فوتبال

قاسمپور:

مجیدی به مربیان ایرانی توهین کرده است

قرارداد جونیور
با پرسپولیس فسخ نمیشود

باشگاه پرسپولیس قصد ندارد قرارداد جونیور
براندائو را فس��خ کند .به گزارش آنا ،نمایش
ضعیف جونی��ور براندائو در خط حمله باعث
ش��ده تا انتقادات زیادی به این مهاجم شود
و برخی از جدایی او در نیمفصل خبر دهند.
عدهای گفتهاند گابریل کالدرون با مدیرعامل
پرس��پولیس صحبت کرده تا عذر جونیور در
نیمفصل خواس��ته ش��ود و مهاجم جدیدی
جای این بازیکن برزیلی را بگیرد .باش��گاه
پرس��پولیس در حال حاض��ر برنامهای برای
نقل و انتق��االت نیمفصل ن��دارد و جونیور
این فرص��ت را دارد ت��ا در هفتههای آینده
برای سرخپوشان به میدان برود .قرارداد این
مهاجم برزیلی با باش��گاه پرس��پولیس ۳۵۰
هزار دالر است و نمیتوان خیلی زود قرارداد
جونیور را فسخ کرد چون پرداخت تمام پول
او در توان باشگاه پرسپولیس نیست.
قرارداد  ۲ساله «گری هوپر»
با استقالل تکذیب شد

باشگاه اس��تقالل با گری هوپر قرارداد امضا
نکرده اس��ت .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،در حالی که مطرح ش��ده گری هوپر
بازیکن  ۳۱س��اله انگلیس��ی با ق��راردادی ۲
س��اله به تیم فوتبال استقالل تهران پیوسته
اس��ت اما این خبر از سوی مدیران آبی پوش
تکذیب شد .استقاللیها همچنان در ترکیه با
این بازیکن در حال مذاکره هستند و احتماال
این بازیکن با آبیها قرارداد امضا می کند ،اما
همه چیز به تایید تستهای پزشکی در تهران
بس��تگی دارد .هوپر پس از توافقات نهایی با
ی آید و پس از تایید در
اس��تقالل به تهران م 
تستهای پزشکی میتواند قرارداد خود را به
صورت نهایی با آبی پوشان امضا کند.
دادخواست برانکو علیه پرسپولیس
در فیفا به جریان افتاد

س��رمربی سابق پرس��پولیس با پرداخت حق
دادرسی به فیفا ،پیگیر شکایتش از این باشگاه
شد .به گزارش ایس��نا ،پس از جدایی برانکو
ایوانکوویچ از باش��گاه پرسپولیس ،مسووالن
وقت این باش��گاه ،مطالبات فصل گذش��ته
سرمربیش��ان که چیزی حدود یک میلیون
یورو بود را پرداخت نکردند تا برانکو در نهایت
به فیفا ش��کایت کند .پ��س از این موضوع با
حضور محمدحسن انصاری فرد تالش های
زیادی انجام ش��د تا با سرمربی سابق قرمزها
برای پرداخت مطالباتش با پرسپولیس توافق
برس��د و حتی در این زمینه دیروز (دوش��نبه)
جلس��های میان وکیل برانک��و و مدیرعامل
شابگاه پرسپولیس برگزار شد و طرفین اعالم
کردند با بررسی پیشنهادات دو طرف در ادامه
درباره توافق تصمیمگیری ش��ود .این جلسه
در حالی برگزار ش��د ک��ه طبق پیگیریهای
خبرنگار ایس��نا ،برانک��و ایوانکوویچ دو هفته
قبل حدود  ۵هزار فرانک سوییس بابت هزینه
دادرس��ی و الصاق تمبر به فیفا پرداخت کرده
اس��ت و از آن روز ،دادرس��ی او علیه باشگاه
پرس��پولیس به جریان افت��اده و االن هم در
جریان است .با این شرایط حاال اگر قرار باشد
میان باشگاه پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ
توافقی حاصل شود قاعدتا پرسپولیسیها باید
ی سابقشان
عالوه بر پرداخت مطالبات سرمرب 
هزینه دادرسی فیفا را نیز به او پرداخت کنند.

پیشکسوت فوتبال ایران گفت :اگر فرهاد
مجی��دی اعتقادی به مرب��ی ایرانی ندارد،
چ��را این مربی را به عنوان س��رمربی تیم
امی��د انتخاب کردند .ابراهیم قاس��مپور در
گفتوگو با تس��نیم ،با اش��اره به تغییرات

صورت گرفته در کادر فنی تیم امید و کنار
رفتن مجیدی از هدایت این تیم گفت :حتی
قبل از انتخاب مجیدی ،در پروسه انتخاب
س��رمربی تیم امید زمان را ت��ا حدودی از
دست دادیم و با انتخاب مجیدی هم چند
م��اه زمان از بین رفت .قبال هم گفته بودم
که مجیدی تجربه باالیی در مربیگری ندارد
و نمیتواند گزینه مناسبی برای هدایت تیم
امید باش��د .این انتخاب با تفکر درس��تی

ص��ورت نگرف��ت و اعض��ای کمیته فنی
فقط خواس��تند یک کاری را انجام دهند.
در گذشته هم ش��اهد چنین اشتباهاتی در
انتخاب سرمربی تیم امید بودیم و این برای
اولی��ن بار نبود که چنی��ن انتخابی صورت
میگرفت .وی با اشاره به اینکه مجیدی به
کمیته فنی گفته بود اعتقادی به استفاده از
مربی ایرانی ندارد ،عنوان کرد :اگر مجیدی
چنین حرفی زده باشد قطعا توهین به مربی

ایرانی اس��ت .اگر مجیدی به مربی ایرانی
اعتقادی ن��دارد پس چگونه او را به عنوان
مربی تیم امید انتخاب کردند؟ اس��تفاده از
مربی خارجی ایرادی ندارد ولی زیر س��وال
بردن مربی ایرانی توسط یک ایرانی اصال
درست نیس��ت .من برنامه دوشنب ه شب را
ه��م دیدم که دوس��تان ح��رف میزدند و
ش��نیدم که اکبر محمدی به این موضوع
اشاره کرد که مجیدی میخواست برادرش

را به کادر فنی تیم امید بیاورد .قاسمپور در
ارتباط با انتخاب حمید اس��تیلی به عنوان
سرمربی تیم المپیک خاطرنشان کرد :اگر
نظ��ر کمیته فنی روی اس��تیلی بود چرا از
همان اول این مرب��ی را انتخاب نکردند؟
فکر میکنم کمیته فن��ی هم در این چند
ماه سردرگم بود ،ش��ما ببینید افراد کمیته
فنی چه کس��انی هستند و چگونه تصمیم
میگیرند.

وقتی مدیریت در تیم امید چالش است

ن فوتبال!
«خالهبازی» به سبک فدراسیو 

گروه ورزش��ی :سرمربی مس��تعفی تیمملی فوتبال امید
دوش��نبه شب از مس��ائلی پرده برداش��ت که نشان داد
مس��ووالن فدراسیون فوتبال با بیمس��ئولیتی کامل با
«امیده��ا» برخورد کردهان��د و این تیم را به محلی برای
آزمون و خطا و رفیق و رفیقبازی تبدیل کردهاند .حکایت
اتفاقاتی که در تیم ملی امید افتاده ،آدم را یاد س��رزمین
عجایب میاندازد .البته در این بین مش��خص نیست که
چه کس��ی را میت��وان به عنوان ش��خصیت آلیس این
س��رزمین در نظر گرف��ت ،زیرا از یک طرف براس��اس
صحبتهای فرهاد مجیدی ،سرمربی مستعفی امیدها،
او ب��ا ماجراهای عجیب و غریب زیادی دس��ت و پنجه
ن��رم کرده که منجر به جداییاش از تیمملی امید ش��ده
و از طرف دیگر ،بازیکنان تیمملی امید هس��تند که قرار
اس��ت در بلبشوی به وجود آمده ،معجزه کنند و با نجات
از این س��رزمین عجایب به المپیک  ۲۰۲۰بروند .اما چرا
میتوانیم به تیمملی امید بگوییم سرزمین عجایب؟ فرهاد
مجیدی در صحبتهایش موارد عجی��ب و دردناکی از
وضعیت تیمملی امید مطرح کرد که خبر از دخالت عجیب
اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال ،مدیر تیمهای ملی
و مدیرفنی تیمملی امید در حیطه اختیارات سرمربی وقت
امیدها میدهد و بنوعی مدیری��ت خالهبازی مدیران در
فوتب��ال را تداعی میکند .یکی از مهمترین مواردی که
مجیدی از ابتدای حضورش در تیمملی امید بر آن تاکید
داشت ،به خدمت گرفتن دستیار خارجی بود .او درباره این
موضوع صحبتهای قابل توجهی را افشا کرد که پس از
عدم موافقت محمدرضا ساکت ،مدیر تیمهای ملی برای
به خدمت گرفتن دستیار خارجی با حقوق  ۷هزار دالر در
ماه – حتی با وجود پیش��نهاد مجیدی مبنی بر پرداخت
حقوق دستیار خارجی از حقوق خودش – اعضای کمیته

فنی ،خودشان را برای دستیاری در تیمملی امید معرفی
کردند .س��رمربی وقت تیمملی امید در این باره گفت که
ابتدا مرتضی محصص ،فریدون معینی را برای دستیاری
به او معرفی ک��رده و در ادامه اکبر محمدی به مجیدی
اع�لام کرده که اگ��ر میخواهد به المپیک ب��رود ،باید
محصص را به عنوان دس��تیارش انتخ��اب کند .این در
حالی است که هیچ کدام از این افراد ،رزومهای در بحث
مربیگری ندارند و مش��خص نیست که با چه تصوری
خودش��ان را در حد و اندازههای طلسمش��کن صعود به
المپیک دیدهاند! البته ماجرای دستیار به کمیته فنی ختم
نش��د و محمدرضا ساکت ،علیرضا امامیفر که مدتی به
عنوان دس��تیار ویلموتس در تیمملی بزرگساالن فعالیت
ک��رده بود را برای حضور در تیمملی امید معرفی کرد اما

فرهاد مجیدی همه این گزینهها را رد کرد .فرهاد مجیدی
در ادام��ه صحبتهای درباره اتفاقات عجیب در تیمملی
امید به دخالتهای عجیب استیلی اشاره کرد .او مدعی
شد که استیلی به عنوان مدیرفنی هنگام تمرینات ،بازیها
و انتخ��اب بازیکنان مداخله میکرده اس��ت .برای مثال
اس��تیلی در بازی ازبکستان بدون هماهنگی با مجیدی
به بازیکن نیمکتنشین گفته که خودش را برای حضور
در زمی��ن آماده کند .یا در زمان تمرین به میان بازیکنان
رفت��ه و به آنها نکات فنی گفت��ه و در اتفاق عجیبتر،
بدون حضور فرهاد مجیدی برای بازیکنان جلس��ه فنی
و آنالیز برگزار کرده اس��ت .دخالتهای استیلی در بحث
بازیکنان دعوت ش��ده به تیمملی امید هم بود به طوری
که وقتی فرهاد مجیدی برای بازی دوستانه با ازبکستان

به فدراسیون فوتبال اس��امی را اعالم کرده ،به مجیدی
گفتند که نمیتوانند برای برخی از بازیکنان ویزا بگیرند
زیرا بر اساس لیستی که استیلی به آنها اعالم کرده بود،
از قبل برای بازیکنان ویزا گرفتند .البته به جز دخالتهای
استیلی ،سنگاندازیهایی هم از سوی محمدرضا ساکت
صورت میگرفته است .برای مثال ساکت به عنوان مدیر
تیمهای ملی اجازه حضور به عارف آغاسی در تیم تحت
هدای��ت مجیدی را نداده اما بالفاصله پس از اس��تعفای
مجیدی ،آغاس��ی بالفاصله به تیمملی امید دعوت شد.
عدم مدیریت ماجرا توس��ط مهدی تاج آن هم با اشراف
به همه این اتفاقات نیز از دیگر گالیههای مجیدی بود
ک��ه تلخترین موضوع این گره کور مدیریتی در تیم ملی
و ش��اید هم در مجموعه فدراسیون فوتبال باشد .در هر
صورت اینها تنها اتفاقاتی بود که مجیدی از آنها پرده
برداشت اما ممکن است اتفاقات عجیب دیگری هم رخ
داده باش��د که امکان افشا شدن آن وجود ندارد .موضوع
واضح در ماجرای تیمملی امید ،ناتوانی فدراسیون فوتبال
در مدیریت مهمترین تیمملی در این برهه زمانی است؛
فدراسیونی که ادعای پنج ستاره بودن میکند اما تیمملی
امیدش محلی برای عقدهگش��ایی برخی افراد شده که
سمتها را بین خودشان تقسیم کنند .مسئوالن فوتبال
ایران در این س��الها نش��ان دادند که شعار دهندههای
خوبی هس��تند .اتفاقات لیگ برتر و جام حذفی که حتی
منجر به فوت یک کودک هم ش��د ،گواه بر این موضوع
اس��ت و اکنون وضعیت عجی��ب و غریب تیمملی امید
نش��ان میدهد که فوتبالیها ترک عادت نکردهاند .حال
باید منتظر ماند و دید ک��ه آیا بازیکنان تیمملی امید در
میان بیکفایتی مسئوالن فوتبال ایران میتوانند معجزه
کنند و به المپیک برسد یا نه.

هفته شش��م لیگ برت��ر نوزدهم در حالی به پایان رس��ید ک��ه تقریبا تمام
وعدههای��ی که مهدی تاج در پایان فصل گذش��ته و ط��ی هفته های اخیر
ب��ر آن تاکید کرده بود در فوتبال ایران عملی نش��د .به گزارش مهر ،فصل
گذشته مس��ابقات فوتبال ایران در ش��رایطی به پایان رسید که مهدی تاج
رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه های خود ،بارها از اهداف بزرگ و وعده
های مختلف این فدراسیون و مجموعه های زیر دست خود برای حرفه ای
تر ش��دن فوتبال خبر داد .از کوه وعده های تاج بعد از گذشت حدود  ۶ماه،
تقریبا چیزی جز یک سایه باقی نمانده است .هیچکدام از هدف گذاری های
فدراسیون فوتبال یا محقق نشد یا به صورت کامل چیزی که دلخواه فوتبال
باش��د از آب در نیامد .این وعده ها که گاهی ش��کل تهدید هم به خود می
گرفت دامنه گسترده ای از فعالیت های فوتبالی را شامل می شد؛ از دستور
برای عدم خرید بازیکنان خارجی و تش��کیل اردوهای برون مرزی بازیکنان
تا برگزاری  ۹۰به  ۱۰دربی.
س�ازمان اقتصادی تش�کیل ش�د؛ بدون نتیجه


مهدی تاج روز  ۱۷اردیبهش��ت در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر

آگه��ی مزایده -به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  9800023شش��دانگ پالک ثبتی 1306
فرعی از  4865اصلی به مس��احت  139مترمرب��ع واقع در بخش  2غرب بابل به نام آقای
کاظم حیدری ثبت و صادر گردیده است طبق اسناد رهنی شماره  21562مورخ 93/2/10
و  21867م��ورخ  93/7/23و  20966م��ورخ  92/3/26و  19427مورخ  89/7/10دفترخانه
 71بابل در رهن بانک سپه شعبه والیت بابل قرار گرفته است حدود و مشخصات ملک به
شرح ذیل می باشد :شماال به طول  11/80متر پنجره و دیواریست به فضای کوچه شرقا
اول به طول  3/95متر دیواریست به پالک باقیمانده  4865و دوم به طول  4متر دیواریست
به راه پله و س��وم به طول های  1/20متر و  0/40متر و  1/20متر دیواریس��ت به داکت
چه��ارم به طول ه��ای  1متر و  1/50متر و  1/50متر و  1/50متر و  0/30متر و  4/40متر
درب و دیواریس��ت به راه پله و آسانسور و پنجم به طول  4/70متر دیواریست به دیوار
پالک باقیمانده مرقوم جنوبا اول به طول  12/50متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط
دوم به طول  1متر دیواریست به فضای خیابان غربا به طول های  1/30متر و  2/70متر
و  1/80مت��ر و  2/70متر و  1/30متر و  2/40متر پنجره و دیواریس��ت به فضای خیابان
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک واقع در امیرکال – پشت بیمارستان مهرگان
– خیابان دانش -نبش دانش  -5ساختمان پوریا -طبقه سوم پالک  4731714767می باشد
پالک واقع در طبقه س��وم یک ساختمان  5طبقه می باش��د ملک دارای انباری و پارکینگ
می باش��د قدمت بنا  9سال می باش��د ملک دارای آسانسور و دارای رادیاتور و شوفاژ و
موتورخانه مرکزی و دارای امتیازات برق و آب و گاز مشترک می باشد ملک در تصرف
مالک می باشد ضمنا آپارتمان فاقد هر گونه بیمه می باشد پالک فوق از ساعت  9الی 12
روز س��ه ش��نبه مورخ  98/7/30در اجرای ثبت بابل از طریق مزایده به فروش می رسد
مزایده از مبلغ  6/400/000/000ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
می شود 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 شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده
یا نش��ده باش��د 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 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 آگهی :چهارشنبه 98/7/17
علی اکبری – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

ع�دمج�ذببازیک�نومرب�یخارج�یدرح�دح�رف


دس��تور مهدی تاج درباره عدم ب��ه کارگیری مربی و بازیکنان خارجی برای
لی��گ نوزدهم یکی از جنجالی ترین و بی اثرترین برنامه های فدراس��یون
فوتبال بود .تاج به دلیل بدهی انباش��ته باش��گاه ها و ش��کایت های متعدد
خارج��ی ها از تیم های ایرانی در فیفا و همچنین مش��کالت ارزی روز ۳۱
اردیبهش��ت گفت« :به همه مدیران باش��گاه ها توصیه شده که بعد از این
دیگر نمی توانن��د مربی خارجی یا بازیکن خارجی جدید جذب کنند؛ ضمن
آنکه باید از لباس های ایرانی اس��تفاده شود ».بی توجهی به این توصیه تا
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اخبار
سهراب مرادی از آلمان به مسابقات
گزینشی سوئیس میرود

وزنه بردار عنوان دار کشورمان با توجه به فرایند
درمانی خود ،بزودی بعد از اعزام و ادامه درمان
در آلمان ،راهی رقابتهای گزینش��ی س��وئیس
اع��زام خواهد ش��د .به گزارش مهر ،س��هراب
مرادی وزنه بردار دس��ته  ۸۴کیلوگرم ایران که
چن��دی پیش در جریان تمرین��ات تیم ملی از
ناحیه کتف چپ دچار آسیب دیدگی جدی شد
بالفاصله به آلمان رفت و تحت عمل جراحی
قرار گرفت .وی بعد از طی مدت درمان به ایران
بازگش��ت و مراحل درمانی خود را ادامه داد .در
این راستا چون سهراب مرادی باید برای کسب
سهمیه المپیک در یکی از میادین گزینشی به
روی تخته برود ،قرار اس��ت وی با هماهنگی
کمیته ملی المپیک ،ابتدا راهی آلمان ش��ود تا
مراحل درمانی خود را به اتمام برساند و سپس
راهی مسابقات گزینشی سوئیس شود.
کرمانشاه میزبان مسابقات کشتی آزاد
جام تختی شد

برگ��زاری رقابتهای بینالمللی کش��تی آزاد
جام تختی به کرمانشاه واگذار شد .به گزارش
«عصر ایرانیان» به نقل از فدراس��یون کشتی،
صابر رحیمی ،مدیرکل ورزش و جوانان استان
کرمانش��اه ظهر امروز جلس��های را با علیرضا
دبیر ،رئیس فدراسیون کشتی ،در مورد میزبانی
رقابتهای بینالمللی کش��تی آزاد جام تختی
برگزار کرد .فدراس��یون کشتی نیز با توجه به
مساعدت هوش��نگ بازوند ،استاندار کرمانشاه،
میزبانی این مس��ابقات را به این استان واگذار
کرد و تفاهمنامه برگزاری مس��ابقات نیز بین
طرفین به امضاء رسید .بدین ترتیب مسابقات
بینالمللی کشتی آزاد جام تختی روزهای  ۱۸تا
 ۲۰دی سال جاری به میزبانی شهر کرمانشاه
برگزار خواهد شد .کرمانشاه در گذشته نیز سابقه
میزبانی مس��ابقات کش��تی آزاد جام تختی را
داشته است.
یزدانی توان شکست تیلور را دارد

مهدی تاج و تمام وعدههایی که عملی نشد
ش��د .وی در پایان این جلس��ه با اش��اره به مش��کالت مالی کل فوتبال و
بخصوص باش��گاه ها ،از تشکیل یک کمیس��یون اقتصادی برای رفع این
مشکالت خبر داد .وی این موضوع را در نشست خبری خود هم اعالم کرد
ولی از روز تش��کیل این کمیسیون ،اوضاع اقتصادی باشگاه ها و فدراسیون
هیچ فرقی نکرده اس��ت .این س��ازمان نه تنها درآمدی برای فوتبال نداشته
بلک��ه حت��ی راهکاری برای گرفت��ن مطالبات ایران از فیف��ا و  AFCارائه
نکرده است.
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جایی پیش رفت که باش��گاه های استقالل ،پرس��پولیس ،تراکتور ،صنعت
نف��ت و گل گهر یعنی نزدیک به یک س��وم از تیم های لیگ برتر با مربی
خارج��ی کار خود را ش��روع کردن��د و تعداد زیادی ه��م بازیکن خارجی به
اس��تخدام این تیم ها بخصوص استقالل ،پرس��پولیس ،تراکتور ،سپاهان و
ذوب آهن درآمدند.
اردوهای خارجی ممنوع نش�د


در راستای همان دستور فدراسیون فوتبال به باشگاه ها ،از آنها خواسته شد
برای جلوگیری از خروج ارز از کش��ور ،اردوهای آماده س��ازی و پیش فصل
تیم ها در داخل ایران برگزار ش��ود .تیم های مطرح بازهم به این دس��تور
فدراس��یون که بعدا از آن به عنوان «توصیه» یاد ش��د ،بی توجهی کردند.
استقالل ،پرسپولیس ،تراکتور و سپاهان با نظر مربیان خود به اردوی ترکیه
رفتند .همین مسئله باعث ایجاد جنجال تازه ای در فوتبال شد .مالک باشگاه
شهر خودرو یکی از افرادی بود که از فدراسیون به خاطر چشم پوشی از این
موضوع انتقاد و تاکید کرد که شهر خودرو به خاطر همین توصیه قید اردوی
برون مرزی را زده است.

آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرائی کالسه  9800027ششدانگ پالک ثبتی  569فرعی
از  3582 ،3578 ،3575و  3586اصلی به مساحت  141/16مترمربع واقع در بخش  2غرب
ثبت بابل به نام آقای کاظم حیدری ثبت و صادر گردیده اس��ت طبق س��ند رهنی ش��ماره
 21868مورخ  93/7/23دفترخانه  71بابل در رهن بانک سپه شعبه والیت بابل قرار گرفته
است حدود و مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد :شماال به طول  10متر دیواریست به
فضای کوچه شرقا اول به طول  6/60متر دیواریست به دیوار قطعه  168تفکیکی و دوم به
طول های  40/70متر و  2/35متر و  4/70متر دیوار و درب و دیواریست به راه پله سوم
به طول  6/60متر دیواریس��ت به قطعه  168تفکیکی جنوبا به طول  10متر دیوار و پنجره
ایس��ت به فضای حیاط و غربا اول به طول  6/15متر دیواریس��ت به قطعه  170تفکیکی و
دوم به طول های  1/20متر و  2/75متر و  1/20متر دیواریست به داکت و سوم به طول
 6/65متر دیواریست به فضای قطعه  170تفکیکی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری
پالک واقع در بابل -میدان امام حسین -شهرک چمران – کوچه چمران  12و دارای پالک
 16995 -47176می باش��د پالک واقع در طبقه اول یک ساختمان سه طبقه قرار دارد ملک
دارای انباری و پارکینگ می باش��د قدمت بنا حدود  12س��ال می باشد پالک دارای امتیاز
برق مجزا و آب و گاز مشترک می باشد ملک در تصرف خانم احترام رفیع زاده قرار دارد
و بنا به اظهارات ایش��ان ملک را به صورت فروش��نامه از آقای کاظم حیدری خریداری
نموده اس��ت ضمنا ملک فاقد هر گونه بیمه می باش��د پالک فوق از ساعت  9الی  12روز
چهارش��نبه مورخ  98/8/1در اجرای ثبت بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده
از مبلغ  4/000/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود
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 شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان 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 شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 98/7/17
علی اکبری – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

سرمربی تیم کش��تی آزاد ترکمنستان گفت:
پیش از برگزاری رقابتهای کش��تی قهرمانی
زیر  ۲۳س��ال جهان در یک اردوی مش��ترک
با کش��تی گیران ایرانی ش��رکت کرده ایم .به
گزارش مهر ،رمضان ش��اهین (ایربایهانوف)
آزادکار روس��یاالصل ک��ه مداله��ای طالی
المپیک  ۲۰۰۸پکن و جهان��ی  ۲۰۰۷باکو را
به تابعیت کشور ترکیه در کارنامه ورزشی خود
دارد و هم اکنون سرمربیگری تیم ترکمنستان
را بر عهده دارد ،گفت :به همراه کشتی گیران
زیر  ۲۳س��ال (امید) ترکمنس��تان ،به منظور
برگزاری یک اردوی مش��ترک پیش از رقابت
های جهانی مجارستان ،در ایران حضور داریم
و ه��دف از برگزاری ای��ن اردو تأثیرگذاری بر
مسائل روحی و روانی کشتی گیران و پیشرفت
آنهاست .شاهین در مورد کشتی حسن یزدانی
گفت :یزدانی کشتی گیر بسیار خوبی است.

به موجب پرونده اجرائی کالسه  9800021ششدانگ پالک ثبتی  17فرعی از  2811اصلی
به مساحت  1185متر مربع واقع در بخش یک شرق بابل به نام اقای کاظم حیدری ثبت و
صادر گردیده است ضمنا یاداور می شود یک دانگ و  19سیر و  8مثقال و  16نخود عرصه
وقف و ثلث می باش��د طبق اسناد رهنی ش��ماره  21866مورخ 93/07/23و  21714مورخ
 93/05/22دفترخانه شماره  71بابل در رهن بانک سپه شعبه میدان والیت بابل قرار گرفته
اس��ت ضمنا مازاد پالک مذکور به موجب دستور ش��ماره  1397047000562380مورخ
 97/04/25دادیار محترم ش��عبه  7دادسرای بابل بازداشت می باشد حدود و مشخصات
پالک به شرح ذیل می باشد  :شماال دیواریست به  64/50مترمربع به باقیمانده  2811اصلی
ش��رقا درب و دیوار به طول  21/30متر مربع به خیابان جنوبا دیواریست به طول 58/50
مترمربع به باقیمانده  2811اصلی غربا دیواریس��ت به طول  16/40متر مربع به باقیمانده
 2811اصلی طبق نظر کارش��ناس رس��می دادگس��تری  ،ملک واقع در بابل ابتدای جاده
قائمشهر روستای هریکنده کارخانه شالیکوبی برکت سبز دارای کد پستی 4716113171
می باشد پالک به عنوان کارخانه شالیکوبی و دارای  1400متر اعیانی می باشد اسکلت بنا
فلزی با پوشش ایرانیت و کف بتنی و دیوارها سیمانی می باشد دارای امتیاز برق صنعتی
و اب و گاز می باش��د ملک در تصرف مالک می باش��د و در حال بهره برداری می باشد
ضمنا ملک دارای بیمه حوادث و اتش سوزی می باشد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز
چهارشنبه مورخ  98/08/01در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد
 .مزایده از مبلغ  16/800/000/000ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهاد نقدا فروخته
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب برق گاز اعم از حق انشعاب
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده
یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده و نیز دز 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 رسمی گردد مزایده روز اداری بعد
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 98/7/17
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