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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

ورزشی

درخواست ورود نهادهای اطالعاتی و قضایی به فوتبال

دایی :کثیفکاریها را پاک کنید!

س��رمربی س��ایپا با اش��اره به برخی ناهنجاریها
در فوتب��ال ایران از نهاده��ای اطالعاتی و قضایی
خواست که به فوتبال ورود کنند.به گزارش ایسنا،
علی دایی افزود :ما هیچ وقت نشده به آقای برانکو
توهین��ی انجام بدهیم .او کار بزرگ��ی انجام داد و
در دو س��ال پرس��پولیس را به قهرمانی رساند .اما
بع��د از بازی تیم ما برابر پرس��پولیس از مصاحبه
گرفته میشود و موجب میگردد تا چنین حواشی
به وجود آید .محمد دایی مگر دروغ گفته که یک
بازیکن پرس��پولیس اندازه کل تیم من هزینهاش
است؟ میتوانیم این را ثابت کنیم .این هم ایرادی

ندارد هر تیمی پول داش��ته باشد هزینه میکند.
خیلی وقت اس��ت که ب��ازی تیمهایی که طرفدار
ندارند و پول ندارن��د ،جلوی تیمهایی که طرفدار
و پ��ول دارن��د نابرابری به حس��اب میآید اما من
تقاض��ا دارم که کمیته اخالق  ،قوه قضائیه ،وزارت
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه به ورزش ما ورود
کند و از من هم ش��روع کنند که پولهایی که به
حس��اب من و نزدیکان من ریخته میشود از کجا
ریخته میش��ود .ما از چیزی نمیترسیم .بیایند از
من ش��روع کنند و بعد س��راغ مسائل دیگر بروند.
برگردند به س��ال  ۸۹و ماجرای میلیاردی شرکت

پیشکسوتان و بحث روغن نباتی را رسیدگی کنند
ک��ه چه اتفاقاتی در آن دوره افتاده اس��ت .مبحث
بلیتفروش��ی و تبلیغات محیطی را بررسی کنند.
من از خدایم اس��ت که این ارگانها وارد ش��وند و
کثیفکاریه��ا را از فوتبال دور کنند.او افزود :من
با تمام احترامی که برای پیشکسوتان پرسپولیس
قائلم بای��د بگویم که ببینید چه چیزهایی گفتند
که در ش��أن یک پرسپولیسی نیس��ت .سرمربی
سایپا گفت :یکی از سایتهای منتسب به باشگاه
پرسپولیس گفت که این تیم  ۳۵۰میلیون تومان
ب��ه من داده اس��ت .از همان اول قب��ل بازی برابر

پرس��پولیس چنین کارهای��ی را انجام میدهند و
چنین انگهای��ی را میزنند .بعد باید بگویم ما از

پرس��پولیس طلبی نداریم .ما با پرسپولیس توافق
کردیم که تس��ویه حس��اب مالی دو سالی که در

پرسپولیس بودم انجام ش��ود .از آنجا بحث تبانی
را مط��رح کردند و هم��ه کار کردند ولی ما عادت
نداریم س��اکت بمانیم .اگر س��اکت میماندم االن
نصف تهران برای من بود .از بچگی س��الم زندگی
کردی��م و میخواهیم در آینده هم س��الم بمانیم.
عل��ی دایی ادامه داد :همه ما اش��تباه داریم و آدم
باید اش��تباهش را قبول کند ن��ه اینکه حرفش را
پس بگیرد .این مسائل را کسانی دیگر دارند دامن
میزنند .اگر شماها دامن نزنید ،این کثافتکاریها
راحتت��ر رو میآی��د .م��ا م��ردم را میخواهیم با
چیزهای دیگر فری��ب دهیم .اما من نمیفهم این
آدمهایی که مصاحبه میکنند مگر میتوانند بدون
اجازه باشگاه صحبت کنند؟ حتماً باشگاه اگر اجازه
داده ،دس��تش درد نکند .ما بیدی نیس��تیم که با
این بادها بلرزیم .وی درادامه افزود :یکی از وظایف
کمیته اخالق و کمیته انضباطی این است که جو
ورزشگاه را کنترل کند .ما پوستمان خیلی از اینها
کلفتتر است .ما کار خودمان را انجام میدهیم.

آگهی مزایده استانی امالک مازاد بانک ملی ایران
اداره امور شعب استان یزد(مزایده)98/1

بانک ملی ایران -اداره امور ش��عب استان یزد در نظر دارد،
قسمتی از امالک مازاد خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده،
در وضعیت موجود و به صورت نقدی ،نقد و اقساط ،بدون
متصرف و متصرف دار (باشرایط مختلف) به فروش برساند.
متقاضیان میتوانند برای کس��ب اطالعات بیشتر ،بازدید از
امالک ،دریافت اس��ناد مزایده ( برگههای ش��رایط شرکت
در مزایده) و تس��لیم پیش��نهادات خود ازساعت  7:30روز
پنجش��نبه مورخ  1398/01/29تا ساعت  13:30روزشنبه
مورخ1398/02/07به سایت بانک ملی ایران،www.bmi.ir
ش��عب بانک ویا به محل این اداره ام��ور واقع در یزد -بلوار
جمه��وری اس�لامی–«بانک ملی ایران» اداره امور ش��عب
اس��تان یزد – دایره س��اختمان و امالک مراجع��ه نمایند.
شماره تلفن  35221658-61داخلی  283و 35246270
نیز جهت تماس اعالم میگردد.
توضیحات:
 -1بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات در
هر مرحلهای مختار است.
 -2پیشنهادات فاقد س��پرده یا دارای سپرده کمتر از میزان
مقرر ،مخدوش ،مبهم و مشروط مردود است.
 -3رعایت کلیه موارد مندرج در برگههای مزایده الزامی است.
 -4سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل (%5پنج درصد)
قیمت پایه مزای��ده که متقاضیان در بانک تودیع مینمایند،
باید بصورت ی��ک فقره چک تضمین ش��ده(حتی االمکان)
بانک ملی ایران در وجه اداره امورش��عب اس��تان یزد واریز و
به همراه پاکتهای مربوط به برگه ش��رایط شرکت در مزایده
تحویل دهند.
 -5ش��رکت کنندگان در مزایده پس از اخذ اس��ناد مزایده،

آنها را دقیقا” تکمیل و براس��اس برگههای شرایط شرکت در
مزایده به همراه تصویر چک تضمین شده بابت سپرده شرکت
در مزایده درون پاکتهای س��فید پستی بدون آرم یا نشانه
مجزا (پاکت الف) و اسناد وبرگ پیشنهاد قیمت نیز در پاکت
مجزای دیگر(پاکت ب) قرار داده ،پاکتهای الک و مهر شده
را به همراه اصل چک مذکور تسلیم اداره امور شعب نمایند.
 -6اصل چک مذکور تا زمان ابالغ مصوبه فروش از اداره کل
مهندس��ی و امالک(طبق ضوابط) نزد اداره امور شعب و زیر
کلید نگهداری شود.
 -7ش��خص یا اشخاصی که در مزایده برنده شناخته شدهاند
درص��ورت انصراف ویا عدم انجام تعهدات بش��رح مندرج در
برگ ش��رایط مزایده بانک سپرده شرکت در مزایده تودیعی
ایش��ان ( %5از قیمت پایه مزایده) بدون هیچگونه تشریفاتی
راسا به نفع بانک ضبط و برداشت میشود.
 -8کلیه پاکتهای حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک
در ساعت  9صبح روزیکشنبه مورخ98/02/08درمحل سا لن
جلس��ات بانک ملی -اداره امور شعب استان یزد واقع دریزد
بلوار جمهوری اس�لامی بازگش��ائی خواهد ش��د .و شرکتکنندگان در مزایده میتوانند درموعد یاد شده با ارائه کارت
شناسایی درجلسه مذکور شرکت نمایند.
 -9امالک دارای متصرف با اعطاء وکالت از سوی بانک واگذار
میگردد .و تقبل کلیه هزینههای مربوط به اخذ استعالمات
مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال،دارائی ،تامین اجتماعی ،رفع
تصرف و سایر موارد بر عهده خریدارمی باشد( .هزینه تنظیم
وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود).
 -10ب��رای کلیه ام�لاک و اموال ،بازدید الزامی اس��ت و در
وضعیت موجودبا مساحتهای تقریبی اعالمی واگذار میگردد

و ب��رای امالک متصرف دار ،وفق ش��رایط من��درج در برگ
مزایده ،تخلیه ملک برعهده خریدار است.
 -11درامالک دارای س��رقفلی ،هزین��ه جلب رضایت مالک
جهت تغییر ش��غل و در صورت ل��زوم تغییر کاربری برعهده
خریدار است.
 -12تعدادی از امالک ،درصورت عدم مراجعه متقاضی خرید
درمزایده از طریق مذاکره نیز واگذار میگردد.
 -13امالک��ی که به صورت نقد و اقس��اط واگذار میش��ود
ق��رارداد منعقده به روش اجاره به ش��رط تملیک در امالک
تملیکی میباش��د.ودرامالک س��رقفلی یاحق کسب وپیشه
ب��ه ص��ورت صلح حق��وق اقس��اطی خواهدبودک��ه به یکی
ازط��رق ذیل ص��ورت میپذی��رد :ال��ف) انعقادقراردادعادی
صل��ح حقوق اقس��اطی (بدون نیازب��ه ارائه وثیق��ه ) مطابق
نمون��ه قراردادپیوس��ت ش��رایط مزای��ده ب) "عقدصل��ح
اقس��اطی "ب��ه ص��ورت رس��می بااخذوثیق��ه موردپذیرش
بان��ک به میزان مانده بخش اقس��اطی ثمن معامله و س��ود
متعلقه آن.

 -14هزین��ه آگهی و کارشناس��ی بر عهده خریدار اس��ت و
مشارالیه میبایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل
از انعقاد قرارداد نقدا ً در وجه بانک واریز نماید.
 -15متقاضی��ان خرید میبایس��ت مبل��غ 000ر 200ریال
ب��رای در اختی��ار گرفتن اس��ناد مزایده باب��ت هر ملک به
حس��اب ش��ماره 0112132585009اداره کل مدیری��ت
وفروش اموال تملیکی مازاد (قابل واریزدرکلیه شعب بانک
ملی) واریز و اصل رس��ید را همراه برگههای تکمیل ش��ده
تحویل نمایند.
 -16فروش امالک به صورت نقدواقس��اط براس��اس جدول
اعالم شده ذیل صورت خواهدپذیرفت که خریدارمی بایست
در پیشنهادات خود صراحتااشاره به مدت ونرخ سود موردنظر
اشاره نماید.
 -17بطور کلی پیشنهادهای خرید نقدی با رعایت تخفیفات
قید شده در آگهی نسبت به پیشنهادهای خرید اقساطی در
اولویت میباشد.
 -18در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران به طور مساوی

باش��د ،اولویت فروش با ش��رایط نقدی و سپس پرداخت در
مدت زمان کمتر اس��ت .در صورت شرایط یکسان پرداخت،
برنده از طریق استقراع مشخص میگردد.
 -19بان��ک در هر مرحلهای از مزایده حق ابطال یا اعالم عام
تغییر شرایط مورد نظر خود را دارد.
 -20کلیه امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال
اجرایی صادر ش��ده واگذار میگردن��د و در صورتیکه نیاز به
اصالحات ثبتی اعم از ادغام ،تفکیک ،افراز ،تجمیع ،دریافت
س��ند ،رفع مغایرت و غیره داشته باش��د ،به عهده و هزینه
خریدار میباشد و بانک هیچگونه هزینهای از این بابت پرداخت
نمینمای��د و هرگونه مس��ئولیتی را در این خصوص از خود
سلب مینماید.
 -21فروش کلیه امالک با وضعیت موجود میباشد.
 -22بازدید از کلیه امالک الزامی است.
 -23اعیان براساس نظریه کارشناس میباشد.
 -24نح��وه ف��روش ام�لاک مازادبان��ک ب��ه ش��رح ذی��ل
اعالم میگردد:

بانک ملی ایران-اداره امور شعب استان یزد

