
*سید جالل حسینی ظهر دیروز با انتشار متنی رسما از دنیای فوتبال خداحافظی 
کرد. حاال باشــگاه پرســپولیس اعالم کرده با هماهنگی انجام شــده، قرار است 

حسینی به کادر فنی پرسپولیس اضافه شود.
*رضا میرزایی، مدافع – هافبک راســت فصل گذشــته تیم فوتبال سپاهان، پس 
از توافق با مصطفی آجورلو و مدیران باشــگاه اســتقالل، به طور رسمی به جمع 
شاگردان ریکاردو ساپینتو پیوست. همچنین سید حسین حسینی بعد از نشست 

با مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه برای فصل پیش رو در استقالل ماندنی شد.
*باشگاه گل گهر سیرجان که در حال تمدید قرارداد بازیکنان اصلی تیمش است 

قرارداد بهنام برزای و رضا شکاری را برای دو فصل دیگر تمدید کرد.
*حسن کامرانی فردبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: مطابق اساسنامه افرادی که در 
۱۰ اسفند ۹۹ انتخاب شدند برای چهار سال کار خواهند کرد و طبق اساسنامه اگر 
رئیس یا اعضای هیئت رئیســه در انتخابات پیش رو تغییر کنند و فرد جدیدی در 

این پست ها برگزیده شود، به مدت ۲ سال و چهار ماه کار خواهند کرد.

اخبار کوتاه از فوتبال

یادیازشهیدحسینوالیتیفر
همیشهمیگفت؛شهیدمیشوم!

تکاور شــهید حسین والیتی فر ششــم تیر سال 
۱375 در دزفــول دیده به جهان گشــود. در هشــت 
سالگی عضو جلسات قرآن مسجد حضرت مهدی)عج( 
شد. حضور چندین ساله در محافل معنوی تاثیر  بسزایی 
در شکل گیری روحیات او داشت. در ۲۰ سالگی به سپاه 
رفت و دوره های تکاوری را پشــت سر گذاشت، محل 
خدمتش بعد از گذرانــدن دوره های ابتدایی اهواز بود. 

در جمع رفقای هیئتی لقب ســردار داشــت. هیچ وقت اهل ریا نبود، اما یک جا ریا 
کرد و گفت: »بذار ریا بشــه تا بقیه یاد بگیرند، من می دانم که شــهید می شوم.« 
 همیشه می گفت: »من یک روز شهید می شوم.« در سنین نوجوانی به علت بازیگوشی 
یک بار معلم او را از کالس بیرون کرد. حسین به او می گوید: »حاال که مرا از کالس 
بیرون می کنید حرفی نیست، اما حواستان باشد که دارید شهید آینده را از کالس 
بیرون می کنید.« همیشــه در کار و تالش بود، اصال خستگی برایش معنا نداشت. 
بدن ورزیده و آماده ای داشت، درست زمانی که همه خسته بودند شوخی هایش گل 
می کرد و به جمع روحیه می داد. در زمان هجوم تکفیری ها به کشورهای اسالمی هر 
چه تالش کرد تا برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س( به سوریه 
اعزام شود موفق نشد. شهید والیتی فر صبح روز شنبه 3۱ شهریور سال ۱3۹7 در رژه 
نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در بلوار قدس اهواز حضور داشت که 
هدف تیر تروریست ها قرار گرفت و به همراه ۲۲ نفر دیگر به شهادت رسید. پیکر پاک 
شهید حسین والیتی فر پس از تشییع باشکوه در اهواز به همراه شهید سعید زارع به 

دزفول منتقل شد و در گلزار شهدای شهیدآباد این شهر آرام گرفت.

حدیث دشت عشق

نمایندهمجلسشورایاسالمیبهماجرایدرگیریلفظیمعاونوزیرورزشبارئیسفدراسیونکشتیواکنش
نشانداد.

احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسالمی در واکنش به اختالفات و درگیری به وجود آمده میان علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی و سیدمحمد پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش پیرامون بودجه فدراسیون مذکور 
گفت: انتظارمان این بود که وزیر ورزش و معاون حوزه پارلمانی وزارت، معاونت قهرمانی را در این باره توجیه می کردند. ما یک بودجه 
داریم و ســهم نداریم. وقتی قانون تصویب و ابالغ می شود، برای کل کشور است و تقسیم میان دولت و مجلس ندارد. اعتبار وزارت 
 ورزش 63۰ میلیارد تومان اســت. ما یک اعتبار خاص به عنوان پاداش برای 3۰ فدراســیون در نظر گرفتیم و اعتبار وزارت ورزش 
۹45 میلیارد تومان به عنوان بودجه کمک به فدراسیون های ورزشی شد. از این مبلغ 3۱5 میلیارد را به نام فدراسیون  های خاص قرار 
دادیم. کشــتی ورزش اول و مدال آورترین رشته ماست. این فدراسیون در طول سال اعزام های زیادی دارد و بعضی از آنها مسابقات 
رنکینگ دار محسوب می شوند. وی ادامه داد: اینکه اظهار شود که چون از مجلس اعتبار گرفتید، من بودجه نمی دهم، جنبه طنز دارد. 
ما همچنین به سایر فدراسیون ها گفتیم اگر امسال شاخص ها را باال ببرید، خوب کار کنید و نتایج آسیایی و جهانی بگیرید، ما سال 
آینده هم این مبالغ را می پردازیم. ما به خیلی از فدراسیون ها حق می دهیم و این قول را هم می دهیم که این بودجه را سال آینده 
قوی تر ببینیم.  قاضی زاده  هاشــمی درباره موضوع اســتیضاح وزیر ورزش از سوی مجلس گفت: یکی از بیشترین حجم سؤاالت در 
مجلس از وزیر ورزش است. ایشان دو بار آمده است و باید چند جلسه دیگر برای پاسخ دادن به سؤاالت بیاید. موضوعات پاسخگویی 

متنوع بوده و بیش از 6۰ سؤال مطرح است. امیدواریم سجادی قوی تر از اینی که هست، ظاهر شود.

واکنشنمایندهمجلسبهاختالفاتوزارتورزشوفدراسیونکشتی
فدراسیونجهانیفوتبالفیفااعالمکردهاستکهازفناورینیمهخودکارآفسایددرجامجهانیقطردر

زمستان۲۰۲۲استفادهخواهدکرد.
فدراســیون جهانی فوتبال فیفا اعالم کرده اســت که از فناوری نیمه خودکار آفساید در جام جهانی قطر در زمستان 
۲۰۲۲ اســتفاده خواهد کرد. این امر به منظور اتخاذ »تصمیم گیری دقیق« و کوتاه کردن مدت زمان تست های آفساید 
است.با فناوری آفساید نیمه اتوماتیک، فیفا می خواهد تصمیمات داوران ویدیویی را سریع تر و قابل اعتمادتر کند. همان طور 
که اتحادیه جهانی فوتبال فیفا روز جمعه اعالم کرد، این سیستم در 64 بازی تورنمنت در قطر مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
پیرلوئیجی کولینا در مصاحبه با رسانه ها در مورد فناوری جدید گفت: ما آماده استفاده از آن هستیم. از نتایج تست 
راضی هســتیم و به کار خود ادامه می دهیم. ما در فوتبال تصمیمات دقیــق می خواهیم.فناوری اندازه گیری جدید برای 
 تصمیمات آفســاید آخرین بار در جام ملت های عرب و جام باشــگاه های جهان در ماه فوریه آزمایش شــد. یک سیگنال 
5۰۰ هرتز در توپ و دوازده دوربین حرکات بازیکنان را ضبط می کند. داده ها توسط یک داور ویدئویی بررسی می شود و 

بالفاصله به داور در زمین ارسال می شود.
بررسی آفساید حدود 7۰ ثانیه طول می کشد که با سیستم جدید می توان آن را به حدود ۲5 ثانیه کاهش داد. هواداران 
حاضر در ورزشــگاه نیز از طریق اسکوربورد از تصمیمات مطلع شوند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در بیانیه ای گفت: فیفا 

می خواهد به ترویج فناوری برای بهبود فوتبال در همه سطوح ادامه دهد.

استفادهازفناورینیمهخودکارآفسایددرجامجهانی2022

سرویسورزشی-
ضرورت غیر قابل انکار و نیاز اصلی امروز فوتبال و بلکه ورزش کشــور، 
ایجاد تحول اساســی و دســت زدن به اصالحات واقعی است. دل بستن به 
جایی که ورزش ما در آن قرار دارد و بسنده کردن به وضع موجود و تالش 
برای کنار آمدن با واقعیت های ناخوشــایند امروز ورزش و خاصه رشته ای 
مثل فوتبال، هرگز به صــالح ورزش و جوابگوی مطالبات بحق و انتظارات 
منطقی جامعه ورزش نیســت و البته حتما و فقط به نفع جریانات مزاحم 
و فرصت طلب اســت ، باندها و عناصری که ثابت کرده اند برای کسب منافع 
هرچه بیشتر، به راحتی مصالح ورزش را قربانی و اصول و ارزش های اخالقی 

و انسانی و ورزشی را لگدمال می کنند.
 در چنیــن وضعیت ناخوشــایندی کــه عناصر و جریانــات داللی و 
منفعت پرست در سایه بی توجهی و فقدان نظارت و نبود برخوردهای قانونی 
و مسئوالنه، هر روز جری تر از روز قبل می شوند و دامنه پیشروی و دخالت 
خود را افزون کرده و توسعه می دهند ، اصال سزاوار و حق نیست که کسانی 
که در قبال ورزش ، احساس مسئولیت می کنند و به ویژه کسانی که صاحب 
پســت و مقام های رسمی هســتند، فقط نظاره گر باشند و حداکثر اظهار 

تاسف نمایند. 
ورزش و اهالــی ورزش ، از اینها حرف و اظهار تاســف و... نمی خواهند. 
همــه از این اوضاع مطلع هســتند و مثال می دانند که شــاید به جرات در 
هیچ دوره و زمانی وضعیت فوتبال این قدر آشــفته و به هم ریخته نبوده و 
بار  جریانات مداخله گر و مزاحم ، این همه جرات دخالت و مزاحمت در کار و
فوتبال را نداشــته اند، لذا توقع منطقی آنها این است که مسئوالن در برابر 
این وضعیت و شلتاق کردن جریانات ضد ورزشی که از حیث سابقه و مرام 
هیچ سنخیتی با ورزش ندارند، منفعل و محافظه کارانه عمل نکنند و هرچه 
زودتر با قاطعیت و شــجاعت برای برهم زدن این وضع و جمع کردن بساط 

این جریانات و عناصر مخرب ، وارد عمل شوند. 
این وضعیت و عرض اندام باندهای داللی و افراد مزاحم و شارالتان مسلک 
به هیچ وجه در شأن ورزش و جامعه ورزشی نیست. همه چیز این مملکت 
- از جمله ورزش و فوتبال آن- متعلق به مردم است و آنها هستند که باید 
از جذابیت ها و زیبایی های فنی و اخالقی ورزش رضایت داشــته باشند و از 

هنرنمایی جوانان برومند و ورزشکار خود لذت ببرند. 
منصفانه و ســزاوار نیست که باندهای داللی که امروز در امور اقتصادی 
و معیشــتی ، عرصه را بر مردم تنگ کرده و برای کســب منافع بیشتر علنا 
همــراه و همگام با دشــمنان این مملکت ، در جهــت آزار و اذیت آنها گام 
برمی دارنــد، حاال در حوزه ورزش هم نفوذ کرده و کام مردم را تلخ کنند و 
سرنوشت فوتبال را به دست بگیرند و با تاثیرگذاری و ابزار ارعاب و تطمیع 
در مجمع، آراء اکثریت اعضای آن را به ســمت فرد مورد نظر خود جلب و 
برای فدراســیون فوتبال ، رئیس تعیین کنند، یا با در دست گرفتن عنان و 
اختیار تیم ملی کشــورمان، به انتخاب مربی و بازیکن و ارنج بپردازند، یا به 
خاطر منافع بیشــتر ، بازار نقل و انتقال را تحت الشعاع قرار دهند و در این 
وضعیت اقتصادی و شــرایط غیر قابل پذیرش فوتبــال، مبلغ قراردادها را 

نجومی کرده و  پورسانت بیشتری به جیب بزنند و... 
اینها همه مســتقیم و غیرمســتقیم ، توهین به جامعه و مردم است و 
معنایی جز این ندارد که درباره ورزش ، مردم و مســئوالن رســمی ورزش 
هیچ کاره هستند و داللی افسارگسیخته و عناصر منفعت طلب بعضا مفسد ، 
همه کاره اند و این نکته بســیار تلخ و ســنگینی است که هر فرد باشرف و 

غیرتمندی را رنج می دهد.
 برای برهم زدن این وضعیت بسیار عجیب و سؤال برانگیز ، بیش از همه 
مدیران و مســئوالن باید غفلت نکنند و غیرت مسئولیت داشته باشند و به 

مقابله و برخورد جدی با جریانات مفسد ضد ورزش برخیزند. 
در چنین وضعیت عجیب و مشــکوکی است که ما هم بنا بر تشخیص 
و به سهم خود ، بر اقدامات اصالحی جدی در ورزش برای نجات رشته های 
گرفتــار در چنگ داللی منفعت جو و قالتاق هــای فریبکار تاکیدات مکرر 
داریم. اتفاقا چند روز پیش ، ریاســت محترم جمهوری در ســفر به استان 
خراســان شــمالی از مطالبات اصالح طلبانه مردم از دولت سیزدهم سخن 
گفــت و تاکید کرد که باید به این مطالبه بحق ، پاســخ داد و انجام چنین 
مطالبــه ای فقط از عهده مدیران باانگیزه و تحول خواه برمی آید، هر مدیری 
که خســته و بی انگیزه است بهتر است دنبال کار خود برود ، چون شایسته 
همکاری با دولتی که برای خدمت کردن به مردم و دســت زدن به اقدامات 

اصالحی و مبارزه با پلشتی ها و مفاسد آمده، نیست.)نقل به مضمون( 
امیدواریم مسئوالن و مدیران ارشد ورزش ، این سخن آقای رئیس جمهور 
را جــدی گرفته و دغدغه و برنامه تحول مدبرانه و اصالحات شــجاعانه در 
 حوزه کاری و ماموریت خود ، یعنی ورزش را داشــته باشــند ، چرا که همه
- جز آنها که خود را به خواب زده اند و یا کســانی که از قبل آشــفته حالی 
و بی سروســامانی ورزش و رشته هایی مثل فوتبال ، شــکم خود را از حرام 
پر می کنند و از مواهب آن ، غاصبانه بهره مند می شــوند- می دانند که این 
ورزش ، ســخت محتاج تحول و اصالح است و ادامه این وضعیت ، ضررهای 

سنگین و همه جانبه فنی و فرهنگی و اخالقی و... را متوجه آن می کند.

مسئوالنورزشهم
مخاطبهشداررئیسجمهورهستند!

نکته  ورزشی

سنگاندازیانگلیسبرایپدیدهتنیسایران
انگلیسبهمشــکاتالزهراصفیبرایحضوردرمســابقات

ویمبلدونویزانداد.
در حالی که مشــکات الزهرا صفی، دختر تاریخ ساز تنیس کشورمان قرار 
بود در مســابقات ویمبلدون انگلیس حاضر شود، اما به دلیل کارشکنی این 
کشــور، موفق به دریافت ویزا نشد. صفی پیش از این در گرند اسلم استرالیا 
و فرانسه حاضر شــده بود و شرکت در این رقابت  می توانست افتخار بزرگی 
برای او و تنیس ایران باشد. با وجود اینکه دختر تاریخ ساز تنیس دعوت نامه 
این رقابت ها را هم در اختیار داشــت، اما ندادن ویزا به یک ورزشکار یک بار 
دیگر ثابت کرد که ورزش از سیاســت جدا نیست و مدعیان غربی سیاست 
را همــواره وارد ورزش کرده و می کنند. دیروز معتمدکیا مدیرکل ارتباطات 
وزارت ورزش و جوانان در واکنش به انتشار این خبر عنوان داشت که موضوع 
را از طریق دفتر بین الملل وزارت ورزش پیگیری کرده و درخواست کتبی یا 
شفاهی برای کمک به دریافت ویزا از طریق وزارت ورزش صورت نگرفته بود.

ورزشی

سرویس ورزشی-
سازمانلیگفوتبالتاکیدکردقراردادهاییکهباالی
سقفتعیینشدهباشدراثبتنخواهدکردودستگاههای
نظارتیبایددرصورتاثباتتخلف،بهپروندهباشگاههاو

بازیکنانورودکنند.
انتقادها نســبت به افزایــش عجیب و غریب رقــم قرارداد 
بازیکنان لیگ برتری کماکان ادامــه دارد. بعد از آنکه خبرهایی 
درخصوص قراردادهای چند ده میلیاردی برخی مربیان و بازیکنان 
مخابره شــد، موج انتقاد از این افزایش رقم قراردادها آغاز شد تا 
جایی که بسیاری از کارشناسان در صحبت هایشان به این موضوع 
اشاره داشــتند که لیگ، مربیان و بازیکنان ما از نظر فنی در آن 
سطحی نیستند که برای یک فصل معادل بودجه چند فدراسیون 

ورزشی را دریافت کنند!
دیروز اما این موضوع انتقاد همایون شاهرخی سرمربی اسبق 
تیم ملی را به دنبال داشت. شاهرخی در گفت و گویی با خبرگزاری 
فارس عنوان داشــت: فوتبال ما ارزش این پول ها را برای بازیکن، 
مربی و مدیرش ندارد. اصال در این شرایط اقتصادی به چه دلیلی 
باید چنین پول هایی پرداخت شــود. مدیری که این قراردادها را 
می بنــدد، از جیب خودش چنین پولی نمی دهد. البته کل مبلغ 
را هم به بازیکن نمی دهند. ســطح فوتبال ما متوسط رو به پایین 
است و هر سال هم وضعیت بدتر خواهد شد زیرا مدیران باشگاه ها 
متخصص نیســتند بلکه می  خواهند خودشان را مطرح کنند و از 
کنار این مطرح شدن در آینده به پست های دیگری برسند. خرج 
که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود. این قیمت ها 

کاذب، کاذب و خیلی کاذب است. 
وی ادامه داد: در این شرایط فعلی جامعه ایران درست نیست 
یک مربی ناگهــان 4۰ میلیارد تومان دســتمزد بگیرد. هرچند 
ورزشــکاران حق دارند به فکر معیشت خود باشند و برای زندگی 
خودشان و خانواده شان زحمت بکشند تا پول خوبی هم دریافت 
کنند اما باید رقم معقولی به آنها پرداخت شود. هیچ کس از پول 
زیاد بدش نمی آید اما خود باشــگاه ها باید متناسب با بودجه شان 
هزینه کنند. قرار نیست مدیران هرچه در می آورند پول بازیکن یا 

مربی بدهند بلکه باید به فکر آینده باشگاه هم باشند. 

بیانی: خروجی این فوتبال چیست؟
شاهرخ بیانی کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقالل تهران نیز 
درباره این موضوع به خبرگزاری تســنیم گفت: چرا در این بازار 
آشــفته چنین رقم هایی به بازیکنان پرداخت می شود؟ نمونه اش 
سعید صادقی که بازی ملی ندارد، ولی آن قدر برای او تبلیغ کردند 
که گفته می شود با رقم باالیی به پرسپولیس رفت. در فوتبال مان 
چه خروجی داشتیم که قراردادها با ارقام باال بسته می شود؟ کل 
بودجه نساجی مازندران در فصل گذشته 35 میلیارد تومان بود و 
قهرمان جام حذفی شــدیم. اصل فوتبال ما مربی است و مربی از 
بازیکن بازی می گیرد، نه اینکه بازیکن از مربی بگیرد. این موضوع 
را باید در فوتبال مان جا بیندازیم. قبل از اینکه قایدی به استقالل 
بیاید، کجا بود؟ اســتراماچونی به این بازیکن بها داد و از او بازی 
گرفت. چرا نام حسین زاده سال قبل از آمدنش به استقالل مطرح 

نبود؟ این مربی است که از بازیکن بازی می گیرد. 
تعیین سقف قراردادها

حاال خبر می رســد که فدراسیون برای مقابله با این موضوع 

قانون ســقف قرارداد را تعیین کرده اســت؛ قانونی که چند سال 
قبل هم اجرا شد اما نتیجه الزم را به همراه نداشت. گویا با تصمیم 
ســازمان لیگ و برای جلوگیری از باال رفتن قیمت بازیکنان در 
نقل و انتقاالت تابســتانی، قرار اســت قانون سقف قرارداد دوباره 
اجرایی شــود؛ آن هم در حالی که باشــگاه هایی چون استقالل، 
پرسپولیس، سپاهان، گل گهر و... کار خود را برای جذب بازیکن و 
یا تمدید قراردادها آغاز کرده اند. صادق درودگر عضو هیئت رئیسه 
ســازمان لیگ فوتبال در این خصوص گفت: سقف قرارداد برای 
بازیکنان ملی پوش باالتر از ۸ میلیارد تومان است و برای بازیکنان 
غیــر ملی پوش پایین تر ولی منطقی تر. با این قانون، بازیکن ضرر 
نمی کننــد چون صد درصد پولش را می گیرد. اگر این روند ادامه 
داشته باشد تمام باشگاه ها ورشکسته می شوند و بازیکن نمی تواند 

بیش از 3۰- ۲۰ درصد از قراردادش را بگیرد.
درودگر درباره اینکه بعضی از باشــگاه ها بازیکنانی را جذب 
کرده اند و وضعیت آنها با توجه به قانون سقف قرارداد، تاکید کرد: 
قراردادها ثبت نشده است حتی اگر قراردادی امضا شده باشد اما 

در چارچوب مصوبه سازمان لیگ نباشد آن قرارداد ثبت نخواهد 
شد. »با این حساب بیش از نیمی از قراردادهایی که تا االن امضا 
شــده، غیر قابل ثبت خواهد بود.« عضو هیئت رئیســه سازمان 
لیــگ در واکنش به این جمله، گفت: ایــن در چارچوب وظایف 
دستگاه های نظارتی اســت که اقدام کنند. درودگر همچنین در 
پاسخ به این سؤال که چه ضمانتی برای برخورد با متخلفان وجود 
دارد؟ گفت: اگر مستنداتی داشته باشیم برخورد می کنیم. با اخبار 
رســانه ای که می گویند فالن بازیکن قرارداد 3۰ یا 5۰ میلیاردی 
بسته است، نمی توانیم به کمیته اخالق و انضباطی برویم. بیش از 
نیمی از باشگاه های ما صنعتی و در بورس هستند و موظف هستند 
اطالعات خود را به سهامداران بدهند. استقالل و پرسپولیس هم 

همین طور هستند و همه چیز شفاف است.
ثبت قرارداد 29 میلیاردی 

حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال یکی از مدافعان 
ســقف قرارداد در فوتبال اســت. او گفت: سقف قرارداد می تواند 
بازدارنده باشــد. این ســقف نبــود و دیدیم که چــه اتفاقی در 
 فوتبال افتاد.کامرانی فــر درباره اینکه در حال حاضر قراردادهای 
۲5 میلیارد تومانی امضا می شود، تاکید کرد: من بیشترش را هم 
شنیده ام؛ ۲۹ میلیارد هم شنیده ام. وی سپس بالفاصله گفت که 
این مبلغ برای دو فصل است. دبیرکل فدراسیون فوتبال همچنین 
اظهار کرد: برای ثبت بازیکن خارجی باید ضمانت بگذارند. قرارداد 
با مربیان و بازیکنان خارجی باید ضمانت داشــته باشند. مدیران 
باشگاه ها می توانند در این بحث حضور داشته باشند و یک بحث 

کارشناسی انجام بشود. به شخصه موافق سقف قرارداد هستم.
راهکار فدراسیون جواب می دهد؟

باید دید آیا این بار راهکار تکراری فدراســیون فوتبال برای 
مقابله بــا افزایش رقم قرارداد بازیکنــان و مربیان فوتبال جواب 
خواهــد داد یا خیر. اگر فوتبال ما درآمــدزا بود و تمام هزینه ها 
از بخش خصوصی تامین می شــود، شاید انتقادات نسبت به این 
موضوع کمتر بود ولی حــاال که برخی از تیم های لیگ برتری از 
بودجه دولتی اســتفاده می کنند، چرا باید میلیاردها تومان خرج 
مربیان و بازیکنانی شود که شاید خروجی شان چند صد میلیون 

هم نباشد!

واکنشسازمانلیگبهانتقادهاازافزایشبیرویهرقمقراردادها

تعیین سقف قرارداد برای مربیان و بازیکنان
قراردادهای باالی سقف تعیین شده ثبت نمی شود 

صفحه ۹
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
۲ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۶۲

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160323062000015 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بســتک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداهلل زیورانی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 588 صادره از بستک یک قطعه زمین مزروعی و نخلستان 
به مســاحت 44709 مترمربع پالک 1 فرعی از 2911- اصلی قطعه دو بخش 19 
واقع در روســتای سیداحمدی خریداری از مالک آقای ســیدمحمدعلی افتد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/3/28              تاریخ انتشار نوبت دوم:  شنبه 1401/4/11
حسام حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک بستک 11-م/الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160323062000009 مورخ 1401/2/20 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بستک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم زینب 
جعفری فرزند نوروز بشــماره شناســنامه 61 صادره از در یک باب خانه به مساحت 
174/44 مترمربــع پالک 1 فرعی از 739 اصلی قطعه یک بخش 19 واقع در محله 
ایمان خیابان آل عبائی بســتک خریداری از مالک آقای علی رحمان شــناس محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/3/28       تاریخ انتشار نوبت دوم:  شنبه 1401/4/11
حسام حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک بستک 13-م/الف

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 140160323062000005 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بســتک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای احمد برکش فرزند 
شــرف الدین به شماره شناســنامه 327 صادره از در یک باب خانه به مساحت 312 
مترمربع پالک 23 فرعی از 84.1 اصلی قطعه یک بخش 19 واقع در بســتک بلوار 
پاسداران خریداری از مالک خانم کنیز پیچند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/3/28    تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1401/4/11
حسام حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک بستک

۱5- م /الف

شهرداريشیراز)سازمانفناوریاطالعاتوارتباطات(در نظر دارد خرید تجهیزات اکتیو نظارت تصویری )کیس سرور، الیسنس، دوربین، سوییچ، ذخیره ساز، هارد و...( مطابق با جزئیات 
مندرج در اسناد را از طریق مناقصه عمومي و بر اساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت 
اخذ اسناد مناقصه از طریق مراجعه به سامانه معامالت شهرداری شیراز به آدرس vendor.shiraz.ir و یا از طریق مراجعه حضوری به آدرس: شیراز، بلوار شهید بهشتی، چهار راه خلدبرین، 
ساختمان مابین شهرداری منطقه یک و پارک خلدبرین، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز اقدام نمایند. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شرکت کنندگان می توانند با 
شماره تماس ۰713۲33۲353 یا ۰713۲33۲488 » واحد فنی سازمان فاوا شهرداری شیراز- داخلی 4۲۰ یا 4۰۰« و یا » اداره بازرگانی سازمان فاوا شهرداری شیراز – داخلی 131 یا 13۰« 

تماس گرفته و توضیحات الزم را دریافت نمایند. 
شرایطشرکتکنندگان:

- شرکت یا فروشگاه ثبت شده با تابعیت ایراني که دارای مجوز از نظام صنفی رایانه ای یا دارای گواهی کسب از اتحادیه مربوطه در رسته حفاظت و امنیت )فروش و نصب دوربین مدار بسته( 
باشد.

- دارای حداقل یک مورد قرارداد مشابه موضوع مناقصه به همراه رضایت نامه مربوط به همان قرارداد که مبلغ آن بیش از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.
مبلغبرآورداولیه: 3۹/۹3۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال 

مدتقرارداد: دو ماه از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد. 
محلتحویلکاال: شیراز، بلوار شهید بهشتی، چهار راه خلدبرین، ساختمان مابین شهرداری منطقه یک و پارک خلدبرین، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نام شهرداری شیراز با شناسه ملی: ۱4۰۰۲۰۹۱67۱ و کد اقتصادی: 4۱۱364۸77455 و 
یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده بانک شهر شعبه قصرالدشت با شماره حساب ۱۰۰۸۰55۰474۲ به نام شهرداری شیراز با کد مرجع ۱۰۱336

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در صورت لزوم و درخواست برنده مناقصه، بیست درصد )۲۰٪( مبلغ پیشنهادی در قبال دریافت ضمانت نامه معتبر بانکی به عنوان پیش پرداخت قابل پرداخت می باشد.

در زمان انعقاد قرارداد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
نحوهپرداخت: کل مبلغ باقیمانده )پس از کسر مبلغ پیش پرداخت(، پس از تحویل کلیه تجهیزات و انجام تست های عملکردی و نتیجه قطعی تست ها مبنی بر بال اشکال بودن تجهیزات 

موضوع مناقصه )ارائه صورتجلسه تحویل قطعی( و پس از انجام مراحل قبض انبار اجناس و تأیید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.
جهت اخذ اسناد مناقصه، از طریق مراجعه به سایت معامالت شهرداری شیراز به آدرسvendor.shiraz.ir یا از طریق مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر، کارت شناسایی و رسید 

واریز وجه دریافت اسناد به آدرس: شیراز، بلوار شهید بهشتی، چهار راه خلدبرین، ساختمان مابین شهرداری منطقه یک و پارک خلدبرین، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات اقدام گردد.
آخرینمهلتتحویلپاکات: ساعت ۱۲:3۰ روز پنجشنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/3۰ به شیراز، بلوار شهید بهشتی، چهار راه خلدبرین، ساختمان مابین شهرداری منطقه یک و پارک خلدبرین، 

طبقه همکف، دبیرخانه سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد. 
تاریخبرگزاریکمیسیونمعامالت: روز شنبه ساعت ۱3:3۰ مورخ ۱4۰۱/۰5/۰۱ در محل شیراز، چهارراه خلدبرین، اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد. 

مدت اعتبار پیشنهادها )3 ماه ۰ روز ( می باشد. 
بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.

کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایتvendor.shiraz.ir می باشند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۱ / 4 / ۱4۰۱                                          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲ / 4 / ۱4۰۱                                                             شناسه آگهی:۱3436۰۱   

آگهي مناقصه عمومي-نوبت اول
۱۴۰۱-۱۶۹

)نوبت اول(

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

شماره ثبت: 554300       شناسه ملی: 10860411940
بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت نگین تک پرشیا 
)سهامی خاص( ثبت شده به شــماره 554300 و شناسه ملی 
10860411940 دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه که روز پنج شــنبه مورخ 1401/04/30 رأس 
ساعت 14:00 در محل دفتر شــرکت به نشانی تهران- بلوار 
آفریقا- خیابان گلدان- پــالک 8- واحد 14 برگزار می گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 
قانونــی 2- تصویــب صورتهــای مالی شــرکت منتهی به 
1400/12/29،  3 - انتخاب اعضاء هیئت مدیره 4- انتخاب 
 بازرســان اصلی و علی البدل 5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
6- ســایر مواردی که به موجــب قانون تجارت در صالحیت 

مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه
شرکت نگین تک پرشیا)سهامی خاص(

هیئت مدیره
شرکت نگین تک پرشیا )سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 

)سهامی خاص(
شماره ثبت: 28144                    شناسه ملی: 10100736086
بدینوســیله از کلیه ســهامداران محترم شــرکت صنایع الکتریکی 
ناسیونال ایران )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 28144 و شناسه 
ملی 10100736086 دعوت می شــود تا در جلســه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه که روز پنج شــنبه مورخ 1401/04/30 راس ساعت 
10:00 صبح در محل دفتر شــرکت به نشانی تهران- بلوار آفریقا- 
خیابان گلدان- پــالک 8- واحد 14 برگزار می گــردد، حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی
2- تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به 1400/12/29 

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
6- ســایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع 

عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره 
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 

)سهامی خاص(
شماره ثبت: 28144             شناسه ملی: 10100736086

بدینوســیله از کلیه ســهامداران محترم شــرکت صنایع الکتریکی ناسیونال 
ایران)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 28144 و شناسه ملی 10100736086 
دعوت می شــود تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که روز پنج شنبه مورخ 
1401/04/30 راس ساعت 12:00 در محل دفتر شرکت به نشانی تهران- بلوار 
آفریقا خیابان گلدان- پالک 8- واحد 14 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
1- قرائت اساسنامه اصالح شده شرکت به موجب تغییرات به عمل آمده 

طی سالیان قبل. 2- تصویب اساسنامه جدید.
هیئت مدیره 
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام( 

به شماره ثبت 7785 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹7۳
بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی 
عام( دعوت می شــود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که 
راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/04/25 در محل شرکت واقع در 
تهران- جاده قدیم کرج- شادآباد- خیابان 17 شهریور- کارخانجات جنرال 

برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.
برگ ورود به جلســه از 24 ســاعت قبل در وقت اداری در محل شــرکت 

تحویل می گردد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت

3- رســیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد دوره مالی 
منتهی به 1400/12/29

4- انتخاب اعضای هیئت مدیره
5- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل

6- تعیین روزنامه  کثیراالنتشار
7- سایر موارد در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی

هیئت مدیره 
شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

حوزه شهرستان ساری منطقه یک
برابر رای شــماره 140160310001000492 مورخه 1401/03/23 که در هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
یک ساری تصرفات مالکانه آقای سید اسماعیل مالئی فرزند سید علی در ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر انباری به مساحت 173/05 مترمربع قسمتی از پالک 3428 اصلی واقع در قریه 
شریف آباد بخش یک ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/25

شناسه آگهی: 1344723 
سید کاظم موسوی بشلی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

حوزه شهرستان ساری منطقه سه
برابر رای شــماره 140160310457000375 مورخه 1401/03/07 که در هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری 
تصرفات مالکانه آقای کمیل مرادی فرزند علی محمد به شــماره ملی 2092331582 به شماره پرونده 
248-1400 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  با بنای احداثی به  مساحت 143/50 )یکصد و چهل 
و ســه متر و پنجاه( مترمربع قســمتی از پالک 3390 اصلی واقع در بخش یک ثبت ساری خریداری 
مع الواســطه از مالک رسمی با کســر سهم وقف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/25

شناسه آگهی: 1344633 
فریبرز یوسفیان حمیدی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه ۳

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

نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش ده ثبت آمل- دهستان اهلمرستاق

25- اصلی )قریه کال صفا )حسین آباد هرازپی((
370 فرعی خانم لیال گرشاســبی در ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که دو 
دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت 1413/85 مترمربع. خریداری 

شده بالواسطه از قاسم آستا و مع الواسطه از علی اکبر آستا مالک نسق زراعی.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روســتاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روســتاها از طریــق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/11                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/25
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

شناسه آگهی: 1342051

آگهی مزایده مال منقول)خودرو( 
بابت پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۰۰۳7

خانم عاطفه زارعین فرزند علی متولد 1374/05/30 به شماره ملی 4460088126 به نشانی: مهریز- 
خیابان شــهید فهمیده کوچه گلبهار، جهت وصول تعداد یکصد و ســی و چهار عدد ســکه طالی 
کامــل بهار آزادی طرح جدید به اســتناد مهریه مندرج در ســند ازدواج 4349 مورخ 1390/08/22 
تنظیمی دفترخانه ازدواج شــماره 109 و طالق شماره 30 مهریز علیه آقای محمدرضا زارعین فرزند 
عباس متولد 1366/03/20 شــماره ملی: 4469945315 شماره شناسنامه: 2793 به نشانی: مهریز 
شــهرک امام خمینی، جنب دانشــگاه، تقاضای صدور اجراییه نموده که پس از تشــکیل پرونده به 
کالســه 140000037 اجراییه در مورخه 1400/03/25 از طریق سامانه ثنا به متعهد ابالغ گردیده 
اســت و با توجه به درخواســت بستانکار و پس از اجرای تشــریفات قانونی، خودرو به شماره پالک 
383 ص 48 ایــران 64 متعلق به آقای محمدرضا زارعین)بدهکار پرونده فوق( بازداشــت فیزیکی 
گردیده اســت و به پارکینگ محافظان امین مهریز منتقل شــده اســت با مشخصات: یک دستگاه 
ســمند به شماره انتظامی ایران 64-383 ص 48 با مشــخصات: نوع: سواری سیستم: سمند تیپ: 
1/8I-X7 رنگ: بژ متالیک مدل 1382 شــماره انتظامی 383 ص 48 ایران 64 شــماره شاســی: 
82224466 شــماره موتور: 32908225540 وضعیت خودرو هنگام بازدید طبق اعالم کارشــناس 
رسمی دادگستری: سپر عقب خط و خش داشته و نیاز به نقاشی دارد و سپر جلو شکسته و تعویضی 
اســت. چراغ جلو راست شکسته و تعویضی اســت، درب صندوق و درب موتور و گلگیر جلو راست 
اثرات ضربه داشــته و نیاز به صافکاری و نقاشــی دارد، رکاب چپ ضربه داشــته و تعویضی است، 
درهای ســمت چپ ضربه و فرورفتگی داشــته و نیاز به صافکاری دارد، درب جلو چپ ترمز درب 
ندارد، ســینی کف صندوق )جازاپاســی( دارای اثر ضربه می باشــد، کمک عقب چپ و کاسه چرخ 
عقب روغن ریزی داشــته و موتور و گیربکس به شــدت روغن ریزی دارد، موتور به صورت دســتی 
گازســوز شــده و مخزن گاز CNG بر روی خودرو وجود دارد، ســینی زیر موتور موجود نیســت 
و سرســیلندر بر روی موتور رویت نشــد، الستیکها 40٪ اســتهالک دارند، بیمه نامه شخص ثالث 
خودرو نزد بیمه دانا و تا تاریخ 1401/10/29 با 9 ســال و 70٪ تخفیف عدم خســارت اعتبار دارد و 
خودرو مذکور در پارکینگ محافظان امین مهریز توقیف می باشــد. طبق گزارش شماره 1401-058 
مورخ 1401/03/03 کارشــناس رسمی دادگســتری به مبلغ 580/000/000 ریال)پانصد و هشتاد 
میلیون( ارزیابی گردیده و قطعی شــده اســت که در روز یکشــنبه مورخه 1401/04/26 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل اســتقرار خودرو در پارکینگ محافظان امین مهریز به نشــانی- جاده سنتو 
جنب پاســگاه شــهید مدنی مهریز به قیمت پایه در قبال کلیه طلب و خســارت متعلقه، هزینه های 
اجرایی و حق مزایده از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد. شــرکت 
در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناســی توســط شــرکت کننده در مزایده به 
حساب سپرده ثبت اسناد به شماره حساب IR270100004072013207835479 و شناسه پرداخت 
 998108572108572120000000000014 و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
اســت. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنا هزینه تعویض پالک و انتقال 
سند و خالفی و عوارض و سایر هزینه ها برعهده برنده مزایده خواهد بود. تاریخ انتشار 1401/04/11
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز- ایوب دهقان بغدادآبادی

مفقودی شناســنامه)برگ ســبز( خودرو ســواری هاچ بک سیستم 
پــژو تیپ TU3 -206 مدل 97 برنگ ســفید به شــماره موتور 
 NAAP03EE5JJ550223 شاســی  شماره   182A0029423
شــماره پالک ایــران 54-159 ل 22 بــه نام فاطمه الســادات 
 مدرســی دره مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد. 

بندرعباس

 برگ ســبز خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ پارس 
به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1387 به شماره انتظامی 
889 ج 23 ایران 62 به شماره موتور 12487104994 
 NAAN01CA79E726002 و شــماره شاســی
مربوط بــه علی بابا مومنی دارابی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.


