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سوژه

گزارش

نگاهی به نظرات بزرگان درباره جامجهانی  48تیمی

پنجمین افتخار در  5سال

مودریچ مرد سال کرواسی

لوکا مودریچ ،کاپیتان تیم ملی کرواس��ی عنوان
بهترین بازیکن س��ال فوتبال این کشور را از آن
خود کرد.وس��رنی لیس��ت که از س��ال ۱۹۷۲
بازیکن سال فوتبال کرواسی را انتخاب میکند،
برای پنجمین س��ال پیاپی مودریچ را به عنوان
بازیکن س��ال کرواس��ی انتخاب ک��رد.مودریچ
درمورد دریافت این جایزه گفت« :جایزه بهترین
بازیکن سال کرواس��ی را در جایی ویژه از قلبم
نگه��داری میکنم.چراکه اولی��ن جایزه فردی
اس��ت که در زندگ��یام دریافت کردم .مس��لما
در کودکی رویای بردن آن را داشتم ».مودریچ
با۱۱۰امتیاز بهترین بازیکن س��ال کرواسی شد
و راکیتی��چ با ۸۰و ماندزوکی��چ با  ۷۶امتیاز در
ردههای بعدی قرار گرفتند.

فوتبال جهان
سرقت از فیفا

فیفا اعالم کرد  6س��اعتی که ق��رار بود به برندگان
جوایز بهترینهای فوتبال جهان اهدا شود به سرقت
رفته اس��ت.ش��رکت هوبلوت قرار بود  6ساعت که
هر کدام  ۹۲هزار یورو ارزش داش��تند را به رونالدو،
رانی��ری و لوید(برنده جوایز بهتری��ن بازیکن مرد،
بهتری��ن مربی و بهترین بازیکن زن فوتبال جهان)
اه��دا کند که ارزش مجم��وع آنها  ۵۵۲هزار یورو
بود .فیفا اعالم کرده که این ساعتها به سرقت رفت ه
و به همینخاطر در مراس��م به آنها اهدا نش��د اما
ش��رکت هوبلوت در روزهای آتی ساعتهای جدید
را برایشان ارسال خواهد کرد.

زمانیک��ه جیان��ی اینفانتین��و بهعنوان
رئی��س جدی��د فدراس��یون جهان��ی
فوتبال(فیفا) معرفی ش��د همه با رویای او آشنا بودند.
جامجهانی 48تیمی رویا و هدف مرد ش��ماره یک فیفا
بود و درنهایت سهشنبه گذشته بود که این رویا محقق
ش��د و با رای اکثریت برگزاریجامجهانی با  48تیم به
تصویب رسید .به این ترتیب درجامجهانی 2026برای
اولین بار ش��اهد رقابت  48تیم خواهیم بود.قرار است
این رقابتها از سال ،2026در 16گروه  3تیمی برگزار
ش��ود که بدینترتیب تع��داد گروهه��ا  2برابر خواهد
ش��د و از ه��ر گروه  2تی��م برتر ب��ه دور حذفی صعود
خواهند ک��رد.بدینترتیب تعداد بازیه��ا از  64بازی
به 80بازی افزایش پیدا خواهد کرد و جالب اینکه در
دور گروهی اگر یک بازی مس��اوی شود ،کار به پنالتی
کش��یده خواهد ش��د؛ به عبارتی در این مرحله نتیجه
تس��اوی در کار نخواهد بود .در دورهای بعدی نیز اگر
کار در وقت قانونی به تس��اوی کش��یده شود ،بالفاصله
برنده با پنالتیها مش��خص خواهد شد و  2وقت اضافه
نخواهیم داش��ت.تنها در نیمهنهای��ی و فینال 2 ،وقت
اضافه در صورت مس��اوی ش��دن بازی در وقت قانونی
منظور خواهد ش��د .طب��ق اعالم فیف��ا درجامجهانی
 2026قاره اروپا  ۱۶سهمیه ،آفریقا  9 .5سهمیه ،آسیا
 8 .5س��همیه ،آمریکای جنوبی  6 .5سهمیه ،آمریکای
شمالی و مرکزی  6 .5سهمیه و اقیانوسیه یک سهمیه
خواهن��د داش��ت 48 .تیمی ش��دنجامجهانی بازتاب
گس��تردهای در دنیای فوتبال داش��ته که روزنامه بیلد
آلمان به برخی از آنها اشاره کرده است.

زیدان مربی سال فرانسه

زینالدی��ن زیدان در طی یک س��ال اخیر همراه با
رئالمادرید موفق شده  3عنوان لیگ قهرمانان اروپا،
جام باشگاههای جهان و سوپر جام اروپا را فتح کند
و به همین دلی��ل فرانسفوتبال او را باالتر از لورن
بالن به عنوان بهترین مربی س��ال فوتبال فرانسه
انتخاب کرد .زی��دان در گفتوگو با فرانسفوتبال
گفت« :همیشه میدانستم که خوششانس هستم.
حت��ی زمانیکه همهچی��ز خوب پیش نم��یرود.
ب��ه همین دلیل ب��ا وجود آنکه مضط��رب به نظر
میرسم ،همیش��ه مثبتاندیش هستم.چیزی که
میخواهم بگویم این است که بازیکنان رئالمادرید
یک انرژی دسته جمعی از یکدیگر دریافت میکنند
و جو رختکن ما بسیار خوب است».

دلیل نرفتن سوارس به مراسم
فیفا

لوئیز س��وارس با وج��ود آنک ه یک��ی از نامزدهای
تیم منتخب فیفا بود ،همچون دیگر همتیمیهای
بارس��اییاش از رفتن به مراس��م فیفا امتناع کرد.
درحالی که باشگاه بارسلونا اعالم کرد دلیل نرفتن
بازیکنانش به مراسم بازی آنها در جام حذفی برابر
بیلبائو بوده ،نش��ریه ناسیون آرژانتین دلیل دیگری
برای نرفتن س��وارس به زوریخ ذکر کرده است.این
نش��ریه نوشته که س��وارس همچنان از دست فیفا
به خاطر محرومیتی که  2س��ال پیش به دلیل گاز
گرفتن کتف کیهلینی ،در نظر گرفت ،ناراحت است
و با نرفتنش به مراس��م معرفی بهترینهای س��ال
 2016به نوعی انتقامگیری کرده است.

ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ٢٢٨١۵٧٩اﯾﺴﻮزو ﯾﺨﭽﺎﻟﺪار

ﻣﺪل  ٨٨ﻇﺮﻓﻴﺖ � ٥٫٢٠٠ﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٢٧٧-٤٢ع
 ٤٥و ش ﻣﻮﺗﻮر  ٧٠٢٦٧٦ش ﺷﺎﺳ�
ﺑﻪ
NAGNKR٥٥E٠٨٧٠٧٨٨١
ﻧﺎم ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻴﺰ�ﻨﮓ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥٣٠٦٨٣٩ف

 2016س�الی سراس�ر
افتخ�ار برای س�تاره
پرتغالی رئالمادرید بود.قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا ،سوپرجام و
ج�ام باش�گاههای جه�ان،
قهرمانی در رقابتهای یورو
با تیم ملی کشورش و کسب
 2عن�وان بهتری�ن بازیک�ن
س�ال از جان�ب مجل�ه معتب�ر
فرانسفوتب�ال و فیفا درکنار عناوین
فردی و تیمی دیگر همه و همه سالی
باورنکردنی ب�رایcr7رقم زد .او که
دوش�نبه ش�ب جایزه بهترین بازیکن
س�ال  2016را هم از فیف�ا دریافت کرد،
مصاحبهای با س�ایت فدراسیون جهانی
فوتبال انج�ام داد که در
ادامه میخوانید.

پول بیشتر ،کیفیت کمتر!

الکس فرگوس�ن :کامال مش��خص اس��ت که در فیفا
کس��ب درآمد مهمتر از کیفیت شده .اینکه فوتبال به
یک تجارت بزرگ تبدیل ش��ده هی��چ ایرادی ندارد اما
تجاری ش��دن آن نباید به کیفیت لطمه بزند .مطمئن
باشید در جامجهانی  2026شاهد بازیهای بیکیفیتی
خواهیم بود.
پ�پ گواردی�وال :موضوع فقط انگلیس نیس��ت ،بلکه
تمام دنیاس��ت.قرار اس��تجامجهانی 48تیمی شود،

یعن��ی ق��رار اس��ت بازیکنان را بکش��یم.م��ا بهدنبال
کیفیت هس��تیم و کمیت را از یاد بردهایم ،با این روش
بازیکنان استراحتی ندارند ،فشار زیادی هم روی آنها
خواهد بود .بازی بیشتر ،رقابت بیشتر.اما فیفا تصمیم
میگیرد ،یا باید موافق باش��یم ،یا اگر مخالفیم باید به
خانهمان برویم.
خوزه مورینیو :من کامال موافقم.ب ه عنوان یک مربی
باش��گاهی اگر معنی توسعه این تورنمنت بیشتر شدن

اسمم در تاریخ فوتبال ثبت شده

رونالدو :شاید در آینده مربی شدم

از اینکه اینهمه افتخار به دست آوردی ،چه
حسی داری؟
ش��کی وجود ندارد که اکن��ون در تاریخ فوتبال ثبت
شدهام .البته هدف اصلی من نیز بود و از زمان شروع
فوتبالم ،س��عی میک��ردم تنها ی��ک بازیکن معمولی
نباشم ،بلکه یک ستاره و همواره جزو بهترینها باشم.
م��ن طالب موفقیت بودم .جامه��ا ،افتخارات تیمی و
فردی غرورانگیز هس��تند و به م��ن انگیزه برای ادامه
دادن کاری که تاکنون انجام دادهام ،میدهند.
سال 2016را چطور ارزیابی میکنی؟
 2016را بهطور احتمالی بهترین س��ال ورزشی خود
میدانم.فتح مس��ابقات ی��ورو رویایی بود و به همین
خاطر اس��ت که اهمیتش برایم بیشتر است.البته نه
به صورتی که افتخارات باش��گاهی در لیگ قهرمانان

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ  ،ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻮارى ﭘﻴﮑﺎن ﻣﺪل
 ٧٩ﺷﻤﺎره ﭘﻼ� ٧١٩ط ٢٢ا�ﺮان ٤٢
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮ ر ١١١٢٧٩١٢١٤١ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ�  ٧٩٤٠٩٣٨٧ﺑﻨﺎم ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧ�
 /٩٥٣٠٧٨٩٧ش
ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺒﺎ  ٩٣ﺳﻔﻴﺪ

ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﺪل  ٨٣ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٨٣٤-٩٦ص ٣٥ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  ٠٠٦٤٩٠٩١ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 S١٤١٢٢٨٢١٩٥٦٨١ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد
�ﺮدﺑﺨﺶ ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد /٩٥٣٠٧٧٨٤ .ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﮋوﭘﺎرس ﻣﺪل٨٩
ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٦٨٥س ٨٣-١٦ﺑﻪ ش
ﻣﻮﺗﻮر ١٢٤٨٨٣٠٠٦٠١ش ش
 NAANO١CA٨AE٦٧٧١٤٠ﺑﻨﺎم
اﺑﺮاﻫﻴﻢ درو�ﺸ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٣٦ا�ﺮان  ٥١٩س  ٦٢ش
ﻣﻮﺗﻮر  ٨٠٩١٤٣١ش ﺷﺎﺳ� ٥٨٢٦٥٥٤
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑ� ﺑ� ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﺴﻴﻨ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥٣٠٦٦٦٨ف

 /٩٥٣٠٧٨٥٢خ

یا جام باشگاههای جهان را نادیده بگیرم ،خیر.از این
لحاظ که نخس��تین افتخار با تیم ملی فوتبال پرتغال
را در تاریخ به دست آوردم.
چه رازی پشت اینهمه موفقیت نهفته است؟
کسب جایزه فیفا یک امتیاز بزرگ برای من است .هیچ
رازی هم پش��تش به غیر از تالش و سخت کار کردن
نیس��ت که در می��ان بهترینها و در صدر آن باش��ید.
من در باش��گاهی هستم که هر ساله برای فتح عناوین
قهرمانی میجنگد.در پرتغال نیز به همین شکل است.
سال ویژهای با کسب جوایز باشگاهی و ملی بود.
در دیدار فینال یورو خیلی استرس داشتی.
کنم.
عصبانیت و استرسم در فینال را نمیتوانم پنهان 
داش��ت .تصاوی��ر و ویدیوها دروغ نمیگویند

بله ،وجود
و م��ردم میتوانند ببینند.با اینحال در پایان همهچیز

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﭘﺮاﯾﺪ  ١٣٢ﻣﺪل  ٩٢ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٤٧١-٩٥ل  ٢٣و
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٤٩٩١٣٠٣و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 NAS٤٢١١٠٠D١٣٤٤٠٤٥ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻨﭽﻮﻟ� ﻗﻮ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .

 /٩٥٣٠٧٩٤١ز

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﻴ�ﺎن ﻣﺪل ٨٤ﺑﻪ ش ش
 ١٢١٤٨٠٨ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�٣٦٥ب٧٤-٧١

ش ﻣﻮﺗﻮر ١١٢٨٤٠٥١٥٠٤ﺑﻨﺎم ﺻﻔﺮﻋﻠ�
زردادﺧﺎﻧ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥٣٠٨٢٥٦خ

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨ� ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو ﭘﮋو
٢٠٦ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان١١٢-١٢ﻫـ ٥٥ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ١٣٣٨٥٠٠٧٢٣٥ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ١٨٩٠٥٧٧٤ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش 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
 /٩٥٣٠٧٣٨٢م
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﻫﻮاى ﭘﺎک اﻧﺪﯾﺸﺎن ژرف ﺑﻴﻦ ﭘﺎژ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ١٣٩۵/١٠/١۶ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۶٠٣۵٩ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١۴٠٠۶۴٧١٠۶١

ﺛﺒﺖ و اﻣﻀﺎ ذ�ﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﺗ�ﻤﻴﻞ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ز�ﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬ� ﻣﻴﮕﺮدد.
ﻣﻮﺿﻮع :اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� آزﻣﺎ�ﺸﮕﺎﻫ� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﻣﺤﻴﻂ ز�ﺴﺖ  ،آب  ،ﺧﺎ�  ،ﻫﻮا  ،ﻓﺎﺿﻼب ،
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ا� در زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔ� ﻫﺎ� ﻣﺤﻴﻂ ز�ﺴﺖ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ � ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
اﻋﻢ از واردات و ﺻﺎدرات ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ� ﻻزم و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و ﺻﺪور
ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺪت :از ﺗﺎر�ﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺮ�ﺰ اﺻﻠ� :ﺑﻠﻮار ﺳﻴﺪرﺿ�  -ﺳﻴﺪرﺿ�  ٢٢ﭘﻼ�
 ٢٩١ﻃﺒﻘﻪ � ٤ﺪﭘﺴﺘ�  ٩١٨٨٨١٨٥٨٦ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ ١/٠٠٠/٠٠٠ :ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺎﻣ� و
ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮ�ﻪ ﺷﺮ�ﺎ :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﺘﺮا ﻣﺤﻤﺪ� دارﻧﺪه  ٥٠٠/٠٠٠ر�ﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮ�ﻪ  -آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ� دارﻧﺪه  ٥٠٠/٠٠٠ر�ﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮ�ﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺪ�ﺮان :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﺘﺮا ﻣﺤﻤﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٦٥١٩٣٥٩٧٠ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ  -آﻗﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٦٥٢٣٢٨٥٢٠ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎ:
�ﻠﻴﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮ�ﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼ�  -ﺳﻔﺘﻪ  -ﺑﺮوات  -ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣ� ﺑﺎ
ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ �ﺎ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧ�:
ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٠٧٩٨٦ل

آﮐﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ� اﻣﻴﺮ ﺷﻬﺮاد ﺧﻮاﻧﻴ�� ﺑﺮاﺑﺮ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ  ٥٤١٣٢ﻣﻮرخ  ٨٠٫١٠٫٢٦دﻓﺘﺮ ٢٥
ﻣﺸﻬﺪ از ﻃﺮف اﻣﻴﺮ ﻣﻬﺮراد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد دو ﺑﺮگ اﺳﺘﺸﻬﺎد�ﻪ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ اﻟﻤﺜﻨ� ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪﻋ� اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ
داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼ�  ٥٣٥٦ﻓﺮﻋ� از  ١٨٤اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ  ١٠ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺘﺮ اﻣﻼ� ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﭘﻼ� ﻓﻮق ذ�ﻞ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٦٨٠١٧ﺻﻔﺤﻪ
 ٥٥١دﻓﺘﺮ  ٣٥١ﺑﻨﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﺛﺒﺖ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪ ا� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ١٠٦٩٩٨ﺻﺎدر و
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه و دﻓﺘﺮ اﻣﻼ� ﺑﻴﺶ از ا�ﻦ ﺣ�ﺎ�ﺘ� ﻧﺪارد .ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه  ١ﻣﺎده  ١٢٠آﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� و ﻣﺘﺬ�ﺮ ﻣ� ﮔﺮدد ﻫﺮ�ﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠ� ﻣﻮرد آﮔﻬ�
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داده �ﺎ ﻣﺪﻋ� وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� اﻋﺘﺮاض �ﺘﺒ� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ �ﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ا� ﺑﻪ ا�ﻦ
اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر و وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﺑﺪون
اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ �ﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺳﻤ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ اﻟﻤﺜﻨ� و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ذاﮐﺮى
رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٠٨٠١٥م

 /٩٥٣٠٧٥٤٨ت

کیلور ناواس برنده جایزه
 EFEشد

بازیهاس��ت ،کمتر ش��دن تعطیالت است و معنیاش
پیشفصل کمتر برای بازیکنان اس��ت ،میگویم نه ،اما
برای منتقدان مهم اس��ت که اول آنالیز کنند و ببینند
معنیاش فقط بازیهای بیش��تر نیس��ت 2 .دور بازی
دیدنی داریم و بعد بازیهای حساس حذفی ،تیمهایی
با پتانس��یل باال و تیمهای کوچک شاید بعد از  2بازی
به خانه بروند ،اما همه تجربه بهتری کسب میکنند.
مارادونا :از این تصمیم خوشحالم ،با این روش تیمهای
کوچکتر رویاپردازی را شروع میکنند و دوباره فوتبال
بزرگتر میشود .بهنظر من ایده بینظیری است ،دوباره
هیجان و لذت به فوتبال بازمیگردد.
یواخیم لو :ما جلس��های در فدراس��یون فوتبال آلمان
داش��تیم و ب��ه ای��ن نتیجه رس��یدیم ک��هجامجهانی
32تیمی امتحانش را به خوب��ی پس داد ه.جامجهانی
بزرگتری��ن ،پربینندهتری��ن و جذابتری��ن تورنمنت
فوتبالی جهان اس��ت و اینکه چرا قوانین این تورنمنت
موفق تغییر کرده را درک نمیکنم.
کارلو آنچلوت�ی :بازیکنانی که پا به چنین تورنمنتی
میگذارند ،بعد از اتمام آن باید  4ماه اس��تراحت کنند.
متوجه نمیش��وم که چرا به خاطر درآمد بیش��تر فیفا
حاضر شده کیفیتجامجهانی را فدا کند.
لوئیز فنگال :در چندینجامجهانی حضور داشتهام و
با فضای این تورنمنت کامال آشنا هستم .به نظرم فیفا
بعد از شکس��ت در پ��روژهجامجهانی  48تیمی بازهم
به همان س��بک گذش��ته برمیگردد .شایدجامجهانی
 2026اولین و آخرینجامجهانی  48تیمی باشد .باید
منتظر نتیجه بمانیم.
باش��کوه و به نفع ما رق��م خورد.اهداف من در س��ال
جدید نیز کس��ب قهرمانیها و گلزنی است.میخواهم
به صورت جمعی و فردی سال  2017را نیز مثل 2016
س��پری کنم و بازهم در صورت ام��کان صاحب جوایز
متعدد شوم.
فکر میکنی پرتغال در جام کنفدراس�یونها
موفق عمل کند؟
جام کنفدراس��یونها نخستین چالش من و تیم ملی
پرتغال اس��ت.برای اولین بار به استقبالش میرویم و
در تاریخ ما هک میشود.بدیهی است که قهرمانی در
این تورنمنت نیز میتواند امری رویایی باشد.اما بر ما
پوشیده نیست که تا چه حد مشکل است.
احتمال مربیگری تو در آینده چقدر است؟
اس��ت .نمیدانم وارد

پیشبینی آینده بس��یار دشوار
عرص��ه مربیگ��ری خواهم ش��د یا خیر ،ام��ا به تنها
چیزی که مطمئنم ،احتمال وقوع هر چیزی در مسیر
پیشرو وجود دارد.

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﺗﺎﮐﺴﻴﺮاﻧﯽ ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻣﺼﻄﻔ� اﺣﻤﺪ� زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٣٠و ﻣﺘﻮﻟﺪ
 ١٣٦١٫١٫١٦ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .

 /٩٥٣٠٧٩٦٦ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﮋو  SD ٢٠٦ﻣﺪل
 ١٣٩٤رﻧﮓ ﺧﺎ�ﺴﺘﺮ� ﻣﺘﺎﻟﻴ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ١٧٩-١٢و ٦٧و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  ١٦٣B٠١٩٩٣٨١و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 NAAP٤١FEXFJ٢٨٤٤٨٥ﺑﻨﺎم آرش اﻋﻈﻤ�
ﻣﻘﺪم ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ  /٩٥٣٠٨٢٣٢م

کیلور ناواس ،سنگربان کاستاریکایی رئالمادرید
برن��ده جایزه بهترین بازیک��ن آمریکای جنوبی
شاغل در اللیگا ش��د .این جایزه از سال1990
به بهتری��ن بازیکن آمریکایجنوبی ش��اغل در
اللیگا اهدا میش��ود که امس��ال کیل��ور ناواس
موفق ش��د این عنوان را از آن خود کند .ناواس
 32ساله فصل قبل همراه با کهکشانیها موفق

به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ،س��وپرکاپ
اروپا و جام باش��گاههای جهان شد و امسال نیز
با صدرنش��ینی در اللی��گا ،روزهای خوبی را در
اسپانیا سپری میکند.

برنامه
دوستانه ملی
سوئد  .......................................................اسلواکی
جام حذفی ایتالیا
میالن  .........................................................تورینو
جام حذفی اسپانیا
سلتاویگو  ..................................................والنسیا
ایبار  ........................................................اوساسونا
سویا  ...................................................رئالمادرید
دوستانه باشگاهی
لورکوزن  ....................................................مینیرو
اسپارتاپراگ  .........................................فرایبورگ
آگزبورگ  ....................................................هانوفر
دورتموند  .........................................استانداردلیژ
فردا
لوشامپیونا
لیل  ........................................................سن اتین
دوستانه ملی
اسلوونی  ......................................................فنالند

اسكوربورد
دوستانه ملی
چین صفر  .................................................ایسلند 2
کامرون یک  ......................................زیمبابوه یک
جام حذفی ایتالیا
ناپولی  ................................................. 3اسپزیا یک
جام حذفی اسپانیا
اتلتیکومادرید  ............................ 2السپالماس 3
جام اتحادیه انگلیس
منچستریونایتد  ....................... 2هالسیتی صفر
جام حذفی فرانسه
نانت صفر  ...................................................نانسی 2
سوشو یک  ............................................موناکو یک
در پنالتی  4 – 3به سود موناکو

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ش ﭘﻼ�  ١٢ا�ﺮان  ٨٨٦ق  ٢٥ﺑﻪ ش
ﺷﺎﺳ�  ١١٣٠٢٠NAAP٠٣ED٨AJو ش
ﻣﻮﺗﻮر  ١٤١٨٩٠٠٦٥٠٦ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮ�ﻌﺖ
اﺣﻤﺪ� ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣ� ﮔﺮدد

 /٩٥٣٠٦٩٦١ف

ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو ۴٠۵GLXI
ﻧﻘﺮه اى ﻣﺘﺎﻟﻴﮏ ٨۶

ش ش  ٤٠٤٤٤٨٤٦ش ﻣﻮﺗﻮر ١٢٤٨٦١٦٧٥٣٧
ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٤٦٩ل ٢٧ا�ﺮان  ١٢ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺣﻼج ﻣﻔﻘﻮد وﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ
 /٩٥٣٠٧٠٩٩ق

