فوتبال

منصوریان:

برای تمدید قرارداد با ذوبآهن توافق شده است

استراماچونی پنجشنبه سرمربی
استقالل میشود

آندرهآ اس��تراماچونی با مدیران استقالل به
توافق نهایی رس��یده و پنجش��نبه به عنوان
س��رمربی معرفی میش��ود .به گ��زارش آنا،
امیرحس��ین فتحی مدیرعامل و علی خطیر
معاون باش��گاه اس��تقالل امروز در ترکیه با
آندرهآ استراماچونی به توافقات نهایی رسیدند
و احتم��ا ًال روز پنجش��نبه این مربی رس��م ًا
هدایت تیم اس��تقالل را برعه��ده میگیرد.
استراماچونی س��ابقه مربیگری در تیمهای
رم ،اینتر و اودینزه ایتالیا ،پاناتیایکوس یونان
و اسپارتاپراگ چک را در کارنامه دارد.
پورعلی گنجی در العربی قطر
ماندنی است

مرتضی پورعلی گنج��ی مدافع تیم فوتبال
العربی قطر به کار خود در این تیم ادامه می
دهد .به گزارش مهر ،روزنامه الش��رق قطر
امروز در گزارشی آخرین وضعیت تیم العربی
را بررسی و اعالم کرد تمام بازیکنان خارجی
این تیم به جز مرتضی پورعلی گنجی رفتنی
هس��تند .این روزنامه همچنین با تمجید از
عملک��رد مداف��ع ایرانی العربی نوش��ت که
پورعلی گنجی در کنار موید الش��نان دروازه
ب��ان العربی خیال این تی��م را از خط عقب
راحت کرده است.
قوچاننژاد ،گزینه جایگزینی علیپور
در پرسپولیس

یک رس��انه عربی از تمایل پرس��پولیس به
جذب مهاجم پیشین تیم ملی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،سایت اسپورت
اف ام یونان نوشت :آا ِک آتن پیشنهاد رسمی
خود برای جذب علیپور به تیم پرسپولیس و
این بازیکن ارائه داده اس��ت و منتظر پاسخ
میمان��د .این مهاج��م ایرانی در فهرس��ت
خریدهای موردانتظار نیکوسا ،سرمربی آا ِک
آتن ق��رار دارد .بازیکنی که در فصل جاری
لیگ ایران  13گل به ثمر رساند و  2گل نیز
در  6بازی لیگ قهرمانان آس��یا زد.در دیگر
رسانههای ورزشی یونان پیشنهاد مالی تیم
آا ِک آت��ن برای جذب علیپور  900هزار یورو
عنوان شده است .همچنین سایت عربزبان
 Albawabaاع�لام کرد رضا قوچاننژاد،
مهاج��م ایرانی تی��م آپوئل قب��رس گزینه
جایگزینی علی علیپ��ور در صورت انتقالش
به س��وپر لیگ یونان است .قوچاننژاد پس
از پایان دوره بازی قرضی برای تیم اف سی
سیدنی استرالیا باید به تیم قبرسی بازگردد.
فروزان از پارس جنوبی طلبکار شد

کمیته وضعیت بازیکنان فدراس��یون فوتبال
آرای خ��ود را در خصوص تعدادی از پرونده
ه��ای مطروح��ه در این کمیته نس��بت به
باشگاههای لیگ برتری مورد شکایت اعالم
کرد .ب��ه گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
سایت فدراسیون فوتبال ،آرای جدید صادره
از س��وی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و
مربیان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:
در پرونده شکایت محسن فروزان با باشگاه
پارس جنوبی جم ،این باش��گاه به پرداخت
مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۵ریال اصل خواس��ته
و پرداخت مبل��غ  ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۶ریال بابت
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
با توجه به شکایت ایمان شوریایی از باشگاه
نساجی مازندران کمیته وضعیت با توجه به
مراتب فوق دعوی خواهان را ثابت دانس��ته
و مس��تندا به ماده  ۱۹۸قانون آئین دادرسی
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال بابت اصل خواسته
در ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم م��یدارد.
در پرونده ش��کایت باش��گاه پیکان از فوالد
مبارک��ه اصفهان در خص��وص پیام نیازمند،
باش��گاه فوالد مبارکه مجموع�� ًا به پرداخت
مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۴۷۵/۱ریال بابت  ۶س��ال
حق آموزش این بازیکن محکوم شد .با توجه
به واریز علی الحس��اب مبل��غ ۰۰۰/۰۰۰/۵
ریال به حس��اب فدراسیون ،خواهان مکلف
به پرداخت مبل��غ  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال بابت
الباقی هزینه دادرس��ی پیش از اجرای رأی
میباش��د .گفتنی اس��ت ،آرای صادره ظرف
مدت  ۷روز از تاریخ ابالغ در کمیته استیناف
فدراس��یون فوتبال قاب��ل تجدیدنظرخواهی
خواهد بود.
وینفرد شفر رسم ًا سرمربی بنیاس
امارات شد

سرمربی پیش��ین اس��تقالل به طور رسمی
هدایت تیم بنیاس امارات را به عهده گرفت.
ب��ه گزارش مه��ر به نق��ل از روزنامه البیان،
وینفرد شفر پس از مذاکره با مدیران باشگاه
بنیاس ،به طور رسمی هدایت تیم فوتبال این
باش��گاه را برعهده گرفت .حضور س��ه روزه
وینفرد ش��فر در امارات بی دلی��ل نبوده و او
برای عقد قرارداد با مسئوالن بنیاس به این
کشور س��فر کرده بود .حاال باید منتظر ماند
و دید که مس��ئوالن باشگاه استقالل در این
خصوص چه واکنش��ی از خود نشان خواهند
داد و مطالبات او چگونه پرداخت خواهد شد.

س��رمربی تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن از
تمدید ق��رارداد خود با این تیم خبر داد.
وی گف��ت این قرارداد بعد از بازگش��ت
از قط��ر امضا میش��ود و احتماال مدت
زم��ان آن کمتر از دو س��ال نیس��ت.به

گزارش مهر ،علیرض��ا منصوریان پس
از پیوس��تن به تی��م ذوب آهن اصفهان
این تیم را متحول کرد .س��بز پوش��ان
اصفهان��ی ب��ا هدای��ت منصوری��ان نه
تنه��ا در لیگ برت��ر از انتهای جدول به
رده شش��م صعود کردند ،بلکه در آسیا
ه��م بهتری��ن نتایج ممک��ن را گرفتند
و ب��ه عنوان تنها تی��م ایرانی موفق به
صعود از مرحله مقدماتی شدند.عملکرد

اینچنینی علیرض��ا منصوریان در ذوب
آهن باعث شد تا قرار داد وی در آستانه
تمدید ق��رار گیرد.منصوریان در گفتگو
با خبرن��گار مهر ضمن تایی��د این خبر
گفت :جلس��ات خوبی با اعضای هیات
مدیره باش��گاه ذوب آهن برگزار کردیم
و به نتایج خوبی هم رسیدیم.وی ضمن
تش��کر از اعضای هیات مدیره باشگاه
ذوب آه��ن و ب��ه خص��وص عباس��ی

رئی��س هیات مدیره ب��ه خاطر حمایت
از تیم و دیدگاه روش��نی که نس��بت به
آن دارد ،تصریح کرد :پس از بازگش��ت
از قطر با آقای س��عید آذری مدیرعامل
محترم باشگاه بر س��ر جزئیات قرارداد
مذاکره میکنیم و انشاءاهلل این قرارداد
منعقد میش��ود .آذری از مجربترین و
کاربلدترین مدیران فوتبال کشور است
و خوشحالم که تجربه همکاری با او را
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دارم.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در
خص��وص مدت قرارداد جدید نیز گفت:
همه جزئیات از جمل��ه مدت قرارداد را
در جلس��ه با مدیرعامل باش��گاه تعیین
میکنیم .اما ب��ه احتمال زیاد مدت این
ق��رارداد کمتر از دو فصل نیس��ت .بنا
برای��ن گزارش ،تیم ذوب آهن با برد در
آس��یا میتواند به عنوان تیم اول گروه
خود صعود کند.

فکری:

درون استقالل خراب است ،چرا از وزیر ورزش ایراد بگیریم؟

بدبخت از چه کسی حمایت کند؟ وقتی درونتان مشکل
دارید ،چه حمایتی کنند؟ در بازی با الدحیل قطر ،استقالل
نیاز به پیروزی داش��ت ،اما حسی برای بردن نبود و انگار
دنبال تساوی بودند تا بگویند حداقل شکست نخوردهاند.
استقالل باید به آب و آتش میزد تا حذف نشود.

کاپیتان پیش��ین تیم فوتبال استقالل گفت :وقتی درون
اس��تقالل خراب و بهم ریخته اس��ت ،چرا بای��د از وزیر
ورزش و جوانان ایراد بگیریم؟محمود فکری در گفتوگو
با تس��نیم ،درباره بحث انتخاب اس��تراماچونی سرمربی
ایتالیایی برای هدایت اس��تقالل اظهار داش��ت :من این
مربی را دقیق نمیشناس��م .مس��ئوالن اس��تقالل باید
رزومه او را بدست آورده و مطالعه کنند و اگر واقعا به درد
استقالل میخورد ،بیاورند.

چرا کسی نگفته فکری زد و بند کرده است؟


گزین�ه خارج�ی خ�وب اس�ت ،ام�ا در ای�ران فق�ط

قلعهنویی

وی در مورد اینکه موافق گزینه خارجی اس��ت یا ایرانی،
تصریح کرد :گزینه خارجی میتواند خوب باش��د ،اگر به
شرایط و فضای فوتبال ایران آشنایی داشته باشد .در بین
گزینههای داخلی ،امیر قلعهنویی میتواند کمک کند که
او نیز در س��پاهان اس��ت و مشخص نیست میتوانند او
را بیاورند یا دوست دارد در سپاهان بماند .اگر نمیتوانند
قلعهنویی را بیاورند ،س��راغ گزینه خارجی بروند .کس��ی
که توانمند بوده و از فضای فوتبال ایران ش��ناخت داشته
باشد.
باق�ری در پرس�پولیس دنبال زیرآب زدن س�رمربی

نیست!

فکری در خصوص مشکالت استقالل در سالهای اخیر
به تسنیم گفت :همه اتفاقات استقالل از درون تیم است.
کسی درون تیم به فکر استقالل نیست و همه به منافع
شخصی خودشان فکر میکنند .همین باعث اختالف شده
تیم نتیجه نگیرد .در پرسپولیس هر کسی مدیرعامل شده،
از برانکو حمایت کرده و سرمربی کروات سرخپوشان نیز
کارش را خوب بلد اس��ت و دستیار دلسوزی مثل کریم
باقری دارد که صادقانه برای تیم کار میکند .باقری دنبال
این نیس��ت که زیر آب برانکو را زده و خودش سرمربی
شود .پرسپولیس کاپیتانی به نام سیدجالل حسینی دارد
که وظیفهاش را خوب میداند .شخصیت حسینی طوری
است که همه به او احترام میگذارند .کاپیتان پرسپولیس
رفتار و ش��خصیتی دارد که منافع تیم را در نظر میگیرد
و رابطهاش با بازیکنان خوب است .در استقالل اما ،هیچ
چیز سرجایش نیست.مجیدی یا دنبال سرمربیگری است
یا گ��ول زدن مردم فکری در واکنش به اظهارات فرهاد
مجیدی که گفته بود «برخی پیشکسوتان با بیان اینکه
مجیدی در اس��تقالل میس��وزد ،به نوعی دنبال منافع
شخصی هستند» ،گفت :مجیدی خودش اعالم کرده بود
به هیچ وجه سرمربیگری استقالل را قبول نمیکند .این
بحث یا برای گول زدن مردم اس��ت یا واقعا نمیخواهد
سرمربی باشد .اگر واقعیت دارد ،روی حرف خودش باشد

و س��رمربی نش��ود .اگر گول زدن مردم است ،بحث آن
جداس��ت .مجیدی در اظهاراتش گفت��ه آقایان از حضور
او میس��وزند .بله ما میسوزیم ،چرا که وقتی تیم نتیجه
نگیرد و آقایان به ارزنی تیم را فروخته و از ایران بروند ،آن
وقت ما باید جواب مردم را بدهیم.

نیز به درون تیم برمیگردد .پرسپولیس توانایی مربیاش
را داشته و دستیاری نداشته که دنبال سرمربیگری باشد.
کاپیتانی داشته که وظایفش را خوب انجام میدهد .همین
است که سه سال پشت سر هم قهرمان میشوند.

وی ادامه داد :در دورههای مختلف ثابت شده که دوستان
خیلی راحت تیم را رها کرده و مردم س��وختند و ساختند.
پیشکسوتان استقالل جوابگوی ندانم کاریهای دوستان
شدند .اگر نتیجه نگرفتند ،بمانند و جوابگوی مردم باشند و
اگر نتیجه گرفتند که دمشان گرم.

فکری خاطرنشان کرد :پرسپولیس سالها بود که نتیجه
نمیگرفت ،چون همه مشکالت استقالل فعلی را داشت.
پس از کریم باقری ،همه به خاطر دارند چندین بار بازوبند
کاپیتانی پرسپولیس دست به دست شد و در یک بازی 4
نفر کاپیتان میشدند .دوستان نگویند ما کجا بودیم .وقتی
اول فصل حرف بزنیم و کسی گوش ندهد ،چه فایدهای
دارد؟ وقتی کار خراب ش��د ،بیاییم و از استقالل حمایت
کنیم؟ درون استقالل خراب است ،آن وقت از وزیر ورزش
ایراد میگیریم .این مسائل چه ارتباطی به وزیر دارد؟ وزیر
یا عواملش مدیر انتخاب کرده و مدیرعامل است که باید
وظایفش را به خوبی انجام دهد .مدیرعامل باید سرمربی
را انتخاب کرده و س��رمربی تیم باید کارش خوب پیش
ببرد .وقتی این اتفاق نمیافتد ،چه حمایتی کنم؟

آقایان استقالل را در دورههای مختلف رها کردند


وقتی مشکالت استقالل درون تیم است ،از چه کسی

حمایت کنیم؟

کاپیتان پیشین استقالل در خصوص اینکه از او نیز انتقاد
ش��ده که چرا در چند سال اخیر از شرایط استقالل انتقاد
نمیکرده اس��ت ،گفت :وقتی همه مشکالت استقالل
درون تیم اس��ت ،از چه کسی انتقاد یا دفاع کنیم؟ یکی
از انتقادها این اس��ت که چرا پس از گلی که به صنعت
نفت آبادان زدیم ،دفاعی از استقالل نکردم .مگر استقالل
جلوی استقالل خوزستان دو بار گل نزد و بالفاصله گل
خورد؟ در بازی با الدحیل نیز این اتفاق تکرار شد .در بازی
با نفت هم تصور میکردند که بالفاصله پس از گلزنی ،گل
خوردند ،این همه وقت داشتید و نباید تیم را بهم بریزید.
چرا من باید از اشتباهات شما حمایت کنم؟ آیا اشتباهات
داوری برای تیمهای دیگر رخ نمیدهد؟ درست است که
اشتباهات داوری برای استقالل بیشتر بوده که این مسئله

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رس��می چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای شماره -139860318011000197
 1398/10/18هیات حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه مه جبین
دانائی فرزند محمد یوس��ف در شش��دانگ یک قطعه از پالک  22واقع در قریه تطف س��نگ
اصلی  89بخش  22گیالن بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی بمساحت
 1054/94مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پالک  312برای آن منظور ش��ده
لذا بر اس��اس مفاد ماده  1قانون فوق در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می شود چنانچه
کس��ی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بش��رح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ
اولین انتش��ار اگهی بمدت  2ماه اعتراض خود راباین اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند در
غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور س��ند مالکیت
اقدام میگردد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .تاریخ
انتشار نوبت اول  98/03/07تاریخ انتشار نوبت دوم 98/3/26 :
 229رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا -علی کاظمی پاکدل
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی
چ��ون در اج��رای قانون فوق الذک��ر و بموج��ب رای ش��ماره -139760318011016732
 1397/12/14هیات حل اختالف مس��تقر در ثبت اس��ناد صومعه سرا تصرف مالکانه مهدی
امان اله نژاد فرزند نصرت در شش��دانگ پالک  1از پالک  31اصلی واقع در قریه فش��خام
بخش  22گیالن بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین صیفی کاری بمساحت  8233/37متر مربع
از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پالک  306برای آن منظور ش��ده لذا بر اس��اس مفاد
ماده  1قانون فوق در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می ش��ود چنانچه کس��ی نس��بت به
صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشار اگهی
بمدت  2ماه اعتراض خود راباین اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند در غیر این صورت پس از
انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام میگردد و صدور سند
مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/07
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/3/26 :
 228رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا -علی کاظمی پاکدل
آگهی مزایده م الف  344شماره مزایده 139804326782000006 :تاریخ ثبت1398 / 2 /29 :
تاریخ واقعی انجام مزایده :وضعیت :آگهی مزایده ارسال شده آگهی مزایده اموال غیر منقول
اس��ناد رهنی پرونده کالسه ( 9200009و  ) 9200010به موجب برونده اجرائی کالسه فوق
مقدار نود و سه شعير مشاع از ششدانگ یک باب خانه  ،پالک ثبتی شماره ۳۱۷فرعی از ۱۴۷
اصلی واقع در بخش چهار همدان شهرستان بهار اراضی روستای دینار آباد خیابان شهید
قلی پور به مساحت دویست و بیست و شش متر مربع و شصت و دو صدم متر مربع مورد
ثب��ت  ۲۲۵۲۸صفحه  ۲۳۲دفتر جلد  ۱۳۰ملکی آقای میرزا آقا قادری به موجب س��ند رهنی
 1386 / ۰۵ /21 -۸۴۱۶۶تنظیمی دفترخانه  ۲۱بهار ،در رهن بانک ملی اللجین می باشد  | .به
حدود ش��ماال :بطول ده متر و بیست صدم متر به دیوار پالک سیصد و پانزده فرعی شرقا:
در پنج قسمت که دومی شمالیست و چهارمی جنوبیست بطول های سه متر و شصت صدم

درون اس�تقالل خراب است ،اما از وزیر ورزش ایراد

میگیرند

در استقالل یکدلی وجود ندارد


وی در رابط��ه با انتقادهایی که از مهدی رحمتی ش��د و
همچنین اظهارات پژمان منتظری درباره هیوالی درون
اس��تقالل ،گفت :همانطور که گفتم درون استقالل بهم
ریخته اس��ت .از مدیری��ت گرفته تا مرب��ی و بازیکنان.
اطرافیان تیم هم ضربه میزنند .در استقالل یکدلی وجود
ندارد و هر کسی دنبال منافع خودش است .پیشکسوتِ

کاپیتان پیشین استقالل با بیان اینکه کنار گذاشتن وینفرد
ش��فر اش��تباه بود ،عنوان کرد :به حرفهای ما و دو نفر
که دلشان میسوزد ،گوش نمیکنند و وقتی که خراب
میکنند ،پیشکس��وتان باید همه چیز را جمع کنند .چرا
زمانی که بازیکن و کاپیتان استقالل بودم و از آن زمان
 10،15سال میگذرد ،یک نفر نگفته فکری فالن کار را
کرده بود .چرا کس��ی نیامده از پشت پرده فکری حرفی
بزن��د و بگوید او زد و بند کرده اس��ت؟ این کارها نبوده
و وظایفم را خودم انجام دادم و نتیجهاش یکدلی در تیم
و قهرمانی استقالل بود .اگر قهرمان نمیشدیم حداقل
بازیه��ای خوبی انجام میدادیم .هنوز ه��واداران از آن
دوران صحبت میکنند.
حرف میزنیم ،اما به آقایان برمیخورد


فکری تصریح کرد :هنوز کسی از استقالل نرفته ،همه علیه
یکدیگر صحبت میکند .یک نفر از مدیریت و دیگری از
کاپیتان تیم صحبت میکند .وقتی درون تیم خراب است،
طرفداران استقالل چه انتظاری از ما دارند؟ کجا را درست
کنیم؟ باید بیاییم از وزیر ورزش ایراد بگیریم؟ مدیرعامل،
سرمربی و بازیکنان هستند که باید وظایفشان را خوب
انجام دهند .وزیر خودش نمیتواند به باش��گاه بیاید و به
مدیر بگوید فالن مربی را بیاورید یا کاپیتان تیم این کار را
بکن .در استقالل هر کسی دنبال منافع شخصی خودش
است .حرف هم میزنیم به آقایان برمیخورد.
سوختن ما از حسادت نیست


وی افزود :شفر را کنار گذاشتند و مجیدی را سرمربی کردند.
سرمربیگری استقالل برای مجیدی زود است ،چون اگر
نتیجه نگیرد ،پیشکسوتان استقالل باید جوابگوی مردم
باشند .شاید به استادیوم بروم و به خاطر زد و بند آقایان،
تش��ویقمان نکنند ،اما فکری را در روستاهای دور افتاده
میشناسند .در همین روستاهای دور افتاده از فکری سؤال
میپرسند که چرا استقالل این طوری شده است .آقایان
پولشان را میگیرند و سپس میروند و آن وقت فکری و
پیشکسوتان باید جوابگوی ندانم کاری آنها باشند .سوختن
ما از حسادت نیس��ت که فالنی سرمربی شود .مطمئن
باشید اگر قرار باشد این نصیحتها را گوش ندهند ،فردا
جواب کارشان را میبینند .چرا دود این کارها باید به چشم
مردم برود؟ مشکالت استقالل این چیزهاست.

متر و هشت متر و پنجاه صدم متر به دیوار پالک سیصد و پانزده فرعی و هشت متر ونود
صدم متر و ش��ش متر و هفتاد صدم متر و نه متر به دیوار پالک س��یصد و هیجده فرعی
جنوبأ :بطول پنج متر و س��ی صدم متر درب و دیوار به کوچه غربا :بطول بیس��ت و چهار
متر و بیست صدم متر دیوار به کوچه موجود که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری
مش��خصات ظاهری ملک مذکور عبارت اس��ت از یکباب س��اختمان یک طبقه بنایی با قدمت
حدود  ۱۵س��ال و همچنین یک ساختمان دو طبقه قدیمی با تیر چوبی  ،دارای انشعابات آب
و برق و گاز اس��ت که مورد مزایده به مبلغ  940 / ۰۰۰ /000ریال ارزیابی گردیده اس��ت،
از طریق مزایده به فروش می رس��د .مزایده از ساعت  ۹الی  ۱۲روز سه شنبه مورخ / ۵ /1
 1398در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان بهار بنشانی بهار میدان آزادگان بلوار
آیت اله بهاری انتهای خیابان فروردین از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیش��نهادی
نقدأ فروخته خواهد شد ،الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن
معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد ،مزایده
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار 1398 / ۰۳ /8 :
محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار
آگهی مزایده م الف  343شماره مزایده 139804326033000005 :تاریخ ثبت1398 / 2 /17 :
وضعیت تایید ش��ده آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی پرونده کالسه () 9701392
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق ششدانگ یک باب خانه به مساحت  514/57متر مربع
است پالک ثبتی  412فرعی از  ۱۵۰اصلی واقع در بخش  ۴همدان به نشانی :همدان روستای
دهپی��از خیابان انق�لاب -خیابان مطهری – نبش کوچه ادیب  -پالک  171و موضوع س��ند
مالکیت اصلی به ش��ماره  152787که در صفحه  142دفتر امالک جلد  25ذیل ثبت ش��ماره
 20957بنام اکبر بیات فرزند سلیمان ثبت گردیده است.حدود و مشخصات ملک :شماال :اول
به طول  4 / 67متر دیوار به پالک  – 420دوم به طول  12/90متر دیوار به پالک  419فرعی
شرقا :اول به طول  28 / 98متر دیوار به پالک  413فرعی جنوبا :به طول  4 / 25متر و 10/12
مت��ر و  1/10مت��ر درب و دیوار به گذر موجود غربا :اول به ط��ول  1/13متر دیوار به گذر
موجود دوم به طول های  11/87متر و 3/37متر به دیوار پالک  – 410س��وم بطول 12/05
مت��ر دیوار به دیوار پ�لاک 411فرعی چهارم به طول  0/85متر به پ�لاک  420فرعی که به
موجب سند رهنی شماره  5877مورخ  1394/ ۰۹ /30دفترخانه  ۹۶همدان در رهن بانک ملی
قرار گرفته است و طبق نظر مورخه  1397 / ۱۰ /17کارشناس رسمی به مبلغ / 000 / 000
 1 / 850ریال ارزیابی ش��ده است و خانه مذكور حیاط دار دارای دو درب ورودی فاقد نما،
دارای دو طبقه (همکف و اول) دارای انش��عابات کامل و مشترک بین دو طبقه میباشد اعیان
ملک شامل طبقه همکف به متراژ تقریبی  ۱۵۵متر مربع و طبقه اول به متراژ تقریبی  ۱۷۵متر
مربع (با احتساب بالکن) بوده و هر طبقه دارای دو اتاق خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس
می باش��د و برابر نامه ش��ماره  ۱۴۲مورخ  1398/2/22بانک ملی تا مورخ 1398 / ۰۷ / 21
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اخبار
سعیدی سرپرست دبیری کمیته ملی
المپیک شد

با استعفای شاهرخ شهنازی از پست دبیرکلی
کمیته ملی المپیک ،کیکاووس سعیدی طی
حکمی بهعنوان سرپرست این سمت معرفی
ش��د .به گزارش «عص��ر ایرانیان» به نقل از
روابط عمومی کمیته ملی المپیک ،ش��اهرخ
شهنازی دبیر کل و س��خنگوی کمیته ملی
المپیک به دلیل برخی مش��کالت شخصی
امروز از س��مت خود استعفا داد که با موافقت
صالحی امیری ریاست این کمیته ،کیکاووس
س��عیدی خزانهدار و ذیحس��اب کمیته طی
حکمی بهعنوان سرپرس��ت دبیر کلی کمیته
ملی المپیک انتخاب گردید.
ناکامی تیراندازان ایران
در تفنگ بادی

نماین��دگان ایران در رش��ته تفنگ بادی ۱۰
متر م��ردان در رقابتهای جام جهانی مونیخ
از صع��ود به فینال بازماندن��د .به گزارش آنا،
رقابتهای جام جهانی تیراندازی به میزبانی
مونی��خ در حال برگ��زاری اس��ت ،تیم ملی
تیراندازی کش��ورمان چند روز قبل از شروع
این رقابتها ب��ه هانوفر آلمان رفت تا بتواند
هم مقداری فشنگ تهیه کند و هم اینکه قبل
از حضور در این مسابقه تمریناتی داشته باشد.
مهیار صداقت ،حس��ین باق��ری و امیرمحمد
نکونام س��ه ملیپوش در رشته تفنگ بادی
 ۱۰متر مردان نتوانستند جواز حضور در فینال
را کس��ب کنند .الهه احمدی ،نجمه خدمتی
و فاطم��ه کرم زاده هم س��ه نماین��ده ایران
در تفنگ س��ه وضعیت بودن��د .در این ماده
نجمه خدمتی با  ۱۱۶۸امتیاز بیس��ت و سوم
ش��د .کرمزاده نیز با  ۱۱۶۳امتیاز در رده سی
و دوم ق��رار گرفت .در جریان این مس��ابقات
سجاد پورحسینی تیرانداز جوان کشورمان با
 ۵۸۲امتیاز توانست رکورد برونمرزی جوانان
کشور را بشکند.
ژاوی رسما سرمربی السد قطر شد

س��تاره اس��پانیایی پ��س از وداع از فوتبال و
باش��گاه الس��د به عنوان س��رمربی این تیم
انتخاب ش��د .به گزارش خبرگ��زاری فارس،
ژاوی هرناندز بازیکن اس��پانیایی تیم فوتبال
الس��د که از این تیم وداع کرده بود به عنوان
سرمربی این تیم قطری انتخاب شد .باشگاه
قطری رسما در خروجی سایت خود این خبر
را اع�لام کرد .وی بر این اس��اس جایگزین
فریرا در این تیم ش��ده اس��ت .ژاوی آخرین
ب��ازی خود را در لیگ قهرمانان آس��یا مقابل
پرس��پولیس انجام داده بود .فریرا هم آخرین
حضور خ��ود در ای��ن تیم قط��ری را مقابل
قرمزپوشان ایران تجریه کرده بود.

دارای بیمه می باشد پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز یکشنبه مورخه  1398/4/2در اداره
اجرای ثبت همدان واقع در س��عیدیه باال ابتدای بلوار غنی زادیان از طریق مزایده به فروش
می رسد .مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و
عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقدا
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطیل رس��می گردد .مزایده روز اداری بعد از
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ انتشار 1398/3/8
جالل حدادی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
آگهی ابالغ وقت به جهت قرار تحریر ترکه شماره کالسه  980238 :وقت رسیدگی 4 / 17 :
 98 /ساعت  9خواهان  :مجید محمد زاده فدائی پور خواسته تحریرماترکه اموال مرحوم
ش��هربانو روحی صفت دبیری خوش قدم اعم از منقول و غیر منقول خواهان دادخواس��تی
تس��لیم دادگاه عمومی کرج نموده اس��ت که پس از ارجاع به ش��عبه  34در این شعبه ثبت و
در حال رس��یدگی می باشد بنا به در خواس��ت خواهان مبنی بر خواسته قرار تحریر ترکه
با اس��تناد به مواد  209و  210قانون امور حس��بی قرار تحریر ترکه صادر و برای اجرای
قرار تحریر ترکه در وقت تعیین شده و نسبت به نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرو
االنتشار هزینه خواهان اقدام و از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونی آنها  ،بستانکاران  ،مدیونین
به متوفی و هر کس��ی که حقی نس��بت به ترکه متوفی دارد برای تحریر ترکه در موئد مقرر
حاضر شود ودر غیر اینصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ نمود .
رئیس حوزه  34شورای حل اختالف استان البرز
م الف  / 98 / 68956 :ف
آگهی فقدان س��ند مالکیت خانم ربابه عبادیان ضمن تس��لیم دو برگ استش��هادیه تصدیق
ش��ده اعالم نموده است که سند مالکیت عرصه شش��دانگ یکباب خانه بمساحت 193 / 65
بش��ماره پالک  6126فرعی از162اصلی مفروز ازپالک  162اصلی واقع در اراضی خالصه
ذیل صفحه  525دفتر  967و ثبت  175955بنام عظیم عبادیان ثبت وس��ند صادر شد سپس
تمامی مورد ثبت برابر س��ند انتقال ش��ماره  41312مورخ  1362 / 6 / 27دفتر یک کرج به
متقاضی منتقل که به علت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت لذا تقاضای صدور س��ند
مالکیت المثنی نموده اس��ت .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  120آئین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
و یا انجام معامله نس��بت به ملک مذکور باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی به مدت ده روز
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد
بدیهی اس��ت چناچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
رئیس ناحیه  – 1شوش پاشا
م/الف/ 97 / 68955 :ف

