فوتبال

ابراهیم شکوری:

د قراردا د با ایران تست میگیریم!
از ویلموتس قبل از عق 

د
قطبی از فوال د خوزستان جدا ش 

سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان بعد از
اتمام هجدهمی��ن دوره لیگ برتر از جمع
قرمزهای اه��وازی جدا ش��د .به گزارش
ف��ارس ،ف��والد خوزست��ان بع�� د از کنار
رفت��ن سیدسیروس پورموس��وی در اواخر
نی��م فصل اول افشین قطب��ی به عنوان
سرمربی جدید ف��والد معرفی شد و او در
ی��ک بازی پایانی نیم فص��ل اول هدایت
قرمزهای اه��وازی را برعه��ده گرفت.در
همین راستا بعد از اتمام لیگ فصل جاری
ب��ار دیگر مسئوالن فوالد با افشین قطبی
مذاکره کردن��د اما توافق��ی در این راستا
حاصل نشد.با وج��ود اینکه قرارداد قطبی
ی��ک و نیم ساله بود برای قطعیت قراردا د
در فص��ل جاری نیاز ب��ه توافق مالی بود.
در نهایت جدایی قطبی از فوالد خوزستان
قطعی شد.حاجباقر مدیربرنامههای افشین
قطب��ی در گفت و گو با ف��ارس این خبر
را تائی��د کرد و گفت :قطب��ی و فوال د در
مورد رق��م قراردا د فصل آین��ده به توافق
نرسیدند.
شفر تسلط مدیریتی کافی را نداشت

مدیر آکادمی باشگاه استقالل گفت :وینفر د
شف��ر تسل��ط مدیریتی کاف��ی را نداشت و
نتوانس��ت در بازیهای حساس نتایج الزم
را کس��ب کند .محم��د مومنی در گفتوگو
ب��ا تسنیم درباره عملک��رد تیم استقالل در
فصل گذشته لیگ برت��ر و حذف از مرحله
گروهی لی��گ قهرمانان آسیا اظهار داشت:
باشگاه استقالل ایده و افکار زیادی داشت
و به دنبال قهرمانی در لیگ برتر بود .حضور
ندهنده
شف��ر و بازیکنان خارجی ه��م نشا 
همین موضوع است ،اما در میانه راه برخی
از بازیکنان خارجی که شفر جذب کرده بود
نتوانستن��د نیاز باشگاه را برطرف کنند و به
همین دلیل کادرفنی مجبور به تعویض آنها
شد .همین موضوع هم در روند حرکتی تیم
استقالل اختالل ایجاد کرد.وی افزود :یکی
از نواقص��ی ه��م که خود شف��ر داشت این
بود که نتوانست ب��ه خوبی تیم را مدیریت
کند .او تسلط مدیریت��ی کافی را نداشت و
در بازیهای مه��م نتوانست نتایج الزم را
کسب کند .مخصوص�� ًا در دربی ،رویارویی
با پدیده و دیدار برگشت مقابل الهالل تیم
شفر نتوانست توقعات را برآورده کند .اضافه
ش��دن دستیاری مثل فرهاد مجیدی هم به
کادرفنی با وج��ود اینکه کمی مشکالت را
حل کرد ،ام��ا نتوانست هم��هی مسائل را
برطرف کند و در نهای��ت مجبور به اخراج
شفر شدند .بعد از آن هم حضور مجیدی به
عنوان سرمربی کمی ه��واداران را تسکین
داد و واقع�� ًا نتایجی هم که او در چند بازی
گذشته گرفت قابل دفاع بود .در هر صورت
استق�لال نتوانست از گروه خ��ود در لیگ
قهرمانان صع��ود کند ،اما مجیدی توانست
نظ��م و انضباط خوب��ی در تیمش به وجود
بی��اورد و ای��ن نویدبخش روزه��ای خوبی
است .ه��ر چند هواداران استقالل در فصل
بع د به جز قهرمانی چیز دیگری از این تیم
نمیخواهند.
د با برانکو
پیشنها د اروپایی برس 
مشورت میکنم

هافبک تی��م فوتبال پرسپولی��س گفت :با
پرسپولیس دو سال دیگر قرارداد دارم و اگر
پیشنه��اد اروپایی به دست��م برسد با برانکو
ایوانکووی��چ مش��ورت میکنم.ب��ه گزارش
مهر ،مه��دی ترابی درب��اره شرایط خود و
نگرانیهای ه��واداران ،در گفتگو با سایت
باشگاه پرسپولی��س اظهار داشت :ما هدف
مشخصی داریم .م��ا اعضای تیم و باشگاه
و ه��واداران به دنبال پی��روزی در دو بازی
بع��د و دب��ل قهرمانی در لی��گ برتر و جام
حذفی هستیم .طبیع��ی است که هیچ چیز
دیگری فکر م��ا را از این موضوع منحرف
نمیکن��د.وی ادام��ه داد :ق��رارداد م��ن با
پرسپولیس برای دو فصل و نیم بود که دو
فصل دیگ��ر آن باقی مانده است .از حضور
در پرسپولی��س راضی هستم .از یک طرف
در تیم��ی حضور دارم ک��ه از بچگی آن را
دوس��ت داشت��م و از سوی دیگ��ر در تیم
قهرم��ان و پرطرفدارتری��ن تیم ایران بازی
میکن��م .البت��ه آرزوی ه��ر بازیکنی است
ک��ه بتوان د روزی در سط��ح اول اروپا بازی
کن��د .قطع�� ًا در صورتی که ی��ک پیشنهاد
سط��ح اولی از اروپا به من ارائه شود ،باعث
افتخار است و برای باشگاه و هواداران هم
ی��ک اتفاق خوب به حس��اب میآید ،اما از
سوی دیگر من با پرسپولیس قرارداد دارم.
قطع ًا اگر روزی چنین پیشنهادی را دریافت
کنم با برانکو ایوانکوویچ و باشگاه مشورت
خواهم کرد .هافبک پرسپولیس خاطرنشان
کرد :ب��از تاکید میکنم ،من در حال حاضر
به پرسپولیس فکر میکنم و از بازی کردن
در ای��ن تیم لذت میبرم و میخواهیم پس
از سالها ،دوباره لیگ برتر و جام حذفی را
با هم بگیریم.

سرپرستدبیرکلی فدراسیون فوتبالگفت :قبل
از آنکه قراردادی با مارک ویلموتس ببندیم از
او یکس��ری تست میگیریم! به گزارش مهر،
ابراهیم شکوری درباره انتخاب مارک ویلموتس
به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت:

فاکتورهای مختلف را بررسی کردیم تا به اسم
آقای ویلموتس رسیدیم .شاخصههای مختلفی
را نسبت به تجربه قبلی خودمان با آقای کی
روش سنجیدیم و به آقای ویلموتس رسیدیم.
وی درباره بحث حضور زین الدین زیدان و ژوزه
مورینیو در تیم ملی فوتبال ایران اظهارداشت:
اگ��ر دی د فنی و ورزش��ی داشته باشی د متوجه
میشوی د که این صحبتها امکان پذیر نیست.
آقای مازیار ناظمی نظر خودش را در این باره

گفته است .زیدان با رئال مادری د قراردا د ساالنه
 ۲۶میلیون دالری بسته است .با چنین ارقامی
محال است به ایران بیاید .سرپرست دبیرکلی
فدراسیون فوتبال درباره بیماری خونی مارک
ویلموت��س در چن د سال گذشته ،تصریح کرد:
اولی��ن بار اس��ت این خبر را م��ی شنوم .فکر
نمیکنم چنی��ن چیزی باشد .قب��ل از اینکه
قراردادی با ویلموتس ببندیم یکسری تستها
از ایشان گرفته میشود .نه تنها از ایشان بلکه

از هر بازیک��ن و مربی خارجی ک��ه به ایران
میآی د ای��ن تستها گرفته میشود! شکوری
درباره دیدگاه مارک ویلموتس از ایران افزود:
تصوری که در بیرون از ایران نسبت به کشور
ما وجو د دار د با آنچه در داخل است تفاوت دارد.
وقتی ایشان به ایران آم�� د او را به مرکز ملی
فوتبال که یکی از مجهزترین مراکز فوتبالی
خاورمیانه است بردی��م .این مربی از امکانات
فوتبال ملی رضای��ت داشت و از امکاناتی که

وجو د دار د استقبال ک��رد .آقای ویلموتس در
سطح شهر ته��ران و از چن د هتل دیدن کرد.
وی که با برنامه صبح بخیر گفتگو میکرد ،در
بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه
ویلموت��س از امکانات و شرایط ایران رضایت
داشت ،گفت :زمانی که ویلموتس آم د مشکلی
نداش��ت و حتی در صحبتهای��ی که داشت
اعالم کر د ممکن است خانواده اش را به ایران
بیاورد.

هادی ساعی:

د هدار است
گرفتن حق تکواندوکاران از « »IOCیک جوک خن 

پرافتخارترین ورزشکار ایران گفت :پوالدگر به
جای اینکه به دنبال گرفتن حق تکواندوکاران
باشد ،این موضوع را پیگیری میکر د که چرا
پرچم ایران را در سالن نصب نکردند.هادی
ساعی در گفتگو با آنا ،درباره نتایج تیم ملی
تکواندو در رقابتهای قهرمانی جهان گفت:
اولین کارشکنی از سوی فدراسیون تکواندو
ایران اتفاق افتاد .آنها برای صدور روادی د دیر
اقدام کردن د و متأسفانه دو ملیپوش تکواندو
از حض��ور در این مسابقه جا ماندند .کسانی
که سالیان سال به کشورهای مختلف سفر
یدانن د که برای صدور
میکنن د به خوب��ی م 
روادی د بای د از دو ماه قبل اقدامات انجام شود.
چط��ور ممکن است ک��ه در گذشته چندین
مسابق��ه به میزبانی انگلیس برگزار ش د و به
ملیپوش��ان روادی د دادن د اما در این دوره این
اتفاقات رقم خورد.

یده د
رویک��ر د فدراسیون تکواندوی ایران م 
فدراسی��ون تنه��ا ب��ه دنبال ح��ق و حقوق
مجموعه خودش اس��ت و به سایر کشورها
یدهد ،حاال با این رویکر د چگونه
اهمیتی نم 
توقع دارن د فدراسیون جهانی به ایران کرسی
بدهد؟ زمانی که یک کشور در جهان کرسی
دارد ،هدف��ش بای د این باش�� د که هم برای
مسائل کشور خودش اهمیت قائل شو د و هم
به فکر مسائل سایر کشورها باشد .در همین
رقابتهای جهانی ،پوالدگر حرف جالبی زده
ب��و د و آن هم این بو د که فدراسیون جهانی
تنها بای د حق تکواندوکاران ایران را بدهد!

اج�ازه ندادن د پرچ�م ایران را در س�الن

مسابقات نصب کنن د

فدراس�یون حتی برای وی�زای فوری هم

اقدام نکر د

وی ادام��ه داد :حتی فدراسیون تکواندو یک
مقدار هزینه بیشت��ر پرداخت نکر د تا روادی د
ملیپوش��ان صادر شود .اگر آنه��ا  ۱۰۰پون د
هزینه میکردن د به راحتی میتوانستن د روادی د
را خارج از نوبت بگیرند ،اما هیچکدام از این
اقدامات را انجام ندادن د و در نهایت تیم ملی
ب��ا ترکیب ناقص راه��ی انگلیس شد .همه
یدانن د صدور ویزای عادی بیشتر از یک ماه
م
زمان میبر د و تیم ملی اوایل اردیبهشت دقیق ًا
سه هفته مانده بو د به رقابتهای جهانی به
ترکیه رفتن د تا برای صدور روادی د اقدام کنند.
متأسفان��ه فدراسیون حتی ب��ه دنبال ویزای
فوری هم نبو د و حاال بع د از کسب این نتایج
به دنبال توجیه و بهانه است.

در صورت کس�ب دو م�دال طال هم تیم

پنجم میش د

پرافتخارترین ورزشکار تکواندوی ایران گفت:
حتی اگ��ر روادی د دو ملیپ��وش تکواندو هم
صادر میش�� د و آنها به مدال طال میرسیدن د

در نهایت جایگاه پنجمی نصیب ایران میش د
و آنها موفق به کسب سکو نمیشدند .برخی
میگوین د تیم جوان بوده و شای د به این دلیل
است که نتیجه نگرفته است در حالی که تمام
بازیکنانی که در این مسابقه به مدال رسیدن د
همگی در رنج  ۱۷تا  ۱۸ساله بودن د و در تمامی
تیمها جوانگرایی رخ داده است .آنها موفق به
کسب مدال شدن د اما ایران نتوانست انتظارات
را برآورده کند .حتی دو ملیپوش ما که موفق
به کس��ب مدال شدن�� د هم ج��وان بودن د و
نکتهای که بای د به آن توجه کر د این است که
تکواندوکاران باتجربه از کسب مدال بازماندند.
تنه�ا دلیل ناکامی تکوان�دو ایران ضعف

مدیریتی است

ساعی در ادام��ه صحبتهایش عنوان کرد:
این ناکام��ی تیم ملی در رقابتهای جهانی
تنها به ضعف مدیریتی برمیگر دد .وقتی یک

رئیس  ۲۰سال در یک فدراسیون حضور دارد،
ی برای گفتن ندارد .نفراتی که
دیگر هیچ حرف 
کنار او قرار دارن د و امور را پیگیری میکنند،
تکواندو را از هدف اصلی شان دور میکنند.
در کسب این نتایج ضعیف نه اعضای کادر
فنی و نه ملیپوشان هیچکدام مقصر نبودن د
بلکه کسانی که مجیزگو هستند ،آنها مقصر
بودن�� د و نتوانستن د هیچ کمکی به تیم ملی
کنن د و حتی بر مشکالت هم اضافه کردند.
گرفتن حق تکوان�دوکاران از  IOCیک

جوک خن د هدار است

پیشکس��وت تکوان��دوی ای��ران در واکنش
ب��ه اینکه پوالدگ��ر عنوان ک��رده است در
خص��وص کارشکنی انگلیسیه��ا با رئیس
فدراسیون جهانی صحبت کرده و قرار است
به  IOCنامه بنویسن د تا حق تکواندوکاران
را بگیرند ،عنوان کرد :این حرف به نظرم یک

جوک است و نبای�� د آن را جدی بگیریم .از
همین حرف متوج��ه میشویم که آنها غیر
کارشناسانه موضوع��ات را بررسی میکنند.
یک مدی��ر واقعی کسی است ک��ه توانایی
تصمیمگیری در در شرایط بحرانی را داشته
باشد .این صحبت پوالدگر به این معناست
که ما رایزنی میکنیم تا حق کشورهای دیگر
را ضایع کنیم .غیر از ایران چن د کشور دیگر
هم مانن د هند ،روادی د تکواندوکارانشان صادر
نش��ده بو د و آنها اع�لام کردن د که به خاطر
دیر اقدام کردن نتوانستن د ویزا بگیرند ،حاال
چط��ور پوالدگر به دنبال ای��ن است که به
کمیته بینالمللی المپیک نامه بنویس د و حق
تکواندکاران خودشان را بگیرند.

پوالدگ�ر گفت�ه ب�و د فق�ط بای� د ح�ق

تکواندوکاران ایران را بدهند!

پرافتخارترین تکواندوک��ار ایران اظهار کرد:

ساعی ادامه داد :بهت��ر است او به جای این
کارها ،مسائل دیگری را م د نظرش قرار دهد.
م��ن شنی دهام که اجازه ندادن د پرچم ایران در
سالن مسابقات نصب شود .آنها اگر به دنبال
ح��ق و حقوق هستند ،بای د اینجا ورو د کنند.
ای��ن مسائ��ل پروتک��ل ورزش است .هیچ
کشوری در هیچ جای دنیا اجازه ندار د پرچم
یک کش��ور دیگر را نصب نکند ،مگر اینکه
مشکلی مانن د تعلی��ق وجو د داشته باشد .آن
موقع چطور پرچم ای��ران در این مسابقات
نصب نمیشود ،مگر یک پرچم نصب کردن
چق��در زمان میبرد؟! به گفته خو د دوستانی
که در انگلیس حضور داشتند ،سه روز پرچم
ایران در سالن مسابقات نصب نشده بود .آنها
بهتر است در خصوص این مسائل به کمیته
بینالمللی المپیک و فدراسیون جهانی نامه
بنویسن د چرا که آنها پروتکل ورزش را رعایت
نکر دهاند.پیشکسوت تکواندوی ایران در پایان
در خصوص کسب سهمیه المپیک گفت :ما
در ه��ر مسابقه بای د به فک��ر مدال باشیم نه
اینکه فقط به سهمیه المپیک فکر کنیم .مهم
این است که ما در این رقابتها به مدال طال
میرسیدیم وگرنه فع ً
ال سهمیه گرفتن چندان
نبای د در اولویت باشد.

دینمحمدی:

هافبک اسبق استقالل تهران گفت :در این فصل شاه د
یکی از بدترین فص��ول استقالل بودیم و این تیم فقط
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را گرفت.به گزارش آنا ،تیم
فوتبال استقالل در آخرین دیدار خو د در لیگ قهرمانان
آسیا در خانه العین امارات به برتری دو بر یک دست پیدا
کر د اما موفق به صع��و د از گروه  Cنشد .آبیپوشان در
ای��ن فصل موفق به کسب جامی نشدن د و تنها سهمیه
لیگ قهرمانان فصل آین��ده را به دست آوردند.سیروس
دینمحم��دی درباره نتایج این فص��ل تیم استقالل به
خبرنگ��ار ورزشی آنا گفت :وقت��ی جامی برای استقالل
کسب نشده یعنی این تیم فص��ل ناموفقی را پشتسر

استقالل فصل بدی را پشتسر گذاشت

گذاشت��ه و یکی از بدتری��ن فصول خ��و د را ثبت کرد.
کسب عنوان سوم لیگ ک��ه منجر به سهمیه آسیا ش د
اتفاق مهمی نیست .در جام حذفی سایپا باعث کنار رفتن
استقالل از مسابقات ش د و در لیگ قهرمانان آسیا هم این
تیم حذف شد.وی ادامه داد :استقالل در ابتدای فصل در
یارگیری ضعیف عمل کرد .جانشینهای مناسبی برای
مامه باباتیام ،امی د ابراهیمی ،سرور جباروف و سیدمجی د
حسینی پیدا نش د و فقط آیاندا پاتوسی بازیکن نسبت ًا خوبی
ب��ود .در نیم فصل اول امتی��ازات زیادی از دست رفت و
اگرچه در نیمفصل دوم استقالل قهرمان لیگ ش د ولی
آنقدر فرصتسوزی شده بو د که عنوانی بهتر از سومی

آگهی فقدان سن د مالکیت
م الف 311
آقای س��هیل مروت با تس��لیم دو برگ استش��ها د محلی مصدق به مهر دفترخانه 22
همدان برابر وارده  1398 / 2 /12 - 98 /3067مدعی اس��ت که یک جل د س��ن د مالکیت
س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  10/43507واقع در حومه بخش یک که به نامش
ذی��ل ثبت  75756صفحه  ،393دفتر  498س��ابقه ثبت دار د و برابر اس��نا د رهنی به
ش��ماره های  1391/3/31 -38850و 1390/11/16 -37974و 1393/12/21 -44391
و  1395/4/15 -47885دفترخانه  22همدان نز د بانک مسکن وثیقه قراردار د و به علت
سهل انگاری مفقو د گردیده .لذا به استنا د تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون
ثبت بدین وسیله آگهی می شو د تاهر کسی مدعی انجام معامله و یا وجو د سن د مالکیت
نز د خو د می باش�� د از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت اسنا د و
امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سن د مالکیت و یاسن د معامله ،اعتراض خو د را کتبأ
تس��لیم نمای د در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرس��یدن اعتراض و یا در صورت
اعتراض چنانچه اصل س��ن د مالکیت ارائه نگر د د س��ن د مالکیت المثنی به نام متقاضی
صادر و تسلیم خواه د شد.
علی زیوری حبیبی رئیس اداره ثبت اسنا د و امالک منطقه  1شهرستان همدان
آگهی فقدان سن د مالکیت
م الف 310
خانم فاطمه آقاجانی شادمن د با تسلیم دو برگ استشها د محلی مصدق به مهر دفترخانه
 22همدان برابر وارده  1398 / 2 /18 - 98 /3697مدعی است که یک جل د سن د مالکیت
س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  10/43507واقع در حومه بخش یک که به نامش
ذی��ل ثبت  75756صفحه  ،389دفتر  498س��ابقه ثبت دار د و برابر اس��نا د رهنی به

را به هم��راه نداشت.هافبک اسبق استقالل تأکی د کرد:
شکس��ت در دربی حواشی زی��ادی را به همراه داشت و
باع��ث ش د تا امتیازهای مهمی در هفتههای بعدی هدر
برو د و استقالل قهرمان��ی را از دست داد .اخراج شفر در
مقطعی از فصل صورت گرفت که تأثیر چندانی در تیم
نداش��ت و به کسب نتایجی که میتوانست استقالل را
قهرمان کن د منجر نش د چرا که فرصتها از دست رفته
بود.وی افزود :شفر با ناراحتی از استقالل جدا شده و اگر
مدیریت باشگاه نتوان د با او توافق کند ،شکایت جدیدی
در انتظار آبیپوشان است و پرونده دیگری در فیفا علیه
یک تیم ایرانی باز میشود .به نظرم مدیران استقالل بای د

بهترین تصمیم را در مور د شفر بگیرن د و برای فصل آینده
نیز ف��ردی را به عنوان سرمربی انتخاب کنن د که بتوان د
نتایجی بسیار خوب کسب کند .حال این فر د خارجی یا
داخلی باشد.دینمحمدی با اشاره به نقش کمیته فنی در
باشگاه استقالل گفت :افرادی که در این کمیته حضور
دارن د همگی جزء مفاخر باشگاه استقالل هستن د و اگر قرار
است نظرات آنها در باشگاه تأثیرگذار نباش د حفظ چنین
کمیتهای فایده ندارد .حیف است پیشکسوتان استقالل در
کمیت��های باشن د که توجهی به نظرات آنها نشود.کمیته
فنی بای د در تمامی تصمیمهای باشگاه نظارت اثرگذاری
ارائه کند.

ش��ماره های  1391/3/31 -38850و 1390/11/16 -37974و 1393/12/21 -44391
و  1395/4/15 -47885دفترخانه  22همدان نز د بانک مس��کن وثیقه قراردار د و برابر
نامه ش��ماره  1397/12/14 -970217دادیار اجرای احکام شعبه یک دادسرای ناحیه
ش��ش تهران در بازداشت میباش د به علت س��هل انگاری مفقو د گردیده .لذا به استنا د
تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بدین وس��یله آگهی می ش��و د تاهر
کس��ی مدعی انجام معامله و یا وجو د سن د مالکیت نز د خو د می باش د از تاریخ انتشار
این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت اس��نا د و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل
سن د مالکیت و یاسن د معامله ،اعتراض خو د را کتبأ تسلیم نمای د در صورت انقضاء مدت
واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سن د مالکیت ارائه
نگر د د سن د مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواه د شد.
آدرس  :همدان  -بلوار سعیدیه ،نبش بلوار غنی زادگان
تلفن ۳۸۳۱۱۰۰۹:
علی زیوری حبیبی رئیس اداره ثبت اسنا د و امالک منطقه  1شهرستان همدان
آگهی مزایده م الف 317
شماره مزایده13980432678000004 :
تاریخ ثبت 1398 / 2 /17 :آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسنا د رهنی) پرونده کالسه
 9200007به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق مقدار نو د و س��ه تعبير مش��اع از
شش��دانگ یک باب خانه پالک ثبتی ش��ماره  ۹۷فرعی از  - ۱۴۷اصلى واقع در بخش
چهار همدان شهرستان بهار اراضی روستای دینار آبا د کوچه بن بست شهی د حسین
فهمیده  ۲به مس��احت سیص د و هش��تا د و دو متر و چهل وينج صدم متر مربع مور د
ثبت ۲۰۶۴۸صفحه ۳۵۸دفتر جلد ۱۱۶ملکی آقای محمو د سهرابی شایگان .حدو د شماأل:
بطول بیست متر و چهل سانتی متر دربه و دیوار به کوچه .شرقا :بطول نوزده متر و
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اخبار
وقتی  AFCاز خودش رو دست
میخور د

دی��دار تیمه��ای فوتبال ذوب آه��ن ایران و
النصر عربستان در شرایطی به دالیل امنیتی
در عراق لغو ش د ک��ه  AFCسه سال است
به بهانه نب��و د امنیت و با فش��ار سعو دیها،
حق میزبان��ی را از ایران سلب کرده است.به
گ��زارش مهر ،عمر میزبان��ی تیمهای ایرانی
از تیمه��ای عربستان��ی در لی��گ قهرمانان
فوتبال آسی��ا در زمین بی طرف به سه سال
رسیده اس��ت .عربستانیها از سه سال پیش
به بهانه نبو د امنی��ت در ایران ،کنفدراسیون
فوتب��ال آسیا و فیفا را تحت فشار گذاشتن د تا
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بین نمایندگان
ایران و عربست��ان در زمین بی طرف برگزار
شود.اعتراض��ات فدراسی��ون فوتبال ایران به
 AFCبابت این تصمیم هم در دو ،سه سال
اخیر نتیجهای نداش��ت و باشگاههای ایرانی
در کشوره��ای عمان ،قط��ر و امارات مقابل
تیمه��ای عربستانی به می��دان رفتند .نکته
عجیب این بو د که در این چن د سال تیمهای
همسای��ه ایران از جمله عراق و افغانستان به
خاطر نبو د امنی��ت در کشورشان ،بازیهای
خو د را در ایران برگزار میکردند! سال گذشته
فدراسیون فوتبال عراق با کمک کشورهایی
از جمل��ه عربستان و قط��ر موفق ش د فیفا را
متقاع�� د کن د که در این کش��ور امنیت کامل
برقرار است و مجوز میزبانی در تورنمنتهای
بی��ن المللی را بگیرد .فیف��ا در نهایت با این
درخواس��ت موافقت کر د و چن�� د ورزشگاه و
شهر برای میزبانی عراقیها از حریفانشان در
رقابتهای مختل��ف از جمله لیگ قهرمانان
آسیا معرف��ی شد .یکی از ای��ن ورزشگاهها،
استادیوم کربال بو د ک��ه امکانات استاندار د و
خوب��ی دار د و در نوع خو د در کشور عراق کم
نظیر است.
شانس مدال طال در پارالمپیک هستم

ملیپ��وش تیران��دازی ای��ران ک��ه سهمیه
پارالمپی��ک را در اختی��ار دار د ب��ا بیان اینکه
پای ثاب��ت م��دالآوری این رشت��ه در یک
ده��ه اخیر ب��وده ،گف��ت :ب��رای پارالمپیک
 ۲۰۲۰ه��م شانس مدال دارم اما هنوز برنامه
نداریم.س��اره جوانم��ردی در گفتگ��و با مهر
ب��ا یادآوری اینکه س��ال گذشته در مسابقات
قهرمانی جهان (کره جنوبی) به عنوان اولین
ایران��ی در رشته تیران��دازی صاحب سهمیه
پارالمپی��ک شد ،گفت :ای��ن دومین بار است
که من صاحب اولین سهمی��ه برای کاروان
پارالمپیک میشوم .این موضوع انگیزههایم
را بیشتر ک��ر د طوری که بع د از این رقابتها
و سهمیهای که داشتم ،توانستم در بازیهای
پارا آسیای��ی جاکارتا صاح��ب دو مدال طال
ش��وم .در مسابقات جهانی ام��ارات هم این
مدالها را تکرار کردم.وی در مور د چگونگی
پیگیری برنامههای تمرینی خو د تصریح کرد:
فدراسی��ون جانبازان و کمیته ملی پارالمپیک
هنوز برنامهای برای تمرینات تیم تیراندازی
ارائ��ه نکر دهان د اما من کماک��ان و همچون
ی��ک سال و نیم گذشته ب��ه صورت انفرادی
و غیرمتمرکز پیگیر تمریناتم در شیراز هستم
و خو د را برای مسابق��ات آتی آماده میکنم.
ب��ر اساس مجوزی که دارم فقط در اردوهای
متصل به اعزام ،ب��ه ترکیب اردونشینان تیم
ملی ملحق میشوم.

پانزده مسانتیمتر دیوار به دیوار باالک نو د وشش فرعی جنوبا :بطول بیست و یک متر
و پنجاه و پنج سانتیمتر به دیوار پالک نو د و پنج فرعی .غربا؛ بطول نوزده متر و پنجاه
سانتيمتر دیوار به دیوار پالک  ۹۸فرعی طبق سن د رهنی شماره  ۸۴۱۶۷دفتر خانه ۲۱
بهار در رهن بانک ملی قرار گرفته و طبق نظر کارش��ناس رسمی به مبلغ 000 /000
 1 / 700 /ریال ارزیابی ش��ده و بالک فوق یک باب منزل مسکونی نیمه اسکلت فلزی
قدیمی س��از با عرصه طبق س��ن د برابر با  382 / 45متر مربع در یک طبقه بانضمام
یک س��الن با کاربری انبار نگهداری سیب زمینی و یک طبقه مسکونی به متراژ حدو د
 ۱۳۵متر مربع و س��الن نگهداری سیب زمینی به متراژ  ۱۱۵متر مربع با نمای آجری
در مجموع اعیانی کلی به مس��احت  ۲۵۰متر مربع س��اختمان مسکونی شامل هال و
پذیرایی ،اتاق خواب ،س��رویس بهداشتی و آشپزخانه می باش د دارای انشعابات کامل
می باش��د ،پالکه فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز یک شنبه  1398 / ۰۴ / 3در محل اداره
ثبت اسنا د و امالک شهرستان بهار واقع در بهار میدان آزادگان -بلوار آیت اله بهاری
 خیابان فروردین از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ 1/ 700 / 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 انشعاب و یا
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مور د مزایده دارای آنها باش د و نیز بدهی های
مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
ش��ده یا نشده باش د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجو د مازاد ،وجوه
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازا د به برنده مزایده مستر د خواه د ش د و نیم
عش��ر و حق مزایده نقدا وصول می گر د د ضمنا چنانچه روز مزايده تعطیل رس��می
گر دد .مزایده روز اداری بع د از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواه د
شد .تاریخ انتشار 1398/3/1
اداره اجرای اسنا د رسمی شهرستان بهار

