فوتبال

مهدویکیا:

دوست ندارم از آکادمی کیا بازیکنی بیاید که مشکل اخالقی داشته باشد

ایران با ویلموتس در ردهبندی فیفا
« »۲۰شد

تیم ملی فوتبال کش��ورمان در اولین حضور
م��ارک ویلموتس روی نیمک��ت این تیم ،در
تازهترین ردهبندی فیفا یک پله صعود کرد .به
گزارش خبرگزاری تسنیم ،تازهترین ردهبندی
تیمهای ملی فوتبال جهان از سوی فدراسیون
جهانی فوتبال (فیفا) اعالم شد که بر این اساس
تیم ملی ایران در ردهبندی ماه ژوئن  2019با
یک پله صعود و با  1518امتیاز در رده بیستم
جهان قرار گرفت و در بین تیمهای آس��یایی
همچنان برترین تیم این ردهبندی است .تیم
ملی ایران که ب��ه تازگی مارک ویلموتس را
به عنوان س��رمربی جدید خود شناخت ،اخیراً
با این مربی بلژیکی در دیداری دوس��تانه به
برتری  5بر صفر مقابل سوریه دست یافت و
در ادامه در دیداری دوس��تانه دیگری در شهر
س��ئول مقابل کره جنوبی به تساوی یک بر
یک دس��ت یافت .تیمهای بلژیک ،فرانسه و
برزیل نیز به ترتیب در ردههای اول تا س��وم
این ردهبندی هستند و جایگاهشان دستخوش
تغییر نشده است.
شاهرودی و بختیاریزاده
از تیم امید جدا شدند

مدی��ر تیم مل��ی فوتب��ال امید گف��ت :رضا
شاهرودی و س��هراب بختیاریزاده خودشان
درخواس��ت کردند که در فضای جدیدی کار
کنند .به گ��زارش «عصر ایرانیان» به نقل از
س��ایت فدراس��یون فوتبال ،حمید استیلی در
مورد جدایی شاهرودی و بختیاریزاده گفت:
وظیفه خودم میدانم از زحمات و تالشهای
خالصانه رضا ش��اهرودی و سهراب بختیاری
زاده تقدیر و تش��کر کنم .من با این دو عزیز
در روزهای اخی��ر بهصورت مفصل صحبت
کردم .آنها با توجه به پیش��نهادهای صورت
گرفت��ه ،درخواس��ت دادند در فض��ای جدید
ب��ه فعالیت خود ادامه دهند ک��ه در نهایت با
درخواستشان موافقت کردیم .مدیر تیم ملی
فوتبال امید افزود :از طرف فدراسیون فوتبال و
همه اعضای تیم امید از زحمات این دو مربی
شایسته تش��کر میکنم .بدون شک ،رضا و
س��هراب همچنان در کنار تی��م امید خواهند
بود و امیدوارم همچون گذشته از تجارب آنها
بهرهمند شویم.
سیاوش یزدانی رسما
ً از سپاهان جدا شد

با اعالم رسمی باشگاه سپاهان ،سیاوش یزدانی
مدافع این تیم از جمع طالییپوشان اصفهان
جدا ش��د .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل
از س��ایت باشگاه سپاهان ،س��یاوش یزدانی
سال گذشته در جمع طالییپوشان اصفهان
حضور داشت و امروز به صورت رسمی از این
تیم جدا شد .باش��گاه سپاهان امروز با انتشار
اطالعیهای ضمن تش��کر از زحمات سیاوش
یزدانی در این تیم ،خبر از جدایی رسمی وی
داد .در بخشی از اطالعیه سپاهان آمده است:
با وجود مباحثی که در مورد جدایی س��یاوش
یزدانی ایجاد شد الزم است از این بازیکن به
خاطر دو سال حضور در سپاهان و تالشی که
برای اعتالی نام س��پاهان انجام داد قدردانی
کنیم .ضمن اینکه د ِر باش��گاه به روی همه
آنهایی که فکر میکنند امکان همکاری دارند
باز اس��ت .از طرف دیگر ش��رایط تیم فوتبال
سپاهان به خاطر حضور در سه دوره مسابقات
لیگ برتر ،جام حذفی و لیگ قهرمانان آس��یا
بسیار حساس است و در این مسیر به کمک
همه سپاهانیها نیاز داریم تا بتوانیم همچون
گذشته دل هواداران را شاد کنیم .گویا یزدانی
مذاکراتی با استقالل داش��ته و قرار است در
فصل آینده با پیراهن استقالل به میدان برود.
ویلموتس انتظار داشت در اروپا
مربیگری کند

مدیر برنامه م��ارک ویلموتس ناگفتههایی از
روند مذاکره فدراس��یون فوتبال ایران با این
مربی بلژیکی را بیان کرد و گفت :ویلموتس
ابتدا پیش��نهاد ایران را رد ک��رد ولی با اصرار،
مذاکرات از سر گرفته شد .به گزارش خبرنگار
مهر ،مارک ویلموتس خردادماه امسال بعد از
چند هفته مذاکره با فدراس��یون فوتبال ایران
س��رانجام هدایت تیم ملی کشورمان را قبول
ک��رد تا جایگزین کارلوس کی روش پرتغالی
شود .این انتقال توسط «آنتونیو پوفی» صورت
گرفته است و این فرد برای اولین بار سکوتش
را بعد از انتقال ویلموتس به ایران شکس��ت.
پوفی در این خصوص گفت :ویلموتس مدتی
قرارداد نداش��ت .یک کارگ��زار ایرانی با من
تم��اس گرفت و گفت برای تی��م ملی ایران
به دنبال یک مربی بزرگ هس��تیم .من هم
به س��رعت با ویلموتس تماس گرفتم و این
پیش��نهاد را با او در میان گذاشتم .ویلموتس
انتظار داش��ت یک تیم اروپایی به او پیشنهاد
بدهد و برای همین در مرحله اول پیش��نهاد
ای��ران را رد کرد .با اصرار فدراس��یون فوتبال
ای��ران ،ما مجدداً مذاکرات را از س��ر گرفتیم.
قانع کردن ویلموتس کار ساده ای نبود اما در
نهایت با چند شرط و خواسته ،این پیشنهاد را
پذیرفت و قرارداد سه ساله امضا شد.

مدیر آکادمی کیا با اش��اره به فعالیتهای
آکادمیاش گفت :دوست ندارم از آکادمی
کیا بازیکنی بیرون بیاید که بعدها مشکل
اخالقی داشته باش��د .به گزارش تسنیم،
مهدی مهدویکیا درباره حضور تیمهای

آکادم��یاش در تورنمنته��ای مختلف
اروپایی و بازدید از آکادمی لوبین لهستان
پی��ش از حضور در تورنمنت این آکادمی،
اظهار داشت :ما دوست داریم با تیمهای
آکادمیمان ب��ه همه جا بروی��م و بازی
کنیم .اینجا یکی از بهترین آکادمیهای
لهس��تان اس��ت و دوست داش��تیم اینجا
باش��یم تا بازی کنیم.وی در مورد کسب
تجرب��ه بازیکنان آکادم��یاش از حضور

در تورنمنته��ای اروپایی گفت :کس��ب
تجربه برای ما خیلی مهم اس��ت .خودم
اص� ً
لا با ای��ن ایده آکادمی کی��ا را ایجاد
کردم تا تجربیاتی را که در اروپا به دست
آوردم به نوجوانان کش��ورم انتقال بدهم.
از طرفی اکنون هم در باشگاه هامبورگ
بهعنوان مربی هس��تم و تجریباتی را که
در هامبورگ به دست میآورم به آکادمی
انتقال میدهم .سعی میکنم به بازیکنان

بفهمانم که فوتبال حرفهای چگونه است
و خودم هم گاهی با آنها تمرین میکنم،
صحبت میکن��م و تجربیات��م را به آنها
انتق��ال میدهم.مدیر آکادمی کیا و مربی
باش��گاه هامب��ورگ آلم��ان در خصوص
مقایس��ه فوتبال ایران و اروپا ،خاطرنشان
ک��رد :یک مقدار سیس��تم داخل ایران با
اروپا یا آلمان فرق دارد .ما امکانات آلمان
را نداریم ،اما از نظر تکنیکی بازیکنان ما

خیلی خوب هستند و استعدادهای زیادی
در ای��ران حضور دارند .ما این ش��انس را
داریم که استعدادها را از همه جای ایران
جم��ع کنیم.مهدویکیا افزود :در ایران و
آلمان ،فرهنگها بس��یار متفاوت است و
آلمانیها خیلی با نظم هستند که من هم
دوس��ت دارم این نظم و دیسیپلین آلمان
را وارد آکادمی کنم ،اما این مسئله زمان
میبرد.

محمدی :اهل شعار دادن نیستم

به موفقیت تیم ملی کشتی اعتقاد کامل دارم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت :یک مربی حرفهای
به خوبی میداند برای نتیجهگیری نیاز به زمان دارد من
هم حرفهای حرف زدم چون اهل ش��عار دادن نیس��تم.
غالمرض��ا محم��دی در گفتوگو با خبرنگار ورزش��ی
خبرگزاری فارس ،درباره انتقاداتی که به برگزاری انتخابی
تیم ملی میشود ،گفت :به انتخابی تیم ملی اعتقاد کامل
دارم اما باید ش��رایط فراهم باش��د و زمان کافی هم در
اختیار داش��ته باش��یم و اینکه موجودیت فنی در اوزان
دهگانه اجازه برگزاری یک رقابت جذاب را بدهد .در این
فرصت هم میخواهیم جوانگرایی کنیم ،هم رنکینگ
بگیریم و هم انتخابی برگزار کنیم که امکانپذیر نیست.
وی ادام��ه داد :تمام اینها نیاز به زمان دارد از طرفی در
کنار این ،مسابقات ،مسابقات داخلی زیادی را داشتهایم
از جمله قهرمانی کشور ،جام تختی و  ...که در چند وزن
تمام س��رمایههای کشتی حضور داشتند .در جامجهانی
ه��م تلفیقی از امیدها و بزرگس��االن را اع��زام کردیم.
مسابقات آس��یایی امیدها و بزرگساالن و جام ساساری
را هم داشتیم که به شناخت بیشتر و بهتر نفرات کمک
کرد .سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تصریح کرد :در برخی
اوزان که چند مدعی رقابت نزدیکتری داشتند تصمیم به
برگزاری انتخابی گرفتیم که به نظرم زمان مناسبی هم
دارد .در سنواتی گذشته هم انتخابی تیم ملی هم حدودا
در همین زمان برگزار میشود که بعد از آن حدود  80روز
برای آمادهسازی نفرات در اختیار داریم .در برخی اوزان
کشتیگیران آنقدر خوب ظاهر شدند که نمیتوانستیم از
آنها چشمپوشی کنیم .همین رقابت باعث افزایش شانس
کسب خوشرنگترین مدال میشود که خوشبختانه در
میانوزن به باال ش��رایط بهتری داریم و در سایر اوزان
هم باید تالش کنیم به ش��رایط مطلوب نزدیک شویم.

محمدی درباره رقابت یزدانی و قاسمپور در انتخابی تیم
ملی عنوان کرد :یزدانی یک اس��تثناء در کشتی ما است
که در جام دانکلوف هم محک خوبی خورد قاس��مپور
هم در این س��الها خیلی خوب کشتی گرفته و روند رو
به رشدی را طی کرده است .وی در خصوص دلیل عدم
حضور احمد بذری در انتخابی  86کیلوگرم گفت :در این
خصوص هم باید بگویم او در مسابقه رودررو با قاسمپور
با اختالف زیادی شکست خورد اما باز هم به وی میدان
دادیم .در بازیهای آس��یایی اروپا و جام ساساری اعزام
شد .برای اینکه سرمایهها را حفظ کنیم به تمام موجودیت
کش��تی آزاد و مدعیان جوان و باتجربه فرصت دادیم تا
انگیزهشان حفظ شود .در برخی اوزان به عنوان مثال 97

کیلوگرم  5کشتیگیر را به تورنمنتهای مختلف اعزام
کردیم .سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره انتقاداتی که
به عدم اعزام کشتیگیران به رویدادهای دارای رنکینگ
اتحادیه جهانی میش��ود،گفت :در برخ��ی اوزان مانند
 97 ،86و  125کیلوگ��رم ب��رای ما فرقی نمیکند کدام
کشتیگیر نماینده ایران باشد و در کجای جدول حضور
داش��ته باشد .در  4 ،3وزن هم با توجه به نتایجی که در
مسابقات جهانی به عنوان اصلیترین رویداد رنکینگدار
گرفته بودیم اص ً
ال نمیتوانستیم جزء  4نفر برتر باشیم.
پس چه اصراری وجود دارد کشتیگیرانمان را بیدلیل
خسته کنیم چرا که امتیازات اصلی را در مسابقات جهانی
از دس��ت داده بودیم .محمدی در خصوص اینکه گفته

میش��ود ش��اید برخیها نخواهند در انتخابی تیم ملی
ش��رکت کنند ،گفت :به هیچ عنوان ،البته برخی مواقع
شاید اتفاقات غیرقابل پیشبینی رخ دهد اما خوشبختانه
تمام بچهها خ��وب تمرین کردهاند و همه میدانند باید
شرکت کنند .البته تصمیم نهایی با کادر فنی است چون
ما باید پاسخگو باشیم .حضور در اردوی تیم ملی قبل از
انتخابی را هم اختیاری کردیم تا هر کشتیگیری تمایل
دارد شرکت کند .ش��رایط برگزاری در اوزان مختلف را
هم نزدیک مسابقه اعالم خواهیم کرد .وی در خصوص
انتقادات��ی که به صحبتهای او درباره آیندهنگری کادر
فنی و حواله دادن نتیجهگیری به المپیک  2024میشود،
گفت :یک مربی حرفهای اگر به کارش آگاه باشد ،آینده
را میبین��د م��ن هم حرف��های حرف زدم چ��ون برای
نتیجهگیری نیازمند زمان هستیم .نه اینکه در این فاصله
کوتاه شعار بدهیم .باید دید چه چیزی را تحویل گرفتیم
و چه چیزی میخواهیم .س��رمربی تیم ملی کشتی آزاد
افزود :کادر فنی آزاد و فرنگی از همه چیزشان گذشتند و
کنار کشتی قرار گرفتند چون عاشق کشتی هستند اگر
نمیآمدیم این  8 ،7ماه را هم از دست میدادیم .محمد
بنا عاش��ق کشتی است ما هم کش��تی را دوست داریم.
حاال که ش��رایط بهتر شده اس��ت به موفقیت این تیم
اعتقاد دارم و تمام تالشمان را انجام میدهیم بهترین
نتیجه را کسب کنیم .محمدی خاطرنشان کرد :کارمان
در مسابقات جهانی به خصوص برای کسب سهمیه در
برخی اوزان بسیار سخت است اما تالش میکنیم اتفاقی
که در مسابقات آسیایی رخ داد و بسیار خوب بود را ادامه
دهیم .امیدوارم اتفاقات خوبی برای کشتی آزاد و فرنگی
در مسابقات جهانی رخ دهد و نتیجه خوبی هم در کشتی
آزاد و هم در فرنگی کسب کنیم.

تابش :دنبال بستن تیم سپاهان هستم نه جمع آوری مدرک علیه پرسپولیس

دیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه جذب کاوه رضایی و بشار رسن را تایید و
تکذیب نمیکند ،گفت :دنبال جمع کردن تیم هستم نه اینکه علیه پرسپولیس
مدرک جمع آوری کنم.به گزارش خبرنگار مهر ،تیم فوتبال سپاهان اصفهان
بالفاصله پس از نایب قهرمانی در رقابتهای فصل گذش��ته لیگ برتر ،وارد
بازار نقل و انتقاالت تابس��تانی شد تا بازیکنان مدنظر امیر قلعه نویی را جذب
کند .مس��عود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان درباره خریدهای اخیر
این تیم ،جدایی سیاوش یزدانی و خالد شفیعی ،مذاکره با کاوه رضایی و بشار
رسن و پرونده شکایت از باشگاه پرسپولیس گفتگویی را انجام داد.
هر بازیکنی که قلعه نویی بخواهد میگیریم


مدیرعامل س��پاهان اصفهان درباره لیس��ت خرید این تیم و بازیکنانی که تا
به امروز جذب ش��دهاند گفت :ما بر اس��اس نظر کادر فنی بازیکن میگیریم.
دوستان لطف دارند با من درباره این موضوع مشورت میکنند و من هم نظرم
را میدهم اما نگاه کلی ام این اس��ت که هر آنچه کادر فنی میخواهد فراهم
کنی��م .آقای قلعه نوی��ی مربی بزرگ و کارنامه داری اس��ت .به همین خاطر
اطمینان و اعتماد کاملی به ایشان دارم و با هر بازیکنی در لیستش باشد وارد
مذاکره میشویم تا او را بگیریم.

دو ،سه بازیکن دیگر هم میخواهیم


تابش درباره روند جذب بازیکن در س��پاهان افزود :تمام مس��ائل را بررس��ی
میکنیم تا بخواهیم با یک بازیکن قرارداد ببندیم .االن هم دو س��ه بازیکن
دیگر میخواهیم که قرار است ظرف چند روز آینده با آنها مذاکراتمان را ادامه
دهیم تا بتوانیم خیلی زود لیس��ت بازیکنان مد نظر آقای قلعه نویی را تکمیل
کنیم و آنها را در اختیار کادر فنی قرار دهیم.
خالد شفیعی میرود؛ سیاوش هم که رفته است


تابش درباره جدایی خالد ش��فیعی از جمع زردپوش��ان اصفهانی گفت :او قرار
بود نیم فصل از تیم جدا ش��ود اما این اتفاق نیفتاد .فکر میکنم ش��فیعی این
بار میرود و فصل آینده در س��پاهان حضور نخواهد داشت .وی درباره جدایی
س��یاوش یزدانی از س��پاهان افزود :درباره این بازیکن موضوع فرق میکند.
تمایل داش��تیم قرارداد یزدانی را تمدید کنیم .به خاطر یکس��ری مسائل که
درس��ت نیس��ت بگویم ،این اتفاق رخ نداد .در تهران هم با این بازیکن جلسه
گذاش��تیم .یزدانی دوست داشت درباره بحث رفتن به خارج از کشور اتفاقاتی
در قراردادش بیافتد که به هر دلیلی به توافق نرسیدیم و یزدانی به طور قطع
از سپاهان جدا شد.

آگهی فقدان س��ند مالکیت آقای حسن نعمتی کشتلی وکیل زهرا طهماسب پور
گریودهی برابر وکالت نامه شماره  6632مورخ  86/3/3دفترخانه  146بابل با
ارائه استشهاد محلی مصدق طی درخواست شماره 139821710004009910
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک
 18فرعی از  9الی  11از  12اصلی بش��ماره سریال  060906بخش یک شرق
حوزه ثبتی شهرس��تان بابل که در دفتر جلد  160صفحه  28ثبت گردیده و در
اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه
و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و
یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره
مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
توضیحات :برابر س��ند رهنی شماره  6330مورخ  86/3/3دفترخانه  146بابل
در رن بانک مسکن قرار دارد .م الف  98/100/8019تاریخ چاپ98/3/25 :
شهرام خسروی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل
آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اس��ناد و امالک بابل در تعقیب آگهی
نوبتی اصالحی  3ماهه س��وم سال  1347طبق ماده  14قانون ثبت و ماده 59
آیین نام��ه اجرایی قانون ثبت تحدید حدود امالک ذی��ل در تاریخ مقرر انجام
نپذیرفتل��ذا مجددا در تاریخ جدید آگهی م��ی گردد .اداره اوقاف و امور خیریه
شهرس��تان بابل و علی آقالری به عنوان متولی موقوفه حاج علی بزاز نس��بت
به شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین موقوفه پ�لاک  3624/80اصلی واقع در
اوش��یب روز دوش��نبه  98/4/15لذا مطابق ماده  14قان��ون ثبت به صاحبان
امالک مجاورین شماره های فوق الذکر بموجب این آگهی اعالمن می شود که
در روز نامبرده باال در محل ملک حضور بهم رسانند چنانچه چنانچه هری ک
از صاحبان امالک یا نمایده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباش��ند
مطابق ماده  15قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین
تحدید خواهد شد .هر نوع اعتراض نسبت به پالک فوق الذکر باید کتبا به اداره
ثبت محل تسلیم شده و معترض در اجرای ماده  87آیین نامه اصالحی قانون
ثبت باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مرجع ذیصالح

بازیکنان فوقالعاده ای جذب کردیم


مدیرعامل سپاهان در ادامه صحبتهایش بار دیگر به خریدهای سپاهان اشاره
کرد و گفت :پس از جدایی قطعی س��یاوش یزدانی بازیکن مدنظر آقای قلعه
نویی را هم گرفتیم .ولیسانی سابقه بازی در لیگ برتر و سن و سال مناسبی
دارد تا بتواند ارزشهای خود را برای س��پاهان نشان دهد .بازیکنان فوقالعاده
خوبی مثل او و محمدرضا حس��ینی را جذب کردیم و فکر میکنم نکته مهم
هم این بود که توانستیم تقریب ًا در کنار جذب آنها بازیکنان کلیدی تیم را نیز
حفظ کنیم.
جذب کاوه رضایی و بشار رسن را نه تأیید میکنم نه تکذیب


تابش درباره صحبتهای صورت گرفته در خصوص جذب کاوه رضایی و بشار
رسن تاکید کرد :صحبتهایی در این باره میشود اما من نه تأیید میکنم نه
تکذیب .هر وقت توافق نهایی صورت بگیرد آن را منتشر میکنیم.وی درباره
حضور چند بازیکن در لیست مازاد نیز افزود :این کلمه را دوست ندارم .بازیکن
زحمت میکش��د و درست نیست بگوییم او در لیست مازاد قرار گرفته است.
ب��رای ادامه همکاری باید توافق��ات صورت بگیرد .گاهی این اتفاق میافتد و
گاهی هم مجبوریم خداحافظی کنیم.

قضایی تقدی��م نماید در غیر این صورت متقاضی یا قائم مقام قانونی وی می
توان��د به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت اخذ و به اداره ثبت
اسناد محل تسلیم نماید .م الف  98/100/8028تاریخ انتشار :شنبه 98/3/25
شهرام خسروی -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل
آگهی فقدان سند مالکیت نظر بر اینکه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
واحد  4طبقه  3بش��ماره  20320فرعی مجزی ش��ده از پ�لاک  578فرعی از
 7561اصلی واقع در بخش دو اردبیل که س��ند مالکیت الکترونیکی بش��ماره
 139720303001008575و بشماره چاپی  96 – 877831ب بنام آقای فرزین
دهقان فرزند علی بشماره شناسنامه  5705صادره گرمی ثبت و صادر گردیده
است ،سپس برابر درخواست وارده بشماره  5650مورخه  98 / 03 / 11اعالم
داش��ته که سند مالکیت به پالک ثبتی فوق الذکر بعلت اسباب کشی مفقود شده
اس��ت ،تقاضای سند مالکیت المثنی را نموده اس��ت ،لذا مراتب طبق بخشنامه
شماره  98 / 03 / 18 – 139880003144000164به دفاتر اسناد رسمی حوزه
تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده  120اصالحی قانون ثبت موضوع
یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هرکس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند
معامله بنام خود داش��ته باش��ند ،ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار این
آگهی دالیل قانونی و یا اصل س��ند مالکیت را با اخذ رس��ید تس��لیم این اداره
نمایند .بدیهی اس��ت پس از انقضای مدت مقرره طی تش��ریفات قانونی س��ند
مالکیت المثنی بنام آقای فرزین دهقان صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه
از درجه اعتبار س��اقط خواهد ش��د .وپالک مرقوم برابر س��ند شماره 8269
مورخه  96 / 05 / 07دفترخانه  82اردبیل نزد بانک مسکن شعبه بسیج اردبیل
در رهن می باش��د .تاریخ انتشار  - 98 / 03 / 25بهرام حیدری – رئیس ثبت
منطقه یک اردبیل
آگهی فقدان س��ند مالکیت آقای حسن نعمتی کشتلی وکیل زهرا طهماسب پور
گریودهی برابر وکالت نامه شماره  6632مورخ  86/3/3دفترخانه  146بابل با
ارائه استشهاد محلی مصدق طی درخواست شماره 139821710004009910
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک
 18فرعی از  9الی  11از  12اصلی بش��ماره سریال  060906بخش یک شرق
حوزه ثبتی شهرس��تان بابل که در دفتر جلد  160صفحه  28ثبت گردیده و در
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اخبار
شکست عابدینی در نیمهنهایی؛ کاپیتان
برنزی شد

مجتبی عابدینی در نیمه نهایی شمشیربازی
سابر قهرمانی آسیا شکست خورد و مدال برنز
مشترک را کسب کرد.به گزارش آنا ،در ادامه
رقابتهای اسلحه سابر در مسابقات قهرمانی
آس��یا به میزبانی توکیو ،مجتبی عابدینی در
مرحله نیمهنهایی براب��ر حریفی از چین قرار
گرفت.عابدینی این ب��ازی را با نتیجه  ۱۵بر
 ۱۰شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.
کاپیت��ان تیم ملی شمش��یربازی کش��ومان
توانست مدال برنز مشترک را به دست آورد.
احتمال عدم بازگشت پاتوسی به
استقالل به خاطر وینفرد شفر

ک سایت آفریقایی ضمن انعکاس صحبتهای
مدیرعامل باشگاه استقالل درباره آیاندا پاتوسی،
از ب��ی میلی ای��ن بازیکن برای بازگش��ت به
خاطر وینفرد شفر خبر داد.به گزارش خبرنگار
مهر ،همزمان با اعالم نام آندره اس��تراماچونی
به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل،
امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل
به سئوالی درباره وضعیت آیاندا پاتوسی بازیکن
آفریقایی که از اس��تقالل اع�لام جدایی کرده
است ،پاسخ داد.سایت « »Kickoffآفریقای
جنوبی ضمن انعکاس صحبت های مدیرعامل
استقالل ،به تش��ریح آخرین وضعیت پاتوسی
پرداخت.این سایت نوش��ت« :با اعالم باشگاه
اس��تقالل مبنی بر آمادگی برای ارائه پیشنهاد
رسمی ،رقابت برای جذب آیاندا پاتوسی برای
فصل  ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹در تیم های بین المللی
باال گرفت .پاتوسی  ۲۶ساله از حضور  ۶ماهه
و قرضی در تیم بزرگ ایران لذت برد؛ بازیکنی
که گفته می شود تیم هایی از عربستان سعودی
و امارات هم به جذبش عالقه دارند.با مشکالت
مالی که باشگاه استقالل با آن دست به گریبان
است ،این باشگاه در جذب دائمی پاتوسی تردید
داشت اما بعد از اعالم نام آندره استراماچونی به
عنوان سرمربی جدید استقالل ،لحن این باشگاه
برای امضای قرارداد با پاتوسی تغییر کرده است.
امیرحسین فتحی مدیر تیم استقالل به صورت
رس��می اعالم کرد که آماده فع��ال کردن بند
پاتوس��ی و توافق با باشگاه کیپ تاون است».
س��ایت  Kickoffدر ادام��ه به نقل از فتحی
آورده است« :قبال درباره پاتوسی صحبت کرده
ام .مبلغ قرارداد پاتوسی باید پرداخت شود و با
باشگاه کیپ تاون مذاکره خواهیم کرد .با سه،
چهار بازیک��ن دیگر هم صحبت کرده ایم که
قراردادش��ان نهایی نشده اس��ت .در روزهای
آینده همه چیز را اعالم می کنیم».این سایت
آفریقایی در پایان به نقش پررنگ وینفرد شفر
در احتمال عدم بازگش��ت پاتوسی اشاره کرده
است« :باوجود اینکه استقالل بند فعال کردن
قرارداد دائمی پاتوس��ی را نگه داشته است ،اما
خروج وینفرد ش��فر از اس��تقالل ک��ه بازیکن
آفریقایی (پاتوسی) ارتباط نزدیکی با او داشت،
می تواند عامل مهم��ی در اکراه و عدم تمایل
پاتوسی برای بازگشت (به استقالل) باشد».

اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه
و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و
یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره
مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
توضیحات :برابر س��ند رهنی شماره  6330مورخ  86/3/3دفترخانه  146بابل
در رن بانک مسکن قرار دارد .م الف  98/100/8019تاریخ چاپ98/3/25 :
شهرام خسروی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل
آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اس��ناد و امالک بابل در تعقیب آگهی
نوبتی اصالحی  3ماهه س��وم سال  1347طبق ماده  14قانون ثبت و ماده 59
آیین نام��ه اجرایی قانون ثبت تحدید حدود امالک ذی��ل در تاریخ مقرر انجام
نپذیرفتل��ذا مجددا در تاریخ جدید آگهی م��ی گردد .اداره اوقاف و امور خیریه
شهرس��تان بابل و علی آقالری به عنوان متولی موقوفه حاج علی بزاز نس��بت
به شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین موقوفه پ�لاک  3624/80اصلی واقع در
اوش��یب روز دوش��نبه  98/4/15لذا مطابق ماده  14قان��ون ثبت به صاحبان
امالک مجاورین شماره های فوق الذکر بموجب این آگهی اعالمن می شود که
در روز نامبرده باال در محل ملک حضور بهم رسانند چنانچه چنانچه هری ک
از صاحبان امالک یا نمایده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباش��ند
مطابق ماده  15قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین
تحدید خواهد شد .هر نوع اعتراض نسبت به پالک فوق الذکر باید کتبا به اداره
ثبت محل تسلیم شده و معترض در اجرای ماده  87آیین نامه اصالحی قانون
ثبت باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مرجع ذیصالح
قضایی تقدی��م نماید در غیر این صورت متقاضی یا قائم مقام قانونی وی می
توان��د به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت اخذ و به اداره ثبت
اسناد محل تسلیم نماید .م الف 98/100/8028
تاریخ انتشار :شنبه 98/3/25
شهرام خسروی -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

