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ورزشی
کارشناسان ویژگیهای وزیر بعدی را برشمردند

نکته ورزشی

خبری از لباسهای زشت در مراسم افتتاحیه نیست

تکلیف هزینههای میلیونی
چه میشود؟!

سرویس ورزشی-
به رغم گمانهزنیها درباره وزیر بعدی ،هنوز کسی به
طور قطع نمیتواند از نام گزینه رئیسجمهور برای وزارت
ورزش و جوانان پرده بردارد اما با این حال بســیاری از
اهالی دلســوز ورزش با فهرست کردن فاکتورهایی که
باید آن فرد داشته باشد ،این مهم را یادآور هستند که
برای رســاندن ورزش ایران به ساحل آرامش ،ابتدا باید
اشتباهات پیشــینیان را دید و از تکرار آنها جلوگیری
کرد.
ورزش ایران حال و روز خوبی ندارد و این بدحالی و شدت
گرفتن حرکت آن در سراشــیبی سقوط ،محصول انتخابهای
غلطی بوده که از ســوی دولتمردان صورت گرفته است اما طی
سالهای اخیر و با روی کار آمدن «مسعود سلطانی فر» با عنوان
وزیر ورزش و جوانان ،مشــکالت ایــن حوزه در تمامی بخشها
بــه حدی فزاینده بوده کــه امروزاهالی ورزش با در نظر گرفتن
روزشمار پایان کار دولت و وزیرورزش آن ،از پایان این دوران پر
تالطم و پر از ناکامی خرســند هستند و امیدوار به اینکه؛ فردی
بجای سلطانی فر سکان را در دست بگیرد که مثل او نباشد.
تنها امید این جامعه در تکرار نشدن عصر «سلطانی فر»ها
اســت که مبادا وضع از آنی که هست بدتر نشود .این القای تلخ
که بد رفت بدتر نیاید ،ســطح توقعات از ورزشی که به رغم دارا
بودن پتانســیل باال و بهره بری از اســتعدادهای بیشمار ،درجا
زده اســت را به حداقل میرساند و این کمینه که نتیجه جوالن
اشتباهی آمدگان به ورزش بوده ،تغییر نمیکند مگر با ظهور یک
وزیر مقتدر ،آگاه به مسایل ورزش و سالمت.
تخصص در نظر گرفته شود
محمدرضا طالقانی یکی از پیشکسوتان ورزش در این باره
به مجله کیهان ورزشــی گفت :اول از همه باید عنوان کنم ایراد
بزرگی که به بســیاری از بخشهای کشور ما وارد است اینکه،
برای انتخاب افراد تخصص آنها را در نظر نمیگیرند .استفاده از
آدمهای غیر متخصص ،ضربات سختی به کشور ما در خیلی از
حوزهها وارد کرده است .در همین ورزش چقدر آدم غریبه آمدند
و رفتند و ضربه زدند .شما خودتان میدانید این افراد چه کسانی
هستند .برای وزارت ورزش هم باید فردی انتخاب شود که بداند
اینجا کجاســت .نه اینکه بیاید با عدم شناخت خود اوضاع را از
این بدتر کند .من معتقدم فردی باید در راس ورزش قرار بگیرد
که  30سال شناخت از این بخش داشته باشد.
توجه به برنامه رشد و توسعه
بیژن ذوالفقارنســب مربی اســبق تیم ملی فوتبال هم در

این باره عنوان داشــت :رئیسجمهور باید از فردی برای ورزش
اســتفاده کند که با دولت و مجلس ارتباط خوبی داشته باشد و
فقط حرف گوش کن آنها نباشــد .وزیر ورزش میبایست برنامه
رشــد و توسعه را در همه رشتهها و در همه استانها اجرا کند.
وزیر آینده باید در پیرامون خود کارگروه قدرتمندی داشته باشد.
آدمهای پاک دســتی را انتخاب کند تا با فســاد مبارزه کنند.
ورزش ایران چندین ســال اســت که به خواب رفته است .در
همین المپیک گمان میکنم تلخترین نتایج برایمان رقم بخورد
و احتمــاال این آقایان با بهانه کرونا بر اشــتباهات مدیرتی خود
سرپوش میگذارند.
مثل قبلیها نباشد
علی اکبر طاهری مدیرعامل اســبق باشگاه پرسپولیس نیز
میگوید وزیر ورزش باید فردی باشد که رفتار و عملکردش مثل
قبلیها نباشد .طاهری در تشریح این موضوع عنوان داشت :اول
باید به این موضوع بپردازیم که مدیران قبلی ورزش و بخصوص
در این ســالها چگونه عمل کردند که ورزش به این حال و روز
افتاد .ســپس خطاب به رئیسجمهور محترم بگوییم مدیری را
بــرای وزارت ورزش انتخاب کند که رفتــار و عملکردش مثل
نفرات قبلی نباشــد .منظور فقط وزیر نیست و شامل مجموعه
مدیریتــی وی ،از معاونتها تا دیگر پســتها میشــود .حاال
میرویم سراغ این سؤال که وزیر آینده باید چه شاخصههایی را
داشته باشد .یکی از نکاتی که باید در نظر گرفته شود این است

تکلیف تیم ملی ،پرسپولیس و استقالل  ۱۰روز دیگر مشخص میشود

 AFCمراسم توزیع جوایز  ۲۰۲۱را لغو کرد
الشرق االوســط خبر داد کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که مراسم
توزیع جوایز در سال  ۲۰۲۱را به خاطر ویروس کرونا لغو کند .مراسم توزیع جوایز
در سال  ۲۰۲۱قرار بود که به میزبانی قطر برگزار شود .دلیل لغو این مراسم اعالم
رســمی نشده اما بنظر بخاطر شرایط همه گیری کوید  ۱۹باشد .طبق اعالم AFC
این مراســم سال آینده به میزبانی دوباره قطر برگزار خواهد شد .این برای دومین
سال پیاپی است که مراسم انتخاب بهترینها به خاطر کرونا به تعویق میافتد.
ابراهیمی با قرارداد دوساله به الوکره پیوست
هافبک ســابق استقالل در لیگ ستارگان قطر ماندنی شد و با عقد قراردادی
دو ساله رسما به الوکره پیوست.امید ابراهیمی در سه فصل اخیر در لیگ ستارگان
قطر و با االهلی بازی کرده است .ابراهیمی در لیگ ستارگان قطر ماندنی شد .او بعد
از جدایی از االهلی راهی الوکره شــد .باشگاه الوکره از عقد قرارداد دو ساله با امید
ابراهیمی خبر داد تا این بازیکن همچنان به حضور خود در لیگ قطر ادامه دهد.
شکست بواویشتا با حضور بیرانوند
تیم فوتبال بواویشتا در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ناسیونال رفت و با نتیجه
 ۲بر صفر شکست خورد.علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی کشورمان هفته گذشته
از آنتورپ بلژیک بعد از حضور کم فروغ جدا و به صورت قرضی به این تیم پرتغالی
ملحق شد .بیرانوند اولین بازی اش را به همراه بواویشتا در این بازی دوستانه انجام داد.
تهامی مشاور فوالد شد
سید ابراهیم تهامی به عنوان مشاور عالی باشگاه فوالد خوزستان انتخاب شد.
تهامی سابقه عضویت در تیمهای صنعت نفت آبادان ،استقالل اهواز و مدت کوتاهی
در استقالل تهران را دارد.
رونالدو به فرانسه میرود؟
یوونتوس فصــل جدید رقابتهای ســری  Aرا با هدایت آلگــری آغاز کرد.
بیانکونریها در فصلی که گذشــت ناامیدکننده ظاهر شدند و تیم به دنبال جذب
یک مهاجم بزرگ برای تقویت خط حمله خود است.آلگری به جذب ایکاردی عالقه
دارد اما پاری ســن ژرمن این مهاجم خود را به راحتی از دست نخواهد داد.اکیپ
در گزارش خود نوشت که باتوجه به اینکه کریستیانو رونالدو تنها یک فصل دیگر
با یوونتوس قرارداد دارد احتمال معاوضه او با ایکاردی زیاد است و پاری سن ژرمن
هم از این انتقال اســتقبال خواهد کرد.رونالدو ســومین فصل خود را با یوونتوس
تجربه کرد و تنها یک سال دیگر با تیم قرارداد دارد .او روز گذشته با منتشر کردن
پســتی که در آن از تصمیم جدید خود خبــر داد گمانهزنیهای جدایی از یووه را
بیشتر کرد و این احتمال زیاد است که در تابستان از بانوی پیر جدا شود.
(شرکت در حال تصفیه)

آگهی دعوت از سهامداران

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
شــرکت تولیدی و صنعتی کوالسکوه محالت  -ســهامی خاص ( -در حال تصفیه) (نوبت دوم)
به شــماره ثبت  196326و شناسه ملی  1078000790در مورخه  1400/05/20ساعت  16:00با
موضوع جلسه  -1استعفای مدیر تصفیه فعلی  -2جایگزین و معرفی مدیر تصفیه جدید  -3گزارش
عملکرد یک ســال اخیر که در محل قانونی شــرکت به آدرس :تهران  -خیابان اشرفی اصفهانی
نرسیده به برج نگین رضا جنب درمانگاه بهراد پالک  54واحد  2برگزار میشود ،حضور بهم رسانید.
مدیر تصفیه  -تورج کینژاد

آگهی مزایده اموال منقول

پرونده اجرایی له مهســا سوســنآبادی فراهانی نام پدر :غالمحســین تاریخ تولد:
 1372/11/16شــماره ملی 0520690834 :علیه محمد شرفی نام پدر :محمدتقی
تاریخ تولد 1365/12/10 :شــماره ملی 0534808621 :شماره شناسنامه 7058 :به
استناد سند ازدواج شماره  88/1/3-2800تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره  99اراک
در قبال مبلغ  73/502/000/000ریال طلب خانم مهســا سوســنآبادی فراهانی و
مبلغ  3/675/100/000ریال بابت نیم عشر اجرایی تشکیل و به کالسه 9901484
این اداره به جریان گذارده شده است .اجراییه صادر و در مورخ  99/7/30به مدیون
ابالغ و رعایت ماده  111آییننامه اجرا نیز گردیده اســت .ســپس به درخواســت
بســتانکار خودرو متعلق به محمد شرفی بازداشت که مشــخصات آن بدین شرح
میباشــد :خودرو سواری تیبا به شماره راهنمایی و رانندگی  782ط  91ایران *47
سیســتم تیبا صندوقدار * مدل  * 1395رنگ ســفید * شماره موتور * 306725
شــماره شاســی  * 5842834وضعیت موتور در حد مــدل * وضعیت اتاق در حد
مدل * قابلیت شــمارهگذاری دارد * سایر مشخصات بیمهنامه شخص ثالث رویت
نشــد میباشد ،مطابق قوانین راهور سایر مشــخصات که با اسناد آن مطابقت دارد
ارزش پایه مبلغ  85/000/000تومان معادل هشــتصد و پنجاه میلیون ریال توسط
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزیابی گردیده و اتومبیل مزبور در قبال قسمتی از
طلب بستانکار(خانم مهســا سوسنآبادی فراهانی) و نیم عشر اجرایی و هزینههای
اجرایی متعلقه در روز شــنبه  1400/5/16از ســاعت 9صبح الی  12ظهر در محل
اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش میرســد .شرکت در مزایده برای عموم
آزاد و طبق ماده  136شــرکت در مزایده منوط بــه پرداخت ده درصد از مبلغ پایه
کارشناسی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه
مزایده اســت و همچنین خریدار میتواند در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت و
قبــل از برگزاری مزایده از خودروی بازداشــتی واقع در اراک ،پارکینگ قائم دیدن
نمایید و کلیه هزینههای متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت .کلیه
بدهیها و ســایر هزینههای انتقال به عهده خریدار میباشــد و میزان بدهیهای
مذکور مشــخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارایی و
عوارض شــهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه
باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/4/29 :
مالف205

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک -منصوری

خیر .سپردن کار به فردی که تخصص آن را ندارد یعنی نابودی؛
یعنی همان اتفاقی که برای ورزش این مملکت افتاده است.
وی افــزود :در همیــن وزارت ورزش و جوانان ،افرادی در
راس قرار گرفتند که برای خودشــان حلقه درست کرده بودند.
رفقایشــان را وارد آن حلقه کردند و مهم هم نبود چه بر ســر
ورزش خواهــد آمد .همــان آدمها چون خودشــان را در برابر
ورزشــیها کوچک میدیدند در اولین اقدام ،ورزش را از وجود
چهرههای ورزشــی پاک کردند .االن چهرههای ورزشی کجای
این ورزش هســتند؟ پیرامون موضوع مبارزه با فساد در ورزش
هم باید این نکته را یادآور شوم که؛ اگر شما برای ورزش برنامه
داشته باشید؛ هزینهها را نیز برای همان هدف اصلیتان در نظر
میگیرید اما وقتی در ورزش برنامه و هدف نباشــد ،پول ورزش
هم از دیگر جاها ســر در میآورد و کسی هم رصد نمیکند که
آن مبالغ کجا میرود!
دارا بودن روحیه ورزشی
مصطفی کارخانه از مربیان شناخته شده والیبال کشورمان
نیز درباره شــرایط آینده وزیر ورزش به کیهان ورزشــی گفت:
اولین مشــخصه وزیر آینده ورزش باید روحیه ورزشی او باشد.
ضمنا میبایســت از توانایی مدیریتی باالیی بهره ببرد و از همه
مهمتر اینکه ورزش ایران را بشناسد و بداند آدمهای این ورزش
چــه وزنی دارند .بنــده نمیگویم وزیر بایــد حتما خودش هم
ورزشکار باشد بلکه مهم آگاهی داشتن از فضا است .ورزش ایران
از غریبهها کم ضربه نخورده اســت لذا امیدواریم فردی در راس
قرار نگیرد که به دلیل عدم شــناخت ،دیگران او را گمراه کنند.
چنین فردی قطعا بســاط رانت خواری ،پارتی بازی و تبعیض را
جمع میکند.
وی خاطرنشــان کرد :معاونتهای وزارت ورزش هم خیلی
مهم هســتند .اینجا هم باز برمیگردیــم به همان موضوع مهم
«شناخت» .فردی که شناخت داشته باشد سراغ کسانی میرود
و آنها را به عنوان معاون انتخاب میکند که توانمند باشند .وزیر
آینــده باید در اولین گام با آموزش و پرورش ارتباط برقرار کند
چون در بحث اســتعدادها و بحث فرهنگی ورزش ،این ارتباط
خیلی مهم است .در سالهای گذشته در ورزش بسیار آزمون و
خطا شده اســت و دیگر مجالی برای اشتباه کردن وجود ندارد.
اســتفاده از آدمهایی که به ورزش وزن بدهند ،نه اینکه بیایند
اینجا وزن بگیرند ،خیلی اهمیت دارد .کســی که وزن داشــته
باشــد دیگر دنبال رانت خواری نمیرود .خودش با فساد مبارزه
میکند .امیدواریم ورزش ایران با حضور یک وزیر مقتدر و آگاه،
از وضعیت کنونی نجات پیدا کند.

عکس تزئینی است.

سرویس ورزشی-
طراحی لباس کاروان اعزامی کشورمان به مسابقات المپیک ،سالهاست که
محل مناقشــه بوده و در مواردی انتقادها به تغییر این پوشــش هم منجر شده
است .امسال نیز وقتی در دقیقه  ۹۰از لباس کاروان اعزامی ورزشکاران کشورمان
به توکیو ،رونمایی شد ،برخی با طرح این پرسشها که این لباس المپیک است یا
کادر درمان و یا مهمانداران هواپیما ،طرحها را به چالش کشیدند.
این اعتراضها در نهایت منجر به آن شد که دبیر کمیته ملی المپیک اعالم
کند در راستای احترام به افکار عمومی ،تصمیم گرفته شد تا ورزشکاران کاروان
ایران با لباس ورزشی به جای لباس رسمی در مراسم رژه حضور پیدا کنند.
سعیدی در بخش دیگری از صحبتهایش به تشریح دالیل این کج سلیقگی
در انتخاب لباس برای کاروان ورزشــی ایران پرداخت و گفت :طراحی لباس در
تخصص کمیته ملی المپیک نیست و ما آن را به ستاد مد و لباس وزارت فرهنگ
و ارشاد ارجاع دادیم ۲۳۰ .طرح ارائه شد که مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت
این طرح که مشاهده کردید ،انتخاب شد .ما از تولیدکنندگان خارجی با قیمت
پایینتر پیشــنهاد داشــتیم اما به خاطر حمایت از تولید داخلی به این سمت
رفتیم .به هر حال این سلیقه است و دیدهام کشورهای دیگر هم از لباس کاروان
خود گالیه داشتند .البته من از ورزشکاران سؤال کردم و آنها گفتند که در این
لباس راحت هســتند که این راحتی از اولویتهای ما است .دمای هوا در توکیو
بسیار باالست به همین دلیل از رنگ لباس تیره کمتر استفاده شد.
ســعیدی در پاسخ به این ســؤال که چرا لباس در زمان اعزام رونمایی شد
چــون اگر این کار در روزهای قبل انجام میشــد امکان اصــاح در آن وجود
داشــت؟ تصریح کرد :شــرایط کرونا اجازه نداد .قرار بود دو هفته قبل مراســم
داشته باشیم که لغو شد .بعد قرار بود در آکادمی ملی المپیک این برنامه را اجرا
کنیم که باز هم لغو شــد .رئیسان فدراســیونها این لباس را دیده بودند اما به
هر حال ســلیقهای است و هر کسی یک رنگ را دوست دارد .حتی وزیر ورزش
هم آن را دیده بود.
هر چند کمیته ملی المپیک اعالم کرده در راستای احترام به افکار عمومی،
ورزشــکاران با لباس ورزشــی به جای لباس رسمی در رژه شرکت میکنند اما
مســئوالن این کمیته باید پاســخگوی هزینههای صورت گرفته در این زمینه
باشند .چگونه میشود میلیونها تومان برای لباس رسمی کاروان هزینه میشود
ولی نمیتوان در مراسم رژه از آنها استفاده کرد؟!
واقعا برای ورزش با این تشــکیالت وســیع کار سختی است که یک لباس
مناســب بــرای کاروان المپیک طراحی کند ،مگر ایــن کار چقدر پیچیدگی و
دشــواری دارد که هر دوره یکی از مشــکالت تیم اعزامــی به المپیک ،همین
لباسهای زشت و بدقواره است؟!

وزیر ورزش تخصص و برنامه داشته باشد
رفتار و عملکردش مثل قبلیها نباشد!

تکلیف میزبانی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی و محل برگزاری لیگ قهرمانان
آسیا تا  ۱۰روز دیگر مشخص میشود.
کنفدراســیون فوتبال آســیا تــا  10روز دیگر تصمیمات خــود را درباره میزبانی تیمهای ایرانی در مســابقات
انتخابی جام جهانی و لیگ قهرمانان آســیا اعالم میکند .در همین خصوص یکی از روزنامههای عربســتانی نوشت:
انتظار میرود  AFCاواخر ماه جوالی ســاز و کار برگزاری مرحله ســوم و تعیینکننــده انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲
قطر و محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان آســیا در میان کشــورهای غرب آســیا را اعالم کند .آخرین مهلت فیفا
برای تعیین  ۱۲ورزشــگاه و میزبانی در بازیهای انتخابی جام جهانی روز پنجشــنبه گذشــته به پایان رســید در
حالی که مهلت  AFCبه کشــورهای آســیایی برای ارائه درخواســت میزبانی فینال لیــگ قهرمانان دیروز منقضی
شد.
یکی از اعضای  AFCدر این ارتباط گفت :کنفدراســیون آســیا با مشــورت فیفا در حال بررسی درخواست ۱۲
فدراسیون است برای قبول یا رد درخواست آنها است .در صورت عدم دارا بودن شرایط میزبانی فینال لیگ قهرمانان و
انتخابی جام جهانی ،هر کشور که نمیتواند میزبان باشد باید زمین بیطرف را انتخاب کند .در صورت شیوع ویروس
کرونا و عدم توانایی میزبانی ،گزینه برگزاری تمام مسابقات به صورت متمرکز خواهد بود .این موضوع روی میز AFC
است و  ۱۰روز دیگر اعالم میشود.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله ســوم انتخابی جام جهانی در گروه نخست با کره جنوبی ،امارات ،عراق ،سوریه
و لبنان همگروه است .ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم سه نماینده یعنی پرسپولیس ،استقالل و تراکتور را دارد که
به مرحله یک هشــتم نهایی راه یافتهاند .پرسپولیس با استقالل تاجیکستان ،تراکتور با النصر عربستان و استقالل با
الهالل عربستان در این مرحله دیدار میکنند.

که؛ وزیری باید بیاید که مدیریت وی به سیاســت بازیهایش
چربش داشته باشد .وقتی مدیری در راس ورزش قرار میگیرد
که وزن مدیریتی اش پایین است ،نتیجه اش میشود مهندسی
انتخابات فدراســیونها ،اوضاع فعلی باشــگاهها ،وضع کنونی
شرکت توسعه و تجهیز و...
وی افزود :ورزش سیاســت نیست .ورزش تعریف و ادبیات
خــودش را دارد .مدیریت خودش را هــم میطلبد .با توجه به
شــخصیت آقای رئیســی ،انتظار دارم فردی که از همه مدیرتر
اســت را در راس ورزش قرار بدهد .کســی که مدیر است اداره
میکند .اقتدار دارد .یکی از مشکالت ورزش ما این است مدیران
ارشد آن اقتدار نداشــتهاند .وقتی وزیر اقتدار ندارد ،فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ و ...اقتدار نخواهند داشت.
وزیر آینده ،اولویتش ورزش باشد
علیرضا حیدری قهرمان پیشــین کشــتی ایــران و جهان
هم دربــاره خصوصیات وزیر ورزش آینده اظهار داشــت :وزیر
آینده ورزش باید اولویتش ورزش باشــد نه دیگر مســایل .طی
سالهای گذشته اتفاقاتی در ورزش افتاد که اجازه نداد پیشرفت
کنیم .ورزش برای آقایان در اولویت قرار نداشــت .آنها آمدند تا
صندلیهای خالی را پر کنند؛ فقط همین .در دیگر بخشها برای
آنها صندلی خالی نبود و به ســمت ورزش سرازیر شدند و چون
برای این کار نبودند آسیب زدند .وقتی قرار است برای یک پست
نفری را انتخاب کنند ابتدا باید بدانید تخصص آن کار را دارد یا

بازگشت ملیپوشان کشتی آزاد به آخرین اردوی قبل از المپیک

آزادکاران المپیکی ایران از صبــح دیروز آخرین
اردوی آمادهســازی خود برای حضور در المپیک توکیو
را استارت زدند.
ملیپوشان کشــتی آزاد که چند روز در منطقه کردان به
اســتراحت فعال و تفریح پرداختند از دیــروز دوباره تمرینات
خود را در خانه کشــتی تهران استارت زدند .اردوی مذکور که
به عنوان آخرین مرحله از روند آمادهسازی آزادکاران المپیکی
محسوب میشــود تا روز  ۸مرداد ماه ادامه خواهد داشت .رضا
اطری در وزن  ۵۷کیلوگرم ،مرتضی قیاسی در وزن  ۶۵کیلوگرم،
مصطفی حســین خانی در وزن  ۷۴کیلوگرم ،حسن یزدانی در
وزن  ۸۶کیلوگرم ،محمدحسین محمدیان در وزن  ۹۷کیلوگرم
و امیرحســین زارع در وزن  ۱۲۵کیلوگرم ،آزادکاران المپیکی
ایران هستند که در این آوردگاه بزرگ به میدان خواهند رفت.
هفته گذشــته طبق برنامه کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد۶ ،
ملیپوش المپیکی کشــورمان بعد از پایان چهاردهمین اردوی
خود راهی منطقه کردان کرج شــدند تا چند روز به استراحت
و تفریــح بپردازند .این در حالی اســت که با تاکید کادر فنی و
متولیان فدراســیون کشتی قرار شد آزادکاران به جای رفتن به

شــهر و دیار خود همچنان در شرایط قرنطینه اردویی بمانند و
روزهــای پایانی تا اعزام به توکیو را تحت نظارت و رعایت دقیق
محدودیتهای کرونایی سپری کنند.
اسامی نفرات دعوت شده به آخرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد
برای حضور در المپیک به شرح زیر است:
 ۵۷کیلوگرم :رضا اطری (مازندران) امیرحسین شامی (البرز)
 ۶۱کیلوگرم :محمد رمضان پور (مازندران)
 ۶۵کیلوگرم :مرتضی قیاسی (لرستان) پیمان بیابانی (تهران)
 ۷۰کیلوگرم :امیرحسین مقصودی (تهران)
 ۷۴کیلوگرم :مصطفی حســین خانی (تهــران) محمدصادق
فیروزپور (مازندران)
 ۷۹کیلوگرم :حمیدرضا زرین پیکر (تهران)
 ۸۶کیلوگرم :حســن یزدانــی (مازندران) کامران قاســم پور
(مازندران) سجاد غالمی (البرز)
 ۹۲کیلوگرم :محمدجواد ابراهیمی (مازندران)
 ۹۷کیلوگرم :محمدحسین محمدیان (مازندران) مجتبی گلیج
(مازندران) سجاد عزیزی (تهران)
 ۱۲۵کیلوگرم :امیرحسین زارع (مازندران) عباس فروتن (مازندران).

اعتراض تیمهای حاضر در المپیک به بینظمی عجیب ژاپنیها

گروه نخست ورزشــکاران اعزامی ایران به المپیک
توکیو با سختی و خستگی فراوان به دهکده ورزشکاران
رسیدند.
گروه نخست ورزشکاران المپیکی ایران شنبه شب تهران
را به مقصد توکیو ترک کرد و یکشنبه عصر وارد فرودگاه شهر
توکیو شد .ورزشکاران سفر پرماجرا و البته خستهکنندهای را
تا رســیدن به دهکده ورزشکاران داشــتند .ابتدا در فرودگاه
توکیو حدود  ۷تا  ۸ســاعت معطل ماندند تا ژاپنیها مراحل
ترخیص آنها و دیگر کشورها را انجام دهند .باتوجه به اینکه
این احتمال وجود داشــت که کشورهای زیادی همزمان به
فرودگاه برسند ،جای تعجب دارد که ژاپنیها فکری به حال
این مسئله نکردند تا کاروانها مدت زمان کمتری در فرودگاه
معطل بمانند.
چند کشور از جمله ایران همزمان وارد فرودگاه توکیو شده

بودند بنابراین انجام کارهای مربوط به ترخیص آنها زمان زیادی
برد .گفته میشود قبل از اینکه این کشورها به فرودگاه برسند،
دو کاروان کشــور دیگر در فرودگاه حضور داشتند که در میان
آنها تســت کرونای دو نفر مثبت شده بود همین مسئله باعث
افزایش سختگیری ژاپنیها شد.
ســپس انتقال ورزشکاران،چمدانها و تجهیزات به دهکده
ورزشــکاران نیــز حدود دو ســاعت زمان برد چــرا اتوبوس و
کامیونهای حمل چمدان و دیگــر تجهیزات کافی نبود و این
اتفاق باعث معطلی دیگری برای ورزشکاران شد .باتوجه به اینکه
ژاپن به قانونمندی و منظم بودن مشهور است،
بــی نظمی که برای انتقال ورزشــکاران و چمدانها وجود
داشــت باعث تعجب شــده بود اما همین مســئله خستگی و
گرســنگی زیادی را برای گروه نخست ورزشکاران اعزامی ایران
رقــم زد به گونهای که حتی برخــی از آنها در حالی که منتظر

بودند اتوبوسها برســند ،از شدت خستگی گوشهای از محوطه
به خواب رفتند.
خستگی در اردوی تیم ملی والیبال
امیر خوش خبر سرپرســت تیم ملــی والیبال که در جمع
اعضای کاروان نخســت ورزش ایران حضور داشــت با اشاره به
تشریفات آزاردهنده میزبان برای انجام مراحل خروج از فرودگاه،
به ســایت فدراسیون والیبال گفت :ســاعت  ۱۹عصر یکشنبه
پروازمان در فرودگاه توکیو نشست اما تا ساعت  ۲۳و  ۲۰دقیقه
مشــغول انجام تشــریفات مربوط به خروج از فــرودگاه بودیم.
کاروان ایران همزمان با کاروان المپیک ایرلند ،اســپانیا ،مصر و
چند کشور دیگر به توکیو رسید و همگی ملزم به انجام تشریفات
مربوط به پروتکلهای بهداشتی بودیم .از همه تیمها تست PCR
گرفته شــد و آماده شدن نتایج تســتها و انجام مراحل خروج
از فرودگاه چیزی حدود  ۵ســاعت زمــان برد .بچهها بینهایت

خواندنی از ورزش ایران

خواندنی از ورزش ایران

*اردوی پنجم تیم ملی والیبال جوانان ایران یکشنبه در غیاب بهروز عطایی آغاز شد .سرمربی تیم ملی جوانان که به دلیل
ابتال به کرونا به قرنطینه رفته بود ،بعد از طی کردن دوره نقاهت  ۱۵روزه بیماری و با منفی شدن تست  PCRمجددا به جمع
کادرفنی ملحق شد تا اردوی پنجم تیم ملی جوانان را زیر نظر بگیرد.
*اردوی آمادگــی تیم ملی والیبال نشســته مردان اعزامی به بازیهای پارالمپیک توکیو با حضور  ۱۴ورزشــکار از یکم تا
هشــتم مرداد در محل کمپ تیمهای ملی فدراســیون جانبازان و معلوالن برگزار میشود .داود علیپوریان ،صادق بیگدلی،
آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام
شرکت ستکان (سهامی خاص) به شماره ثبت  23790و شناسه ملی 10100692560

بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت ستکان (سهامی خاص) یا نمایندگان قانونی آنها
دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت که راس ساعت  10صبح روز شنبه
مورخ  1400/5/23که در محل قانونی شرکت تشکیل میشود ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه -1 :انحالل شرکت -2 .سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده
باشد .به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفینامه معتبر برای حضور نمایندگان اشخاص
حقیقی و حقوقی در جلسه مجمع فوق الزامی میباشد.
رئیس هیئت مدیره

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  1400/4/22 -140060317180000446هیئــت اول
موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس لطیفینســب فرزند کریم به شماره
شناســنامه  3959صادره از شوش در یک باب ساختمان به مساحت 60/85
مترمربع پالک  35فرعی از  1575باقیمانده واقع در بخش  3اهواز به نشانی
چنیبه جنب پل فوالد کوچه احداثی منشــعب از خیابان حامدین خریداری از
مالک رســمی شرکت فالحتی اصفهانیها محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود درصورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت
انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/4/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/13 :

یاور مرادی گراوند -رئیس ثبت اسناد و امالک اهواز
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خسته شــدند .تشــریفات آزاردهنده میزبان همه را اذیت کرد
با اینحال چارهای نبود .در حال حاضر بهجز خســتگی مشکل
دیگری نداریم.
اعتراض کشورها به ژاپن
بی نظمی ژاپنیها اعتراض برخی کشورها را به دنبال داشت
تا جایی که کشــورها از جمله ایران اعتراض رســمی را نسبت
به معطلی زیاد ورزشــکاران در فرودگاه و بینظمی که در مورد
انتقال آنها وجود داشت به کمیته برگزاری بازیها اعالم کردند.
بــا توجه به اینکه در روزهای آینده هم تعداد کشــورهایی
که همزمان به فرودگاه میرسند بیشتر هم میشود این نگرانی
وجود دارد که معطلی ورزشــکاران ادامه دار باشــد و از طرفی
جدا از بحث خستگی زیاد ،حضور طوالنی مدت ورزشکاران در
فرودگاه با توجه به مسئله شیوع ویروس کرونا و احتمال وجود
ناقل در بین کشورها میتواند خطرناک باشد.

مهدی بابادی ،مرتضی مهرزاد ،مجید لشگری ،رمضان صالحی ،میثم علیپور ،محمدرضا سبحانینیا ،مهرزاد مهروان ،حسین
گلستانی ،سیدمحمد سیدحسینی ،محمد نعمتی ،جمال نظری و مرتضی رمضانی  ۱۴ملیپوشی هستند که زیر نظرهادی
رضایی سرمربی و فرید صائبی مربی تیم ملی تمرینات خود را در این اردو پیگیری خواهند کرد.
*مونا محمودی مدافع وسط تیم ملی والیبال بانوان ایران با عقد قراردادی رسمی به باشگاه بواویشتا پرتغال پیوست .پیش از
این هم مهتاب رحمانی دریافتکننده تیم ملی والیبال بانوان ایران با این تیم پرتغالی به توافق رسیده بود.

آگهی دعوت از سهامداران شرکت الند آب(سهامی خاص)
به شماره ثبت  90598و شناسه ملی 10101349406

آگهی دعوت از سهامداران شرکت الند آب(سهامی خاص)
به شماره ثبت  90598و شناسه ملی 10101349406

حدیث دشت عشق

یادی از شهید مدافع حرم علیمحمد قربانی

بوسه بر پرچم ایران

شهید مدافع حرم سردار علیمحمد
قربانی ،از قهرمانان دوران دفاع مقدس بود
که در نبرد با داعشیهای کافر نیز حماسه
آفرید .شــهید قربانی  20آبان  1346در
روســتای بنوار ناظر از توابع شهرســتان
اندیمشک متولد شد .سال  57یازده ساله
بود اما حضــوری فعال در راهپیماییهای
انقالبی اندیمشــک داشت .از سال  60در
حالی که  14ســاله بود به جبهه رفت و در عملیات بیتالمقدس که به آزادی
خرمشهر انجامید شرکت داشت و از ناحیه پای راست زخمی و به مقام جانبازی
رسید .همچنین در عملیاتهای رمضان ،والفجر مقدماتی ،والفجر  ،8کربالی 4
و ...حضور داشت .وی با راهاندازی یک مدرسه فوتبال ،زمینهساز کشف و پرورش
اســتعداد جوانان فوتبالدوست در این منطقه شد .یک سال پس از شروع فتنه
تکفیریها در سوریه ،راهی آن کشور شد تا از حریم حرم اهل بیت(ع) دفاع کند.
وی در عملیات آزادسازی نبل و الزهرا ،فرمانده یگان ویژه بود .همسر این شهید
در مصاحبه با کیهان گفته بود« :وقتی کولهبارش را میبست دیدم پرچم ایران
را درون کولهاش گذاشت .گفتم :این را برای چه میبری؟ گفت :تا هر جا باشیم
عزت و اقتدار ایران همراه ما باشد .وقتی نبل و الزهرا را از محاصره خارج میکنند
حاجی در ورودی شهر سجده و بر پرچم ایران بوسه میزند ».سردار علیمحمد
قربانی ســرانجام روز  19بهمن سال ۱۳۹۴در حین انجام عملیات شناسایی در
حومه شهر الزهرا ،هدف گلوله داعشیها قرار گرفت و به شهادت رسید.

غیبت احتمالی حدادی در المپیک
احسان حدادی این روزها درگیر آسیب دیدگیهای پرتعداد است و میگوید
با این وضع شــاید به المپیک نرود .حدادی در تازهترین صحبتهای خود اظهار
داشــت :بدم نمیآید که نامم در تاریخ ثبت شــود و در  4دوره المپیک به عنوان
یک ایرانی شرکت کرده باشم ،اما نه به هر قیمتی .من اگر وضعیت خوبی نداشته
باشــم و نتوانم رکورد خوبی ثبت کنم ،برای اعتبار خودم و کشورم خوب نیست.
هر ورزشــکاری به المپیک میرود که پرچم کشورش را باال ببرد و اگر نتواند این
کار را کنــد ،اصال رفتن به المپیک هم معنایی ندارد .وی افزود :من تا لحظه آخر
تالشم را میکنم .یکشنبه هفته آینده زمان اعزام من به توکیو است و باید ببینم
که تا آن زمان چه اتفاقی پیش میآید .هدف من این است که با بهترین شرایط
بــه المپیک بروم و یک رکــورد آبرومندانه ثبت کنم .مصدومیت هم جزو ورزش
حرفهای است ،اما متاسفانه در چنین مقطعگریبان مرا گرفت .امیدوارم همه چیز
خوب پیش برود ،اما فعال چیزی مشخص نیست.
بازیکن والیبال چک هم کرونایی شد
در حالی که تعداد ورزشکاران مستقر در دهکده ورزشکاران المپیک توکیو رو
به افزایش است آمارهای زیادی از شمار مبتالیان به ویروس کرونا منتشر میشود.
اوندژ پروسیچ بازیکن والیبال ساحلی چک بازی افتتاحیه خود را در المپیک توکیو
از دست خواهد داد .کمیته المپیک چک اعالم کرد گزینههای دیگری را که اجازه
میدهد فرد دیگری جایگزین شود بررسی میکند .با این شرایط احتماال پروسیچ
المپیک توکیو را از دست خواهد داد .براساس اعالم کمیته المپیک چک ،ورزشکار
مبتال هیچ عالئمی ندارد و کامال واکسینه شده است .پیش از این هم تست کرونای
چند بازیکن چک و همین طور  ۲بازیکن فوتبال آفریقای جنوبی مثبت شده بود.
خودداری بزرگترین حامی مالی توکیو از تبلیغات
تویوتا به عنوان یکی از بزرگترین حامیان مالی المپیک توکیو ،به خاطر عدم
حمایت عموم از این بازیها تبلیغات تلویزیونی نخواهد داشت .بر اساس نظرسنجی
رســانههای محلی ،دو سوم سازمان دهندگان ژاپنی درخصوص برگزاری ایمن و
مطمئن بازیها در بحران کرونا تردید دارند.مدیر تویوتا دوشــنبه اعالم کرد که
مقامات این کمپانی در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک حضور نخواهند داشت.
آکیو تویودا مدیر تویوتا در این باره گفت :تویوتا در مراسم افتتاحیه شرکت نخواهد
کرد و تصمیمگیری با توجه به عوامل مختلف از جمله عدم حضور تماشاگر انجام
شــده اســت .ما هیچ تبلیغاتی مربوط به بازیها در ژاپن را پخش نخواهیم کرد.
حدود  ۶۰شرکت ژاپنی که بیش از  ۳میلیارد دالر بابت حمایت مالی از بازیهای
المپیک به تعویق افتاده پرداخت کردهاند ،اکنون با این معضل روبهرو هستند که
برندهای خود را به رویدادی که تاکنون نتوانسته مورد حمایت گسترده مردم قرار
گیرد ،گره بزنند یا خیر.
ورزشکار گم شده اوگاندا پیدا شد
یک منبع پلیس روز دوشــنبه گفت :مردی که به نظر میرسد یک ورزشکار
اهل اوگانداست و هفته گذشته در اردوی آمادهسازی خود قبل از المپیک در غرب
ژاپن ناپدید شد ،در ایستگاه ناگویا حدود  ۲۰۰کیلومتری محل اقامت خود ،توسط
دوربین مدار بسته دیده شده است.جولیوس اسکیتیلوکو وزنهبردار اوگاندایی که
برای تمرینات پیش از المپیک در اســتان اوزاکا اقامت داشت ،روز جمعه ناپدید
شد .پلیس و همتیمیهای او در این مدت دنبال این ورزشکار بودند .این ورزشکار
پس از گذاشتن یادداشت در هتل ،بلیت قطار به ناگویا را خریداری کرده بود .هنوز
دلیل این سفر مشخص نشده است.

ســند مالکیت (برگ ســبز) خودروی ســواری پیکان
مدل 1378به شــماره انتظامــی 523ص 64ایران15
به شــماره موتور  11127876105و شــماره شاســی
 78480470به نام حبیب عابدینی مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط است.
ســند کمپانی ،سند مالکیت (برگ ســبز) و کارت مشخصات
خودرو وانت پیکان  1600آیدوگانهسوز مدل  1385به شماره
انتظامی  118د  - 56ایران  ،79شماره موتور 11285060026
و شــماره شاســی  20507526به نام آقای مهدی توکلی به
شــماره ملی  5099851088مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده که در ساعت  9صبح مورخ  1400/05/13در مرکز اصلی شرکت
به کد پستی  1991916819تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .دستور جلسه:
 -1اصالح ماده اساسنامه  -2سایر مواردیکه در صالحیت مجمع باشد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده که در ســاعت  10صبح مورخ  1400/05/13در مرکز اصلی شــرکت به کد
پســتی  1991916819تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .دستور جلسه -1 :انتخاب و
تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره  -2تعیین دارندگان حق امضاء  -3انتخاب بازرسین شرکت

ســند کمپانی موتورســیکلت آونچر  220برنگ
آبی به شــماره انتظامی  S27/63999به شماره
موتــور  84173و شــماره بدنــه 9247490
بــه مالکیــت علــی صفــری مفقــود گردیده
و فاقد اعتبار است.

ســند مالکیت (برگ سبز) و اســناد فروش کمپانی
(کارخانه) خودرو سواری پژو  206آریان مدل 1386
به شــماره انتظامی  231ق  88ایران  15به شــماره
شاسی  18907082و شماره موتور 13385008579
به نام مهسا قندگر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

بانو شهناز بهمنی فرزند محمد همسر شما آقای عباس وحیدی فیوج فرزند علیاصغر به موجب
حکم صادره از دادگاه به دفترخانه مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن شما را دارد لذا به موجب
این آگهی به شما اخطار و ابالغ میگردد که پس از نشر آن ظرف یک هفته به دفترخانه مراجعه
و ذیل اوراق و اسناد را امضا در غیر این صورت طالق شما یک طرفه به ثبت خواهد رسید.
شماره دادنامه 9909975255001599 :صادره از شعبه  1دادگاه خانواده سبزوار
آدرس دفترخانه :سبزوار  -خیابان بیهق  -نبش بیهق 37

آگهی اخطار افراز

برگ اجراییه

متن آگهی مزایده

هیئت مدیره

نظر به اینکه آقای سیدامیرحســین باقری فرزند سیدعلی بمان حسب دادخواست
تقدیمی درخواســت افراز ســهمیه خــود را از پالک  11505بخــش  13یزد را
نمودهاند و به موجب درخواســت وارده  1399/24525مورخ  1399/12/5اعالم
نمودهاند که اقامتگاه مالکین مشاعی که عبارتند از سیدمسعود باقری و سید مهدا
باقری فرزند ســیدعلی بمان و محمدخان بقائی یزدی فرزند حسن معلوم نیست
لذا از طریق صدور آگهی به اســتناد ماده  6آییننامه قانون افراز و فروش امالک
مشاع به اشخاصی که در پالک فوق ذینفع هستند اعالم میگردد که افراز سهمی
خواهانها از ســاعت  9روز دوشنبه مورخ  1400/5/11در محل وقوع ملک مرقوم
به عمــل خواهد آمد لذا کلیه افراد ذینفع میتواننــد در محل وقوع ملک حضور
بهم رسانند و چنانچه اظهارنظری دارند به نماینده و نقشهبردار اعزامی ابراز دارند
ضمنا عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شــد این آگهی مطابق ماده
18آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و به کلیه افراد ذینفع ابالغ و در
یک نوبت انتشار میگردد .تاریخ انتشار1400/4/29 :

مجتبی شبانی -رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک شهرستان مهریز

هیئت مدیره

مشــخصات محکومله :امید طاهری اردلی (با وکالت ســحر داودی) اقامتگاه -1 :بیدخون -خ
چشمه  -2عسلویه خ دانشگاه ســاختمان پاسارگاد .مشخصات محکومعلیه :سیامک سیموچی
اقامتگاه :مجهولالمکان .محکوم به :طبق شــماره دادنامه  99/800مورخ  99/11/14محکوم
علیه محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ  114/300/000ریال اصل خواســته بــه انضمام مبلغ
 4/600/000ریال هزینه دادرسی و خسارت قانونی وارده و هزینه تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید
چک مورخ  96/5/15لغایت تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.

رئیس شورای حل اختالف شهر نخل تقی -حسن خلیلی

برگ اجراییه

مشــخصات محکوم له :میثم دراوی نام پدر :علی اکبر با وکالت خانم ســحر داودی اقامتگاه:
عســلویه خ دانشگاه -ساختمان پاسارگاد مشــخصات محکوم علیه :عبدشاه محبی زرین دره
اقامتگاه :مجهولالمــکان محکوم به :طبق دادنامه  1400/113مــورخ  1400/2/27محکوم
علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ  170/000/000ریال معــادل هفده میلیون تومان اصل
خواســته به انضمام مبلغ  295/000تومان هزینه دادرسی و مبلغ  180/000تومان هزینه درج
آگهی در روزنامه و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه دادگســتری و کلیه خســارات قانونی وارده و
تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت مــورخ  99/10/7تا زمان اجرای حکم در حق خواهان
صادر و اعالم مینماید.

رئیس شورای حل اختالف شهر نخل تقی -حسن خلیلی

اخطار و ابالغ

عباس مطهرینژاد
سردفتر ازدواج  9و طالق  2سبزوار

به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق به ترتیب  -1ششــدانگ یک /قطعه زمین مســکونی
پالک پنج هزار و ســیصد و سی و شش فرعی از ســه اصلی که سند آن در صفحه  11دفتر
 58امالک با شــماره چاپی  037966ذیل ثبت  7612ثبت و به نام آقای محمدجواد ابراهیمی
صادر گردیده است -2 .ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی پالک نه هزار و هفتصد و شصت
و ســه فرعی از سه اصلی با شماره چاپی  206530سری ب سال  97که طبق نظر کارشناس
رســمی به ترتیب مبلغ پنج میلیارد ریال و سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون ریال
ارزیابی شده و پالک فوق که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف مالک میباشد و
پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  1400/5/13در اداره ثبت اسناد و امالک
واقع در کنگان -خیابان فجر از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده به ترتیب از مبلغ پنج
میلیارد ریال و ســه میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت
پیشنهادی نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز
اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و
نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد .و نیم عشر و حق مزایده
نقدا وصول میگردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ انتشار1400/4/29 :
امیرحسین شعبانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان

