخبار و اطالعیه های
شرکتبهآدرسجدیدذیلدرتلگرامبپیوندید.
https://t.me/saipapresscompany
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را نيز از
طریق صدای همکار (شماره تماس  )123با ما
در میان بگذارید.
تولد
همکاران گرامی جناب آقایان

حسن محمدعلي پور،علي سلمان زاده،
حسنعلي همتي و علي زنگنه قشالقي
تولدتان مبارک

