فوتبال
صدور حکم جلب
براي مديرعامل باشگاه استقالل

باشگ��اه ذوب آهن اع�لام کرد که فقط
ت��ا امروز براي پاس ش��دن چک انتقال
مرتض��ي تبري��زي ب��ه استق�لال صبر
ميکند.زمان��ي که مرتض��ي تبريزي از
باشگ��اه ذوب آهن ب��ه استقالل منتقل
شد ،کمتر کس��ي فکر ميک��رد پرونده
اين انتقال ب��ه حدي پيچيده شود که تا
پايان سال دو باشگ��اه درگير آن باشند.
ماجرا از پاس نش��دن چکهاي باشگاه
استقالل براي جذب تبريزي شروع شد
و ذوبيها هم در مقاطع مختلف ،از اين
بابت هشدار دادند.سعيد آذري مديرعامل
باشگاه ذوب آهن در گفتگو با مهر گفت:
تا پايان وقت اداري امروز به آقاي فتحي
مديرعامل استق�لال فرصت ميدهم تا
اين چک پاس ش��ود وگرنه حکم جلب
او را ميگيرم.
 ۲۴اسفند ،روز رسيدگي CAS
بهپرونده سوپرجام فوتبال ايران

سايت  CASجلسه رسيدگي به پرونده
سوپرجام ايران را اعالم کرد .به گزارش
آنا،طبق اع�لام  CASقرار شد روز ۲۴
اسفن��د ،نتيجه اين پرون��ده اعالم شود.
سوپرج��ام اي��ران قرار بود امس��ال بين
تيمهاي پرسپولي��س و استقالل برگزار
ش��ود ام��ا اين مس��ابقه برگ��زار نشد و
سازمان لي��گ فدراسيون ،اين جام را به
پرسپوليس داد.اي��ن رأي مورد اعتراض
استقالل بود و بههمين خاطر پرونده اين
مسابقه راهي  CASشد.
داللها در استقالل و پرسپوليس
حاکم هستند

پيشکس��وت تيم فوتب��ال استقالل تهران
گفت :متاسفان��ه در باشگاههاي استقالل
و پرسپولي��س داللها حاکم هس��تند و به
همي��ن خاطر اي��ن دو تيم خيل��ي شرايط
خوبي ندارند.به گزارش آنا ،حسن روشن در
حاشيه مراسم نشست صميميپيشکسوتان
ورزشي کشور گفت :خيلي خوشحالم که در
اين جمع حضور دارم .ما چندين سال است
ک��ه همديگر را نديدهاي��م .وزير ورزش در
اي��ن مراسم قول داد که همه فدراسيونها
کميته پيشکسوتان داشته باشند تا بتوانند
از تجربيات آنها استفاده کنند .اميدوارم که
اين امر محق��ق شود.وي در مورد وضعيت
فوتبال ايران گفت :متأسفانه فوتبال داخلي
م��ا در زمان ک��يروش از بين رفت و همه
چيز فداي تيم مل��ي شد .کيروش در اين
هشت سالي ک��ه در ايران حضور داشت با
تيم ملي دو بار به جام جهاني صعود کرد اما
اين همه فوتبال ما نيس��ت .بايد در ساختار
فوتبال کار کنيم تا بتوانيم نمايندگان خوبي
را در لي��گ قهرمانان فوتب��ال آسيا داشته
باشيم .پيشکسوت استقالل در ادامه درباره
جايگزين��ي کيروش در تي��م ملي فوتبال
اظه��ار ک��رد :من فکر ميکن��م کيروش
باي��د فوتبال اي��ران را احيا ميک��رد .ادامه
فعاليتهاي او در تيم ملي با مربي خارجي
به هيچعن��وان جايز نيس��ت ،بهاين خاطر
که تم��ام مربيان خارجي در حال حاضر در
ليگهاي اروپايي مشغول به فعاليت هستند
و بهنظرم بايد فدراسيون چند ماه ديگر صبر
کند تا وضعيت مربيان مشخص شود.
تحريم فغاني توسط کمپاني
نايکي آمريکا

کمپاني نايک��ي آمريکا عليرضا فغاني و
ديگ��ر داوران بينالمللي ايران را تحريم
کرده است.به گزارش آنا ،کمپاني نايکي
اسپانسر کنفدراسيون فوتبال آسيا است
و لباسه��اي خ��ود را در اختيار داوراني
ک��ه در تورنمنتهاي مختلف قاره کهن
س��وت ميزنند قرار ميدهد.اين کمپاني
آمريکاي��ي عليرضا فغان��ي که در فينال
المپيک ري��و ،جام باشگاهه��اي جهان
و ردهبن��دي جام جهان��ي  ۲۰۱۸روسيه
قضاوت ک��رده را به همراه ديگر داوران
بينالمللي اي��ران تحريم ک��رده است.
فغان��ي در هفت��ه اول لي��گ قهرمانان
آسي��ا لباسهايي به تن ک��رده که هيچ
آرمين��دارد .اين در حال��ي است که در
ديگ��ر بازيهاي لي��گ قهرمانان آسيا،
داوران لباسهايي ب��ا آرم نايکي به تن
داشتند.

تاج :آقاياني که خوب نسخه مينويسند بيايند مشکالت فوتبال را رفع کنند

پولی برای انتخاب سرمربي تيم ملي نداریم!

رئيس فدراسي��ون فوتبال معتقد است
که سيس��تم و چرخه معي��وب فوتبال
ميبايس��ت درست ش��ود و آقاياني که
به زعم او خوب نس��خه مينويس��ند و
سخنران��ي ميکنند بايد اين مشکالت
را رفع کنند .به گزارش تسنيم ،مهدي
تاج در جلس��ه توجيهي و دانشافزايي
داوران و کم��کداوران الي��ت فوتبال،
اظه��ار داش��ت :خيل��ي خوشحالم که
توفيق پيدا کردم در جمع داوران حضور
دارم .م��ا چي��زي ک��ه از داوران انتظار
داريم اين اس��ت که وحدت رويه را در
داوري سرلوحه کارش��ان قرار دهند و
اخت�لاف در اداره مجموعههاي داوري
را از بين ببريم .بههرحال فوتبال هوادار
و طرف��داران زيادي دارد و امروز بعد از
فوتبال با يک فاصله معناداري فوتسال
قرار دارد .البته به لح��اظ تعداد هوادار
ميگوي��م ،ن��ه اهميت .اي��ن موضوع
مفهومش اين است که براي اين قشر
عظيم که دلواپس فوتبال هستند ،بايد
يک فکري کنيم .به هر جهت ممکن
است با يک سوت حس��اسيت به وجود
بيايد و يکس��ري مريض هس��تند که
داوران را مته��م ميکنند و آدم مريض
را هم نميت��وان کاري کرد .وي ادامه
داد :عمده باشگاهها ،مديران باشگاهها
و هواداران فوتبال همه داوري را سالم
ميبينند ،ولي معتقدند که اشتباه در آن
را بايد مديري��ت کرد و اين يک بحث
ديگر است .من ابتدا انتظارم اين است
که اشتباهات تأثيرگذار را بايد به حداقل
برسانيم .من از کميت��ه داوران و آقاي
فغاني تشکر ميکنم .ما بايد سيس��تم
 VARرا ب��ه فوتبالمان بياوريم .االن
ما امکانات اين موضوع را تا حد زيادي
فراهم کرديم و امک��ان اينکه دربي را
با سيستم  VARبرگزار کنيم ،داريم،
ول��ي باي��د مجوزهاي��ش را بگيريم و
اينطور نيس��ت که ما تصميم بگيريم
و اج��را کنيم .در اين برنامه پنج بخش

وجود دارد ،ي��ک بخش آموزش است
که دوستان در قطر در يک دوره هفت
روزه آم��وزش ميبينن��د ،مراحل دوم،
سوم و چه��ارم را ما بايد انجام بدهيم،
مرحله پنج��م را هم مج��وز است که
بايد بگيريم ک��ه من به شخصه دنبال
اين موضوع هس��تم .رئيس فدراسيون
فوتب��ال افزود :من اصرارم بر اين است
که کميته داوران اولويتش اين باشد که
اين مراحل طي شود .ما دير يا زود بايد
اين کار را بکنيم و چه بهتر که اين کار
را االن انجام دهيم .حساسيت نيمفصل
دوم خيل��ي زياد اس��ت و از طرفي هم
نتاي��ج خيلي به هم نزدي��ک است .ما
چند سال پي��ش بود که پنج جام تهيه
کردي��م ،يک جام به اصفهان برده شد
و جامهايي به تبريز ،تهران و  ...برديم.
شرايط طوري ب��ود که قهرمان در روز
آخر مشخص شد .امسال هم از همين
االن چني��ن شرايطي پي��ش آمده و به
همي��ن دليل حس��اسيتها زياد است.
مس��ئله بعدي اين است که باشگاهها

هزينههاي زي��ادي کردند و درآمد هم
ندارند .تلويزيون يک بار نميگويد چه
کسي اين فوتبال را به اين روز رساند؟
ما نتايج را کاري نداريم ،نتايج ما االن
بهترين نتايج از اول بوده است تا االن.
پرس�پوليس و ذوبآه�ن ب�راي
برگ�زاري بازيه�اي آسياييش�ان با
مشکالت مالي مواجه بودند

وي خاط��ر نشان ک��رد :اي��ن فوتبال
االن ک��م درآمد ش��ده و پول داوري و
خيلي از بخشه��ا را نداريم که بدهيم
و سرمرب��ي تي��م مل��ي را نميتوانيم
انتخاب کنيم .چه کس��ي فوتبال را به
اي��ن شرايط رسانده است؟! گفتن اينها
شهام��ت ميخواهد .همه ميدانيم چه
کس��اني اين کارها را کردند .همانها
را بيايي��م محاکمه کني��م و بخواهيم
توضي��ح بدهن��د .بعضيه��ا ميتوانند
بگوين��د و بعضيه��ا ه��م نميتوانند
بگويند .سؤال من اين است که مجلس
ش��وراي اسالميمگر در مصوبات مواد

 93 ،92و  94برنام��ه ششم نگذاشت.
در بند  92گفت که کشور هيچ کمکي
نبايد به فوتبال حرف��هاي داشته باشد.
م��ن در ري��ز بحثهاي شف��اف مالي
هس��تم ،چون کارم است .اگر موردي
هم باشد دستگاههاي نظارتي ميگويند
که ب��راي چه پول داديد؟ همين ديروز
دو دستگيري توسط آگاهي داشتيم که
يک مدير تدارکات و يک بازيکن بوده
اس��ت .ما اينها را رسيدگي ميکنيم .ما
فضاي داوري ،مربيان ،تيمها را کنترل
ميکنيم .پلي��س امنيت ،آگاهي و چند
نهاد نظارتي ديگر هم در بخش کميته
اخ�لاق در سطح بس��يار خوب��ي به ما
کمک ميکنند ،ولي با اين دستگيريها
مسائل حل ميشود؟ تاج در ادامه گفت:
قان��ون و اجراي قانون برعهده مجلس
است .قانونگذار گفته است که به هيچ
وجه به ورزش حرفهاي کمک نشود و
همين قانونگذار در بند بعدي گفته که
صداوسيماي جمهوري اسالميمکلف
است حقوق فوتب��ال را پرداخت کند و

اين بند را نتوانس��تند اجرا کنند .ما چند
ب��ار بايد در مجلس جلس��ه بگذاريم و
بگويي��م و اين سؤال را بپرسيم که چرا
اين بند اجرا نشده است؟ مجلس قانون
را تصوي��ب کرده ،ابالغ شده و شوراي
نگهبان هم تاييد کرده ،ولي اجرا نشده
اس��ت! پرسپولي��س و ذوبآهن براي
برگ��زاري بازيه��اي آسياييش��ان با
مشک�لات مالي مواج��ه بودند .ما تيم
ملي فوتبال را نميتوانستيم اعزام کنيم.
وي با بيان اينکه بايد سيستم و چرخه
معيوب فوتبال را درست کنيم ،تصريح
کرد :ابتدا باي��د درآمد فوتبال را شفاف
کني��م ،االن در مجمع فوتب��ال آقاي
فغاني ،اصفهانيان و رفعتي بودند و تمام
بودجهها را منتش��ر کرديم ،ولي درآمد
فوتبال براي اداره آن کافي نيس��ت .نه
اينکه در دنيا هم همينطور است ،نه در
دنيا فوتبال يک صنعت است و يک عده
براي سهام بعضي از باشگاهها دست و پا
ميشکنند .اين آقاياني که خوب نسخه
مينويس��ند و خوب سخنراني ميکنند
بيايند اين مشکالت را رفع کنند .شما
تيم را در جايي داريد که کارخانه دارد،
يعني کارخانهها تيمداري ميکنند .من
حتي به عنوان رئي��س فدراسيون هم
از کارخان��هاي خواست��هام که چند تيم
بان��وان را تحت پوشش ق��رار دهد .ما
همي��ن کارها را هم کردي��م که االن
در فوتس��ال آسيا ،اول هستيم .رئيس
فدراسي��ون فوتبال اف��زود :ما قانون را
پذيرفتيم ،ولي اصالح قانون اين است
که شم��ا نگوييد ذوبآه��ن تيم داده
است .باشگاههاي ما بايد کارخانهداري
کنند ،نه اينکه کارخانههاي ما تيمداري
کنن��د .ما بايد درآمده��اي فوتبال را از
محل حق��وق شناختهشدهاش پرداخت
کنند ،حق پخ��ش ،تبليغات کنار زمين
هس��ت .درآمد ما که سال گذشته زياد
ب��وده ،از مح��ل درآمد ج��ام جهاني و
 AFCبوده است.

آذري:

مديرعامل باشگاه ذوب آهن با بيان اينکه اين تيم
با دستان خالي مقابل مولتي ميلياردرهاي عربستاني
پي��روز شده اس��ت ،گفت :تا ريال آخ��ر پول انتقال
مرتضي تبريزي را از باشگاه استقالل ميگيرم.سعيد
آذري در گفتگ��و با مهر ،درباره پيروزي تيم فوتبال
ذوب آهن مقابل النصر عربستان در ليگ قهرمانان
آسيا گفت :اين برد خستگي را از تن ما بيرون کرد.
ديدار ما با النصر عربس��تان جن��گ دارا و ندار بود و
خوشبختانه توانس��تيم با دستان خالي پيروز ميدان
شوي��م .وي افزود :شرايط م��ا مثل سربازي بود که
سالح��ش را گرفتهاند و به ميدان جنگ رفته است.
بازيکنان ما روي مباحث فني تمرکز داشتند و با تمام
وجود بازي کردند .وقتي اسم ايران مطرح ميشود،
بازيکن��ان ما تمام سختيه��ا را فراموش ميکنند.
مديرعامل ذوب آهن تاکيد کرد :بازيکنان ما نشان
دادند هر موقع بخواهند ميتوانند پيروز شوند .وقتي
مقابل الکويت ،الغرافه و پديده پيروز شديم ،خيليها
فکر ميکردند برد ما تصادف��ي است ولي پيروزي
مقابل النصر عربس��تان ثابت کرد بازيکنان ما فعل
خواستن را صرف کردهاند و سر خود را مقابل چوب
ميگذارند .وي با گاليه از بعضي نامهربانيها نسبت
ب��ه تيم ذوب آهن يادآور شد :کاش يک سري افراد
عناد با باشگاه را کنار ميگذاشتند به خصوص زماني
که در يک ميدان بين المللي با تيميبازي داريم که
نماينده کشوري است که با آنها مشکالت استراتژيک
و عقيدتي داريم .تيم ما نماينده جمهوري اسالميبود
و ب��ا دست��ان خالي مقاب��ل مولت��ي ميلياردرهاي
عربستاني پيروز شد .مديرعامل ذوب آهن افزود :اين
برد را تقديم به دشمنان خودمان ميکنيم که شايد
دوست نداشتند در بازي ديشب پيروز باشيم .برد ما
آنقدر خوشحال کننده بود که اميدوارم اين دشمنان
ما هم خوشحال شده باشند .وي در بخش ديگري از
صحبتهاي خود با درباره عملکرد داور بازي النصر و
تکرار ضربه پنالتي گفت :حرکتي که رشيد مظاهري
دروازه ب��ان ما کرد درست بود .فيلم بازي را بازبيني
کرديم و نميدانم چرا داور وقتي مظاهري پنالتي را
گرفت ،دوباره رأي به تکرار آن داد .همچنين در يک
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مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی
وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه
اداره ثبت تسلیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود .م.الف 51955 :تاریخ انتشار:
چهارشنبه 1397/12/22
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
آگهی ابالغ اجرائیه م الف  4186شماره پرونده  1/ 139704026033001589 :شماره
بایگانی پرونده 9701663 :شماره ابالغیه  139705126033006549 :تاریخ صدور:

مولتي ميلياردرهاي عربستان را با دست خالي برديم

صحنه توپ به دس��ت بازيکن النصر خورد و حتي
کمک داور پرچم خ��ود را به نشاني پنالتي باال برد
اما داور اعتقادي به پنالتي نداشت .واقع ًا بازيکنان ما
هوشيارانه و تاکتيکي بازي کردند و البته نبايد از لطف
خدا هم غافل ش��د .ما اثبات کرديم اگر يک سرباز
شطرنج تا آخرين لحظه بجنگد ميتواند تبديل به
وزير شود .خدا هم يک بار ديگر نشان داد که دستان
بندگانش را رها نميکند هرچند بعضي از بندگانش
دستان ما را رها کردند.

منصوري�ان آنالي�ز بس�يار خوبي از تي�م النصر

داشت

مديرعامل ذوب آهن نسبت به پخش نشدن بازي
اين تيم با النصر عربستان از شبکه  ۳سيما يادآور شد:
صدا و سيما يک ريال حق پخش تلويزيوني نميدهد.
آنها يک منوپ��ل درست کرده اند .مگر اصفهانيها
مردم اين مملکت نيستند؟ بازي ما از شبکه ورزش
پخش شد که شايد خيلي از مردم ايران اين شبکه را
ندارند .روز گذشته ما تنها نماينده ايران در آسيا بوديم
و انتظار داشتيم شبکه  ۳بازي ما را نشان بدهد .ولي
اين استراتژي هميشگي صدا و سيما است که بايد
برايش تاسف خ��ورد .ما يک بار ديگر ثابت کرديم
دستان خالي و رفتارهاي تبعيض آميز نميتواند مانع
ما شود .خدا را شکر که يک تيم شهرستاني توانست
موفق باشد .وي ي��ادآور شد :از عليرضا منصوريان
سرمرب��ي تيم ،بازيکنان و کادر فني تشکر ميکنم.
منصوريان آناليز بسيار خوبي از تيم النصر داشت و
توانستيم بازي مردانه و شرافتمندانهاي انجام بدهيم.
ما ب��ا دستان خال��ي برديم که ب��راي ذوب آهن و
کارگران شريف کارخانه افتخار آفريني کنيم .آذري
در خصوص صحبتهاي مس��عود سلطاني فر وزير
ورزش در مجم��ع فدراسيون فوتبال مبني بر اينکه
دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن از کمکهاي دولتي
استفاده ميکنند ،گفت :من روز يکشنبه در مجمع
فدراسيون نبودم .از آقاي سلطاني فر بعيد بود چنين
حرفي بزند .شما بررسي کنيد و ببينيد پول استقالل
و پرسپولي��س از کجا تأمين ميشود .البته اين حق

استقالل و پرسپوليس است چون مردم اين دو تيم
را دوس��ت دارند و بايد ب��راي مردم هم پول هزينه
ک��رد .اگر اعتقاد داريم ک��ه استقالل و پرسپوليس
پرطرفدارترين تيمهاي ايران هستند که يقين ًا همين
طور هم هست ،بايد براي آنها هزينه کرد .اين حق
مردم اي��ران است .اگر ميگوئيم پول نفت بايد سر
سفره مردم باشد ،يکي از شاخصههايش همين است.
وي تاکيد کرد :براي استقالل و پرسپوليس احترام
زيادي قائلم و روي سخنم با اين دو باشگاه نيست.
سوالم اين است که اعضاي مجمع اين دو باشگاه چه
کساني هستند و چه کساني آنها را تعيين ميکنند.
فکر ميکنم منظور آقاي سلطاني فر به اين صورت
که منعکس شده نبوده است .اگر به ريز سهامداران
سپاهان و ذوب آهن نگاه کنيم متوجه ميشويم که
اين دو باشگاه  ۳سال قبل به بخش خصوصي واگذار
شده است.
توانمندي مارکتينگ اس�تقالل و پرس�پوليس را

نداريم

وي اف��زود :مطمئنم منظور آقاي وزي��ر اين نبوده
است .ذوب آه��ن  ۲۰ميليارد تومان بودجه مصوب
مجم��ع داشته است ۷.۵ .ميليارد تومان هزينه ۱۳۹
پرسنل باشگاه است ۸ .ميليارد و  ۵۰۰ميليون تومان
هزينه تسويه حسابهاي سالهاي گذشته شده است.
 ۱۰ميلي��ارد هم مازاد بر  ۲۰ميليارد مصوب ،هزينه
فوتبال کرده ايم .بقيه پولها را از طريق اسپانس��ر
و روشهاي درآمدزايي خودمان به دست آورده ايم.
مديرعامل ذوب آهن اظهارکرد :اين در حالي است
که ما توانمندي مارکتينگ استقالل و پرسپوليس را
نداريم و از قابليتهاي ديگر براي درآمدزايي استقبال
ميکنيم .از جمله درآمدزايي از طريق فروش بازيکن.
 ۷-۶ميليارد تومان هم از اسپانس��ر گرفته ايم .فکر
ميکن��م شايد نحوه صحبتهاي آقاي سلطاني فر
ج��ور ديگري منعکس شده است .آذري تاکيد کرد:
سوال من اين است ک��ه االن همراه اول براي چه
کس��ي است؟ ادعاي دوستان در سازمان ليگ اين
است ک��ه استقالل و پرسپوليس  ۱۰ميليارد تومان

 1397/12/15آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالس��ه  ،9701663طبق ماده  ۱۸آیین نامه
اجرا مفاد اسناد رسمی ،بدینوسیله به آقای رضا ابراهیمی ،فرزند :چراغعلی شماره
ملی  ۳۸۷۵۱۹۶۴۲۲ش��ماره شناسنامه  ۹۰به نشانی :همدان -دره مراد بیگ خیابان
شهید مدنی ابالغ می شود  ،بانک صادرات به استناد قراردادبانکی ۶۵۰۱۵۲۴۷۸۶۰۰۲
م��ورخ  1396/3/6جهت وصول مبلغ  393/914/278ریال طبق مقررات علیه ش��ما
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۷۰۱۶۶۳در این اداره تشکیل شده
وطبق گزارش تاریخ  1397 / ۰۹ /12مامور ،محل اقامت ش��ما ش��ناخته نشده  ،لذا
طبق ماده  ۱۸آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ
انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشار درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات
علیه شما تعقیب خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – جالل حدادی
ازطرف مصطفی عبدالمالکی
معاون رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
آگهی ابالغ اجرائیه م الف  4185شماره نامه ۱۳۹۷۰4۹۲۶۰۳۳۰۱۱6۸۹ :تاریخ نامه:
 1397 / ۱۲ /18شماره پرونده ۱۳۹۷۰4۰۲6۰۳۳۰۰۲۲4۹ /1 :شماره بایگانی پرونده:
 ۹۷۰۲۳۷5آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرای اس��ناد رسمی پرونده

به اين سازمان بدهکار هستند و پيشاپيش پول خود
را گرفته ان��د .در حالي که ما هر چقدر به آقاي تاج
و دوست��ان سازمان ليگ التماس کرديم کمکي به
ذوب آه��ن داشته باشند ،در نهاي��ت  ۲۰۰ميليون
توم��ان به باشگ��اه دادن��د .وي اف��زود :چيزي که
ميگويم ادعاي مس��ئوالن سازمان ليگ است که
استقالل و پرسپوليس  ۱۰ميليارد تومان پيشاپيش
گرفت��ه اند .اين در واقع حق ساير باشگاههاست که
ب��ه اي��ن دو باشگاه رسيده اس��ت .وقتي هم سوال
ميکنيم ميگوين��د دستور از باال ب��وده است .چرا
اين دستورها براي امثال ذوب آهن نيس��ت که در
آسيا نماينده ايران هستند .اميدوارم که ذوب آهن در
ادامه راه هم موفق باشد .آذري با اشاره به مشکالت
پيش آمده بين باشگاه ذوب آهن و استقالل گفت:
اگر تا پايان وق��ت اداري فردا چک انتقال مرتضي
تبريزي پاس نش��ود ،شک نکنيد حکم جلب آقاي
فتحي مديرعامل استق�لال را ميگيرم .نميگذارم
ي��ک ريال از پول ذوب آهن از گلوي کس��ي پايين
برود .نميش��ود که ما بازيکن بفروشيم ولي پولش
را ندهن��د .ما بايد اين پول را هزينه جذب بازيکنان
جديد کنيم .بنابراين تا ريال آخر اين پول را ميگيرم.
مديرعامل ذوب آهن در پايان گفت :با وجود اينکه
در اين مواقع عليه ما فضاسازي رسانهاي ميشود و
تالش ميکنند ه��واداران استقالل و پرسپوليس را
روبروي من قرار بدهند ،ولي اينها خط قرمز مالي ما
است که نميتوانيم از آن بگذريم .بنابراين همانطور
که گفتم تا ريال آخر اين پول را از باشگاه استقالل
ميگيريم.
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اخبار
واکنش فتحي به تهديد
مديرعامل ذوبآهن

مديرعام��ل باشگاه استقالل نس��بت به
تهدي��د مديرعامل ذوبآه��ن که قصد
گرفتن حکم جلب او را دارد واکنش نشان
داد.به گزارش آنا ،سعيد آذري مديرعامل
باشگ��اه ذوبآهن باتوجه به پاس نشدن
چ��ک مرتض��ي تبريزي به اميرحس��ين
فتحي مديرعامل باشگاه استقالل اخطار
داده ب��ود که اگر چک تبري��زي تا پايان
وقت اداري امروز پاس نشود حکم جلب
او را ميگيرد.اميرحسين فتحي در واکنش
به تهدي��د آذري اعالم کرده آذري قصد
برهم زدن آرامش استقالل را دارد و حتي
بديهيتري��ن قوانين حق��وق را نميداند.
پول از طريق باشگاه استقالل به باشگاه
ذوبآهن داده ميشود و من چک ندادهام
که حکم جلبم گرفته شود .طرف حساب
آذري هواداران باشگاه استقالل هستند و
او نبايد قبل از بازي با العين حاشيهسازي
ميکرد.
مکگريگور به جرم دزدي
دستگير شد!

مب��ارز ايرلن��دي به خاط��ر دزديدن يک
موباي��ل توسط پلي��س دستگير شد .کانر
مکگريگور که براي تعطيالت در فلوريدا
به س��ر ميبرد تصور نميک��رد که همه
چي��ز با ي��ک درگيري پايان ياب��د .مبارز
ايرلن��دي به خاطر از بين ب��ردن موبايل
يکي از هوادارانش توسط پليس دستگير
شد.قهرم��ان ساب��ق سب��ک وزن جهان
موبايل مردي که از او عکس ميگرفت را
شکست .اين فرد بيرون از هتلي که مبارز
ايرلن��دي در آن اقام��ت داشت شروع به
عکسب��رداري کرد.مک گريگور نزديک
ساع��ت  ۵صبح دوشنبه ب��ه جرم دزدي
توسط پلي��س دستگير ش��د .در گزارش
پليس آمده است :مبارز ايرلندي به موبايل
مضروب ضربه زده و آن را به زمين پرت
کرده است .او چند بار تلفن همراهش را به
زمين زده و پس از آسيب رساندن به آن،
وسيله را با خود برده است و فرد مضروب
را ترک کرده است.مضروب براي شکايت
راهي اداره پلي��س شد و چند ساعت بعد
مک گريگ��ور براي ارائ��ه توضيحات به
اداره رف��ت و در نهايت براي غرامت ۱۲
هزار و  ۵۰۰دالر پرداخت کرد.
هنوز مدعي قهرماني
در ليگ قهرمانان نيستيم

سرمربي منچسترسيتي اعالم کرد :تيمش
هن��وز در ح��د مدعي قهرمان��ي در ليگ
قهرمانان اروپا نيس��ت.به گزارش ايس��نا
ب��ه نقل از ديلي ميل ،منچس��ترسيتي در
دي��دار برگشت خود در مرحله يک هشتم
نهايي ليگ قهرمانان اروپا بايد به مصاف
شالک��ه برود.پ��پ گواردي��وال ،سرمربي
منچسترسيتي در اين رابطه گفت :من فکر
ميکنم منچسترسيتي هنوز در حد مدعي
قهرماني در اين رقابتها نيس��ت .ما مثل
يک نوجوان در بين اين تيمهاي قدرتمند
هستيم .براي رسيدن به موفقيت شما بايد
 ۲۰ي��ا  ۳۰سال در بين تيمهاي تاپ قرار
داشت��ه باشيد .با اين حال تمام تالشمان
را خواهيم کرد ت��ا بتوانيم عملکرد خوبي
داشته باشيم .البته اينها بهانه نيست .ما
ميخواهيم قهرمان بشويم و براي رسيدن
به موفقيت سخت تالش خواهيم کرد اما
بايد اين را بدانيم که تيمهاي قدرتمندي
در لي��گ قهرمان��ان اروپا حض��ور دارند.
سرمربي منچس��ترسيتي ک��ه تيمش در
بازي نخس��ت موفق شد با نتيجه سه بر
دو در آلمان شالکه را شکست دهد ،اضافه
کرد :هنوز کار ما در اين مسابقات به اتمام
نرسيده است .شالکه در بازي رفت خيلي
ما را اذيت کرد و در اين بازي هم با تمام
ت��وان به ميدان خواهد آم��د و کام ً
ال بايد
مراقب اين تيم باشيم.

کالس��ه  ۹۷۰۲۳۷۵بدینوس��یله به ش��رکت پوالد صنعت هگمتان به نشانی :همدان
ش��هرک صنعتی بوعلی خیابان  ۱۸پالک  ۷۱و مهدی منوچهری نام پدر :نقی تاریخ
تولد 1355 / ۱۰ /13 :ش��ماره ملی ۳۸۷۳۳۸۹۳۹۸ :شماره شناسنامه ۸۰۷ :به نشانی:
همدان شهرک صنعتی بوعلی خیابان  ۱۸پالک  ۷۱و بهروز میرزائی نام پدر :محرم
تاریخ تولد 1356 / ۰۲ /9 :ش��ماره ملی ۳۸۷۱۴۴۰۸۸۴ :شماره شناسنامه ۷۲۷۶ :به
نشانی :همدان شهرک صنعتی بوعلی خیابان  ۱۸پالک  ۷۱و مجید میرزائی نام پدر:
محرم تاریخ تولد 1358 / ۰۱ /1 :شماره ملی ۳۸۷۲۲۵۴۸۶۳ :شماره شناسنامه۱۴۳۴ :
به نشانی :همدان شهرک صنعتی بوعلی خیابان  ۱۸پالک  ۷۱جهت وصول مبلغ 692
 16/ 570 / 303 /ریال به اس��تناد قرارداد به ش��ماره  ۷۰۰۰۰۴۱۴۰۳۰۰۰مورخ /31
 1397 / ۰۲علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  ۹۷۰۲۳۷۵در
این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ  1397 / ۱۲ /9مامور ،محل اقامت شما
به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  ۱۸آئین نامه
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی
می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب
می گردد ،نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد
یافت.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – جالل حدادی
ازطرف مصطفی عبدالمالکی
معاون رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

