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سوژه

گزارش

مراسم بهترینهای فیفا

و بازهم رونالدو...

اعالمیه رسمی فیفا

جامجهانی  ۲۰۲۶با  ۴۸تیم
برگزار میشود

فدراس��یون جهانی فوتب��ال ،فیف��ا دیروز پس
از نشس��ت اعضای ش��ورای این فدراسیون در
شهر زوریخ س��وئیس به طور رسمی اعالم کرد
جامجهانی  2026با  48تیم برگزار خواهد شد.
قرار اس��ت این مس��ابقات در  16گروه  3تیمی
برگزار شود .این تصمیم با اکثریت آرای اعضای
 37نفری این شورا به ریاست جیانی اینفانتینو
گرفته شد .قرار است این مسابقات در  16گروه
 3تیمی برگزار ش��ود و تع��داد بازیها از  64به
 80افزای��ش خواهد یافت اما برنده جام همانند
گذش��ته  7بازی انجام میدهد .به این ترتیب از
ه��ر گروه  2تیم به مرحله یکش��انزدهم نهایی
صع��ود خواهند کرد .ب��ر اس��اس گزارشهای
منتشر ش��ده ،تمامی بازیهای مرحله گروهی
باید برنده داشته باشد و این بدین معناست که
در صورت تس��اوی  2تی��م در وقتهای قانونی
و اضافه بازی به ضربات پنالتی کش��یده خواهد
شد .در جامجهانی  1998فرانسه بود که تعداد
تیمه��ای حاضر در جامجهانی از  24تیم به 32
تی��م افزایش یاف��ت .فیفا بر این باور اس��ت که
با افزای��ش تعداد تیمها چی��زی در حدود یک
میلیارد دالر به درآمدش اضافه خواهد شد.

دوشنبه ش�ب طی مراس�می در مقر فیفا در
زوری�خ ،بهترینهای دنیای فوتبال در س�ال
 2016مشخص ش�دند؛ از بهترین بازیکن مرد
و زن س�ال گرفته تا بهترین هواداران و البته
جایزه گل برتر موس�وم به جایزه پوش�کاش.
مطابق انتظار کریس�تیانو رونال�دو به عنوان
بهترین بازیکن س�ال فیفا انتخاب شد .او در
سالی که گذشت همراه با رئالمادرید قهرمان
لیگ قهرمانان و س�وپرجام اروپا شد .مهاجم
کهکشانیها همچنین همراه با تیم ملی پرتغال
قهرمان یورو  2016فرانس�ه ش�د .اصلیترین
رقب�ای رونالدو در کس�ب این عن�وان لیونل
مسی و آنتوان گریزمان بودند .جایزه بهترین
بازیکن زن س�ال به کارلی لوی�د از تیم ملی
بان�وان آمریکا رس�ید .عن�وان بهترین مربی
س�ال را کلودیو رانیری ،سرمربی لسترسیتی
دریاف�ت کرد .جایزه گل برتر س�ال به موحد
فیضصبری بابت س�وپر گلش در سوپر لیگ
مالزی رسید .او روی سن آمد و یک دقیقهای
را به گش�ت و گذار در گوشی تلفن همراهش
پرداخت تا مطلب از پیش آماده کرده خود را
پیدا کند! در این مراس�م همچنین از فالکائو،
اس�طوره فوتسال برزیل بابت دوران حرفهای
ش�گفتانگیزش تقدیر به عمل آم�د .جایزه
فیرپلی فیفا به باش�گاه اتلتیکو ناسیونال که
جام قهرمانی کوپاس�ود آمریکا را به باش�گاه
چاپه کوئنس�ه اهدا کرده بود رس�ید .سیلویا
ناید ،سرمربی تیم ملی بانوان آلمان به عنوان
بهتری�ن مرب�ی فوتب�ال زنان در س�ال 2016
برگزیده ش�د .هواداران لیورپول و دورتموند
ه�م جایزه نوپای «ه�واداران برتر» را به طور
مش�ترک از آن خود کردند .در جریان دیدار
س�ال گذش�ته  2تیم در لیگ اروپا ،هواداران
دورتموند همصدا با هواداران لیورپول ش�عار
«هیچ�گاه تنها ق�دم نخواه�ی زد» را به یاد
حادثه هیلزبورو سر دادند.
رونالدو :این بار فریاد نمیزنم!
س�تاره پرتغالی رئالمادرید که با این جایزه،
س�ال بینظی�ر خ�ودش را تکمیل ک�رد ،در
صحبتهای�ی از کس�انی که کمک�ش کردند
تش�کر کرد و البته از نوع خوشحالیاش بعد
از بردن این جایزه گفت« :میخواهم از تیمم،

فوتبال جهان
انتقاد تباس از اینفانتینو

رئیس سازمان لیگ اسپانیا در انتقادی تند از رئیس
فدراس��یون جهانی فوتبال ،اقدامات او را با اقدامات
رئیس پیشین نهاد حاکم بر دنیای فوتبال مقایسه
کرد .با تصویب قانون  48تیمی ش��دن جامجهانی
از س��ال  ،2026اولین موج مخالفتها شکل گرفته
و خاویر تباس ،رئیس س��ازمان لیگ اس��پانیا جزو
اولین کس��انی بوده که اعتراض خود را به تصویب
این قانون اعالم کرده است .تباس در این خصوص
به نشریه اکیپ فرانسه گفت« :اینفانتینو مانند سپ
بالتر رفتار میکند .او خودس��رانه و بدون مشورت
با کس��ی درباره طرحهایش تصمیمگیری میکند
و من از این بابت بس��یار عصبانیام .افزایش تعداد
تیمهای جامجهانی بدون پرداخت پول به بازیکنان
کار آسانی است .صنعت فوتبال به لطف باشگاهها و
لیگهاست که زنده مانده ،نه فیفا».

درصد آرای برترینهای فیفا

نتایج رایگیری مرد سال  2016فوتبال دنیا نشان
داد کریس رونال��دو  34/54درص��د آرای مربیان،
کاپیتانها و روزنامهنگاران صاحب رای را به دست
آورده .پس از او مس��ی حائز  26/42درصد آرا شد
و گریزمان فرانس��وی با  7/53درصد س��وم شد .در
بخ��ش بهترین مربی��ان تیمهای م��ردان ،کلودیو
رانی��ری با  22/6درصد آرا باالتر از زینالدین زیدان
با  16/56و فرناندو سانتوس با  16/24درصد مربی
سال دنیا شد.

بهترینهای نیم فصل اول
بوندسلیگا از نگاه کیکر

طب��ق س��نت همیش��گی در روزهای
آغازی��ن س��ال جدید میالدی نش��ریه
کیک��ر آلمان به معرف��ی برترینهای نی��م فصل اول
بوندسلیگا پرداخت .در نظرسنجی بزرگ ساالنه کیکر
 238بازیکن ش��اغل در بوندسلی��گا بهترینهای نیم
فصل نخست لیگ آلمان را انتخاب میکنند که بر این
اساس پیر امریک اوبامیانگ ،مهاجم گابنی دورتموند از
طرف نشریه معتبر کیکر به عنوان بهترین بازیکن نیم
فصل اول بوندسلیگا انتخاب شد .از بین  238بازیکن
بوندسلیگا یک س��وم یعن��ی  33/6درصد به مهاجم
دورتموند رای داده بودند .اوبامیانگ در نیم فصل اول
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ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻟﻴﻔﺎن ۵٢٠

 /٩٥٣٠٦٥٣٣م

 /٩٥٣٠٦٦٠٣و

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﮐﺎرت ﮐﺎﻣﻴﻮن ﮐﺸﻨﺪه وﻟﻮو fh١٢

 /٩٥٣٠٦٠٠٧ف

ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ١٠٣٨٠٤٧١٠٦١ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻠﻮ� ��ﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻨ� ﺟﻬﺸ�
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻠ� اﻣﻴﺮﻏﻼﻣﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ اﻧﻘﻀﺎ
 ١٣٩٥٫١٠٫٢٢ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥٣٠٦٥٦٦م

 /٩٥٣٠٦٧٦٠ج

 /٩٥٣٠٦٩٨١م

اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎم اﻣﻴﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﺮزﻧﺪ
ﻋﻠ� ش ﻣﻠ�  ١٠٥٠٥٦٨١٤١ﺻﺎدره از
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ /٩٥٣٠١٤٩٤ .ش

برنامه

بوندسلیگا و مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا موفق
ش��د در  21بازی  20گل برای زنبورها به ثمر برساند.
آمار اوبامیانگ در نیم فصل اول بوندسلیگا فوقالعاده
بوده و این مهاجم گابنی موفق ش��ده در  15بازی 16
بار دروازه رقبا را باز کند .با نگاهی به عملکرد س��تاره
دورتموند به این نتیجه میرس��یم که صدرنشینی او
در ج��دول گلزنان بوندسلیگا بیدلیل نبوده .او از هر
 4ش��وتی که به س��وی چارچوب دروازه حریفان زده،
یک گل به ثمر رس��انده اس��ت .از  16گل اوبامیانگ
در نیم فصل نخس��ت 9 ،گل در بازیهای بیرون خانه
بوده که به تنهایی  4گل در فولکس پارک اش��تادیون

هامبورگ به نام اوبامیانگ ثبت گردید .البته اوبامیانگ
به تازگی به اردوی تیم ملی کش��ورش دعوت ش��ده
تا راهی جام ملتهای آفریقا ش��ود و از دس��ت دادن
چند هفته ابتدایی نیم فصل دوم میتواند شانس این
بازیکن را برای کس��ب عنوان آق��ای گلی بوندسلیگا
کم کند .امیل فورسبرگ بازیکن الیپزیگ پدیده این
فصل بوندسلیگا با  23/1درصد آرا در جایگاه دوم قرار
گرفت .فورسبرگ همچنین از نظر بیشترین پیشرفت
در سال گذش��ته تاکنون در رده اول قرار گرفت .این
ستاره سوئدی که از باشگاه مالمو به الیپزیگ آمده در
اولین تجربه بوندسلیگایی خود عملکرد فوقالعادهای

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺟﮏ  S۵ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�
 ٥٧٢ﻫـ ١٢ا�ﺮان  ٣٦و ش ﺷﺎﺳ�
 NAKSH٧٣١XFB١١١٩٢٣و ش ﻣﻮﺗﻮر
 HFC٤GA٣١DF٣٠٣١٤٦٨ﺑﻨﺎم اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻫﺎﺷﻤ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد
 /٩٥٣٠٥٧٦٥ف

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻨﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﻤﺎره
ﭘﻼ�  ٤٣٧ع  ٤٣ا�ﺮان  ٤٢ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 ٣٣٥٩٣٣١٠٠٨٥٢٩٩ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ٣٧٢١٢٤١٠٠٠٨٢٢٦ﺑﻨﺎم وﻟ� اﻟﻪ ﺑﻬﻠﻮل
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .
 /٩٥٣٠٦٩٤٢ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﻣﺪل  ٩٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼ� ا�ﺮان  ٧٢٢ -٩٤ب  ٧١ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر � 12�K032282ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 NAANO1CA7EK8�3218ﺑﻨﺎم ﻋﻠ�
زاﻫﺪ� دﻫﻮﺋ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮا�ﺪ  ٨٠ﻣﺸ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼ�  ٩٨٤د  ٦٣ا�ﺮان  ٣٦ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  ٠٠٢٢٠٢٩٨و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S١٤٧٢٢٨٠١٠١٨٩١ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺎس
ﻏﻼﻣ� ﺧﻴﺮ آﺑﺎد� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻮارى ﭘﮋو ﭘﺎرس
ﻣﺪل  ٨۴ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�  ٥٩٩ب ٥٥ا�ﺮان ٦٩
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١٢٤٨٤٠٩٥٣٧٤ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ�  ١٩٣١٥٨١٥ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠ� ﭘﻮر
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .
 /٩٥٣٠٦٨٢٠ش

 /٩٥٣٠٦٥٨٤م

 /٩٥٣٠٦٣٥٣م

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٦٩٢ -٣٢ق ١٩
ش ﺷﺎ ﺳ� S ١ ٤ ١ ٢ ٢ ٨ ٥ ٩ ٢ ٠ ٤ ٢ ٧
ش ﻣﻮﺗﻮر  ١٦٥٤٨٦٦ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮاد ﺟﻤﺎﻻن
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥٣٠٥٢٦٨ف

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮا�ﺪ ﺳﻮار� ﻣﺪل ﺳﺎ�ﭙﺎ  ١٤١ﻣﺪل
 ١٣٨٧ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�  ١٦٤ن  ٢٢ا�ﺮان١٢
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ� S١٤٨٢٢٨٧٢٥٢٥١٦
و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٢٤٠٢٥٩٢ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥٣٠٦٦٧٣م

 /٩٥٣٠٦٣٢٤ف

ﭘﻼک ﺳﺮﯾﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ٢٨۵
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  H٠٦٢٢٢A١و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 LFDW٠٠٣٢١Wو ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ� H٠٩٢٨٤
ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺤﻮ�ﻞ  ١٣٨٨٫١٢٫١٦ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 /٩٥٣٠٦٥٢٠ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و �ﺎرت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﮋو  ٢٠٦ﻣﺪل ٨٥
رﻧﮓ ﻧﻮ� ﻣﺪاد� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان -١١
١١ﻫـ ١٤٩و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  ١٤٨٠٢٦٣٢و
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  FX٥X٢٤٨٣٥٥٤ﺑﻨﺎم ﺳﻴﻤﺎ
ﻧﻮروﻧﺪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ
 /٩٥٣٠٥٩٩٧م

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو  ٤٠٥ﻣﺪل  ٩٣ﺑﻪ رﻧﮓ
ﻧﻘﺮها� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�  ٩٣٦ط  ٤٨ا�ﺮان ٤٢
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١٢٤K٠٥٣٠٣٤١ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
NAAM٠١KA٠EK٦٥٥٧٣٤
ﺷﺎﺳ�
 /٩٥٣٠٦٦٥٦م
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ٢٠۶

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ر�ﻮ ﻣﺪل  ٨٧ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ� ٨٥٣ن٤١ا�ﺮان ١٢و
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١٠٤٥٩٩٣و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 NAS٦١٠٠٢٢٨١١٤٧٦٠٢ﺑﻪ ﻧﺎم ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺣﻴﻤ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

مجسمه لیونل مسی ،کاپیتان تیم ملی آرژانتین
در بوینس آیرس توس��ط افراد ناش��ناس تخریب
ش��د .هارویکو رودریگس الرتا ،ش��هردار بوینس
آی��رس در س��ال  2016پس از اینکه مس��ی از
تیم ملی خداحافظی کرد ،ب��رای تقدیر از او این
مجسمه را در این شهر نصب کرد .این مجسمه در
مسیر مشهوری به نام پیادهروی افتخار نصب شده
که در آن از ستارههای ورزشی آرژانتین تقدیر به
عمل آمده است .با این حال افرادی ناشناس شب
گذشته این مجسمه را تخریب کردند .شهرداری
بوینس آیرس در بیانیهای اعالم کرد« :مجس��مه
لیونل مسی با اقدامی وحشیانه تخریب شده است.
شهرداری در حال بازسازی این مجسمه است».

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮس
ﻓﻴﺎت ﻣﺪل ١٣٧٠ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان-١٢
٩٧٧ع ٦٤ش ﻣﻮﺗﻮر٢٠٠٥٤٣٤٤٥
ش ﺷﺎﺳ� ٦٠٩٩٩٣٢٨٨ﻏﻼم رﺿﺎ
ﺷﻴﺮ�ﺎن ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
 /٩٥٣٠٦٩٠٦ج

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ ٨۵

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ١٢ا�ﺮان٣٩٧ -ع  ٩٦ش
ﻣﻮﺗﻮر  ٤٦١٥٣٣ش ﺷﺎﺳ� ٢٥T٨٥٢٩٦١
ﻧﺎﻫﻴﺪ رﺳﻮل ﺑﺨﺸ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

تخریب مجسمه مسی در
بوینس آیرس

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٦٢٩ﻫـ  ٥٢ا�ﺮان  ٤٢و ش
ش  ٨٣٦٢٨٩٣٣و ش م FSS١٤٧٤٤٦٦٢
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺛﻤﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
اﺳﺖ.
 /٩٥٣٠٦٧٠٦ف
ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑ�ﺮ� ﻣﺎ�ﻮﺋ� ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو
ﺳﻮار� ﭘﮋو  -٢٠٦آر�ﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﺪل٨٨
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ١٢ا�ﺮان  ٧٣٨ه ٤٧ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
١ ٣ ٨ ٨ ٨ ٠ ٠ ٢ ٨ ٤ ٤ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ر ه ﺷﺎ ﺳ�
NAAP٦١ME٦AJ٤٠٨٠٣٢ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد
ﻓﺮوش)ﺳﻨﺪ�ﻤﭙﺎﻧ� و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺗﻘﺎﺿﺎ� روﻧﻮﺷﺖ
اﻟﻤﺜﻨ� اﺳﻨﺎد ﻣﺬ�ﻮر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ
�ﺲ ادﻋﺎ�� در ﻣﻮرد ﺧﻮدرو ﻣﺬ�ﻮر دارد ﻇﺮف ﻣﺪت
 ١٠روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮ�ﺖ ا�ﺮان
ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﭘﻴ�ﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ
 /٩٥٣٠٦٩٠٥م
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﻴﮑﺎن ﻣﺪل  ٨٣ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٣٨٤-٨٥س ١٢و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  ١١٢٨٤٠٠٣٨٥٦و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ١٠٠٠٦٧٣١ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎن اﻟﻪ ر�ﮕ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺪارد.
 /٩٥٣٠٦٨٨١ز

 /٩٥٣٠٦٩٠٢و

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺴﺎن واﻧﺖ زاﻣﻴﺎد ﯾﺨﭽﺎﻟﺪار

داشته و با  5گل زده و  9پاس گل بهترین و موثرترین
بازیکن تیمش لقب گرفته .در نظرسنجی بزرگ کیکر
روبرت لواندوفس��کی ،مهاجم لهستانی بایرنمونیخ با
 14/3درصد آرا در رده س��وم ق��رار گرفت .همچنین
مانوئل نویر در ششمین سال متوالی به عنوان بهترین
دروازهبان آلمان انتخاب ش��د .در بخش بهترین مربی
نیم فصل اول نیز رالف هاس��نهوتل ،س��رمربی موفق
الیپزیگ توانس��ت با کس��ب اکثریت آرا در صدر قرار
بگی��رد و بعد از او نیز نیکو کواچ س��رمربی اینتراخت
فرانکف��ورت در رده دوم برتری��ن مربیهای نیم فصل
اول بوندسلیگا قرار گرفت.

دوستانه ملی
شیلی  ......................................................کرواسی
ساحل عاج  ................................................اوگاندا
جام حذفی ایتالیا
فیورنتینا  ....................................................کیهوو
یوونتوس  ...................................................آتاالنتا
جام حذفی اسپانیا
کوردوبا  ..................................................آلکورکن
ویارئال  ................................................سوسیداد
آالوس  .....................................................الکرونیا
بارسلونا  .......................................................بیلبائو
جام اتحادیه انگلیس
ساوتهمپتون  ...........................................لیورپول
جام حذفی فرانسه
بوردو  .........................................................گینگام
پاریسنژرمن  ................................................متز

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٩٩٣س  ٩٦ا�ﺮان  ٣٦و ش
ش  NAAP٥١FE٩AJ٣٦٠٣٧٨و ش م
 ١٣٥٨٨٠١١٩٨٥ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻘﺪﺳ�
ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
 /٩٥٣٠٧٠١٢ف

ﮐﺎرت ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ  ١٣١SXﻣﺪل  ٩١ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻋﻠ� ﻋﺎﺷﻮر� ﻓﺮ�ﻤﺎﻧ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٨٤٨٤٩٥٥٠٠وﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ٤٥٢٥٧٤١
و ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٤٢٣ب ٣١ا�ﺮان  ٤٢ﻣﻔﻘﻮد
و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .
 /٩٥٣٠٦٥٠١ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو� ﺳﻮار� �ﻴﺎ �ﺎدﻧﺰا رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺘﺎﻟﻴ� ﻣﺪل  ٢٠١٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� -١٢
 ٥٦٢ن  ٨١ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر C٦DCCS٧٩٦٤٩٣
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ� KNALN٤١٤BC٥٠٩١٠٢٨
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻬﻨﺎم داداﻟﻠﻬ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
 /٩٥٣٠٦٢٠٣م
اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ رﻧﻮ ﺳﭙﻨﺪ ﻧﻮک ﻣﺪادى ﻣﺪل
 ١٣٨٠ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�  ٨٧٥ق١١ا�ﺮان٣٢
ش ﺷﺎﺳ� PSY٦٨E٠٠٣٥٥١٦و
ﻣﻮﺗﻮر  S٠٢٨٦٧٢ﻫﺎد� آذر�ﻦ ﻓﺮ
ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
 /٩٥٣٠٦٩١٣ج

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو ٢٠۶

ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﻴﮑﺎن واﻧﺖ ﻣﺪل١٣٨٨
ﺷﻤﺎره ﭘﻼ� ا�ﺮان٦٢١-٦٤ق٢٤
ﻣﻮﺗﻮر١١٤٨٧٠٨١٨٧٣ش
ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ� NAAA٣٦AA٣٩G٨١٨٦٣٧
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ ﻣﻔﻘﻮدواﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ وﯾﺘﺎرا ﻣﺪل ٩٠

 /٩٥٣٠٦٧٨٢ج

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�
٢٧٤-٢٦ب ٧٩و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 NAS٤١١١٠٠D٣٦١٤٩٢٠ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

 /٩٥٣٠٦٠٦٤ف

ویژه

اوبامیانگ بهترین بازیکن ،نویر بهترین دروازهبان

 /٩٥٣٠٦٦٨٣م

ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٦٢٢-١٢ب  ٨٤ش
ﻣﻮﺗﻮر  LF٤٨١Q٣Y٠٨٠٩٠٠٢٣٧ش
ﺷﺎﺳ� NAKN٥M٤١٢٨٧٠٠١٧٢٤
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮرﺿﺎ�� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد

تی��م منتخ��ب س��ال  ۲۰۱۶دنی��ا که ب��ا رای
فوتبالیس��تهای حرفهای در سراسر دنیا انتخاب
ش��ده دوشنبه شب در مراس��م بهترینهای فیفا
اعالم شد که به این شرح است.
ن مونیخ)
دروازهبان :مانوئل نویر (آلمان /بایر 
مدافعان :س��رخیو راموس (اسپانیا/رئالمادرید)،
جرارد پیکه (اسپانیا/بارسلونا) ،تیاگو سیلوا (برزیل/
ل مادرید)
پاریسنژرمن) و مارسلو (برزیل /رئا 
هافبکه�ا :تونی کروس (آلم��ان /رئالمادرید)،
ل مادرید) و آندرس
لوکا مودریچ (کرواس��ی /رئا 
اینیستا (اسپانیا /بارسلونا)
ل
مهاجم�ان :کریس��تیانو رونالدو (پرتغ��ال /رئا 
مادرید) ،لیونل مسی (آرژانتین /بارسلونا) و نیمار
(برزیل /بارسلونا)

تیم ملی کشورم ،باشگاه رئالمادرید ،مربیانم،
خان�وادهام ک�ه ام�روز اینجا حض�ور دارند و
پسرم تش�کر کنم .س�ال  2016بهترین سال
دوران حرفهای من بود .این جایزه نش�ان داد
که مردم چشمانشان را نبسته و بازیهایم را
تماشا کرده بودند .به خاطر تمامی افتخاراتی
که با تیم ملی کش�ورم ،باشگاهم و افتخارات
فردی که به دست آوردم ،این سال را فراموش
نمیکن�م .از اینک�ه م�را انتخ�اب کردی�د،
سپاس�گزارم .چیز دیگری برای گفتن ندارم.
فکر میکنم جوایزی که بردم خود گویای همه
چیز اس�ت .این بار فریاد نخواهم کشید ،تنها
ب�ا حرکاتم به بردن این جایزه واکنش نش�ان
میدهم» .در این مراسم بازیکنان بارسلونا به
خاطر بازی برگشت با اتلتیک بیلبائو تصمیم
گرفتن�د در کاتالونیا بمانند و در این مراس�م
شرکت نکنند .رونالدو در این مورد به رقیبش
حق داد و گفت« :دوس�ت داشتم لیونل مسی
و س�ایر بازیکنان بارسلونا هم اینجا بودند اما
آنها ب�ازی مهم�ی در پیش دارن�د و غیبت
آنها به وضوح منطقی و قابل درک است».
رانیری :دیوانهوار خوشحالم
کلودی�و رانی�ری ،س�رمربی لسترس�یتی،
زینالدی�ن زی�دان ،س�رمربی رئالمادرید و
فرناندو س�انتوس ،س�رمربی تیم ملی پرتغال
نامزدهای دریافت جایزه بهترین مربی س�ال
 2016فیف�ا بودن�د و در نهایت ای�ن جایزه به
س�رمربی ایتالیایی روباهها رسید که در سال
گذشته توانست این تیم را قهرمان لیگ برتر
انگلیس کند .سرمربی روباهها که نمیتوانست
جلوی ش�ادی بیاندازهاش را به خاطر انتخاب
به عنوان سرمربی برتر سال  2016جهان بگیرد
بعد از دریافت جایزه گفت« :شب فوقالعادهای
بود .نه تنها اینجا در بین اس�طورههای جهان
حضور داشتم بلکه برنده این جایزه نیز شدم.
دیوانهوار خوش�حالم .میخواهم از همس�رم،
مدی�ر برنامههای�م و بازیکنان�م تش�کر کنم.
بدون آنها نمیتوانس�تم این جایزه را بگیرم.
همچنین از هواداران لسترسیتی متشکرم .ما
سال گذشته یک کار باورنکردنی انجام دادیم.
خیلی عجیب بود .خدا گفته بود لسترس�یتی
باید قهرمان شود»!

ﭼﻮن اﺻﻼﺣﻴﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﺼﻤﺖ
اﺻﻠ� اﻣﺮﻗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ١٠٠٠١١٥٥٩ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ
 ١٣٩٤٫١٫٢٥ﺑﻪ ﺷﻤﺎره �ﺪ ﻧﻮﺳﺎز� ١-٢٦-٣٨-٦-١
ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎغ ﺷﻬﺮ  ٣ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻠﺒﻬﺎر ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه ﻟﺬا
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻼم ﻣ�دارم �ﻪ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ) ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺧﻮدرو( ﭘﺮا�ﺪ
 ٨٨ﻧﻘﺮه ا� ﻣﺘﺎﻟﻴ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺑﺎﻧ� ٧٤٥
و  ٦١ا�ﺮان  ١٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ٢٨٧٢٥٣٥
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ� S١٤٢٢٢٨٨٠٦٦٣٩٦ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺻﺪ�ﻘﻪ اﺳﺪ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

ﻓﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﻨﺰ
ﺑﺎرى ﻣﺪل ١٣٦١ش ﭘﻼ� ا�ﺮان-٥٢
٥٧٥ع ٢٥ش ﻣﻮﺗﻮر ٠١٩٢٧٠ش
ﺷﺎﺳ�  ٣٥٣١٠٢١٤٨٣٣٨٦٢ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻬ�ﻨﺪ� ﻣﻔﻘﻮدواﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

تیم منتخب سال  ۲۰۱۶اعالم شد

حضور  ۵رئالی و  ۴بارسایی

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٣٢ا�ﺮان  ٢٥٢م  ٦١و ش
ﺷﺎﺳ�  NAAS٣٩SE٠BK٠٢٣١٥٩وش
ﻣﻮﺗﻮر  G٢٤B١١٥٦٧٤٧ﺑﻨﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮر�
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ

 /٩٥٣٠٥٩٣٨ف

 /٩٥٠٤٢٧٩٢ب

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٤٢ا�ﺮان ٩٨٨ق
 ٩٢ش ﻣﻮﺗﻮر  ٦٠٢٢٣٣ش ﺷﺎﺳ�
 NAZPL١٤٠PBO٣١٨٧٧٣ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪ�
ﻓﺎﻃﻤ� ﻧﺴﺐ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
در ﭘﺮوﻧﺪه� �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٠٣٥اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ�
دادﮔﺴﺘﺮ� ﺳﺮوﻻ�ﺖ ﺣ�ﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺎﺗﺮ� ﻣﺘﻮﻓ�
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ� ﻣﺤﻤﺪ� ﺑﺎ ﻓﺮوش از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه و ﺗﻘﺴﻴﻢ وﺟﻮه
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧ� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ�ﻪ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ�
و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ اﺟﺮا�� در ﺣﻖ دوﻟﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا اﻣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ در ﺗﺎر�ﺦ روز ﺷﻨﺒﻪ ١٣٩٥٫١١٫٩
از ﺳﺎﻋﺖ  ١٠اﻟ�  ١١در ﻣﺤﻞ ا�ﻦ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ -١ .ﺷﺶداﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
٤٤٤ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٧٨٣ﻓﺮﻋ� در اراﺿ� ﭼ�ﻨﻪ ﺳﻔﻠ�
ﭘﻼ�  ٣٢اﺻﻠ� دﻫﺴﺘﺎن ﺳﺮوﻻ�ﺖ ﺑﺨﺶ  ٧ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ز�ﺮﺑﻨﺎ�
ﺣﺪود ٨٦ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ�ﻤ� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﭼﻮﺑ� و
ز�ﺮﺑﻨﺎ� ﺣﺪود ١٢٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪ�ﺪﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ آﻫﻨ�
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣﺰا�ﺪه در روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ �ﺴ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد �ﻨﺪ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ�ﺷﻮد .ﺧﺮ�ﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ١٠درﺻﺪ از ﺑﻬﺎ�
ﻣﺰا�ﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ� ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺎﻧﺪه� ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﻇﺮف ﻣﺪت ��ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﭘﺮداﺧﺖ �ﻨﺪ.
ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ٥روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ
ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزد�ﺪ آنﻫﺎ از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه
داده ﺷﻮد� .ﻠﻴﻪ� ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه� ﺧﺮ�ﺪار
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.م اﻟﻒ ٩٨٢٦
دادورز اﺟﺮاى اﺣﮑﺎم دادﮔﺴﺘﺮى ﺳﺮوﻻﯾﺖ -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪى

 /٩٥٣٠٦٦٩٥م

ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ١٣٩۵,١٠,١٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۵٣١۵ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١۴٠٠۶۴۵۶٢١٩
ﺛﺒﺖ و اﻣﻀﺎ ذ�ﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﺗ�ﻤﻴﻞ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ز�ﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬ� ﻣﻴﮕﺮدد.
ﻣﻮﺿﻮع  :ﺑﻨﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٣٨٥٣٫٢٫٤١٤٨ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٠٩٫٢٨ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار� ﻣﺸﻬﺪ �ﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ�
ﻣﻮﺳﺴﻪﻣﻬﺮﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳ�،ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋ�وﻏﻴﺮدوﻟﺘ�ﺑﻮدهودرﻣﻮﺿﻮعﺣﻤﺎ�ﺖازﺣﻴﻮاﻧﺎتﺑﺎرﻋﺎ�ﺖ�ﺎﻣﻞﻗﻮاﻧﻴﻦ
وﻣﻘﺮرات ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان و ا�ﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﺎص ﻣﺼﻮب از ﻣﺮاﺟﻊ ذ�ﺮﺑﻂ و ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻫﻴﺌﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻮق ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪت :از ﺗﺎر�ﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود -ﻣﺮ�ﺰ اﺻﻠ�  :آراﻣﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ� ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ  ٦٩ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺪا
 ٨ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دوراﻫ� ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎده �ﺪﭘﺴﺘ� ٩٣٥٨١٩٦٦١٥
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ :ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ -اوﻟﻴﻦ ﻣﺪ�ﺮان ﺑﺮا� ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ:
آﻗﺎ� ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ ﻣﻬﺪو� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٣٨٤٤١٩٤٨٨ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -ﻋﻀﻮ اﺻﻠ�
ﺧﺎﻧﻢ �ﺒﺮ� زارع ﻣﻬﺮﺟﺮد� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٣٨٤٩١٥٦٨١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -ﻋﻀﻮ
اﺻﻠ� ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮوغ اﻣﺎﻣ� ﺷﻬﻴﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٢٧٩١١١٥ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﺧﺴﺮوﺟﺮد� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٣٦١٢٣٢١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -ﻋﻀﻮ
اﺻﻠ� آﻗﺎ� وﻫﺎب وﺣﻴﺪ� ﺳﺮﺷﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٨٠٠١٩٨١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -ﻋﻀﻮ
ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل آﻗﺎ� ﻋﻠ� �ﺸﻤﻴﺮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٤٣٢١٣٥٤١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎ � :ﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ آور ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮوغ اﻣﺎﻣ�
ﺷﻬﻴﺪ� و ﺧﺰاﻧﻪ دار آﻗﺎ� ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ ﻣﻬﺪو� و درﻏﻴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺑﺎ اﻣﻀﺎ� رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺮوغ اﻣﺎﻣ� ﺷﻬﻴﺪ� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
-٢آﻗﺎ�ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎﻣﺤﻤﺪ�ﺑﻌﻨﻮانﺑﺎزرساولآﻗﺎ�ﺳﺠﺎدﻧﺪ�ﻤ�ﺑﻌﻨﻮانﺑﺎزرسدومﺑﺮا�ﻣﺪت��ﺳﺎل
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻣﺸﻬﺪ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى
ﻣﻮﺳﺴﺎت
و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺛﺒﺖ
ﻣﺮﺟﻊ
 /٩٥٣٠٦١٦٢م

