
ورزشی 

سرویس ورزشی-
از  رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد در شرایطی 
ســوم آبان ماه آغاز می شود که امسال 14 تیم برای 

حضور در لیگ اعالم آمادگی کرده اند.
پروسه ثبت نام تیم های حاضر در بیست و یکمین دوره 
رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی دیروز انجام شد تا 
قرارداد کشتی گیران و مربیان حاضر در مسابقات در سازمان 
لیگ به ثبت برســد. قرار اســت مسابقات لیگ برتر کشتی 
آزاد ایران در ســال 1400 از ســوم آبان ماه آغاز شود. در 
ایــن رقابت ها 14 تیم حضور دارند کــه گروه بندی آنها به 

شرح زیر است:
گروه الف: ســهند ارس، آکادمی کشــتی نادری خادم، 

هیئت کشتی لرستان
گروه ب: صنایع مازندران، ســتارگان ســاری، خراسان 

جنوبی، مقاومت تهران
گروه ج: دانشــگاه آزاد اسالمی، شــهید صدرزاده، فرم 

دمای اراک، جوانان البرز
گروه د: فوالدین ذوب آمل، پاس ناجا، آلومینیوم حکمتی.

طبق برنامه اعالم شــده مســابقات لیگ برتر کشتی 
آزاد از ۳ آبان ماه با برگزاری مســابقات گروه »د« در تبریز 
آغاز می شــود.همچنین طی روزهای 4، ۵ و ۷ آبان ماه نیز 
مسابقات دور رفت ســه گروه دیگر در استان های خراسان 
رضــوی، مازندران و البرز برگزار خواهد شد.مســابقات دور 
برگشت نیز بعد از دو هفته استراحت طی روزهای 1۷، 1۸، 
1۹ و ۲1 آبان ماه در شــهرهای تهران، ســاری، قائمشهر و 

آمل انجام می پذیرد.
گروه بندی لیگ کشتی فرنگی

مســابقات لیگ برتر کشتی فرنگی نیز از دهم آبان ماه 
آغاز می شود. لیگ کشــتی فرنگی با حضور 16 تیم برگزار 

می شود که گروه بندی آن به این شرح است:
گروه الف: رعد پدافند ارتش، شهرداری مسجد سلیمان، 

شهدای امین آباد ری، فوالدین ذوب آمل

گروه ب: دانشــگاه آزاد اسالمی، خراسان جنوبی، سید 
بابل، شهدای مدافع حرم قم

گروه ج: ســینا صنعت ایذه، رهپویان شهید سلیمانی، 
رضا پویش جنوب، جوانان البرز

گروه د: زاگرس کردســتان،  ســازین سعید اندیمشک، 
هیئت کشتی لرستان، آریوبرزن بهبهان 

مســابقات لیگ برتر کشــتی فرنگی از 10 آبان ماه با 
برگزاری مســابقات گروه »الف« در آمل آغاز می شود. طی 
روزهای 11، 1۲ و 14 آبان ماه نیز مســابقات دور رفت سه 
گروه دیگر در استان های قم، تهران و سنندج برگزار خواهد 

شد. 
همچنیــن مســابقات دور برگشــت بعــد از دو هفته 
اســتراحت طــی روزهــای ۲4، ۲۵، ۲6 و ۲۸ آبان مــاه 
 در شــهرهای تهــران، بیرجنــد، کرج و اندیمشــک انجام 

می شود.

هشدار دبیر به تیم ها
شروع مســابقات لیگ برتر کشتی فرنگی در شرایطی 
است که پیش از این علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی 
به تیم هــا اعالم کرد که اگر پول ندارنــد تیمداری نکنند. 
دبیر در مراســم قرعه کشی این رقابت ها گفت: تیم هایی که 
پول ندارند کنار بکشــند. لیگ باید محــل درآمدی برای 
کشتی گیران باشد و اگر قرار باشد تیم ها در رسانه ها دیده 
شــوند، باید برای آن هزینه کنند. اگر کشتی گیری برایتان 
کشــتی نگرفت پولش را ندهید، اما اگر کشتی گرفت باید 
پولش را بدهید و رعایت مســائل اخالقی را داشته باشید و 

حقشان را بدهید.
رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: لیگ محل مناسبی 
برای کســب درآمد کشتی گیران اســت. تیمی که ۳ یا 4 
میلیارد هزینه می کند مطمئنا ســرگروه می شود، نه تیمی 
که ۲00 میلیون هزینه کرده اســت. اگر لیگ سال قبل را 

راه نمی انداختیم، نمی توانستیم به افتخاراتی که امسال در 
المپیک کسب کردیم برســیم و یادمان باشد که حتما در 
لیگف داوری و اشــتباه وجود دارد اما از شما می خواهم که 

گذشت کنید تا کشتی خراب نشود.
قهرمانان سال گذشته لیگ برتر

ســال گذشــته و در رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد 
باشگاه های کشور در محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی 
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و در پایان تیم بازار 
بزرگ ایران به عنوان قهرمانی دســت یافت. در دیدار فینال 
این رقابت ها تیم های بازار بزرگ ایران و اســتقالل تهران به 
مصاف هم رفتند که در نهایت تیم بازار بزرگ ایران با نتیجه 
مقابل حریفش به برتری دســت یافت و قهرمان این دوره 
از رقابت ها شــد. در دیدار رده بندی نیز تیم هیئت کشتی 
قائمشهر با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم دانشگاه آزاد اسالمی به 

برتری دست یافت و به مقام سوم رسید.
بازار بزرگ ایران سال گذشته در شرایطی عنوان قهرمانی 
لیگ برتر کشتی آزاد را به دست آورد که کشتی گیرانی چون 
رضا اطری، مجید داستان میثم نصیری، امیرحسین حسینی، 
مصطفی حســین خانی، پیمان یاراحمدی، حســن یزدانی، 
کارمان قاسمپور ، محمدحسین محمدیان و امیرحسین زارع 

در ترکیب دیدار نهایی به روی تشک رفتند. 
در مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی نیز تیم بازار بزرگ 
ایران با غلبه بر تیم دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان قهرمانی 
رســید. در دیدار فینال این مسابقات تیم بازار بزرگ ایران 
با نتیجه ۷ بر ۳ از ســد تیم دانشــگاه آزاد اسالمی گذشت 
و قهرمان این دوره از رقابت ها شــد. در دیدار رده بندی این 
رقابت ها تیم ســینا صنعت ایذه با نتیجه 6 بر 4 از سد تیم 

فوالداکسین خوزستان گذشت و سوم شد.
برای تیم بازار بزرگ ایران نیز نفراتی چون رضا خدری، 
علیرضا نجاتی، سامان عبدولی، محمد الیاسی، علی ارسالن، 
محمدعلی گرایی، ســعید عبدولی، مهــدی فالح، مهدی 

علیاری و امین میرزازاده به روی تشک رفتند. 

*در پایان مســابقات انتخابــی درون اردویی تیم ملی کاراته بانوان، ملی پوشــان 
ایران در رقابت های جهانی امارات مشــخص شدند.این مســابقات در اوزان ۵0-، 
۵۵-، 61-، 6۸- و 6۸+ برگزار شــد.ترکیب تیم ملــی کاراته بانوان در رقابت های 
 جهانی ۲0۲1 به این شرح است: وزن منفی ۵0 کیلوگرم: سارا بهمنیار، وزن منفی

 ۵۵ کیلوگرم، طراوت خاکســار، وزن منفی 61 کیلوگرم: رزیتا علیپور، وزن منفی 
6۸ کیلوگــرم: مبینا حیدری، وزن مثبت 6۸ کیلوگــرم: لیال برجعلی. رقابت های 
کاراته قهرمانی جهان در ســال ۲0۲1 طی روزهــای ۲۵ الی ۳0 آبان به میزبانی 

دوبی در امارات برگزار می شود.
*اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان گرجستان 
از دیروز با ســرمربیگری حسین توکلی در فدراسیون جانبازان و معلوالن آغاز شد. 
روح اهلل رســتمی، حامد صلحی پور، نادر مرادی، امیــر جعفری، مهدی صیادی، 
یوسف یوسفی، سامان رضی، محسن بختیار، علیرضا ایزدی، علی سیفی، علی اکبر 
غریب شــاهی، احمد امین زاده، احسان صوری و ســعید اسکندرزاده وزنه برداران 
دعوت شده به اردو هســتند. پیش از این سرمربیگری تیم ملی پاراوزنه برداری را 

علی اصغر رواسی برعهده داشت.
*علی پاکدامن، ملی پوش شمشیربازی سابر ایران به کمپ تمرینی فرانسه دعوت 
شد. پاکدامن نهم آبان راهی فرانسه می شود تا در این کمپ تمرینی شرکت کند و 

از ۲0 آبان نیز در گرندپری فرانسه به رقابت می پردازد. 
*علیرضا دبیر رئیس فدراســیون کشــتی، صبح دیروز در جمع نونهاالن آزادکار و 
مربیان ســازنده آنهــا که در قالب یک اردوی یک هفته ای بستر ســازی فرهنگی، 
تفریحی و آموزشــی در خانه کشتی شهید صدرزاده شرکت کرده اند، حضور یافت. 
دبیر در جمع آینده سازان کشتی آزاد ایران گفت: شاید از خودتان بپرسید چرا شما 
را به این خانه کشــتی آوردیم، چون برای ما عزیز و آینده این ورزش هستید. هر 
کس قهرمانی و طالی المپیک می خواهد باید توکلش بر خدا باشد و ارتباط خوبی 
با آفریننده خود برقرار کند ضمن اینکه تالش و ممارست خود را نسبت به سایرین 
بیشتر کند. دبیر یکی دیگر از رموز موفقیت را احترام به پدر و مادر و مربیان دانست 
و گفت: باید پیش پدر و مادرتان خود را زمین بزنید یعنی احترامشان را نگه دارید. 
دســت پدر و مادر را ببوسید. رئیس فدراسیون با تأکید بر اینکه باید از حواشی به 
دور باشــید و فقط به فکر کسب مدال آن هم مدال طال باشید اظهار داشت: شما 
باید بدانید موبایل و فضای مجازی برای شما سم است. نماز خواندن را هم سرلوحه 
کار خود کنید. با ذهن قهرمان شدن در المپیک باید زندگی کنید تا قهرمان شوید.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید صفدر قرمزی
معلم عشق
معلم شــهید صفدر قرمــزی در یازدهمین 
روز از خرداد ســال 1۳۳۸ در عشایر کوچ رو ایل 
قشقایی طایفه دره شوری تیره قرمزی در منطقه 
فامور از توابع شهرســتان کازرون دیده به جهان 
گشــود. دوران طفولیت را در دامن طبیعت و در 
کنار والدین خویش آغاز و در سن هفت سالگی 

تحصیل علم را در مدارس عشایری شروع کرد.
با مشقت و سختی زندگی عشیره ای توانست 

تحصیالت خود را به پایان برساند و به خاطر عشق و عالقه فراوانی که به شغل 
مقدس معلمی و خدمت به نونهاالن ایل داشت در سال 1۳۵۵ وارد دانشسرای 
عشــایری فارس در شهر شیراز شد. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشسرای 
عشــایری مشــغول خدمت به نونهاالن ایل خود شد. شهید صفدر قرمزی در 
خانــواده ای متدین و مذهبی و پایبند بــه باورهای دینی چنان پرورش یافت 
که گویی یاد خدا، عشق به امامان معصوم)ع( و انس با نماز موسیقی و آهنگ 
فطری جان او بود، همین عشق او را به عضویت در بسیج و حضور در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل وا داشــت.در فصل بهار سال 1۳61 بی تابانه راه جبهه را 
در پیش گرفت و سرانجام معلم جان بر کف و پاسدار حریم والیت در عملیات 
غرورآفرین آزادسازی خرمشــهر حضور یافت و در روز بیستم اردیبهشت ماه 
ســال 1۳61 به فیض عظیم شــهادت نائل آمد.  شهید صفدر قرمزی در سن 
۲۳ سالگی در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید و پیکر پاک و مطهرش 
بعد از 1۳ سال در تاریخ ۲۸ تیر سال 1۳۷4 در گلستان شهدای روستای درج 

دهستان همگین در شهرستان دهاقان استان اصفهان آرام گرفت.

حدیث دشت عشق

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه پیاده روی به مناسبت هفته تربیت بدنی به حواشی سیستم VAR واکنش 
نشان داد.

 ســیدحمید ســجادی در حاشیه پیاده روی به مناسبت هفته تربیت بدنی در پاسخ به این سؤال که چرا ما نمی توانیم 
در ورزشــگاه آزادی از سیستم VAR استفاده کنیم و این صحبت مطرح شده که شرکت های رژیم صهیونیستی پشت این 
ماجرا هستند، عنوان کرد: هنوز گزارش دقیقی به دست من نرسیده است. منتظرم گزارش مشروح و کاملی به دستم برسد. 

عالقمندیم در همه جای ورزش از تکنولوژی روز استفاده کنیم.
وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به اینکه ما این سیستم را در حال حاضر در کشور داریم، گفت: نداریم و این سیستم 
برای ما نیست. قرار است از آن استفاده کنیم.سجادی درباره اینکه گفته شده فیفا استفاده اجازه از آن را نداده، خاطر نشان 

کرد: این موضوع را نمی دانم که اجازه گرفتیم یا خیر اما باید از تکنولوژی در ورزش استفاده کنیم.
وی درباره همایش پیاده روی هم اظهار داشت: ستاد برگزاری هفته تربیت بدنی در وزارت ورزش تشکیل شده و همگی 
اعضا از مسئوالن هستند. امروز شهرداری و فدراسیون همگانی میزبان این برنامه بودند که از آنها تشکر می کنم. این برنامه 

زنگ آغازین برای از سرگیری برنامه های ورزشی به صورت هدفمند با محوریت ورزش همگانی است.
دیروز هم با دستور حمید سجادی مبنی بر همگانی شدن ورزش برای عموم جامعه و در راستای برنامه های معاونت 
 فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، درب های مجموعه ورزشی آزادی تهران دوشنبه ۲6 مهرماه همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی

و ورزش، با استقبال و خوش آمدگویی کارکنان این مجموعه، به روی مردم باز شد.

واکنش وزیر ورزش به شائبه های استفاده از VAR در ورزشگاه آزادی 
 با وجود اینکه ویروس کرونا هنوز در جهان خودنمایی می کند در خیلی از کشورها با اقدامات صورت گرفته 

تماشاگران وارد استادیوم ها می شوند و بازی های فوتبال را از نزدیک تماشا می کنند. 
در برخی از کشــورها حضور تماشاگران در استادیوم  ها برای تماشای مسابقات فوتبال 100 درصدی است. نمونه اش 
بازی الهالل در برابر پرســپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا که با حضور پرشــور تماشاگران تیم 

عربستانی برگزار شد. 
و اما چه زمانی در ایران تماشــاگران وارد استادیوم ها می شوند؟ خداداد افشاریان – رئیس کمیته داوران و عضو هیات 
رئیسه فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سؤال در برنامه سالم صبح بخیر گفت: کرونا هنوز وجود دارد و وزارت بهداشت 
روی حضور تماشاگران در استادیوم ها حساسیت هایی دارد. از سویی فیفا برای بازگشت تماشاگر به استادیوم ها مقدماتی 
را فراهم کرده اســت که ما در پی اجرایی کردن آن در مســابقات هستیم و به نظر می رسد حتی پیش از شروع نیم فصل 

تماشاگران وارد استادیوم ها شوند. 
گفتنی اســت فصل جدید مســابقات لیگ برتر از ۲۷ مهر و بدون حضور تماشــاگران آغاز می شــود. پیش از این 
فدراســیون فوتبال قصد داشــت بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر کره جنوبی را با حضور تماشاگر برگزار کند که این 
موضوع در روزهای پایانی منجر به برگزاری این مســابقه منتفی شــد. نکته جالب توجه اینکه دبیرکل فدراسیون فوتبال 
 در مصاحبه ای اعالم کرد که فدراســیون فوتبال به منظور ســالمت تماشــاگران این حضور را به صورت اختیاری منتفی 

کرد.

بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها احتماال قبل از نیم فصل 

گل محمدی:  ناکامی ما علل متعددی داشت
یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس با انتشار متنی نسبت به حواشی 
شکســت تیمش برابر الهالل عربســتان در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
واکنش نشــان داد. او در این متن آورده اســت: “ بار دیگر از هواداران عزیز و همه 
پرسپولیســی ها عذرخواهی کرده و تأکید می کنم مسئولیت باخت بر عهده بنده 
است. این ناکامی علل مختلف و متعدد داشت که شرح آن مفصل است. فقط باید 
اشــاره کنم بازیکنان تیم در این سال ها تاریخ  سازی کرده و معادالت فوتبالی را با 
همت و تالش خود بر هم زدند،  در این هفته ها سخت تالش کردند و االن به شدت 
ناراحت اند. به زودی مفصل با هواداران عزیز و اصحاب رسانه سخن گفته و پاسخگو 
خواهیم بود. تالش می کنیم از ناکامی درس گرفته و به شــرطی موفق می شویم از 
تهدید فرصت بسازیم. می دانم در این فوتبال برای دبل هت تریک قهرمانی کارمان 
بســیار سخت تر از قبل است اما برای جبران و شــادی دل هواداران دوباره دست 
روی زانوهای خود گذاشــته و با توکل به خداوند و حمایت هواداران عزیز و تالش 
مضاعف، بلند خواهیم شــد. ضمن عذرخواهی وظیفه دانســتم از هواداران عزیز و 
کارشناسان و رسانه هایی که حمایت کرده اند تقدیر و تشکر کنیم. این زیبایی ها و 

معرفت را به خاطر می سپاریم. دعا کنید شرمنده تان نشویم. ما می جنگیم.«
گالیه سازمان لیگ از باشگاه های فوتبال

فریبرز محمودزاده، مدیر کمیته نقل  و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال با انتقاد از 
رفتار باشگاه ها برای ثبت قرارداد بازیکنانشان اظهار کرد: متاسفانه ۵0 درصد تیم ها 
دوشنبه به سازمان لیگ آمدند. ما هر سال با این معضل دست و پنجه نرم می کنیم. 
نمی دانم به این باشگاه ها چه بگویم. سال به سال سیستم اتوماسیون اداری ما قوی تر 
می شود و باشگاه ها می توانند مدارکشان را آپلود کنند و فقط باید برای تایید اصالت 
مدارکشان 10 روز قبل از بازی شان به سازمان لیگ مراجعه کنند اما باز هم این کار 
را نمی کنند. او افزود: بعضی باشگاه ها به سازمان لیگ مراجعه کرده اند. کجای دنیا به 
این شکل به مرجع فوتبالشان بی احترامی می کنند؟ باشگاه ها همیشه به فدراسیون و 
سازمان لیگ ایراد می گیرند که حق ما را خوردند، پول ما را ندادند. همیشه انتقادات 

یک طرفه بوده است. دیگر بهتر از اینکه سازمان لیگ به فکر باشگاه هاست؟

 تیم ملی فوتبال 
بهمن ماه مسافر جام جهانی 2022 می شود؟

بازی های هفتم و هشتم تیم ملی فوتبال در ۷ و 1۲ بهمن در تهران 
مقابل عراق و امارات خواهد بود کــه در صورت برتری ایران احتمال 

صعود شاگردان اسکوچیچ به جام جهانی ۲0۲۲ بسیار باالست.
پس از برگزاری دیدارهای هفته سوم و چهارم انتخابی جام جهانی فوتبال 
در قاره آســیا و تقابل ایران با دو تیم امارات و کره جنوبی که با یک پیروزی و 
یک تســاوی همراه بود، شاگردان اسکوچیچ 6 بازی دیگر در این مسیر برگزار 
خواهند کرد که آخرین بازی تیم ملی نهم فروردین در تهران برگزار می شــود. 
تیم ملی در ادامه مســیر خود در انتخابی جام جهانی، ماه آینده در ۲0 و ۲۵ 
آبان باید در خارج از خانه به مصاف لبنان و ســوریه برود و به این ترتیب هیچ 
دیداری در تهران نخواهد داشت. طبق اعالم قبلی، لبنان در بیروت و سوریه در 

امان )پایتخت اردن( از رقبای خود میزبانی می کنند.
پرونده شــاگردان اسکوچیچ با برگزاری این دو دیدار در سال ۲0۲1 بسته 
می شود و به این ترتیب تیم ملی به مدت سه ماه هیچ برنامه ای نخواهد داشت. 
کسب 6 امتیاز این مسابقات به تیم اسکوچیچ کمک می کند تا در بهمن 1400 
و قبل از فرا رسیدن سال جدید، صعود به جام جهانی را جشن بگیرد. بازی های 
هفتم و هشتم تیم ملی در ۷ و 1۲ بهمن در تهران مقابل عراق و امارات خواهد 
بــود که انتظار می رود تا آن زمان فدراســیون فوتبال به غیبت تماشــاگران و 
 همین طور نبود VAR در بازی ها خاتمه دهد و به این ترتیب در آستانه فرا رسیدن
دهه فجر، مردم ایران هم طعم حضور در بازی تیم ملی را بچشند. احتمال صعود 
تیم ملی به جام جهانی در این دو دیدار بسیار باالست. در واقع ایران در صورتی 
که به حدود 1۸ تا ۲0 امتیاز در این بازی ها دســت یابد، می تواند صعودش را 
به جام جهانی مســجل کند که اتفاق دور از انتظاری نیســت.  مهم ترین اتفاق 
ایــن »فیفا دی« )پنجره بازی های ملی( به حضــور جیانی اینفانتینو در ایران 
مربوط می شــود. فدراســیون فوتبال ایران، مقدمات حضور رئیس فدراســیون 
جهانی فوتبال و همین طور رؤســای فدراســیون های منطقه را فراهم کرده که 
احتماال با انجام یک بازی دوســتانه با حضور بازیکنان اســطوره ای تیم ملی و 
فوتبال جهان همراه باشد. در نهایت تیم ملی در فروردین 1401 در دیدارهایی 
شــاید تشریفاتی و شاید بسیار حساس، مقابل کره جنوبی و لبنان قرار می گیرد 
تا بازی های نهم و دهم خــود را انجام دهد. طبق برنامه ایران چهارم فروردین 
در سئول با کره جنوبی و نهم فروردین در تهران با لبنان روبه رو خواهد شد تا 
پرونده این مسابقات در صورت صعود تیم ملی به جام جهانی بسته شود. )طبق 
قوانین، دو تیم اول هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی صعود می کنند و 

تیم  سوم راهی دیدارهای پلی آف می شود.(

دبیر:  تیم هایی که پول ندارند کنار بکشند 

برنامه لیگ کشتی آزاد و فرنگی اعالم شد
آغاز مسابقات از سوم آبان ماه به میزبانی تبریز

اخبار کوتاه از فوتبال

صفحه 9
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
۱۲ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۶۷

ســپاهان به عنوان یکی از مدعیان ســنتی در 
نخســتین بازی خــود در لیگ برتــر میزبان مس 

رفسنجان است.
 مسابقات هفته نخست لیگ برتر فوتبال از امروز سه شنبه
 با انجام 4 دیدار در شهرهای تهران، مشهد، ساری و اصفهان 
آغاز می شود. شرایط کرونایی موجب شد که لیگ برتر امسال 
دیرتر از زمان همیشگی آغاز شود. شروع مسابقات امسال در 
شرایطی است که هنوز تماشاگران اجازه ورود به ورزشگاه ها 

را ندارد. 
در یکی از دیدارهای امروز پیکان در تهران میزبان نفت 
مسجد سلیمان اســت. پیکانی ها قبل از شــروع لیگ برتر 
خواستار تعویق این بازی به دلیل حضور بازیکنان جوان خود 
در تیم امید شــدند و حتی هنوز لیگ شــروع نشده بیانیه 
دادند که اگر تغییری در برنامه مســابقات این تیم در لیگ 
ایجاد نشود حاضر به همکاری با تیم امید کشورمان نیستند. 
در هر صورت ایــن بازی امروز برگزار می شــود. آن هم در 
حالیکه مجتبی حسینی سرمربی سابق نفت مسجدسلیمان 

حاال هدایت یک تیم صنعتی را برعهده دارد.
نفــت مسجدســلیمان هم با فــراز کمالوند ســرمربی 
پرجنب جوش خــود که مدام تیم عــوض می کند در لیگ 
بیســت و یکم مقابل پیکانی ها صف آرایی خواهد کرد. البته 
حضور جاســم کرار هافبک عراقی و اســبق استقالل هم در 
تیم نفت مسجدســلیمان از دیگر جذابیت های این مسابقه 

خواهد بود.
پدیده مشهد- آلومینیوم اراک 

ایــن مســابقه تقابــل تیم هایی اســت کــه تغییرات 
حیرت انگیزی در تعطیالت داشتند. پدیده که هم مدیرعامل 
و هم سرمربی اش تغییر کرد و حتی برخی مدعی هستند که 

نام این تیم هم دوباره تغییر کرده و باید آن را شــهرخودرو 
نامیدش! رضا مهاجری مربی مشهدی هم هدایت این تیم را 
برعهده گرفته است. البته جالب است که در همین روزهای 
اخیر هم دو مربی جوان مشــهدی بــه نام های رضا ناصحی 
و کریم ابراهیمی ۲مربی جوان مشــهدی به کادرفنی اضافه 
شدند که با دستور حمیداوی مالک باشگاه هر دو از تیم کنار 

گذاشته شدند. 
آلومینیــوم اراک هم ابتدا با علیرضــا منصوریان برای 
فصل بعد به توافق رســید اما مدیریت کارخانه دستور کنار 
گذاشــتن این مربی را صادر کرد تا رسول خطیبی دوباره به 
تیم برگردد. حــاال باید دید در پایان این تعطیالت پرخبر و 
پرحاشــیه کدام تیم بهتر خــود را برای حضور در لیگ برتر 
آماده کرده اســت. رسول خطیبی که در روزهای گذشته از 
مدیران باشگاه آلومینیوم تعریف هم کرده و همه چیز را در 

حد نسبتا مطلوب توصیف کرده است.
نساجی مازندران- فجرشهید سپاسی

دو تیم دوست داشتنی و محبوب فوتبال ایران در حالی 
باید به مصاف یکدیگر بروند که نساجی به دلیل آماده نبودن 
چمن ورزشگاه شهید وطنی در ورزشگاهی در ساری باید به 
میزبان باشد. ســاکت الهامی سرمربی تیم نساجی می گوید 
تالش کــرده تیمی را آماده مســابقات بکند تــا انتظارات 
هواداران نســاجی را برآورده کند. فجرشــهید سپاسی هم 
تیمی دوست داشتنی است که کارخانه بازیکن  سازی است 
و ستاره های زیادی به فوتبال کشورمان معرفی کرده است. 

سپاهان- مس رفسنجان
سپاهان تالش کرده به دور از هیاهو و جنجال بازیکنان 
موردنظــرش را جلب کــرد از دروازه بان اتریشــی گرفته تا 
شــهریار مغانلو مهاجــم فصل قبل پرســپولیس زرد پوش 

شدند. از ســویی دیگر محرم نوید کیا تالش کرد تمرینات 
و بازی های دوســتانه  را به گونه ای طراحی کند که تیمش 
به عنــوان یک مدعی اصلی قهرمانی وارد لیگ برتر شــود. 
هرچند شکســت ۳ بر یک مقابل پرســپولیس در دیداری 
دوســتانه و پشــت درهای بســته باعث دلخوری هواداران 
سپاهان شــد. به هر حال نویدکیا تالش می کند با فرهنگ 
و گفتار صادقانه ضمن اینکه فرهنگ جدیدی را وارد فوتبال 
 و لیگ برتر کشــور کند به دنبال موفقیت و کسب جام هم 

هست. 
مس رفســنجان هم فصل گذشــته شکست سنگین و 
تلخــی را در اصفهان تجربه کــرد و این مرتبه هم با محمد 
ربیعی ســرمربی فصل قبل خود در لیگ حضور دارد. مربی 
که مدعی است برنامه ای سه ساله برای این باشگاه داشته تا 
این تیم به شرایط مناسب تری از نظر نتیجه گیری و موفقیت 
برســد. حاال باید دید تیم مس رفســنجان در نصف جهان 

بازهم شکســت سنگینی را تجربه می کند یا از مدعی اصلی 
قهرمانی امتیاز می گیرد.

برنامه کامل دیدارهای هفتــه اول لیگ برتر فوتبال به 
این شرح است:

سهشنبه ۲۷ مهر 1400 
*پیکان.....................................نفت  مسجدسلیمان )ساعت 16(
*پدیده مشهد.................................آلومینیوم اراک )ساعت 16(
*نساجی مازندران...............................فجر سپاسی )ساعت 16(
*سپاهان...........................................مس رفسنجان )ساعت 1۸( 

چهارشنبه ۲8 مهر 1400 
*گل گهرسیرجان........................................تراکتور )ساعت 16(
*استقالل.........................................................هوادار )ساعت 1۸(
*صنعت نفت آبادان................................ذوب آهن )ساعت 1۸(

جمعه 30 مهر 1400 
*فوالد......................................................پرسپولیس )ساعت 1۸(

لیگ برتر فوتبال از امروز آغاز می شود

رونمایی از سپاهان به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

پرونده اجرایی به کالسه 9901062 به استناد سند ازدواج شماره 8789 -1388/06/29 
دفتر ازدواج شــماره 3 شــهر اراک له الهام قاری فرزند محمدهادی به شماره 
ملی 0073485764 علیه آقای جمشــید محمدی فرزند قدرت اله به شماره ملی 
05597977311 در قبال مبلغ 109/308/000/000 ریال)یکصد و نه میلیارد و 
سیصد و هشت میلیون ریال( اعم از اصل طلب بستانکار و سایر هزینه ها تا روز 
سه شــنبه مورخ 1400/08/11 )روز مزایده( و مبلغ 5/465/000/000 ریال نیم 
عشر اجرایی تشکیل و اجراییه در تاریخ 1400/06/02 ابالغ و رعایت ماده 111 
آیین نامه اجرا نیز گردیده است. مورد مزایده عبارت است از: همگی و تمامت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 6096 فرعی از 4620 اصلی، مفروز و مجزا 
شده از 1429 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 4 در طبقه 4 واقع در بخش 02 ناحیه 
00 حوزه ثبت ملک منطقه دو اراک استان مرکزی به مساحت 99/93 مترمربع 
با شماره دفتر الکترونیکی 139820305001017267 ثبت گردیده است و حدود 
و مشــخصات آن بدین شرح است: شــماال: دیوار و پنجره است قوس بیرونی 
بطول)6/31( شــش متر و سی و یک ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی شرقا: 
در دو قســمت، اول دیواریســت بطول)10/85( ده متر و هشتاد و پنج سانتیمتر 
بــه درز انقطاع مورد تفکیک کــه ماورا آن قطعه دو هزار و دویســت و هفتاد 
تفکیکی قرار دارد. دوم دیواریســت بطول)1/18( یک متر و هجده سانتیمتر به 
درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن قطعه دو هزار و دویست و هفتاد تفکیکی 
قرار دارد. جنوبا: در دو قســمت اول نرده ایست بطول)2/93( دو متر و نود و سه 
ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول)7/34( هفت 
متر و ســی و چهار سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا: در هفت قسمت، که 
قســمتهای دوم و سوم آن شمالی، قســمت ششم آن جنوبی است. اول دیوار و 
پنجره اســت بطول)5/70( پنج متر و هفتاد سانتیمتر به فضای سبز و پارکینگ 
دوم دیواریســت بطول)2/55( دو متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به آسانسور سوم 
دیواریست بطول)0/85( هشتاد و پنج ســانتیمتر به راه پله مشاعی چهارم درب 
و دیوار اســت بطول )1/18( یک متر و هجده سانتیمتر به راه پله مشاعی پنجم 
دیواریســت بطول)4/25( چهار متر و بیســت و پنج سانتیمتر به راه پله مشاعی 
ششــم دیواریست بطول)0/05( پنج سانتیمتر به راه پله مشاعی هفتم دیواریست 
بطول)1/15( یک متر و پانزده ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی مشخصات 
منضمات ملک: پارکینگ قطعه 2 به مســاحت 10/08 واقع در طبقه 0 به حدود 
اربعه: شــماال: خط فرضی به محوطه مشاعی اســت بطول)2/10( دو متر و ده 
سانتیمتر شــرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول)4/80( چهار متر و 
هشتاد سانتیمتر جنوبا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول)2/10( دو متر 
و ده سانتیمتر غربا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول)4/80( چهار متر 
و هشتاد سانتیمتر. مشخصات ســاختمان: مساحت آپارتمان 99/93 مترمربع با 
حدود اربعه مندرج در ســند مالکیت واقع در طبقه چهارم که 46/3 مترمربع آن 
ترای مســقف است به انضمام پارکینگ شــماره 2 به مساحت 10/08 مترمربع 
واقع در همکف، آپارتمان شــامل پذیرایی، خواب، آشپزخانه با کابینت، حمام و 
سرویس بهداشتی مجزا، پوشش کف سرامیک، سیستم گرمایش پکیج به همراه 
رادیاتور، سیستم سرمایشی کولرگازی، دارای مشاعات راه پله، آسانسور و پشت بام 
با عایق رطوبتی و بهره مند از انشعابات آب، برق و گاز می باشد. در زمان بازدید 
ملک موصوف در تصرف آقای محمدباقر نوبختی بوده که ایشان اظهار نمودند 
ملک موصوف تا مورخ 1401/03/01 به صورت اســتیجاری به ایشــان واگذار 
شده است. نظریه: با توجه به توضیحات و موارد فوق، موقعیت محلی، مساحت، 
مصالح مصرفی به کار رفته در ســاخت، انشعابات و در نظر داشتن سایر جهات 
موثر در امر ارزیابی، ارزش شش دانگ آپارتمان تحت پالک ثبتی 6096 فرعی 
از 4620 اصلی اصلی بدون توجه به دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
جمعــا به مبلغ 14/600/000/000 ریال تقویم و پیشــنهاد می گردد که بر این 
اســاس سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان 7/300/000/000 ریال بعنوان 
قیمت پایه مزایده توسط)کارشناس رسمی دادگستری( در مورخ 1400/06/21 
ارزیابی گردید. تمامت ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق در قبال طلب 
بستانکار و نیم عشر اجرایی و سایر هزینه ها در روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 
از ســاعت 9 صبح الــی 12 ظهر در محل اجرای ثبــت اراک از طریق مزایده 
فروش می رســد و مزایده از مبالغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از 
طرف خریداران فروخته خواهد شــد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق 
ماده 136 شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده 
اســت و همچنین خریدار می تواند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت و قبل 
 از برگزاری مزایده از ملک موصوف واقع در اراک، خیابان دانشگاه، خانه سازی،
خیابان ارغوان، کوچه گلستان 13 طبقه چهارم کد پستی 3817873193 دیدن 
نماید. کلیه بدهی ها و سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان 
بدهی های مذکور مشخص نیســت و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حساب دارایی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده 

برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/07/27
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
404/م الف

آگهی اخطار افراز
پالک مورد افراز: ششدانگ پالک 8 فرعی 9032 اصلی بخش 21 یزد 

خواندگان: 1- خانم فریده فیض اردکانی فرزند سیدحسن به شماره ملی 4449672143. 
2- خانم محمد نسرین آقائی میبدی فرزند محمد به شماره ملی 4480035168

نظر به اینکه آقایان مجید حیدری بفروئی فرزند محمد به شــماره ملی 4480057471 
و محمدعلــی فالح پوری فرزند علی اکبر به شــماره ملی 4489417543 به موجب یک 
برگ دادخواســت افراز وارده به 17827 مورخ 1400/7/18 تقاضای افراز ســهم خود از 
پالک هــای 8 فرعی 9032 بخش 21 یزد را نموده و اظهار نموده اســت که از اقامتگاه 
ســایر مالکین مشاعی اطالعی ندارد. لذا از طریق صدور آگهی به استناد آیین نامه قانون 
افراز و فروش امالک مشاع به اشخاصی که در پالک فوق ذینفع هستند اعالم می گردد 
که افراز ســهمی خواهان از ســاعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/8/11 در محل 
وقوع ملک مرقوم به عمل خواهد آمد. لذا کلیه افراد ذینفع می توانند در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند و چنانچه اظهار نظری دارند به نماینده و نقشه بردار اعزامی ابراز دارند. 

ضمنا عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.

سیدجمال جوادیان فیروزآبادی 
کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060309008000122 مورخ 1400/6/14 هیئت اول  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اکبری فرزند محرمعلی به شــماره 
شناسنامه 298 صادره از ابهر در یک قطعه باغ به مساحت 25738/36 مترمربع واقع در روستای 
ینگی کند پالک 126 127 اصلی خریداری از مالک رســمی برابر سند 85666 مورخ 53/2/18 
دفترخانه 8 ابهر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/12                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/27

محمدتقی آب ساالن- رئیس ثبت اسنادو امالک آوج

 ســند کارخانه و شناســنامه مالکیت)برگ ســبز( ســواری خودرو 
پژو 206 آریان رنگ مشــکی متالیک مدل 1389 شــماره انتظامی 
133 ج 91 ایران 67 شماره موتور 13589000322 و شماره شاسی 
NAAP51FE0AJ361693 بــه مالکیت مهرداد باقری کد ملی 

0492557391 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

)ابالغ دادنامه تعزیرات حکومتی(
حسب دادنامه غیابی به شــماره 140000126044000471 
مورخــه 1400/6/24 صادره از شــعبه اول قاچاق کاال و ارز 
تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان با توجه به بالصاحب 
بودن کاال، حکم به ضبط یک دســتگاه موتورســیکلت تریل 
قاچــاق به مارک یاماها به نفع ســتاد اجرایی فرمان حضرت 

امام)ره( صادره گردیده است.
لذا اعالم می دارد نامبرده ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشــار 
این آگهی جهت واخواهی و درخواست تجدیدنظر مهلت دارد 
پس از انقضای مهلت مقــرر رای صادره قطعی و الزم االجرا 

خواهد بود.
»دفتر شعبه اول قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حکومتی تویسرکان - عرفانی«

آگهی مزایده
نظر به محکومیت مســکن اعضای ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی 
خوزســتان به پرداخت مبلغ 9/311/116/424 ریال بابت بدهی به محکوم له آقای مومن 
طاهری طــالوری فرزند محمد و مبلغ 1/800/000 ریــال بابت هزینه اجرای حکم در 
حق دولت که در راســتای وصول مبلغ مذکور پالک ثبتــی 4590 فرعی از 1570 واقع 
در بخــش 3 اهواز از محکوم علیه توقیف که پس از اعالم مراتب توقیف به محکوم علیه 
وفق ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی با صدور قرار کارشناسی توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری در مورخ 1400/7/16 به شرح ذیل ارزیابی گردید. ملک مذکور شامل یک 
دســتگاه آپارتمان به پالک ثبتی اصلی 4590 فرعی از 1570 واقع در بخش 3 اهواز به 
آدرس: اهواز- گلســتان- بلوار کارگر- نرســیده به پمپ بنزین- طبقه سوم جلو راست 
می باشــد که شامل دو خوابه، واقع در طبقه سوم قســمت جلو یک ساختمان پنج طبقه 
و دو طبقه پارکینگ و 15 واحدی اســت ملک مورد نظر طبق نامه ثبت اسناد به شماره 
140085617180007430 در تاریخ 1400/6/16 به دلیل جابه جایی و تعارض با پالک 
همجوار تاکنون صورت مجلس تفکیکی به امضا نرسیده و تفکیک انجام نگردیده است و 
دارای سند مادر می باشد و در حال حاضر واحد مورد نظر در تصرف یکی از اعضای نظام 
مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی به نام کیانوش کیانپور کلوخه می باشد. با توجه به 
بررســی های انجام شده در محل و با عنایت به توضیحات گفته شده در شرح کارشناسی 
و همچنین کلیه موارد و مسائل مترتب بر ملک مورد نظر، ارزش کل آپارتمان مورد نظر 
6.900.000.000 ریال )شش میلیارد و نهصد میلیون ریال( می باشد نظر به اینکه نظریه 
کارشناس به طرفین ابالغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی از طرفین نسبت به آن واصل 
نگردیده است بنابراین وقت مزایده برای روز دوشنبه مورخ 1400/8/17 ساعت 10 صبح 
تعیین می گردد. لهذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت می شود 
در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز 
واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان حضور به هم رسانند. 
قیمت پایه براساس نظریه کارشناس به میزان محکوم به و هزینه های صورت گرفته اعم 
از روزنامه و کارشناســی و هزینه های نقل و انتقال در پرونده های کالســه های فوق و 
هزینه های اجرائی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت خرید را پیشنهاد 
نماید. اشــخاصی که تمایل به شــرکت در مزایده دارند می توانند پنج روز قبل از مزایده 
از امــوال مورد نظر به نشــانی فوق الذکر بازدید نمایند. ضمنا کلیه شــرکت کنندگان در 
مزایده می بایســت 10 درصد از قیمت پایه فــروش را فی المجلس به موجب یک فقره 
چک تضمینی به واحد اجرای احکام حقوقی تودیع و در صورت برنده شــدن، الباقی مبلغ 

پیشنهادی را ظرف 30 روز پس از مزایده پرداخت نمایند.

سیدامجد موالی زاده- مدیر شعبه سوم اجرای 
احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 کالسه 9۸۰۰۷۶5 اجرای اسناد رسمی سبزوار

بســتانکار: مرجان نیرومند بیهقی نام پدر: ســیروس تاریخ تولد: 1352/06/03 شماره ملی: 0793458595 
ساکن سبزوار

بدهکار: قاســم موفق نام پدر: حجی محمد تاریخ تولد: 1344/07/01 شــماره ملی: 0793361796 ساکن 
ســبزوار مورد مزایده و محل آن: 1- ششــدانگ پالک سیزده هزار و ششــصد و پنجاه و چهار فرعی از دو 
 اصلی بخش دوازده سبزوار که ذیل صفحه 97 دفتر 339 مورد ثبت 52866 به نام آقای قاسم موفق نام پدر: 

حجی محمد ثبت و سند مالکیت صادر شده است و ششدانگ محدود به حدود ذیل است:
شماال دیواریست مشترک بطول ده متر و چهل و سه سانتیمتر به مغازه قطعه 3

شرقا درب و دیوار است بطول سه متر و هشتاد و سه سانتیمتر به خیابان امام
جنوبا در دو قســمت که قسمت اول شرقی است اول دیواریست مشترک به طول هفت متر و هشتاد و سه 

سانتیمتر به مغازه قطعه 1
دوم دیواریست به طول دو متر و شصت و نه سانتیمتر به راه پله مشاعی

غربا دیوار به دیوار است به طول سه متر و سی و سه سانتیمتر به ملک مجاور شماره 8159 فرعی
که برابر نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری ششــدانگ به مبلغ هفت میلیارد و پانصد و هفتاد و شش 
میلیــون ریال ارزیابی قطعی گردیده و بــه صورت یکباب مغازه تجاری در همکف با نیم طبقه تجاری واقع 
در ســبزوار بلوار ناوی ناوی 3 مغازه حاشــیه بولوار می باشــد دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد و در 

تصرف مستاجر می باشد.
2- سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک هشت هزار و ششصد و نود فرعی از یک اصلی بخش دوازده سبزوار 
که ذیل صفحه 322 دفتر 123 با شماره مستند مالکیت 50063- 1368/4/25 موضوع سند مالکیت اصلی 
به شماره چاپی 486376 به نام آقای قاسم موفق نام پدر: حجی محمد ثبت و سند مالکیت صادر شده است 

و ششدانگ محدود به حدود ذیل است: شماال به طول ده متر به خط مفروض به خیابان
شرقا به طول 20 متر به خط مفروض 8889 فرعی

جنوبا به طول ده متر پی دیواریست به باقیمانده 12 فرعی
غربا به طول بیست و شش متر و هشت سانتیمتر به خط مفروض 8891 فرعی

که برابر نظریه کارشــناس رســمی دادگستری ششدانگ به مبلغ ســی و دو میلیارد و ششصد و شصت و 
هفت میلیون و هفتصد هزار ریال و ســه دانگ مشــاع از ششدانگ به مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و سی و 
ســه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ارزیابی قطعی گردیده و به صورت یکباب منزل مسکونی شامل 
طبقه همکف 156 مترمربع مســکونی و زیرزمین و پارکینگ به مساحت 47 مترمربع و طبقه اول مسکونی 
به مســاحت 153 مترمربع می باشــد قدمت بنا بیش از 30 سال بوده و نوع اســکلت دیوارها باربر می باشد 
و هــر یک از طبقات دارای امتیازات آب و برق مجزی و گاز مشــترک می باشــند طبقه همکف در اختیار 
مالک و طبقه اول در اختیار مســتاجر می باشــد واقع در سبزوار خیابان ارم ارم 19 پالک 9 منزل جنوبی که 
خود مدیون در آن ســکونت دارد که در قبال طلب بســتانکار در پرونده اجرایی کالســه 9800765 در روز 
یکشــنبه مورخه 1400/8/16 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شــعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار از 
طریق مزایده حضوری نقدا بفروش می رســد، مزایده از مبالغ فوق شــروع و به باالترین رقمی که خریدار 
داشته باشد فروخته می شود و هزینه های سند انتقال اعم از عوارض شهرداری مالیات دارایی و دیگر ادارات 
ذی ربط مشــخص نبوده و به عهده برنده مزایده و تنظیم ســند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد 
و اجرای ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشــاع نداشــته و ضمنا هزینه های قانونی و اجرایی مطابق مقررات 
وصول می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی گردد جلسه مزایده روز بعد از آن در همان 

ساعت و مکان تشکیل می گردد.
تاریخ انتشار: 1400/07/27

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار- علی آب باریکی
م الف 1400/9۷6

اصالحیه آگهی انحصار وراثت
با توجه به اینکه آقای ماضی حمیدی فرزند عبدالعلی دادخواســت گواهی 
اصــالح گواهی حصر وراثت به شــماره 140037920001966671 تقدیم 
شــعبه 104 دادگاه کیفری دو اهواز )جانشین شــعبه هشتم دادگاه حقوقی 
اهواز ســابق( داده است و اعالم نموده در گواهی حصر وراثت شماره 1455 
مورخ 1363/11/9 اشــتباها نام فنر حمیدی به شماره شناسنامه 228 متولد 
اهواز با کدملی 1752306082 قید گردیده اســت چرا که ایشــان در تاریخ 
1346/4/7 فوت نموده و مرحــوم عبدالعلی حمیدی فرزند فریح با کدملی 
1910595608 در تاریخ 1363/10/20 پس از ایشــان فوت نموده است و 
مرحومه فنر حمیدی ورثه ایشــان )مرحوم( محسوب نمی شود لذا مراتب با 
یک بار درج در روزنامه کثیراالنتشــار ابالغ می گردد در جهت نفی یا اثبات 
ادعای وی در این شعبه یا از طریق سامانه خدمات قضایی الیحه ای ارسال 

نمایید.
مدیردفتر شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو اهواز
 غالمرضا آقاخانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی اصغر بیات با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
22 همدان برابر وارده شماره 27397/1400 مورخ 1400/7/24 مدعی است که 
سند مالکیت ششــدانگ پالک 10/49321/50096 واقع در حومه بخش یک 
همدان به شــماره مسلسل 793102 ســری د 93 ذیل ثبت 84211 دفتر 570 
صفحه 310 بنام آقای علی اصغر بیات به علت نامعلوم مفقود گردیده و نزد کسی 
در بیع شــرط نیست، لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت بدین وســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره 
ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، 
اعتراض خود را کتبا تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نگردد ســند 
مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب براساس آخرین 

اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان
 م الف 1051


