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سرویس ورزشی-
نخستین باخت پرسپولیس در لیگ برتر پس از 16 

هفته برابر فوالد خوزستان رقم خورد
هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال از روز یکشنبه با برگزاری 
5 بازی آغاز شــد که در مهم ترین مســابقه تیم پرسپولیس 
صدرنشین این مســابقات برابر فوالد در اهواز شکست خورد 
تا نخستین باخت شــاگردان برانکو در لیگ برتر رقم بخورد. 
مهدی زبیدی و پریرا )پنالتی( دو گل فوالد را در این بازی به 
ثمر رساندند. کمال کامیابی نیا نیز تک گل پرسپولیس را در 

دقیقه ۸5 وارد دروازه فوالد کرد. 
با این نتیجه رکورد شکست نخوردن های پرسپولیس در 
لیگ هجدهم شکسته شد و از طرفی رکورد شکست ناپذیری 
لیگ برتر که به نام پرســپولیس با شانزده بازی بدون باخت 
با هدایت افشــین قطبی بود هم کماکان حفظ شــد و برانکو 
نتوانست رکورد شانزده بازی بدون باخت را به ۱۷ بازی بدون 

شکست تبدیل کند. 
در شــرایطی که بــازی با تاخیــری ۱5 دقیقه ای برگزار 
شــد، فوالدی ها در دقایق ابتدایی برتری خود را نســبت به 
پرسپولیس نشان دادند و در چند مرحله روی دروازه بیرانوند 

خطرناک ظاهر شدند.
پرسپولیس اما در این بازی با سود بردن از نفرات تکنیکی 
خود در خط میانی به دنبال این بود تا روی دروازه ســاالری 
خطرساز ظاهر شود و در چند صحنه نیز ترابی که اولین بازی 
خود را در این تیم پشــت ســر می گذاشت موقعیت مناسبی 
شکل داد.بعد از مردود شدن گل آفساید فوالد خوزستان، این 
تیم بار دیگر به حمالت خود روی دروازه پرســپولیس اضافه 
کرد و روی یک ضربه کرنر و با  اشتباه عجیب بیرانوند صاحب 

موقعیت گل شدند و از حریف پیش افتادند.
در حالی که به نظر می رســید بــازی با همین نتیجه در 
نیمه اول خاتمه یابد، یک توپ پشــت مدافعان پرسپولیس و 
ســرنگون شدن میرزایی باعث شــد تا داور یک ضربه پنالتی 

برای فوالد اعالم کند و پریرا نتیجه را دو بر صفر کند.
پرســپولیس در نیمه دوم نمایش بهتــری از خود به جا 
گذاشــت و بارها روی دروازه فوالد خطرساز شد اما در نهایت 

تنها یک بار توسط کمال کامیابی نیا موفق به گشودن دروازه 
ساالری شد و در نهایت بازی را با شکست پایان داد.

برانکــو در نیمه دوم مهدی ترابی و ســروش رفیعی را 
از زمین خارج کرد و با ســود بردن از بودیمیر، عالیشــاه و 
بشار رسن به دنبال دستیابی به گل بود که تدابیرش نتیجه 
بخش نبود.بودیمیر اما از زمان حضور در زمین بارها برای هم 
تیمی هایش موقعیت سازی کرد و بشار رسن نیز به دنبال این 
بود تا شــرایط را در خط میانی به ســود تیمش در بیاورد و 

عالیشاه نیز یک فرصت مناسب گلزنی را از دست داد.
شاگردان برانکو با این باخت به روند شکست ناپذیری تیم 
خــود در ۱6 بازی اخیر پایان دادند و این در حالی بود آنها با 
هدایت برانکو نیز طی این سال ها مقابل حریف جنوبی شکست 

نخورده بودند اما این بار فوالد معادالت آنها را برهم زد.
بازگشت سپاهان به صدر جدول رده بندی

در دیگر بازی روز یکشنبه، پدیده با یک گل برابر استقالل 
خوزستان به برتری رسید. محمدمهدی مهدی خانی در دقیقه 
۱۹ با عبور از بین مدافعان استقالل خوزستان، تک گل بازی 

را به ثمر رساند. نیمه اول مسابقه با حمالت پرشمار شاگردان 
گل محمدی دنبال شــد. در نیمه دوم از فشــار پدیده کمی 
کاسته شد اما استقالل خوزستان هم نتوانست فشاری به تیم 

پدیده برای جبران نتیجه وارد کند.
در تبریز هم تیم ماشین ســازی با یک گل از سد صنعت 
نفت آبــادان عبور کرد. احمدرضا زنده روح در دقیقه ۴6 برای 
ماشین سازی گلزنی کرد. نیمه اول این مسابقه با حمالت زیاد 
دو تیم دنبال شــد و هر دو طــرف موقعیت هایی برای گلزنی 

خلق کردند. 
در این نیمه هم هر دو تیم موقعیت های خوبی برای گلزنی 
داشــتند اما بازی با همان نتیجه یک بر صفر به پایان رسید. 
در اصفهان، تیم ســپاهان موفق شــد با پیروزی سه بر صفر 
مقابل سپیدرود به صدر جدول رده بندی بازگردد. در این بازی 
ابتدا در دقیقه ۴۷ علی قربانی روی اشتباه دروازه بان سپیدرود 
توانســت گل نخست سپاهان را به ثمر برساند. ۱۰ دقیقه بعد 
نیز مهرداد محمدی که در نیمه دوم به جای محسن مسلمان 
به زمین آمده بود، با شــوتی دقیق از پشــت محوطه جریمه، 

ســپاهان را با دو گل پیش انداخت. گل ســوم طالیی پوشان 
نیز در دقیقه ۸۷ توســط کی روش استنلی روی پاس کومان 
به ثمر رسید. در قائمشــهر، جدال نساجی و تراکتورسازی با 
تساوی یک - یک به پایان رسید. نیمه اول این مسابقه تقریباً 
پایاپای بود اما موقعیت های تراکتورسازی بیشتر بود. در دقیقه 
۱۷ پاس یوگیتا در محوطه جریمه نساجی با  اشتباه جورجی 
گولســیانی وارد دروازه نساجی شد. در نیمه دوم هم بازی به 
همان شکل دنبال شد تا اینکه در دقیقه ۷۳ رحمان جعفری از 
 اشتباه مدافعین تراکتورسازی استفاده کرد و دروازه را باز کرد. 
برنامه ادامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال به 
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لیگ برتر فوتبال در ایستگاه هفدهم

نخستین باخت پرسپولیس درلیگ برتر برابر فوالد رقم خورد
سپاهان به صدر جدول رده بندی بازگشت

* مهران بهنام فر پس از پیشنهاد سرپرست فدراسیون مجدداً هدایت تیم های 
ملی جوانان و امید کاراته را بر عهده گرفت. 

* طی حکمی از سوی رئیس  فدراســیون بوکس همایون اردالن به 
عنوان سرپرست تیم ملی بزرگساالن بوکس انتخاب شد. 

* احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان 
از افتتاح بیش از ۷۰۰ طرح و پروژه ورزشــی در کشور همزمان با دهه مبارک 

فجر امسال خبر داد. 
*تیم ملی بســکتبال اردن برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم 
ملی بسکتبال بزرگساالن ایران در روزهای 23 و 25 بهمن ماه صبح 
امروز )یکشــنبه( 21 بهمن 1297 وارد تهران شد.تیم ملی بسکتبال 
ایران در جریان پنجره ششم مســابقات انتخابی جام جهانی 2۰19 
 چین روزهای دوم و پنجم اسفند ماه میزبان تیم های ژاپن و استرالیا 

است.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید قاسم آیگانی 
چه کسی کربالی حسین را دوباره زنده کرد؟

شهید قاسم آیگانی در سال ۱۳۳۴ در روستای 
آیگانــی از توابع شهرســتان کرج دیــده به جهان 
گشود، او در زمان اوج گیری انقالب همگام با سایر 
مردم مبارز که از ظلم وجود دســتگاه ستم شاهی 
به ســتوه آمده بودند به پا خاست و لحظه ای او از 
تالش باز نایستاد و در اکثر راهپیمایی ها و تظاهرات 
شرکت داشت و تمام نیروی خود را وقف خدمت به 

انقالب می کرد و پس از پیروزی انقالب به عضویت بسیج در آمد و با منافقین 
مبارزه نمود.  او با شروع جنگ به عنوان سرباز به مدت شش ماه در جبهه های 
جنگ حق علیه باطل خدمت نمود و سپس در بسیج آیگان و انجمن اسالمی 
فعالیت های چشمگیری داشت و در جریان جنگ بسیاری از یارانش را از دست 
داد. خود نیز ســرانجام در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳6۴ در عملیات 

والفجر ۸ در فاو به درجه رفیع شهادت نائل گردید و به لقاءاهلل پیوست.
قسمتی از دست نوشته شهید

چه کســی کربالی حســین را دوباره زنده کرد و چه کســی به چشــم 
بی نورمان نور بخشــید؟ چه کســی ما را از خواب غفلت بیدار کرد؟ چه کسی 
اسالم را دوباره زنده کرد تا اینکه آن اسالم واقعی مردم را به راه راست هدایت 
کند، همین امام است خمینی بت شکن بود که تمام بت ها را شکست و آن راه 

بت شکستن را به ما آموخت...
هم اکنون در بیابان های خوزســتان، بســیجیان دریادل با حضور خود در 
اردوگاه ها که پرعشــق و اخالص به اسالم و ائمه معصومین می باشد فداکاری 
می کنند از تمام قشر مردم حزب اهلل در صحنه حضور دارند اگر کسی می خواهد 
بفهمد که حزب اهلل یعنی چه و چه کســی حزب اللهی می باشــد، می تواند در 

بیابان گرم و خونین خوزستان بیاید و مشاهده کند.

حدیث دشت عشق

اطالعیه فدراسیون فوتبال درباره پول واریزی از سوی فیفا 
فدراسیون فوتبال در اطالعیه ای درباره پاداش های دریافتی فدراسیون از فیفا 
توضیحات الزم را ارائه کرد. این فدراســیون در اطالعیه ای به شــرح زیر، درباره 

پاداش های دریافتی از فیفا آورده است:
»با توجه به انتشار برخی شــایعات در فضای مجازی مبنی بر اینکه صورت 
حساب فیفا برای فدراسیون فوتبال تنها حدود ۲۰۰.۰۰۰ فرانک است و فدراسیون 
مبلغ صورت حســاب را بسیار باالتر اعالم کرده، نکات ذیل اعالم می گردد؛ جمع 
کل حساب فرانکی ایران نزد فیفا که از محل پاداش جام جهانی ۲۰۱۸ کسر شده 
دقیقاً ۳/5۳۱/55۷/۰۸ است . از کل مبلغ مذکور، به رغم وجود تحریم ها فدراسیون 
فوتبال با تالش های انجام شــده توانســته مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ فرانک را از فیفا به 
صورت نقد قبل از مســابقات جام ملت های آســیا جهت هزینه های آماده سازی 
تیم ملی بزرگســاالن دریافت کند و مبلغ ۱/5۰۰/۰۰۰ فرانک باقیمانده نیز بابت 
جرائم انضباطی، حق عضویت ها، عوارض مســابقات، هزینه مراســم قرعه کشی و 
بلیت هواپیما جهت حضور در کارگاه های آموزشــی، هزینه مربوط به دادگاه های 
CAS و سایر دریافتی ها محاسبه گردیده است.ذکر این نکته ضروری است که ارقام 
مربوط به مباحث مشروحه فوق از سال ۲۰۱۲ به حساب فدراسیون منظور شده 
و با توجه به عدم وجود اعتبار نزد فیفا در آن مقطع انباشــته شــده و در نهایت 
به صورت یکجا از محل پاداش جام جهانی ۲۰۱۸ کســر شده است.در این میان، 
متاسفانه رویه برخی منابع همواره بازگویی بخشی از واقعیت و به دنبال آن دروغ 
پراکنی و انتشار اخبار غیرواقعی است که طبعاً این گونه اقدامات اگرچه تاثیری در 
تغییر واقعیت موضوع ندارد اما خارج از اصول حرفه ای و اخالقی به شمار می رود.«

اعالم جزئیات قرارداد کی روش با فدراسیون کلمبیا 
کارلوس کی روش پنج شــنبه شب به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال 
کلمبیا معرفی شد.قرارداد سرمربی پرتغالی تا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهد بود. 
او سالیانه نزدیک ۳ میلیون دالر دریافت خواهد کرد که در مجموع این چهار سال 
به ۱۲ میلیون دالر می رسد. دستمزد کی روش از سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 

کلمبیا کمتر است. خوسه نستور پکرمن سالیانه 6 میلیون دالر دریافت می کرد.
قوانین حضور خارجی ها درلیگ برتر سخت تر می شود 

در گذشــته ای نه چندان دور حضور خارجی ها در لیگ برتر هیچ ضابطه ای 
نداشت و همین موضوع منجر به حضور خارجی های بی کیفیت در تیم های لیگ 
برتری شد. اما چند سالی است که سازمان لیگ برتر قوانینی برای حضور بازیکنان 
خارجی ها در لیگ برتر وضع کرده که بازیکن در صورت احراز این شرایط می تواند 
بــا تیم های لیگ برتری قرارداد ببندد. فریبــرز محمود زاده، رئیس  کمیته نقل و 
انتقاالت در این باره می گوید: ممکن اســت این قوانین در آینده حضور خارجی ها 
در تیم های لیگ برتری را محدود تر کند و همه این ها به این خاطر است که جلوی 
حضــور بازیکنان بی کیفیت در تیم های لیگ برتری را بگیریم. گفتنی اســت در 
روزهای اخیر پاتوسی در ثبت قرارداد خود با استقالل دچار مشکل شده است. در 
حال حاضر بازیکن اهل آفریقا در صورتی می تواند با تیم های لیگ برتری قرارداد 
امضاء کند که در دو ســال اخیر برای تیم امید یا تیم ملی کشــورش بازی کرده 
باشــد یا در یکی از لیگ های آمریکای جنوبی و اروپا ۱۰ بازی رسمی انجام داده 
باشد. همان طور که  اشاره شــد برخی از اعضای هیئت رئیسه در برخی از موارد 
احساس می کنند قوانین وضع شده راحت است و شاید در بخشی از قوانین وضع 

شده بازنگری صورت گیرد.
صعود 7 پله ای فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی فیفا

فیفا جدیدترین رده بنــدی تیم های ملی فوتبال جهان را اعالم کرد و بر این 
اساس تیم ملی فوتبال ایران با ۷ پله صعود نسبت به ماه قبل به رده بیست و دوم 
جهان رسید.تیم ملی فوتبال قطر نیز با قهرمانی در جام ملت های آسیا با ۳۸ پله 
صعود از رده ۹۳ جهان به رده 5۸ رســید که باالترین جهش در این ماه فوتبال 
جهان است. تیم ملی ژاپن نیز که توانست نایب قهرمان شود، ۲۳ پله صعود کرد 
و به رده ۲۷ رسید تا فقط 5 پله با تیم ملی ایران فاصله داشته باشد. فوتبال ایران 
در رده بندی تیم های آســیا همچنان صدرنشین است. رده بندی تیم های آسیایی 
در رده بندی ماه فوریه به شــرح زیر اســت: ۱- ایران - ۲۲ جهان، ۲- ژاپن- ۲۷ 
جهان، ۳- کره جنوبی- ۳۹ جهان، ۴- استرالیا - ۴۲ جهان، 5- قطر - 55 جهان، 
6- امارات- 6۷ جهان، ۷- عربستان- ۷۰ جهان، ۸- چین- ۷۲ جهان، ۹- عراق- 

۸۰ جهان و ۱۰- سوریه- ۸۳ جهان.

کیانوش رســتمی برای اولین بار در دسته 96 کیلوگرم توانســت به مدال طال دست پیدا کند؛ اگرچه در 
رکوردشکنی ناموفق بود.

کیانوش رستمی که از اوایل امسال تصمیم گرفت تغییر وزن بدهد و به دسته ۹6 کیلوگرم پای بگذارد، بعد از ناکامی 
در بازی های آســیایی در رقابت های جهانی ۲۰۱۸ هم شرکت نکرد. این وزنه بردار برای اینکه شانس المپیکی شدن داشته 
باشد، باید حداقل 6 مرحله مسابقه گزینشی را پشت سر بگذارد. رستمی با هماهنگی فدراسیون و با مربیگری برادرش راهی 
تایلند شد تا در مسابقات کاپ پادشاهی تایلند وزنه بزند. کیانوش در این رقابت ها که صبح یکشنبه در دسته ۹6 کیلوگرم 
پیگیری شد، توانست به عنوان قهرمانی دست پیدا کند تا برای نخستین بار در وزن جدید به مدال طال برسد. این وزنه بردار 
ایرانی ابتدا وزنه ۱6۰ کیلوگرم را در حرکت یکضرب مهار کرد تا مدال خود را در این حرکت قطعی کند؛ اگرچه وزنه بردار 
کره ای از او وزنه باالتری زد و در یکضرب طال گرفت.جالب اینکه او از حرکت دوم به ســراغ رکوردشــکنی رفت. رکورد این 
دسته که امسال برای اولین بار برگزار شده، با ۱۸6 کیلوگرم در اختیار سهراب مرادی است. رستمی با افزایش ۲۷ کیلوگرمی 
وزنه خود می خواســت در حرکت دوم به رکورد مرادی حمله کند؛ اما تا زمان تعیین شــده نتوانست وزنه را باال ببرد تا این 
حرکت را از دست بدهد. رستمی در حرکت سوم پشت همان وزنه ۱۸۷ کیلوگرم قرار گرفت؛ اما موفق به مهار آن نشد تا 
حمله ناموفقی به شکستن رکورد یک ضرب جهان داشته باشد. در حرکت دوضرب وزنه بردار ایرانی کمی منطقی تر کار کرد. 
او در ابتدا وزنه ۲۰5 کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت دوم نیز ۲۱۱ کیلوگرم را باالی سر برد. رستمی در حرکت سوم در 
شرایطی نتوانست ۲۲۰ کیلوگرم را مهار کند که سهراب مرادی با ۲۳۰ کیلوگرم رکورددار حرکت دوضرب است. با این حال 

کیانوش رستمی در مجموع با ۳۷۱ کیلوگرم به طالی دوضرب و مجموع و نقره یکضرب دست پیدا کرد.

رستمی در تایلند طالیی شد، در رکوردشکنی ناکام 
معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه استقالل و پرسپولیس نمی توانند بی صاحب باشند، گفت: همواره 

باید حال این دو باشگاه خوب باشد. 
محمدرضا داورزنی درباره آخرین وضعیت خصوصی ســازی اســتقالل و پرســپولیس و اقدامات وزارت ورزش گفت: 
مسئولیت این کار با سازمان خصوصی سازی است. وزارت ورزش مصوبه دولت را گرفته است. سازمان خصوصی سازی هم 
دنبال این است فرایند و نحوه واگذاری را بررسی کند تا زودتر این دو باشگاه خصوصی شود. بدون شک ما در وزارت ورزش 

بیش از خیلی از دوستان عالقه داریم هرچه زودتر این دو باشگاه به مردم واگذار شوند.
معاون وزیر ورزش درباره انتخاب مدیرعامل اســتقالل و پرسپولیس از سوی وزارتخانه در این شرایط، گفت: طبیعی 
است که این دو باشگاه نمی توانند بی صاحب باشند. تا زمانی که متولی دولت است، وزارت ورزش درباره مجمع دو باشگاه 
تصمیم گیر است. این دو باشگاه در دو سال اخیر فوق العاده کار کردند و نباید به برنامه های آنها آسیب برسد. باید همواره 
 حال این دو باشــگاه خوب باشــد تا زمانی که واگذار شــد. بعد از واگذاری همه چیز در هیئت مدیره خودشــان معرفی 

می شود.
داورزنی همچنین درخصوص میزان پرداختی وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در ۹ ماه گذشته نزدیک 
به ۲6 یا ۲۷ میلیارد تومان به فدراســیون فوتبال پرداختی داشــتیم که ۱۱ میلیارد تومانش فقط برای آماده سازی تیم و 
پاداش ها بوده اســت. البته دوستان در فدراســیون فوتبال هم منابع زیادی تأمین کردند مانند درآمد حاصل از صعود به 
جام ملت ها یا درآمد صعود به جام جهانی. باید گفت عملکرد فوتبال ما در 5 ســال گذشــته طوری بوده که تیم اول آسیا 

بوده است.

داورزنی: حال استقالل و پرسپولیس باید همیشه خوب باشد

نماینده وزن ۸1- کیلوگرم ایران با شکســت جودوکار روس و دارنده مدال طالی المپیک ریو به مدال برنز 
رقابت های گرنداسلم پاریس رسید.

در ادامه رقابت های جودوی گرنداسلم پاریس ۲۰۱۹، سعید مالیی نماینده وزن ۸۱- کیلوگرم ایران و دارنده مدال طالی 
جهان ۲۰۱۸ که در رده نخست رنکینگ برترین جودوکاران جهان در این وزن قرار دارد پس از شکست مصلحتی برابر رقیب 
قزاق در یک چهارم نهایی راهی گروه بازنده ها شــد، وی در این مرحله برابر ماتیاس کاس نفر هشــتم رنکینگ و دارنده مدال 
طالی جهان از بلژیک را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار برابر خاسان خالمورازایف نفر دهم رنکینگ 
جهان و دارنده مدال طالی المپیک ۲۰۱6 از روسیه به برتری رسید و مدال برنز را از آن خود کرد. مالیی پیش از این در دور 
نخســت استراحت کرد،سپس مقابل کنیا کوهارا از ژاپن و نفر ۲5 رنکینگ جهان به برتری رسید.مالیی در دومین مبارزه نیز 
الکساندر ویزرزاک از آلمان و نفر ۱۷ رنکینگ جهان و دارنده مدال های طال و برنز جهان پیروز شد اما در سومین مبارزه برابر 
روسالن موسایف جودوکار گمنام قزاق که در رده ۲۰۹ رنکینگ جهان جای دارد برای اینکه در نیمه نهایی به مصاف جودوکار 
اسرائیل نرود به عمد شکست خورد و راهی گروه بازنده ها شد.در این وزن دومینیک رسل از آلمان در دیدار فینال با شکست 
جودوکار اســرائیلی به مدال طال رسید. محمد بریمانلو دارنده مدال برنز جهان ۲۰۱۸ دیگر نماینده ایران در این رقابت ها بود 

که روز شنبه با ۲ پیروزی و یک شکست از دور رقابت ها کنار رفت.

برنز مالیی در جودوی گرنداسلم پاریس با شکست قهرمان المپیک 
فدراسیون فوتبال امارات و ایران گزینه های مشترکی برای انتخاب سرمربی بعدی خود دارند.

جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ به پایان رسید و تیم ملی فوتبال قطر توانست جام قهرمانی را باالی سر برد. تیم های ملی 
ایران و امارات سرنوشــت مشــابهی داشتند و هر دو تیم با شکســت برابر حریفان خود در نیمه نهایی از صعود به فینال 

بازماندند.
هدایت امارات را زاکرونی ایتالیایی برعهده داشــت و کارلوس کی روش پرتغالی مرد نخســت نیمکت ایران بود و در 
نهایت هم هر دو مربی به خاطر ناکامی در این رقابت بزرگ از کار برکنار شدند و یا بهتر است که بگوییم که قرارداد آنها 

تمدید نشد.
هم فدراســیون فوتبال امارات و هم فدراســیون فوتبال ایران به دنبال انتخاب ســرمربی سرشناس خارجی هستند. 
روزنامه عربی کوره از سه مربی سخن به میان آورد که گزینه های اصلی هدایت امارات هستند و جالب اینکه این سه مربی 

گزینه های هدایت ایران هم هستند.
زالتکو دالیچ، هروه رنار و فان مارویک سه گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال امارات هستند که هر سه گزینه هم از 
نامزدهای فدراســیون فوتبال ایران هم هستند و باید دید که در نهایت دو تیم امارات و ایران از بین این سه گزینه دست 

به انتخاب می زنند یا باید منتظر مربی های دیگر باشیم.

گزینه های مشترک ایران و امارات برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

صفحه 9
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳97

۶ جمادی الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۲۲

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رمضان امانخانی دارای شــماره ملی 5389953231  به شــرح دادخواســت به کالسه یک سیار 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعیسی به 
شناســنامه 940 در تاریخ 89/2/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-رمضان امان خانی فرزند محمدعیســی شــماره شناســنامه 307 متولد 1367 پســر متوفی 2-اکبر 
امان خانی فرزند محمدعیســی شــماره ملی 5380004369 متولد 1369 پسر متوفی 3-صفر امان خانی 
فرزند محمدعیســی شــماره شناســنامه 1870 متولد 1353 پســر متوفی 4-فاطمه امان خانی فرزند 
محمدعیســی شماره شناســنامه 1868 متولد 1350 دختر متوفی 5-ثریا امان خانی فرزند محمدعیسی 
شــماره شناســنامه 2303 متولد 1360 دختر متوفی 6-صفیه امان خانی فرزند محمدعیسی شماره ملی 
5389951026 متولد 1365 دختر متوفی 7- یاســمن علی  محمدفر فرزند حســینعلی شماره شناسنامه 
4550 متولد 1326 همســر متوفی  8- زهرا امان خانی فرزند محمدعیســی شماره ملی 5389236831 
متولد 1362 دختر متوفی 9- صغری امان خانی فرزند محمدعیسی شماره شناسنامه 2206 متولد 1357 
دختر متوفی 10- سکینه امان خانی فرزند محمدعیسی شماره شناسنامه 1869 متولد 1351 دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر 

این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی- قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی ابالغیه
مشــخصات ابالغ شونده حقیقی: محمدرضا قهاری نام پدر: لطفعلی نشانی: شهرستان 

اندیمشک مجهول المکان
تاریخ حضور: 1397/12/21 ساعت: 11/30

در خصوص دعوی حیدر اوغر به طرفیت شــما مبنی بر استرداد مال منقول در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. این ابالغنامه برای شما به سامانه 
ابالغ، ارسال گردیده است. به ســامانه ابالغ مراجعه و با استفاده از رمز کاربری خود 
اطالعات این ابالغیه را از قسمت دریافت با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه، 

دریافت و مشاهده کنید.
چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت 
ثبت نــام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترســی، به 
نزدیک ترین واحد قضایی مراجعه نمایید. عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.

دفتر شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اندیمشک 
مرتضی باالکر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت مرکزی کارگزاران 
زیارتی استان قم سهامی خاص شماره ثبت 5۲5۳ 

و شناسه ملی ۱۰8۶۱۰۰۰۲8۲
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود در جلسه مجمع 
حضور به هم رســانند: تاریخ جلســه روز شــنبه مورخ 97/12/18 محل برگزاری جلسه: سالن 

جلسات سازمان حج و زیارت استان قم واقع در میدان جهاد- بلوار 15 خرداد
دستور جلسه: 1-  انتخاب اعضاء هیئت مدیره 2- انتخاب بازرس

محسن قدیری- رئیس هیئت مدیره

آگهی انحصار وراثت
به حکایت پرونده 970826 شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن اسماعیل میرزائیان بروجنی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 
17 در تاریخ 1397/10/23 بدرود حیات نموده و وراث حین الفوت متوفی عبارتند از: 1- بهزاد میرزائیان بروجنی ش ش2،488- 
بهروز میرزائیان بروجنی ش ش 770، 3- مســلم میرزائیان بروجنی ش ش 4640181140، 4-مهدی میرزائیان بروجنی ش ش 
357، 5- احسان اله میرزائیان ش ش 972، 6- شهین میرزائیان بروجنی ش ش 388، 7- سکینه میرزائیان بروجنی ش ش325، 
8- پروین میرزائیان بروجنی ش ش 256 )همگی فرزندان متوفی صادره از بروجن( 9- شــوکت شــبانی بروجنی ش ش 7847 
صادره از بروجن همســر متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور در روزنامه محل آگهی 
می گردد تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه اعالم دارد 

و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر می باشد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن- کیهانی

پایان اردوی تیم ملی کاراته در تهران 
مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته در تهران، برای 
حضور در دومین مرحله از رقابت های کاراته وان سال 2۰19 امروز به 

پایان می رسد.
 اولین تمرین تیم ملی کاراته بعد از رقابت های پاریس در سالن بدنسازی 
آکادمی و زیر نظر مســتقیم سید شهرام هروی و با برنامه ریزی سید محمد 
حســینی مربی بدنساز انجام شد.ذبیح اهلل پورشــیب، هامون درفشی پور و 
صالح اباذری با هماهنگی کادر فنی از نوزدهم بهمن ماه به اردو اضافه شدند، 
سایر اعضای تیم از جمله امیر مهدیزاده، سجاد گنج زاده، علی اصغر آسیابری، 
بهمن عسگری، مهدی خدابخشی، مهدی قراری زاده، مجید حسن نیا، مجید 
نیکوهمــت، امیرمیرزایی و باربد صداقت تمرینات خود را زیر نظر حســینی 
انجام دادند. بر اســاس اعالم هروی ملی پوشان کاراته تا امروز سه شنبه ۲۳ 
بهمن ماه در تهران تمرینات خود را در دو بخش فنی و بدنســازی پیگیری 
کرده و سپس راهی امارات شده و از روز جمعه ۲6 بهمن ماه کار خود را در 
این رقابتها آغاز می کنند. رقابت های لیگ جهانی کاراته امارات از روز جمعه 

۲6 بهمن ماه در دبی آغاز و سه روز به طول خواهد انجامید.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم
120118137181941. گل گهرسیرجان

219106335161936. سرخپوشان پاکدشت
32010552012835. گل ریحان البرز

42097423131034. شاهین  بوشهر
5208841918132. آلومینیوم اراک

6208752215731. مس کرمان
7198472020028. قشقایی شیراز
8196762321225. بادران تهران

223-9205871012. فجر سپاسی
821-10195681725. شهرداری تبریز

1521-11205691530. نود ارومیه
520-122055102429. مس رفسنجان

* 13195951715218. ملوان      
1215-141936101224. خونه به خونه

1215-151936101224. شهرداری ماهشهر
1315-161936101124. کارون اروند خرمشهر

جدول رده بندی لیگ دسته اول جام آزادگان

پنجشنبه 25 بهمن 1397 
* سپیدرود رشت................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت ۱6(
* پرسپولیس........................................................ استقالل خوزستان )ساعت ۱6(
* صنعت نفت آبادان ................................... پدیده شهر خودرو )ساعت ۱۷:۳۰(

جمعه 26 بهمن 1397 
* تراکتورسازی ............................................................. استقالل )ساعت ۱5:۳۰(
*پیکان ..................................................................................... سپاهان )ساعت ۱6(

شنبه 27 بهمن 1397 
*پارس جنوبی جم ................................................ نساجی مازندران )ساعت ۱6(

یکشنبه 2۸ بهمن 1397 
* فوالد ................................................................ نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱6(

نامعلوم 
* ذوب آهن ......................................................................................................... سایپا 

برنامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال

برنامه دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال

سهشنبه 23 بهمن 1397 
* ملوان ..................................................................................... سرخپوشان پاکدشت
* قشقایی شیراز ..................................................................................... فجر سپاسی 
* خونه به خونه ................................................................................. شهرداری تبریز 

چهارشنبه 24 بهمن 1397 
* آلومینیوم اراک ............................................................................ گل ریحان البرز 
* نود ارومیه .............................................................................................. مس کرمان 
* کارون اروند خرمشهر......................................................................... بادران تهران 
* شاهین شهرداری بوشهر........................................................ شهرداری ماهشهر 

تمام دیدارهای فوق از ساعت ۱۴ آغاز می شود.

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

جدول لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم

11798031121935. سپاهان    

2179712081234. پرسپولیس  

317104320101034. پدیده شهر خودرو

41786327151230. تراکتورسازی

5167722261628. استقالل    

422-6175751519. فوالد       

7165561715220. پارس جنوبی جم

81731131414020. ماشین سازی تبریز

318-9173951518. نساجی مازندران

418-10164661519. سایپا

617-111721141420. صنعت نفت آبادان

516-12164481520. پیکان

815-1316367816. نفت  مسجدسلیمان

614-14162861218. ذوب آهن          

2211-15172510931. سپیدرود رشت

* 136-16172691023. استقالل خوزستان

* محاسبه امتیازات تیم استقالل خوزستان با احتساب 
6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

آقای یوسف شــهرت علی پور نام پدر محمودرضا بشناسنامه 1741145864 
صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که پدرم مرحوم محمودرضا شــهرت علی پور بشناســنامه 236 صادره 
اهــواز در تاریخ 97/10/18 در اهواز اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند 
از: 1- متقاضی فوق الذکر )پســر متوفی( 2- محبوبه علی پور به شــماره ملی 
1742122248 صادره اهواز 3- مرضیه علی پور به شماره ملی 1743206488 
صادره اهواز )دختران متوفی( 4-ژاله مالکیان به ش ش 12270 صادره اهواز 

)همسر متوفی( و الغیر )طبق دادخواست تقدیمی 970834(.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز

شرکت تعاونی مسکن مهر یک منطقه ۴ )در حال تصفیه( آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت، دعوت می شود در مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت اول که در ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1397/12/09 
در محل واقع در حکیمیه- بلوار بهار- خیابان شکوفه شمالی )نبش پمپ بنزین(- پالک 3125- طبقه دوم- واحد یک )باالی بانک ایران زمین(، تشکیل 
می گردد، حضور بهم رسانید. توجه: در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای 
به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و برای غیرعضو فقط یک رای می باشد تایید نمایندگی با هیئت تصفیه 
تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطا نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن 
مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( 
برگه نمایندگی مربوط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد این مجمع با حضور نصف + 1 اعضا به رسمیت می رسد.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت تصفیه 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 و 1396، 3- تمدید مدت ماموریت هیئت تصفیه 
4- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر هیئت تصفیه 5- انتخاب محل تصفیه

امضا هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر ۱ منطقه ۴
تاریخ انتشار:11397/11/23- امراله زهری اسفندآبادی 2- عذری سیدیان اسفندآبادی 3- زهرا زهری اسفندآبادی

آگهی افراز و تقسیم پالک ۱۱۴۲۱ و ۶۴97/۱ بخش ۲۱ یزد
نظر به اینکه خانم فائزه فالح مهرجردی فرزند محمد مالک  مشــاعی ششــدانگ پالک فوق 
تقاضای افراز ســهم خود را دارد لذا از آقای جــواد زارع مهرجردی فرزند اکبر به عنوان مالک 
مشاعی دعوت می شود مورخ 97/11/24 ساعت 8 صبح در محل اداره ثبت اسناد و امالک میبد 
حاضر تا همراه نماینده و نقشــه بردار ثبت به محل وقوع ملک جهت بررســی موضوع عزیمت 
شود. ضمنا عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.                                                                       
هادی بیکی ده آبادی
 تاریخ انتشار: 97/11/23 رئیس ثبت اسناد و امالک میبد

پرونده اجرایی کالسه ۹5۰۰۲۳۲ به استناد سند رهنی شماره ۱۰۸۳۴۱ - ۹۳/5/۳۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی 
شــماره نه اراک له بانک سینا شــعبه پاسداران اراک و علیه بدهکار: شــرکت عمران کاران افرا )سهامی خاص( 
شناســه ملی ۱۰۷۸۰۱۳6۷5۹ به شماره ثبت ۱۰۱۳5 به نشــانی: اراک، کوی امیریه، مجتمع تأمین اجتماعی، 
بلوک D طبقه ششــم، واحد یک، کد پســتی )۳۸۱۳۹۹6۳۹۱( راهن: عبداهلل عزیزی کد ملی ۰5۳۰۷۴6565 
فرزنــد محمد متولــد ۱۳۴۱/۱۲/۲۰ ش ش 6۱۰ صادره از اراک به نشــانی اراک، خیابان جنت، کوچه ابطحی، 
کد پســتی )۳۸۱۳۹۹6۳۸۹( در قبال مبلغ ۱۷/۰5۸/۰۹۷/۲56 ریال اصل طلب بانک و خســارت دیرکرد مبلغ 
۸5۲/۳۰۴/۸6۳ ریال نیم عشر اجرایی و سایر هزینه ها تا روز مزایده مورخه ۹۷/۱۲/۱۲ که در اجرای ثبت اراک 
تشــکیل و اجرائیه ها به ترتیب در مورخ ۱۳۹5/۷/۲۳ و ۱۳۹5/۷/۲۷ ابالغ و رعایت ماده ۱۱۱ آئین نامه اجرا نیز 
گردیده اســت مورد وثیقه ســند رهنی مورد اشاره عبارت اســت از: ۱- ششدانگ پالک ۹ فرعی از ۱۰۱۱ اصلی 
واقع در بخش دو اراک که به صورت آپارتمان می باشــد به مساحت ۱۲۱/۲۰ متر مربع که سند مالکیت آن ذیل 
ثبت ۳۹۳5۳ صفحه ۳۱۹ دفتر ۲5۹ به نام عبداهلل عزیزی سند صادر و تسلیم گردیده است، حدود و مشخصات 
پالک به شرح ذیل می باشد شماالً: اول به طول ۴/۳۰ متر دیوار به دیوار قطعه اول افرازی دوم در سه قسمت که 
قســمت اول شــرقی و سوم غربی است به طول ۲/۸۰ متر و ۱/۱5 متر و ۲/۸۰ متر دیوار و پنجره است به نورگیر 
اشــتراکی ســوم به طول ۱۲/۹۰ متر دیوار به دیوار قطعه اول افرازی شــرقاً: در سه قسمت که قسمت دوم مایل 
به شــمال اســت به طول های ۰/۲۰ متر و ۱ متر و ۳/۴۰ متر دیوار به پنجره به حیاط مشاعی. جنوباً: اول در دو 
قســمت که قسمت دوم شــرقی است به طولهای 5/5۰ متر ۳/5۰ متر دیوار و در و دیوار به راه پله اشتراکی دوم 
به طول ۸ متر دیوار به دیوار پالک ۱۰۰۷ و ۱۰۱۰ سوم در سه قسمت که قسمت اول غربی و سوم شرقی است 
به طولهای ۲ متر و ۱/۴۰ متر و ۲ متر دیوار و پنجره به نورگیر اشتراکی چهارم به طول ۴/۲۰ متر دیوار به دیوار 
پالکهای ۱۰۰۷ و ۱۰۱۰ غرباً به طول ۷۰/۷۰ متر دیوار به دیوار پالک ۱۰۰۲ کف عرصه مشاعی و سقف با کف 
قطعه دوم مشــترک اســت. وضعیت ملک: ملک فوق به صورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه همکف یک واحد 
دو طبقه، دارای عرصه مشــاعی به مساحت ۲۲۳/۹6 متر مربع، قدرالسهم این واحد ۹۸/۱۱۱ متر مربع مساحت 
آپارتمان ۱۲۱/۲۰ متر مربع، ســاختمان به صورت اســکلت فلزی + سقف طاق ضربی و تیرآهن احداث گردیده، 
نما سنگ گرانیت و چینی با درب و پنجره آهنی، نمای دیوار حیاط سنگ چینی و کف موزائیک، کف آشپزخانه 
و سرویس بهداشتی سرامیک، دیوارها تا ارتفاع ۱/5 متر کاشی، کابینت فلزی، کف آپارتمان موزاییک، دیوارهای 
آپارتمان نقاشــی، ۲ خواب، سیستم گرمایش بخاری، سیستم سرمایش کولر آبی، راه پله با پوشش سنگ و نرده 
چوبی و دیوارهای نقاشی شده، دارای یک انشعاب برق تک فاز ۲5 آمپر، آب و گاز مشترک، تلفن، ملک فوق فاقد 
پارکینگ، پوشش بام ایزوگام، کاربری ملک فوق به صورت مسکونی، دارای گواهی پایان کار به شماره ۲/۲۹۳۳، 
مورخ ۸۷/۴/۲۲ از شــهرداری اراک، قدمت بنا حدود ۱۲ سال، قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات مطابق 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی مربوط به آن می باشــد. متصرف فعلی ملک مالک می باشد. تراز طبقه 
همکف حدود 6۰ ســانتی متر از کف حیاط پایین تر است. مشــاعات ملک فوق به شرح ذیل می باشد. عرصه کل 
زیر بناء مشــاعی به مســاحت ۱۴6/۴6 متر مربع، حیاط مشاعی به مساحت ۷۷/5 متر مربع، راه پله اشتراکی به 
مساحت ۱۹/۲۰ مترمربع، نورگیری اشتراکی به مساحت ۳/۲۰ متر مربع و ۲/۸۰ متر مربع، دارای صورت مجلس 
تفکیکی طبقاتی شــماره ۳۷۳۳۸ مورخ ۸۷/۰۸/۲۷ می باشــد. ارزش ملک مورد نظر بــا عنایت به مطالب مورد 
اشــاره، قدرالســهم عرصه، قدمت ملک، مصالح مصرفی، کاربری ملک، محل ملک و جمیع جهات مؤثر در قضیه 
در مورخه ۹۷/۰۹/۱۸ توســط کارشناس رسمی دادگســتری به قیمت ۷/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفتصد و 
نود و هفت میلیون تومان ارزیابی گردید ۲- ششــدانگ یکبــاب آپارتمان باقیمانده ۱۰۱۱ اصلی قطعه دو طبقه 
اول مســتقر در طبقه همکف بخش دو اراک می باشــد به مساحت ۱۲۱/۰۴ متر مربع که مقدار ۰/۱6 متر جهت 
کانال کولر کســر شده است و ســند مالکیت آن ذیل ثبت ۳56 صفحه ۳۲۳ دفتر ۲5۹ امالک بخش مربوطه به 
نام عبداهلل عزیزی ســند صادر و تسلیم گردیده است، حدود و مشخصات پالک به شرح ذیل می باشد: شماالً اول 

به طول ۴/۳۰ متر دیوار به دیوار قطعه اول افرازی دوم در ســه قســمت که قسمت اول شرقی و سوم غربی است 
به طول های ۲/۸۰ متر و ۱/5 متر و ۲/۸۰ متر دیوار و پنجره اســت به نورگیر اشتراکی سوم به طول ۱۲/۹۰ متر 
دیوار به دیوار قطعه اول افرازی شرقاً: در سه قسمت که قسمت دوم مایل به شمال است به طول های ۰/۲۰ متر 
و ۱ متر و ۳/۴۰ متر دیوار به پنجره به حیاط مشــاعی. جنوباً: اول در دو قســمت که قسمت دوم شرقی است به 
طولهای 5/5۰ متر ۳/5۰ متر دیوار و در و دیوار به راه پله اشتراکی دوم به طول ۸ متر دیوار به دیوار پالک ۱۰۰۷ 
و ۱۰۱۰ ســوم در ســه قسمت که قسمت اول غربی و سوم شرقی اســت به طولهای ۲ متر و ۱/۴۰ متر و ۲ متر 
دیوار و پنجره به نورگیر اشــتراکی چهارم به طول ۴/۲۰ متر دیوار به دیوار پالک ۱۰۰۷ و ۱۰۱۰ غرباً: به طول 
۷/۷۰ متر دیوار به دیوار پالک ۱۰۰۲ کف با ســقف قطعه اول مشترک و سقف بام مشترک است وضعیت ملک: 
ملک مورد اشاره به صورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول یک واحد دو طبقه می باشد، دارای عرصه مشاعی 
به مســاحت ۲۲۳/۹6 متر مربع که قدرالســهم این واحد ۱۱/۹۸متر مربع می باشد، مساحت آپارتمان ۱۲۱/۰۴ 
مترمربع، ســاختمان به صورت اســکلت فلزی + سقف طاق ضربی و تیرآهن احداث گردیده، نما سنگ گرانیت و 
چینی با درب و پنجره آهنی، نمای دیوار حیاط سنگ چینی و کف موزائیک، کف آشپزخانه سرامیک دیوارها تا 
ارتفاع ۱/5 متر کاشــی، کابینت فلزی، کف آپارتمان موزاییک، دیوار آپارتمان نقاشی، ۳ خواب، سیستم گرمایش 
بخاری، سیســتم ســرمایش کولر آبی، راه پله با پوشش ســنگ و نرده چوبی و دیوارهای نقاشی شده دارای یک 
انشــعاب برق تک فاز ۲5 آمپر، آب و گاز مشــترک، تلفن، ملک فوق فاقد پارکینگ، پوشش بام ایزوگام، کاربری 
ملک فوق به صورت مســکونی، دارای گواهی پایان کار به شماره ۲/۲۹۲۳، مورخ ۸۷/۰۴/۲۲ از شهرداری اراک، 
قدمت بنا حدود ۱۲ ســال، قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات مطابق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه 
اجرایی مربوط به آن می باشد. متصرف فعلی ملک مالک می باشد. مشاعات ملک فوق به شرح ذیل می باشد: عرصه 
کل زیر بناء مشــاعی به مســاحت ۱۴6/۴6 متر مربع، حیاط مشاعی به مساحت ۷۷/5 متر مربع راه پله اشتراکی 
به مســاحت ۱۹/۲۰ متر مربع نورگیری اشــتراکی به مســاحت ۳/۲۰ متر مربع و ۲/۸۰ متر مربع دارای صورت 
مجلس تفکیکی طبقاتی شــماره ۳۷۳۳۸ مورخ ۸۷/۰۸/۲۷ می باشد. با عنایت به مطالب مورد اشاره و قدرالسهم 
عرصه، قدمــت ملک، مصالح مصرفی کاربری، ملک محل ملک و جمیع جهــات مؤثر در قضیه قیمت گذاری در 
مورخه ۹۷/۹/۱۸ به مبلغ ۸/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشتصد و بیست میلیون تومان توسط کارشناس رسمی 

دادگستری ارزیابی گردید.
هــر دو ملک مورد وثیقه جمعاً به مبلغ ۱6/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان قیمت پایه ارزیابی و تمامت ملک فوق 
در قبال کل طلب بانک و نیم عشــر اجرایی در روز یکشــنبه ۹۷/۱۲/۱۲ از ســاعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل 
اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رســد و مزایده از مبلغ ۱6/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شــانزده میلیارد 
و یکصد و هفتاد میلیون ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد. شرکت 
در جلســه مزایده برای عموم آزاد است، فروش کاًل نقدی می باشد. خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده با 
ارائه چک رمزدار بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت کنند. خریداران می توانند 
قبل از برگزاری مزایده از ملک مورد رهن واقع در اراک، خیابان جنت، کوچه ابطحی، کد پستی )۳۸۱۳۹۹6۳۸۹ 
و ۳۸۱۳۹۹6۳۹۱( دیدن نمائید و کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت همچنین 
بدهی های مالیاتی و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست 
و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حســاب دارائی اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی 
غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مزایده برگزار می گردد. و طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک مورد اشاره فاقد بیمه می باشد.                                             تاریخ انتشار آگهی: ۹۷/۱۱/۲۳
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