برانکو ايوانکوويچ:

گ�روه ورزش�ي :برانکو ايوانکوويچ س��رمربي موفق تيم فوتبال
توگويي با تس��نيم ،پاسخگوي سواالت بود
پرسپوليس در گف 
که متن آن در زير ميآيد:

تمرکزم روي پرسپوليس است نه تيم ملي

 فکر ميکرديد در پرس�پوليس تا اين حد موفقيت داش�ته
باش�يد و حضورتان اينقدر تداوم داش�ته باش�د؟

م��ن ب��ه کار و دان��ش و تجربه خ��ودم اطمين��ان دارم و اين
خوششانسي و خوشبختي را داشتهام .بههرحال آشنايي با ايران
و فوتبال ايران هم مهم بود و با اين شرايط اطمينان حاصل شد
که ميتوانيم کار کنيم .يک مثال بزنم .چهار سال پيش ،وقتي
با پرس��پوليس قرارداد امضا کردم در همان جا در قراردادم يک
بندي گذاش��تيم که پاداش قهرماني ليگ قهرمانان آسيا چقدر
خواه��د بود و همينطور پاداش ب��راي قهرماني ليگ خودمان،
يعني تا اين حد اطمينان داش��تم که ميتوانيم خيلي خوب کار
کنيم ،آن هم به کمک يک ارتش س��رخ که طي اين سالهاي
گذشته عش��ق هواداران به پرس��پوليس را ديديد .من هدف و
روياي خودم را داش��تم و خوشحالم که عم ً
ال به همه اهداف و
روياهايم رسيدم.

روزي که پرس�پوليس فينال آس�يا را باخ�ت ،وقتي چهره
ش�ما را ديديم اين تصور به وجود آمد ک�ه غمگينترين روز
زندگيتان بود ،نه از اين لحاظ که نتوانس�تيد قهرمان شويد
از اين لحاظ که احساس کرديد آن ابزاري که بتوانيد بازي را
ببريد نداش�تيد ،فکر ميکن�م دردناکترين روز مربيگريتان
بود .اينطور نيس�ت؟

بله ،خيلي غمگين بودم ،البته مأيوس نبودم .به همان غم خودم
افتخار ميکردم ،چون بچهها اين همه تالش کردند که قهرمان
شوند و مفتخر بودم به آن جو و شلوغي و عظمتي که هواداران
در اس��تاديوم به وج��ود آورده بودند ،جوي ک��ه هرگز در تاريخ
ليگ قهرمانان آسيا شاهدش نبوديم و هرگز آسيا در اين سطح
چه فينال ،چه جام باش��گاههاي آسيا و چه ليگ قهرمانان آسيا
مس��ابقهاي در اين سطح برگزار نکرده اس��ت .به خاطر همين
خيلي غمگين بودم ،چون کميمانده بود که قهرمان ش��ويم و
همانطور که گفتيد ابزار کافي و قبل از هر چيزي کادر بازيکنان
ذخيره کافي نداشتيم ،چون بههرحال سه نفر از مليپوشانمان
که خيلي مهم هس��تند ،بازي نکردند .غيبت انصاري ،سيامک
نعمتي و ماهيني فقدان بزرگي براي ما بودند ،مخصوص ًا که قبل
از آن هم پنج مليپوش ما از تيم رفته بودند .شخص اينفانتينو به
من گفت که بايد به خودتان افتخار کنيد به خاطر همه تالشها
و نتايجي که تا االن کسب کرديد.

در هم�ان مقطع يک انتقادي که از ش�ما ش�د اين بود که
در ب�ازي رف�ت در نيم�ه اول تيمتان به ش�دت پ�رس کرد.
ش�ايد اگر از همان اول بازي با سيس�تم تدافعيتر به ميدان
ميرفتيد و همه توانتان را روي بازي برگش�ت ميگذاشتيد،
اتفاق�اتفين�الط�ورديگ�ريرق�مميخ�ورد.

بله ،خب اينها همه جزئياتي است که هميشه ميشود درباره آن
بحث کرد ،چون اگر به آن روشي که ميگوييد بازي ميکرديم
باز اگر ميباختيم همه ميگفتند بايد هجوميتر بازي ميکرديم.
م��ا در واقع فلس��فه کاري خودمان را نگه داش��تيم و نيمه اول
واقع�� ًا حريف را غافلگير کردي��م و از لحاظ آماري هم اگر نگاه
کني��د تمام آمار آن بازي تقريب ًا يکس��ان بود .ما دو گل از روي
بدشانسي خورديم ،گل اول را که از طريق سه بازيکن خورديم
و گل دوم که آفسايد بود .اص ً
ال همه چيز دست به دست هم داد
ت��ا بازنده برگرديم .اگر عليپور دقيقه پنج گل ميزد و اگر در آن
ضدحمله که بعد از ضربه ايس��تگاهي داور بازيکن آنها را اخراج
ميکرد شرايط طور ديگري رقم ميخورد .بههرحال فينال ليگ

قهرمان��ان بود و آنها بدون موقعيت آنچناني دو گل به ما زدند.
ميخواه��م اي��ن را بگويم که در فينال لي��گ قهرمانان به اين
شکل برنده ميشويد که از کوچکترين فرصتها استفاده کنيد
و متأسفانه در اواخر آن بازي بچهها خسته شده بودند ،چون پنج
روز قبل از آن بازي يک بازي سختي با سايپا انجام داده بوديم
و اختالف ساعت هم اثر منفي خودش را گذاشته بود .بههرحال
قابل انتظار بود که يک خستگي بچهها داشته باشند ،اما روش
بازيمان را فرصت نش��د به بچهها نشان دهم .ما آنطور بازي
کردي��م که هيچکس فکر نکند ترس��و و بزدالنه بازي کرديم و
واقع ًا بايد خوشحال باشم به خاطر مسئوليتپذيري بازيکنان که
محرز بود.

اگر بخواهيد به اشتباهاتتان در پرسپوليس اعتراف کنيد،
اگر برگرديد به عقب کدام اش�تباهتان را تکرار نميکنيد؟

جواب دادن به اين سؤال سخت است! ما هميشه بازيهايمان
را آناليز ميکنيم که کجا ضعيف بوديم و کجا عملکردمان بهتر
بود .همينطور خودم را هم آناليز ميکنم که بهتر بود کجا ،چه
کاري را انجام ميدادم .بههرحال هرکس��ي يک نگاه خاصي به
اش��تباه خ��ودش دارد و بايد دقيق فکر کن��م ببينم چه جاهايي
اش��تباه داشتيم يا تصميممان صددرصد اش��تباه بوده است ،اما
قطع ًا تالشم اين بوده که وضعيت خودمان را با وضعيت موجود و
شرايطي که در حين بازي پيش ميآمد ،تطبيق دهيم .از زماني
که من به پرس��پوليس آمدم آقاي ع��رب چهارمين مديرعاملي
اس��ت که انتخاب ش��ده و طبيعي است که هر مديرعاملي يک
مدت زماني نياز دارد تا با کار باشگاه هماهنگ شوند و واقع ًا ما
خيلي کارها در اين چند سال انجام داديم و در کنار ما که مربي
هستيم ،کادر بازيکنان و همينطور مديرعامل با کادر مديريتي
خودش به دنبال راهکارهايي بود که روز به روز وضعيت باشگاه
بهتر باشد ،از آقاي نژادفالح گرفته تا آقايان طاهري ،گرشاسبي
و عرب که به تازگي سرپرستي باشگاه را برعهده گرفته است.
فردي هم در زندگيتان بوده که اشتباهات شما را گوشزد
کند و ش�ما از او حرفش�نوي داش�ته باش�يد؟

براي من اص ً
ال مشکل نيست که اشتباهم را بپذيرم و اگر اشتباه
کن��م عذرخواهي ميکنم و ميگويم اينجا اش��تباه کردهام .من
نه از اش��تباه ميترس��م و نه از اعتراف به اشتباه ،اما هرکدام از
ما ديدگاه خاص خود را داريم .من هميش��ه با کادر مربيگريام
فعاليتهايمان را آناليز ميکنيم و ميگوييم که کجا چه کاري
باي��د انجام ميداديم .من س��رمربي هس��تم و تصمي��م آخر را
ميگيرم و پرواضح اس��ت که متد و روش کاري که تا به حال

آگهی مناقصه (تجدید)

داش��تيم خيلي موفق نشان داده است ،اما از اينکه اگر اشتباهي
کنم مش��کلي ندارم که بپذيرم .البت��ه اگر واقع ًا دليل بياورند که
اشتباه کردم.

 شما از جمله مربياني هستيد که ممکن است از اشتباهات
بازيکنان بگذريد ،اما بعضي از اش�تباهات هستند که شما به
راحت�ي از کن�ارش نميگذري�د و حتي ممکن اس�ت تصميم
بگيريد که بازيکن را کنار بگذاريد ،آن چه اشتباهي است که
ش�ايد از سوي برخي بازيکنان پرسپوليس س�ر زده باش�د؟

بازيکنان انس��ان هس��تند و فوتبال هم يک بازي ورزشي است
و اگر واقع ًا صادقانه بخواهيم بگوييم؛ فوتبال سختترين بازي
ورزش��ي اس��ت .البته ورزشهاي ديگر هم سخت هستند ،اما
فوتبال يک بازي پيچيده اس��ت و تنها ورزش��ي است که شما
فقط با پايت کار ميکني و از سيس��تم عصب��ي تا به پا فرمان
برسد بيشتر طول ميکشد و دقت پا کمتر از دست است .عم ً
ال
در بازياي که  90دقيقه طول ميکشد خيلي فرصت استراحت
نداريد و در فضايي به مس��احت حدود هفت هزار متر مربع شما
بازي ميکنيد .فوتبال ترکيبي از استارتهاي تند و دويدنهاي
آرام و پرشه��اي بلند و کوتاه اس��ت و به خاطر همين عرض
ميکنم که اين رش��ته ورزش��ي سخت اس��ت و در اين شرايط
طبيعي اس��ت که بازيکنان اش��تباه ميکنند ،چون اگر اش��تباه
نباش��د همه بازيها صفر  -صفر ميش��وند .من به طور کامل
اين موضوع را درک ميکن��م و احترام ميگذارم ،اما خُ ب مث ً
ال
بازيکني که خودخواه باش��د و خودش را نگاه کند ،از اين طريق
اش��تباه ميکند تا اينکه واقع ًا در حين بازي و حين جنگندگي و
درگيري اشتباه کند .اين اشتباهات بستگي به کيفيت بازيکن هم
دارد ،چون در هر تيميش��ما کيفيتهاي مختلف بازيکن داريد،
عالي ،متوس��ط و ضعيف .هر کدام هم کم و بيش اشتباه دارند
و از طريق همين آناليزها سعي ميکنيم اشتباهات را به حداقل
برس��انيم .حاال يک بازيکن ميبينيد که اشتباه ميکند يا عمداً
يا غيرعمد که عليه تيم .ما اين سالهايي که نتيجه گرفتيم به
خاطر اين بوده که واقع ًا تيم بوديم .همه با هم نفس کش��يديم،
همه با ه��م عمل ميکرديم و همه ب��راي هم ميجنگيديم و
بچهها براي هم ميدويدند و در پي اين موضوع نتيجه هم دور
از دس��ترس نبود ،اما بدترين اشتباهي که ميتواند مرا عصباني
کند برگرفته شده از شخصيت آن فرد است و دوم اينکه او عليه
تيم باشد ،بازيکني که جو تيم را با رفتار و روش بازياش خراب
کند و بازيکني که دوست ندارد تغيير کند و خود تيم اص ً
ال اين
موضوع را نميپذيرد.
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زماني که ش�ما ب�ه پرس�پوليس آمديد تيم خيلي حاش�يه
داش�ت ،يک�ي از کارهايي که ش�ما کرديد اين بود که س�ال
به س�ال تعداد بازيکنان حاشيهساز را از تيم کم کرديد و در
حال حاضر فکر نکنم بازيکن ياغي در تيمتان باش�د.
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بل��ه ،اين همان مطلبي اس��ت که صحبت ک��ردم .بازيکني که
نميخواهد و نميتواند عضوي از تيم باشد متأسفانه از تيم خارج
خواهد شد ،بازيکني که نميپذيرد رقابت در تيم را و بازيکني که
تالش نکند هر روز بهتر باشد نسبت به روز قبل .عم ً
ال اين طور
بازيکن��ان بايد تيم را ت��رک کنند .اين نفرات جو و کار را خراب
ميکنند و ش��خصيت خودشان را سعي ميکنند از لحاظ منفي
بودن به تيم تحميل کنند .من البته بازيکناني که ستاره هستند
را خيلي دوست دارم و با خيلي از بازيکنان بزرگ کار کردم .در
تيم ملي کرواس��ي با بوبان ،شوکر ،پروسينيچکي ،و نسل فعلي
هم مودريچ و مانژوکيچ کار کردم که س��تاره هس��تند ،اما همه
اينها در خدمت تيم هس��تند و آن موقع هس��ت که قويتر هم
ميش��ود .فع ً
ال چنين بازيکني را در تيم نداريم و همه بازيکنان
واقع ًا دوس��ت دارند ،کار کنند .طبيعي اس��ت ک��ه بيرون از تيم
نميخواه��م و نميتوانم بازيکنان را کنترل کنم .خوش��بختانه
بازيکني که مدنظر ش��ما هس��ت را نداريم ،اما همچنان دنبال
بهترينها هستيم .شما ش��اهديد که بازيکن زيادي نگرفتيم و
از طرفي خيلي دوس��ت نداريم تغييرات آنچناني داش��ته باشيم،
اما پروس��ه انتخاب بهترين بازيکنان ادامه دارد .شايد زماني بود
ک��ه بازيکني ميگفت من در تيم فيکس هس��تم و تمام ش��د.
يکي مثل من که بيش از  30س��ل تجرب��ه کار دارم همچنان
دنبال کس��ب علم و دانش مربيگري هستم .مثل پيانيستي که
ميخواهد بن��وازد ،ابتدا بايد نتها را بيام��وزد ،بازيکن هم بايد
هميشه تمرين کند و اين يک پروسه مستمر است.
 آيا وقتش نرس�يده است ،تيم ملي قهرمان آس�يا ش�ود؟

ايران و تيم ملي بازيکنان بس��يار خوبي دارند .طبيعي اس��ت که
منطقي باشد از تيم ملي و بازيکنان انتظار داشته باشيم که براي
قهرماني بجنگند ،همانطور که ما در سال  2004جنگيديم و در
نيمه نهايي با ناداوري در پنالتي باختيم .منطقي است که ما انتظار
قهرماني ايران را داش��ته باشيم و حداقل ايران را در نيمه نهايي
ببينيم و هميشه آرزوي بزرگترين موفقيتها را داشته باشيم.
اين ذهنيت وجود دارد که شما بعد از جام ملتها سرمربي
تيم ملي خواهيد ش�د ،اين اتفاق رخ خواهد داد؟

من بايد بگويم که هفت ماه پيش قراردادم را دو س��ال ديگر با
پرسپوليس تمديد کردم و از طرفي هم از شرايط قرارداد سرمربي
تيم ملي خبر ندارم ،اما مهمتر از اين موضوع اين است که در آخر
جام ملتهاي آس��يا نتايج تعيينکننده خواهد بود .من االن فکر
نميکنم به اين موضوع و فقط تمرکزم روي پرس��پوليس است.
هيچکسي هم در مورد تيم ملي با من صحبت نکرده است .اين
صحبتها بين خبرنگاران و آدمهاي ورزشي ميچرخد.
يک نيمفصل س�پري شد و شما دستمزدتان بابت قرارداد
اين فصل را از باش�گاه نگرفتهايد ،خيلي صبوريد!

اين مشکالت داخلي است و باشگاه بايد حل کند .طبيعي است
ک��ه اين تغيير مديريت هم اثرش را ميگ��ذارد ،چون هر مدير
جدي��د زمان ني��از دارد که خودش را پيدا کن��د ،اما من ميدانم
که اين مش��کالت رف ع خواهد شد .جا دارد به بازيکنان تبريک
بگويم ،چون به باشگاه ،تيم و هواداران وفادار بودند .همينطور
به افرادي که در ورزش و فوتبال مش��غول هس��تند بايد بدانند
که اين بچهها حرفهاي هس��تند و زندگيشان از فوتبال است و
روي دريافتيهايشان حساب ميکنند و انتظار دارند که درست
شود.

اخبار
اردبيل نماينده ايران قهرمان کشتي
فرنگي باشگاههاي جهان شد

در دي��دار فينال تيم بيمه رازي ايران موفق
شد مقابل حريف روس در مجموع به برتري
برسد و عنوان قهرماني رقابتهاي کشتي
فرنگي جام باشگاههاي جهان را بدست آورد.
به گزارش فارس ،در ديدار فينال رقابتهاي
کشتي فرنگي جام باش��گاههاي جهان در
اردبيل ،تيم بيمه رازي با نتيجه  6بر  2مقابل
حريف روس خود پيروز شد و با اين نتيجه به
عنوان قهرماني اين مسابقات رسيد.در ديدار
رده بندي نيز تيم سينا صنعت ايذه با نتيجه 6
بر  4مقابل تيم ترکيه به پيروزي دست يافت
و بعنوان سوم رسيد.تيم شهداي مدافع حرم
اردبيل با نتيجه  6بر  4از گرجستان شکست
خ��ورد و در بين  9تيم حاضر در مس��ابقات
کشتي فرنگي جام باشگاههاي جهان مقام
ششم را کسب کرد.همچنين در ديگر ديدار
صبح امروز تيم اوکراين با نتيجه  8بر  2تيم
صربستان را مغلوب کرده و در جايگاه هفتم
اين مسابقات ايستاد.
تأکید کمیته فنی استقالل
بر بازگشت جباروف

پ��س از جداي��ي «س��رور جب��اروف» از
اس��تقالل اين تيم نتوانست بازيکني در
ح��د و اندازه وي داش��ته باش��د طوريکه
بتواند ميانه اس��تقالل را در اختيار گرفته
و ب��ا پاسهاي دقيق خود مهاجمان را در
موقعيت گل قرار دهد .به گزارش مهر،با
تشکيل کميته فني استقالل و پيگيري
جلسات آن با حضور فتحي و ديگر اعضا،
بررسيهاي زيادي در اين زمينه انجام شد.
در اين نشستها ،اعضاي کميته فني براي
خطهافبک استقالل هيچ گزينهاي را بهتر
از جباروف پيدا نکرده و بارها تأکيد داشتند
که اين بازيکن بايد دوباره به اس��تقالل
بازگردد زيرا او در ش��رايط آرماني به سر
ميبرد و ميتواند در نيم فصل دوم ليگ
برتر و شروع ليگ قهرمانان کمک موثري
به تيم استقالل داش��ته باشد .در همين
راستا صحبتهاي با سرور جباروف شده
و او شرط خود براي بازگشت به استقالل،
پرداخت مطالبات فصل پيش خوانده است.
حاال قرار است باشگاه استقالل ظرف چند
روز آينده مطالبات اين بازيکن را پرداخت
کند تا بتواند دوباره اينهافبک خوب را به
خدمت بگيرد.
نوبت اول

نوبت اول

موضوع آگهی مناقصه (تجدید)

شهرداری خان ببین برابر بند  3مصوبه شماره  23مورخ  96/10/23شورای اسالمی شهردرنظردارد
از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش ملک ( ساختمان تجاری) نماید ،لذا از شرکت کنندگان دعوت
بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس 35862338:
ـ تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  666/000/000ریال به صورت نقد به حساب ( 3100002384009سپرده شهرداری خان
ببین یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی .
ـ برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .
ـ شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است .
مهلت دریافت اسناد  97/10/17:مهلت قبول پیشنهادات  97/10/19:بازگشایی پیشنهادات 97/10/20
نوبت اول  97/10/1 :نوبت دوم 97/10/8:
سعید اسماعیلی شهردارخان ببین

آگهی مزایده عمومی شماره 97/5

سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین (قطعه شماره  )3به مساحت 93/25
مترمربع واقع در خیابان رسالت جنب باشگاه امیرکبیر براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی اقدام
نماید.
مبلغ پایه کارشناسی  3/256/452/128ريال ،سپرده شرکت در مزایده  162/822/606ريال.
مهلت دریافت اس��ناد حداکثر تا تاریخ  ، 97/10/16مهلت قبول پیش��نهادات حداکثر تا تاریخ  97/10/18و بازگشایی پاکات در
مورخ  97/10/20می باشد.
کلیه هزینه های چاپ آگهی ،نقل و انتقال ،دفاتر اسناد رسمی ،دارایی و مالیات و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
سازمان در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار است.
تلفن 03155481920 :تلفاکس03155448111 :
سرپرست سازمان -محمدرضا قنبری

آگهی مالیاتی
در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودیانی که اخرین نشانی انان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد بشرح زیر ابالغ می گردد .
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سمیه اصغری بوساری
محدثه ملک فرنود خشکبیجاری
فتانه رحمانی پرمهر
صدیقه شعبان زاده چماچایی
فیروزه حسن زاده مبرز بهدانی
همدم مال خواه
معصومه قنبرپور نودهی
زهرا زارعی
آرزو اسحق بیگی حسینی
آذر تقوی شال
مریم دلزنده ابراهیمی
سیده زهرا کمالی مهر

آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر
آرایشگر

2809690
8991000
2397600
599400
7131360
32637330
2547450
2247750
1798200
599400
3596400
1498500

93
94
91
91
94
94
91
92
91
91
91
92

رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای

شماره برگ تشخیص-برگ قطعی
شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی
97/3/7 -10625
97/3/6 -10334
97/3/8 -5508
97/4/28 -17244
97/6/7 -20597
97/6/7-20596
97/3/7-10631
97/3/7-10634
97/3/7-10632
97/3/8-10951
97/3/7-10626
97/6/7-20604

کارشناس ارشد مالیاتی  :مهرداد ترابی -روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه  ۹۶۰۰۸۶۸ششدانگ پالک ثبتی  ۶۷فرعی از  ۲۷۵۷اصلی
بخش سه سنندج ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای محمد علی رضائی فرزند علی محمد منتقل شده
اس��ت ،طبق سند رهنی شماره  ۱۳۶۶۹مورخ  93/9/9دفترخانه  ۶۰سنندج در قبال مبلغ916/059/824
ریال در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته و طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 1/155/000/000
ریال ارزیابی ش��ده و پالک فوق دارای  ۷۰مت��ر مربع عرصه در  ۶۰متر مربع طبقه همکف و  ۷۰متر
مربع طبقه اول به صورت دو نبش با سقف طاق ضربی و نمای سیمان کاری با درب و پنجره فلزی با
قدمت حدودا  ۲۰سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز  ( ،آدرس :سنندج  -خیابان عباس آباد کوچه
گرمیان دو پالک  ۳۱کدپس��تی )۶۶۱۵۹۸۳۵۱۱ :حدود اربعه :ش��ماال:به طول  90/11متر دیوار بدیوار
خانه عباس غفاری جزء پالک  ۲۷۵۷اصلی ش��رقاء أول بطول  ۳۵سانتیمتر دیوار بدیوار خانه عباس
غفاری دوما به طول 15/6متر دیواریست به خانه عباس غفاری جزء پالک  ۲۷۵۷اصلی جنوبا به طول
 ۱۲متر درب و دیواریست به کوچه غربا :به طول  10/7متر دیواریست به کوچه؛ پالک فوق از ساعت
 ۹الی  ۱۲روز دوشنبه مورخ  97/10/24در اداره اجرای اسناد رسمی سنندج واقع در سنندج  -سایت

اداری از طریق مزایده به فروش می رس��د .مزایده از مبلغ 1/155/000/000ریال شروع و به باالترین
قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز
اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک 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 آن معلوم شده
یا نش��ده 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 نقدأ وصول می
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د تاریخ انتش��ار آگهی :روز ش��نبه مورخ  96/10/1تاریخ برگزاری
مزایده :روز دوشنبه مورخ 97/10/24
اداره اجرای اسناد رسمی سنندج
آگه��ی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد م��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلی��ف  ،تحدید حدود

شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده دارای پالک  7149فرعی از -19
اصلی واقع دراراضی قریه علی آباد بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول به مس��احت  276/85متر مربع
ملکی آقای خلیل دیلم کتولی فرزند اس��معیل س��اعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  1397/10/24در
محل وقوع ملک واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان طالقانی جنوبی کوچه فرزانه  16بعمل خواهد آمد  .از
این رو چنانچه مجاوری یا هرش��خصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است
می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر
ش��ماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی
ثب��ت یا نماینده قانونی وی می تواند ب��دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواس��ت را
دریافت به اداره ثبت تسلیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.م.الف 51922 :تاریخ انتشار :شنبه 1397/10/1
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول

