
*تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران با سرمربیگری مجید ترکان 
ضعیف ترین نتیجه در ۵ ســال گذشته این رقابت ها را بدست آورد 
و با کســب یک مدال طال، ۲ نقره و ۲ برنز از رفتن به روی سکوی 
اول تا ســومی جهان بازماند، این نتیجه در شرایطی به دست آمد 
که روســیه به عنوان قدرت سنتی کشتی جهان در این مسابقات 
غایب بود. این رقابت ها با درخشــش فوق العاده تیم آمریکا همراه 
بود، جایی کــه آزادکاران آمریکایی با ۴ مدال طال، ۳ نقره و ۲ برنز 
قاطعانه به عنوان قهرمانی جهان رسیدند، هند با یک طال و ۵ برنز 
دوم شــد و آذربایجان نیز با ۲ طال، یک نقره و ۲ برنز بر ســکوی 
سومی ایستاد. قزاقســتان نیز هر چند بیشتر از ایران به ۲ مدال 
طال رسید اما به دلیل مدال های کمتر با ۷ اختالف امتیاز پنجم شد. 
اکامی کشــتی آزاد نوجوانان ایران در شرایطی رقم خورد که تیم 
ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران سال گذشته و در جریان رقابت های 
جهانی مجارســتان با هدایت محمد طالیی هر چند به لحاظ تیمی 
در همین جایگاه چهارمی قرار گرفت اما بیشترین مدال طالی این 
مسابقات را آن هم در حضور روسیه به دست آورد. شاگردان محمد 
طالیی در این رقابت ها به ۳ مدال طال و یک برنز رســیدند، هند و 
آمریکا به عنوان تیم های اول و دوم هر کدام ۲ مدال طال گرفتند و 

سهم روسیه نیز فقط یک طال بود. 
*جام جهانــی ۲۰۳۰ فوتبال به احتمال خیلی زیــاد در آمریکای جنوبی 
برگزار خواهد شد. چهار کشور آرژانتین، شیلی، اروگوئه و پاراگوئه آمادگی 
خود را برای میزبانی مشترک این رقابت بزرگ در سال ۲۰۳۰ اعالم کردند. 
طبق بیانیه مشترک این ۴ کشــور، ورزشگاه سنتناریو در پایتخت اروگوئه 
به عنوان میزبان فینال جام جهانی ۲۰۳۰ معرفی شــده اســت. این همان 
ورزشــگاهی است که دیدار فینال جام جهانی ۱۹۳۰ بین دو تیم اروگوئه و 

آرژانتین در آن برگزار شد.
*تیم های ملی دوچرخه سواری، تیم های ملی هندبال آقایان و بانوان، 
گروه نخست تیم ملی دوومیدانی،تیم ملی والیبال آقایان، تیم های 
ملی تکواندو آقایان و بانوان،تیم ملی تنیس روی میز مردان و زنان 
و تیم ملی پاراشــنا به همراه کادر پزشکی،کادر سرپرستی و کادر 
فرهنگی صبح دیروز تهران را به مقصد قونیه ترک کردند. تیم ملی 
والیبال بانوان نیز روز سه شــنبه تهران را به مقصد استانبول ترک 
کرد تا پس از حضور در اردوی تدارکاتی 1۵ مرداد عازم قونیه شود. 
در ادامه برنامه پروازی رفت کاروان ورزشی کشورمان روز یکشنبه 
هفته آینده 16 مــرداد ماه گروه دوم تیم ملی دوومیدانی،تیم ملی 
پاراتیروکمان،تیم ملی کشــتی آزاد، تیم ملی تیراندازی،تیم ملی 
ژیمناســتیک هنری و تیم ملی وزنه برداری آقایان و بانوان عازم 
قونیه می شوند. در روز چهارشنبه 19 مردادماه نیز تیم ملی کشتی 
فرنگی، تیم های ملی بسکتبال بانوان و آقایان، تیم ملی پارا تنیس 
روی میز، تیم ملی تیروکمان، تیم های ملی جودو بانوان و آقایان ،تیم 
ملی شمشیربازی  ملی ژیمناســتیک ایروبیک،تیم ملی شنا و تیم 
راهی قونیه خواهند شــد. اما آخرین گروه اعزامی کاروان ورزشی 
کشــورمان به این بازی ها تیم های ملی کاراته مــردان و زنان در 
دوبخش کاتا و کومیته می باشــند که روز یکشنبه ۲۳ مرداد راهی 
قونیه خواهند شــد.پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای 
اســالمی با برگزاری مراسم افتتاحیه از 18مرداد ماه در قونیه آغاز 

و ۲۷ مرداد هم خاتمه می یابد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم عبداهلل اسکندری
سرداری که حسین وار سرش بر نیزه شد 

یکــی از شــهدای مدافــع حرمی که 
به تازگــی پیکر پاکش از ســوریه به وطن 
بازگشت سردار عبداهلل اسکندری است؛ وی 
از پیشکســوتان عرصه دفاع و مقاومت بود. 
هم در کردســتان به تارومــار گروهک های 
تروریســتی پرداخت، هم هشت سال دفاع 
مقدس حماســه ها آفرید و هــم در مقابل 

عربده کشــی تروریست های تکفیری ایســتاد و در نهایت نیز به هدف خودش 
یعنی شــهادت رسید. شهید اســکندری در عملیات های خیبر، بدر، والفجر8، 
کربالی۱،۳،۴،5،8، والفجر۱۰، بیت المقدس۴و7 حضور موثری داشــت. وی در 
دوران بازنشســتگی نیز از پای ننشست و به عرصه نبرد پا گذاشت. خودش یک 
بار گفته بود:»به واهلل قسم اگر ببینم باب شهادت در هر گوشه از جهان باز شده 
است. با آغوش باز به آنجا رفته و تا شاهد شهادت را در آغوش نکشم باز نخواهم 
گشت.« سرانجام به آرزوی خود رسید و در اول خرداد ۱۳۹۳ در حین ماموریت 
بر اثر اصابت گلوله تک تیرانداز داعشــی به شــهادت رسید و به جمع شهدای 
مدافع حرم پیوست. شهید اسکندری از نسل سرداران عاشورایی بود که همچون 
موالیش حسین، پس از شهادت سر از تنش جدا کردند و پیکرش بی سر به خاک 
سپرده شد. شــهید مدافع حرم عبداهلل اسکندری، قلم بسیار زیبایی داشت. در 
بخش هایی از یک مناجات نامه که از وی به یادگار مانده، نوشته بود: »خدایا ماه 
رجب بگذشت و من از خود نگذشتم پس تو از ما بگذر.. خدایا از من آهی از تو 

نگاهی... از خود دور شدن و به محبوب خود نزدیک شدن را به ما عطا فرما«.

حدیث دشت عشق

سفر خانوادگی کادر سرپرستی بازی های کشورهای اسالمی انتقاداتی را از سوی اهالی ورزش به دنبال داشته 
است.

بازی های کشــورهای اســالمی از ۱8 تا ۲7 مرداد در قونیه برگزار خواهد شــد و کادر سرپرستی برای حل برخی مشکالت 
کاروان چند روز زودتر از شــروع بازی ها به قونیه ســفر کرد اما در این بین  همراهی برخی افراد با کادر سرپرستی انتقاداتی را به 
اینکه این سفرها، خانوادگی است؛ وارد کرده است که در راس آنها می توان به سفر هادی ساعی به عنوان کمک سرپرست کاروان 
با پســرش اشــاره کرد.  در حالی که حدود ۲ روزی است که دهکده بازی ها باز شده و کشورهای شرکت کننده اجازه ورود به آن 

را پیدا کرده اند اما اصغر رحیمی سرپرست کاروان به همراه هادی ساعی و عاطفه اسالمیان از روز 5 مرداد به قونیه سفر کردند. 
به گزارش خبرگزاری فارس صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در واکنش به ســفر زودهنگام کادر سرپرستی، عنوان 
کرد: این موضوع با هماهنگی بود چون ۱۲ مورد داشــتیم که الزم بود هماهنگی انجام شــود. مانند تغییرات 7 مورد در کشتی، 
والیبال و تیراندازی با کمان. این در حالی است که لیست بسته شده بود. طبق جلسه قرار شد دوستان از نزدیک با ستاد بازی ها 
موضوع را حل کنند. وی اما هیچ صحبتی درخصوص ســفر خانوادگی کادر نکرد تا این ســؤال و شائبه مطرح شود که دلیل این 
سفر توریستی چیست؟ چرا ساعی که باید به عنوان کمک سرپرست تمام تمرکز خود را روی کارهای کاروان بگذارد فرزندش را 
همراه خود آورده که در صفحه شخصی خود هم تصاویری از حضورش را منتشر کرده است؟ هزینه های پرداخت شده برای این 

سفر از جیب بیت المال بوده یا شخصی پرداخت شده است؟
این ها سؤاالتی است که اهالی ورزش به دنبال پاسخ و شفاف  سازی درباره آن است.

بازی های کشورهای اسالمی یا سفر توریستی برخی مسئوالن ورزشی؟!
سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیون ها از برگزاری انتخابات 19 فدراسیون تا پایان سال خبر داد و 
گفت: سعی داریم در شرایط کامال عادالنه و قانونی پس از انتخاب سرپرست برای فدراسیون سوارکاری، 

انتخابات این فدراسیون را برگزار کنیم.
آرش فرهادیان در پاســخ به این پرسش که تا پایان سال انتخابات چند فدراسیون برگزار خواهد شد، اظهار کرد: 
انتخابات فدراسیون هایی که در حال حاضر با سرپرست اداره می شوند پس از طی فرآیند برگزاری انتخابات کمیسیون 

ورزشکاران، داوران و مربیان، مطابق اساسنامه و در بازه زمانی مقرر با هماهنگی دبیر مجمع برگزار خواهد شد.
وی در پایان درباره وضعیت فدراســیون ســوارکاری گفت: همان گونه که قبال هم اعالم شد، هیچ گونه نظارتی از 
ســوی وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری انتخابات فدراسیون سوارکاری صورت نپذیرفت، نهادهای نظارتی هم در 
حال بررســی این موضوع هســتند و گزارش هایی هم دریافت شده است. معتقدم باید مطابق با قواعد و مقررات برای 

فدراسیون سوارکاری سرپرست انتخاب شود و در شرایط کامال عادالنه و قانونی انتخابات این فدراسیون برگزار شود.
صحبت های سرپرســت دفتر امور مشترک فدراسیون ها درباره شرایط فدراســیون سوارکاری و تاکید بر انتخاب 
سرپرســت برای این فدراسیون در حالی اســت که بیش از ۶ هفته از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری 
گذشــته و علی رغم آنکه وزارتخانه موافق برگزاری انتخابات نبود، هنوز یک سرپرست برای سوارکاری انتخاب نکرده 

است.
آیا این مدت زمان کمی برای تعیین تکلیف یک فدراسیون ورزشی است؟!

برگزاری انتخابات ۱۹ فدراسیون تا پایان سال

سرویس ورزشی-
اکبر یوسفی  هافبک ســال های گذشته تیم پاس تهران همان تیمی که 
آدم های کار نابلد پرمدعا نابودش کردند؛ در مصاحبه طوالنی با یک خبرگزاری 
حرف های خواندنی و جالبی زده اســت، البته خواندنی و جالب برای آنها که 
امثال یوسفی را قبول دارند و به تجربه و نظر کارشناسی و نگاه فنی، احترام 
می گذارند ، نه غریبه های آویزان از فوتباِل گوش به داللی مال حرامخوار...، که 
از بخت بد این فوتبال نگون بخت، در جایگاه تصمیم گیرنده هم تکیه زده اند... 
یوسفی در آن مصاحبه حرف های جالبی زده که برای نمونه به یک مورد 
آن اشاره می کنیم:» از نظر من اسکوچیچ ضعیف ترین مربی خارجی در تمام 
ادوار تیم ملی و لیگ برتر ما بوده است، معلوم است وقتی سکان هدایت تیم 

ملی کشور را به او بدهید، سرش گیج می رود!«
 و اما جان کالم اکبر یوســفی این جاســت که می گوید:»نباید بگوییم 
اسکوچیچ سریع ترین صعود تاریخ را داشت، چون این تیم دست ابرام چرخی 

هم بود به جام جهانی صعود می کرد.. .«
 مالحظه فرمودید، عرض کردیم حرف های یوســفی و امثال او برای آنها 
که فوتبالی هســتند و خاک زمین خاکی ها را خورده اند و یا در ســطوح باال 
فوتبال بازی کرده اند کامال قابل فهم و منطقی اســت... اما مشــکل اصلی و 
درد جانکاه فوتبال ما این اســت که سرنوشــت آن به دست باندهای داللی 
افتاده که جز »پول« معنای چیز دیگری را نمی فهمند و کســانی در جایگاه 
تصمیم گیرنده آن نشســته اند که بعید است حتی در حیاط منزلشان توپ 

بازی کرده باشند!

حرف های قابل فهم برای اهل فن

نکته  ورزشی

معنای واقعی حرفه ای گری
کســانی که کارشــان انحراف افکار عمومی و تحریف موضوعات اســت، 
سال هاست در کنار ســایر تالش ها و برنامه های مخرب خود، سعی می کنند 
»حرفه ای گری« را به شــکلی که به نفع خودشان است ، تعریف و تبیین کنند 
و در زردنامه هــا و بعضــی برنامه های تلویزیونی یکســره این طور تبلیغ و القا 
می کنند که حرفه ای گری یعنی اصالت پول ، یعنی بی غیرتی، یعنی بی تربیتی 
مســلکی ، یعنی حرمت شــکنی والابالی گری و... اما، البته واقعیات  و هرهری 
دنیــای حرفه ای خیلی زود چــه در اوج رقابت ها و چه در اظهار نظرهایی که 
»حرفه« ای ها صورت می دهند، دروغ و فریبکاری آنها برهمگان آشکار می کند.
 برای مثال ببینید یک بازیکن ســوپر حرفه ای که در تیم های بزرگ دنیا، 
تیم ملی اســپانیا، بارسلونا، بازی کرده و جام جهانی را باالی سر برده است و 
حاال کســوت مربیگری بارســلونا را برتن کرده یعنی » ژاوی هرناندز« چقدر 
حرفه ای )ونه هرهری!( صحبت می کند؛ تنها چیزی که در حرف های او نیست، 
» منیت« است: »رویای من این است که بارسلونا قهرمان و موفق شود.چنین 
اتفاقــی برای من زمانی که بازیکن بارســا بــودم، رخ داد. برای من قهرمانی 

بارسلوناست که اهمیت دارد نه اینکه این تیم با من قهرمان شود.« 
االن هم نه قصد دارم از پپ بهتر باشم ، نه از  او در بخش دیگری می گوید:»
یوهان کرویف ونه از هیچ شخص دیگری. من از آنها کلی چیز یاد گرفته ام. نه 

رقیب شان هستم و نه دشمن شان، من خودم را شاگرد آنها می دانم.« 
حاال شــما این حرف های آخر ژاوی را مقایســه کنید با حرفهای بعضی 
مربیان جوان ما که به تحریک و فتنه گری بعضی از آدم ها و جریانات ناراحت 
که از طریق به جان هم انداختن آدم ها نان می خورند، چگونه راجع به کسانی 

که باالخره حق مربیگری به گردن آنها دارند، حرف می زنند...

پیگیری وزیر ورزش
 برای حرفه ای  سازی استقالل و پرسپولیس 

حمید ســجادی، وزیر ورزش و جوانان دربــاره آخرین اقدامات برای 
تکمیل مدارک دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس برای حرفه ای شدن در 
آسیا اظهار کرد: پرونده حرفه ای شــدن این دو باشگاه از سال ۲۰۱5 باز 
شــده بود که در برخی مقاطع این موضوع جدی گرفته شده و در برخی 
مواقع جدی گرفته نشــده است و اصال شاید الزم بود که مشاوره خارجی 
در این زمینه گرفته شود.وی ادامه داد: رکنی که در فدراسیون فوتبال باید 
حرفه ای  سازی را برای باشگاه ها دنبال کند اکنون در تعلیق است و اکنون 
نمی تواند مدرکی از حرفه ای  ســازی ارسال کند. االن در حال پیگیری این 
موضوع هســتیم که این رکن را از تعلیق دربیاورند. وزیر ورزش همچنین 
بیان کرد: همزمان که در خدمت تیم ملی برای جام جهانی هســتیم کار 
از تعلیق درآمدن این رکن از فدراســیون را هم دنبال می کنیم. از دی ماه 
امســال هم تالش کنیم تا مدارک دو باشگاه کامل شده و به آسیا ارسال 

شود.
رئیس هیئت فوتبال خوزستان بعد از 8 سال رفت

با اعالم اداره کل ورزش و جوانان خوزســتان، دوره چهار ساله عبدالکاظم 
طالقانی در هیئت فوتبال استان به پایان رسید و او در نهایت صندلی ریاست 
این هیئت را ترک کرد. او هشــت سال ریاســت هیئت خوزستان را برعهده 
داشت. همچنین عبدالعظیم آل کثیر از داوران سابق و سرپرست کمیته داوران 
هیئت فوتبال خوزســتان از سوی اداره کل ورزش استان به عنوان سرپرست 
جدید این هیئت تا برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیئت فوتبال خوزســتان، 
معرفی شد. گفتنی است که دوره چهار ساله طالقانی خردادماه به پایان رسیده 
بود اما اکنون اداره کل ورزش خوزستان اقدام به معرفی سرپرست جدید کرده 
است. طالقانی جزو هیئت رئیسه ای بود که قرارداد پرماجرای ویلموتس را تایید 

کرده بود.
خطیبی مدیرعامل شد

رسول خطیبی، سرمربی ســابق تیم های فوتبال تراکتور و آلومینیوم 
اراک، ایــن بار در ســمت جدیــدی در فوتبال فعالیتــش را آغاز کرد و 
مدیرعامل تیم تازه لیگ یکی شــده مس ســونگون شد. مسی ها که بعد 
از جلســات مداوم، امتیاز شــاهین بندر عامری را در لیگ یک خریدند، 
نخستین فصل خود را در سطح دوم فوتبال ایران تجربه می کنند. کارخانه 
مس ســونگون پیش از این در رشته فوتسال نیز فعالیت می کرد و یکی از 

مدعیان قهرمانی لیگ برتر فوتسال نیز به حساب می آید.
خبر نشریه پرتغالی از پیوستن محبی به استقالل

نشریه »آبوال« پرتغال درباره وضعیت محمد محبی در تیم سانتاکالرا 
نوشت: »باشگاه ســانتاکالرا تصمیم گرفته تعدادی از بازیکنان خود را به 
سایر تیم ها قرض بدهد که محبی یکی از آنهاست. این مهاجم ۲۴ ساله که 
تا سال ۲۰۲۴ با سانتاکالرا قرارداد دارد، به ایران بازمی گردد تا به استقالل، 
قهرمان ایران ملحق شود. اکنون ریکاردو ساپینتو سرمربیگری این تیم را 
بر عهده  دارد.« اســتقالل روز ۲۱ مرداد در هفته اول مسابقات لیگ برتر 

فوتبال، به مصاف سپاهان خواهد رفت.

کمتر از ۴۰ روز مانده به رقابت های جهانی صربستان، جلسه علیرضا دبیر 
و اعضای کادرهای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در محل فدراسیون 

کشتی برگزار شد.
 علیرضا دبیر ابتدا ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
و یاران باوفایش را تسلیت گفت و در ادامه اظهار داشت: فاصله کمی تا اعزام رقابت های 
جهانی صربستان مانده است و به دنبال این هستیم که این جلسات هفته ای یا ۱۰ روز 
یک بار ادامه داشته باشد. این جلسات به منظور حل مشکالت احتمالی برگزار می شود. 
وی افزود: دوستان ما باید ثابت کنیم که به حق، ورزش اول ایران هستیم و آقایی 
خــود را به دنیا اعالم کنیم. البته این کار با همدلی به وجــود می آید و اینکه ما آزاد 
و فرنگی هســتم را کنار بگذاریم، چرا که همه ما یکی هستیم و آن کشتی جمهوری 
اسالمی ایران و باید قدردان باشیم که کشتی می تواند در ۲۰ وزن در رقابت های جهانی 
و ۱۲ وزن در رقابت های المپیک شــانس مدال داشته باشد. به دنبال این نباشیم که 
خود را مطرح کنیم و کار باید برای خدا باشــد تا برکت کند و اگر روزی به دنبال این 

باشیم که خودی نشان دهیم، موفق نخواهیم شد. 
رئیس  فدراســیون کشتی گفت: من در فدراسیون کشتی ۲ بزرگ تر از خود دارم 

یکی محمد بنا و یکی محسن کاوه که رابطه ما مانند برادر بزرگ با برادر کوچک است و 
نظر این دو نفر برای من خیلی قابل احترام است. پس از این دو بزرگ، حمید سوریان و 
پژمان درستکار هستند که آنها نیز برای من قابل احترام و عزیز هستند و این ۴ نفر در 

کنار من هستند و من در همه کارها از آنها مشورت می گیرم. علی محمدی نیز به عنوان 
یک برادر کمک می کند و من قدردان زحمات این عزیزان هســتم.  رئیس فدراسیون 
کشتی با بیان اینکه همان طور که گفتم کشتی آزاد و فرنگی را نباید از هم جدا بدانیم، 
گفت: محمد بنا فقط افتخار کشــتی فرنگی نیســت بلکه افتخار کشتی ایران است، 
همان طور که جهان پهلوان تختی، حمید ســوریان، عباس جدیدی، علیرضا حیدری، 
امید نوروزی، قاسم رضایی، برادران خادم، حسن یزدانی و برادران گرایی افتخار کشتی 
ایران هستند، این تفکر بسیار غلطی است که کشتی آزاد و فرنگی را با هم جدا بدانیم 
و تا روزی که بنده در فدراسیون هستم، کشتی یکی است. بنده نیز هرکاری که بتوانم 

برای کشتی انجام می دهم. 
وی خاطرنشــان کرد: از همه شــما می خواهم که پشت هم باشید و در کارها هم 
با هم مشــورت کنید و هم کمک. و اگر اتفاقی هم که افتاد به یکدیگر انتقال دهید تا 
مشکل حل شود و دوســت دارم که رفاقت جای رقابت را بگیرد، چرا که ما در این جا 
رقیبب نیســتیم بلکه همه یکی هستیم.من ایســتاده ام که جلوی هرگونه استرس و 
مشکلی را بگیرم تا شما بتوانید در آسایش و آرامش تمرین کنید و انتظار دارم که شما 

نیز تمام تالش خود را برای کسب بهترین نتیجه به کار ببندید.

نشست رئیس  فدراسیون کشتی با کادر فنی تیم های ملی

دبیر: ایستاده ام تا جلوی هر مشکلی را بگیرم

ورزشی 

سرویس ورزشی-
وزیر ورزش و جوانــان در گفت وگوی اختصاصی 
با ایرنا اعالم کــرد برای ورود به انتخابات کمیته ملی 

المپیک در حال بررسی شرایط است.
فرآیند ثبت نام از داوطلبین پست ریاست، نایب رئیسی و 
عضویــت در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک از صبح روز 
چهارشنبه 5 مرداد آغاز شد و تا بیستم مرداد ماه جاری ادامه 
دارد. دیروز و در پایان وقت اداری هفتمین روز از ثبت نام ها، 
غالمرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی برای پست 

نایب رئیسی ثبت نام کرد.
اســامی نفراتی که تاکنون ثبت نام کرده اند)تا پایان روز 

هفتم(، به شرح زیر است: 
)پست های  تکواندو  رئیس فدراســیون  ۱- هادی ساعی 

ریاست و هیئت اجرایی(
۲- محمدرضا پوریا رئیس فدراســیون بدمینتون )پست 

هیئت اجرایی(
جــودو  رئیس فدراســیون  میراســماعیلی  آرش   -۳

)پست های ریاست و هیئت اجرایی(
۴- مهدی علی نژاد عضو هیئت رئیســه فدراسیون ووشو 

)پست ریاست(
5- محمود خســروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک 

)پست ریاست(
۶- غالمرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با 

کمان )پست هیئت اجرایی(
7- مهرداد علی قارداشــی رئیس فدراسیون تنیس روی 

میز )پست هیئت اجرایی(
8- عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی)پست هیئت 

اجرایی(
۹- فضل اهلل باقرزاده، سرپرست فدراسیون شمشیربازی 
و نایب رئیس کمیتــه ملی المپیک)پســت های ریاســت و 

نایب رئیسی(
۱۰- غالمرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 

)پست نایب رئیسی(
انتخاباتبرگزارمیشود؟

ثبت نام ۱۰ مدیر ورزشــی برای حضور در انتخابات در 
شــرایطی اســت که ابهام درخصوص برگزاری آن به قوت 
خود باقیســت. زمزمه ها درخصوص برگزار نشدن انتخابات 
در زمان مقرر خود زمانی شــنیده شد که کاراته از فهرست 

فدراسیون های المپیکی خارج شد. کاراته یکی از رشته های 
حاضر در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو بود. اما این حضور 
تنها به این دوره بازی ها محدود شد کما اینکه در هیچ یک از 
دیگر ادوار بازی های المپیک و حتی بازی های ۲۰۲۴ که قرار 
اســت به میزبانی پاریس برگزار شود، کاراته جزو رشته های 

شرکت کننده نبوده و نخواهد بود.
بر همین اســاس خبرگــزاری مهر اعــالم کرد کمیته 
بین المللی المپیک در پاسخ به استعالم کمیته ملی المپیک 
در مورد وضعیت کاراته و اینکه این رشــته جزو رشته های 
المپیکی به حســاب می آید یا نه، پاســخ منفی داده است. 
بنابراین کمیته ملی المپیک کاراته را از فهرســت رشته های 
المپیکی حاضر در مجمع خود کنار گذاشت در حالی که این 
اقدام با توجه به شــرایط دیگر رشته های المپیکی می تواند 

حتی منجر به لغو انتخابات شود!
با حــذف کاراته تعداد فدراســیون های المپیکی حاضر 
در مجمــع کمیته ملی المپیک به ۲8 فدراســیون کاهش 
پیــدا می کند. از ایــن تعداد هــم فوتبال، ژیمناســتیک، 
دوچرخه سواری، شمشیربازی و وزنه برداری فدراسیون هایی 
هستند که هر یک به دالیلی توسط سرپرست اداره می شوند 
و بــه همین دلیل اصال نامه حضــور در مجمع کمیته ملی 

المپیک را دریافت نکرده اند.

در این میان دوره ریاست محمدرضا پوریا در فدراسیون 
بدمینتون هم به پایان رســیده درحالی که تا به امروز وزارت 
ورزش هیچ اقدامی برای برگزاری انتخابات این فدراســیون 

انجام نداده است.
با این شرایط و اگر برای فدراسیون بدمینتون سرپرست 
انتخاب شــود، تعداد فدراسیون های المپیکی که نمایندگان 
آنها می توانند بدون مشــکل در مجمع شرکت داشته باشند 
به ۲۲ فدراســیون کاهش پیدا می کند. بنابراین در مجموع 
با لحاظ کــردن ۶ نماینــده ورزشــکاران در کل ۲8 عضو 
المپیکــی در مجمــع کمیته حضور خواهند داشــت یعنی 
تعداد کمتر با غیــر المپیکی ها اما اگر در مورد پوریا و ادامه 
حضورش تصمیمی گرفته نشــود )سرپرست تعیین نشود( 
این فدراســیون جزو المپیکی ها باقی می ماند و تازه در این 
صــورت تعداد اعضای المپیکــی و غیرالمپیکی در عدد ۲۹ 

مساوی می شود.
طبق اساســنامه کمیته ملی المپیــک ترکیب )اعضای 
اصلی( این مجمع متشــکل از ۶۴ نفر است که در انتخابات 
حــق رای دارند. از این تعداد و تا پیش از نتیجه اســتعالم 
صورت گرفته برای کاراته، ۳5 عضو )رؤسای ۲۹ فدراسیون 
المپیکی و ۶ نماینده ورزشــکاران( اعضای المپیکی مجمع 
بودند و ۲۹ عضو دیگر غیر المپیکی محسوب می شدند اما با 

توجه به حذف کاراته از رشته های المپیکی و اضافه شدن آن 
به غیرالمپیکی ها، این آمار به ترتیب به »۳۴ عضو المپیکی و 

۳۰ عضو غیرالمپیکی« تغییر می کند.
از میان اعضای غیر المپیکی مجمع، وضعیت فدراسیون 
بین المللی ورزش زنان مســلمان با وجود گذشت چندماه از 
مصوبه احیا هنوز مشــخص نشده است که ادامه این شرایط 
ناخودآگاه این فدراســیون را از ترکیب اعضای مجمع خارج 
کرده اســت و بدین ترتیب تعداد اعضای غیرالمپیکی به ۲۹ 
عضو کاهش پیــدا می کند اما دغدغه اصلی در مورد اعضای 
المپیکی است که رای آنها در انتخابات تعیین کننده خواهد 

بود.
در رابطــه با مجمع کمیته ملــی المپیک و به خصوص 
بــرای رأی گیری، حضور ترکیب کامــل اعضای المپیکی یا 
حداکثــر آنها در مجمع اهمیت زیــادی دارد چراکه تبصره 
۲ از ماده 5 اساســنامه کمیته ملــی المپیک تاکید دارد به 
اینکه »فدراســیون های وابسته به فدراسیون های بین المللی 
که رشته ورزشی آنها در برنامه بازی های المپیک قرار دارد به 
عالوه اعضای ایرانی کمیته بین المللی المپیک و نیز قهرمانان 
المپیک مجمع )۶ نماینده کمیســیون ورزشکاران( همواره 

می بایست اکثریت آرا مجمع را تشکیل دهند.«
این در حالی اســت که با شــرایط فعلی، تعداد اعضای 
المپیکی و غیرالمپیکی مجمع کمیته ملی المپیک مساوی 
اســت و از ایــن حیث انتخابــات ۶ شــهریورماه نمی تواند 
وجاهت قانونی داشــته باشد مگر اینکه تا آن زمان در مورد 

فدراسیون های بالتکلیف اقدامی صورت بگیرد.
احتمالحضوروزیردرانتخابات

این شــرایط حاکم بر ورزش اســت ولــی وزیر ورزش 
می گوید انتخابات کمیته ملــی المپیک در زمان مقرر خود 
)۶ شــهریورماه ۱۴۰۱( برگزار می شود. دیروز حتی وزیر پا 
را فراتر گذاشــت و احتمال حضورش در انتخابات را مطرح 
کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا ســید حمید ســجادی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به شایعات درخصوص 
ثبت نامش در انتخابات کمیته ملی المپیک افزود: این خبرها 
همه در حد گمانه زنی اســت. واقعیت این است که در حال 
بررسی شرایط هستیم. وزیر ورزش در پاسخ به این سؤال که 
آیا امکان نام نویســی اش برای انتخابات کمیته هست یا خیر 
گفت: اسم شایعه رویش هست. اما این که بنده ثبت نام کنم 

یا نه، در حال مطالعه شرایط هستم.

تعداد فدراسیون های المپیکی به ۲8 فدراسیون کاهش پیدا کرد

ابهامدربرگزارییالغوانتخاباتکمیتهملیالمپیک
وزیرورزش:درحالبررسیشرایطبرایثبتنامهستم

صفحه ۹
پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
۶ محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۰88

برابر رای شــماره 2045 -  1400/12/19 هیئت پنجم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید قاسملو اختر فرزند اسمعلی بشماره شناسنامه 
4040219782 صادره از بهار در 27/428 شــعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبــی )داخل در محدوده( به مســاحت ۳828/۳1 متر مربع پالک 11921 فرعی از 1۳9 اصلی 
واقــع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری از مالک رســمی آقایان بشــیر، جعفر و 
اســمعلی قاســملو اختر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/29                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1۳
جالل حدادی- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی

74-مالف

مشخصات مناقصه:
1. مناقصه گزار: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

از  نظر دارد  پتروشیمی مسجدسلیمان در  ۲. شرح مناقصه: شرکت صنایع 
طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، »تهیه، پخت و سرو غذا« سایت 

خود را )مطابق با پیوست اسناد مناقصه( با اطالعات ذیل برونسپاری نماید:
۳. مدت انجام معامله ۱ سال از زمان امضای قرارداد می باشد.

۴. محل اجرای پروژه به آدرس مسجدسلیمان، بعد از روستای هفت شهیدان، 
منطقه انرژی زیالیی، شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان می باشد.

۵. پیشنهاد دهنده ملزم است به هنگام ارائه پیشنهاد خود یک فقره ضمانت نامه 
از  ماه   ۴ حداقل  اعتبار  با  و  ماه   ۶ تا  مناقصه گزار  نظر  با  تمدید  قابل  بانکی 
با  مسجدسلیمان  پتروشیمی  صنایع  شرکت  وجه  در  پیشنهاد  تحویل  تاریخ 
تسلیم  مناقصه  در  تضمین شرکت  عنوان  به  ریال،  مبلغ ۱۹،7۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

مناقصه گزار نماید.
شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

مناقصه)حداقل سه  با موضوع  و مشابه  و مدارک مرتبط  بودن سوابق  دارا   .1
قرارداد مشابه مرتبط(.

۲. دارای حداقل توان مالی برای تهیه تجهیزات کافی و مرتبط با موضوع مناقصه 
به مدت ۲ ماه.

۳. دارا بودن گواهی تایید صالحیت پیمانکاری.
۴. کلیه گواهی ها و مدارک ارائه شده نیاز به تایید و ممهور نمودن کپی برابر با 

اصل از مراجع قانونی دارد.
زمان تحویل پاکات:

روز  ساعت ۱۶  تا  مورخ ۱۴۰۱/۰5/۱۳  پنجشنبه  روز  از  پاکات  تحویل  زمان 
دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰5/۲۴ می باشد.

نشانی تحویل پاکات:
1. تهران، خیابان شهید کالهدوز )دولت(، نرسیده به خیابان پاسداران، پالک 

۱8۱، طبقه چهارم، واحد امور حقوقی و قراردادها.
پخت  تهیه،  مناقصه  به  مربوط  شود:  درج  ارسالی  پاکت  روی  بر  حتماً   

و سرو غذا
سایر اطالعات مناقصه و جزئیات شرح کار در لینک اسناد مناقصه در بخش 
مناقصه و مزایده وب سایت شرکت به آدرس www.misipcc.com قابل 

مشاهده است.

))مناقصه عمومی دو مرحله ای 
تهیه، پخت و سرو غذا((

مشخصات مناقصه:
1. مناقصه گزار: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

۲. شرح مناقصه: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای » تامین خودرو و سرویس های ایاب و ذهاب« 
سایت خود را )مطابق با پیوست اسناد مناقصه( با اطالعات ذیل برونسپاری نماید:

۳. مدت انجام معامله ۱ سال از زمان امضای قرارداد می باشد.
۴. محل اجرای پروژه به آدرس مسجدسلیمان، بعد از روستای هفت شهیدان، 

منطقه انرژی زیالیی، شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان می باشد.
۵. پیشنهاد دهنده ملزم است به هنگام ارائه پیشنهاد خود یک فقره ضمانت نامه 
بانکی قابل تمدید با نظر مناقصه گزار تا ۶ ماه و با اعتبار حداقل ۴ ماه از تاریخ 
مبلغ  با  مسجدسلیمان  پتروشیمی  صنایع  شرکت  وجه  در  پیشنهاد  تحویل 
۱۲،5۹۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال، به عنوان تضمین شرکت در مناقصه تسلیم مناقصه گزار 

نماید.
شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

1. دارا بودن سوابق و مدارک مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه)حداقل سه قرارداد 
مشابه مرتبط(.

۲. دارای حداقل توان مالی برای تهیه تجهیزات کافی و مرتبط با موضوع مناقصه 
به مدت ۲ ماه.

۳. دارا بودن گواهی تایید صالحیت پیمانکاری.
۴. کلیه گواهی ها و مدارک ارائه شده نیاز به تایید و ممهور نمودن کپی برابر با 

اصل از مراجع قانونی دارد.
زمان تحویل پاکات:

زمان تحویل پاکات از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰5/۱۳ تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰5/۲۴ می باشد.

نشانی تحویل پاکات:
1. تهران، خیابان شهید کالهدوز )دولت(، نرسیده به خیابان پاسداران، پالک ۱8۱، 

طبقه چهارم، واحد امور حقوقی و قراردادها.
و  خودرو  تامین  مناقصه  به  مربوط  شود:  درج  ارسالی  پاکت  روی  بر  حتماً   

سرویس های ایاب و ذهاب
در بخش  مناقصه  اسناد  لینک  در  کار  و جزئیات شرح  مناقصه  اطالعات  سایر 
قابل   www.misipcc.com آدرس  به  سایت شرکت  وب  مزایده  و  مناقصه 

مشاهده است.

))مناقصه عمومی دو مرحله ای 
تامین خودرو و سرویس های ایاب و ذهاب((

ضربه آزاد

»آگهی مناقصه نوبت دوم«
تعاونیمسکنبهسازانماندگارســیمرغ در نظر دارد جهت مشارکت در 
ساخت یک قطعه زمین دارای کاربری مختلط به مساحت 21201/98 مترمربع واقع 
در فاز ۳ محله 1۳21 شهر جدید سهند تبریز از طریق مناقصه واگذار نماید لذا از کلیه 
افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه 
از تاریــخ 1401/5/1۳ لغایت 1401/5/27 به صورت حضوری به آدرس ذیل مراجعه 
فرمایند. آدرس: تهران اتوبان بابایی )شــرق به غرب( نرســیده به ســتاد هوانیروز 
جنب درمانگاه صدر تعاونی مسکن بهسازان ماندگار سیمرغ- 02122956267

ابالغیه
جناب آقای مجید رزاقی)کارمند پیمانی دیوان محاسبات کشور(

بدینوسیله به شما ابالغ می شود مستنداً به رای شماره 1187/م/د مورخ 1401/4/11 هیئت دوم رسیدگی 
به تخلفات اداری دیوان محاسبات کشور به مجازات لغو قرارداد و اخراج از دستگاه متبوع محکوم شده اید 
لــذا در صورت اعتراض به رای صادره می توانید حداکثــر ظرف مدت یک ماه از تاریخ رویت این آگهی 
اعتراض خود را به صورت کتبی به انضمام مدارک الزم به نشــانی تهران- میدان ونک- خیابان برزیل 
شــرقی- شماره 2- دیوان محاســبات کشور- ساختمان غربی طبقه ســوم- دفتر هیئت مزبور تسلیم 
نمائید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر رای صادره قطعی و الزم االجراء خواهد بود.
سعید زارع- مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل باربری بندر کار 
فریدونکنار)سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۱۷۰۴

بــا توجه به عدم برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه)نوبت اول( مورخه 1401/01/2۶ بعلت حد نصاب 
نرســیدن تعداد ســهامداران حاضر در جلســه، بدینوسیله به اســتحضار می رســاند مجمع عمومی عادی 
سالیانه)نوبت دوم( شرکت راس ســاعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/05/20 در محل شرکت واقع 
در فریدونکنار خیابان امام رضا روبروی دادگستری کوچه امام رضا 2۳ تشکیل خواهد شد. از کلیه صاحبان 
سهام یا نماینده تام االختیار قانونی آنها دعوت می شود در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانید.
دستورجلسه: ارائه و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400، انتخاب هیئت مدیره، 

انتخاب بازرسین، سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد.
دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت )نوبت دوم( از سهامداران شرکت راهبران فرآورده های گازی 
نیک کیش سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰8۶۱5۲۳۴۴۲ 

جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 با توجه به عدم اجابت درخواســت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه از هیئت مدیره 
و بازرسین شرکت راهبران فرآورد ه های گازی نیک  کیش سهامی خاص )توسط یک پنجم 
سهامداران( و همچنین با توجه به آگهی دعوت نوبت اول مندرج در روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان به شماره 2۳0۶9 مورخ 1401/04/21 که در مورخ 1401/05/04 ساعت 11 صبح 
تشــکیل که به حد نصاب قانونی نرسید لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت به عمل 
می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( که در ساعت 11 
 صبح مورخ 1401/05/۳1  در آدرس تهران بلوار میرداماد برج آرین طبقه دوم شــرقی واحد ۶ 
و کدپستی 154984۶14۶ و تلفن 22258245 تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستورجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده: 
انتخاب اعضای هیئت مدیره- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

آقای اردشــیر دادرس دارنده 10 سهم با نام شرکت البرز گاز دارنده 10 سهم با نام خانم 
سوزان دادرس دارنده 5 سهم با نام )دارندگان یک پنجم سهامداران( دارندگان 25 سهم 

از 100 سهم شرکت راهبران فرآورده های گازی نیک  کیش

آگهی مزایده
در راستای اجرای پرونده اجرایی کالسه 0100۶290 و 000221۳ شعبه 
سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اهواز موضوع محکومیت، محکوم 
علیه شرکت کیســون به پرداخت مبلغ 2/217/445/8۳4 ریال در حق 
محکوم له و مبلغ ۳/۶00/000 ریــال هزینه اجرایی در حق دولت، این 
دایــره در نظر دارد امــوال توقیفی از محکوم علیه را به شــرح ذیل که 
توســط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شــده از طریق مزایده به 
فروش بگذارد. با توجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین پرونده ابالغ 
گردیــده و در موعد مقرر قانونی هیچگونــه اعتراضی در این خصوص 
به اجرای احکام تقدیم نشــده، لذا وقت مزایده برای روز شــنبه مورخ 
1401/۶/5 ساعت 10 تعیین می گردد. عالقه مندان به شرکت در مزایده 
می توانند در تاریخ و ساعت مقرر فوق در محل شعبه سوم اجرای احکام 
حقوقی دادگســتری اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع 
قضایی شهید تندگویان حضور به هم رسانند. قیمت پایه مزایده از مبلغ 
کارشناسی شــروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت خرید 
را پیشــنهاد نماید، در این صورت برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ 
پیشــنهادی را فی المجلس به دایره اجرای احکام حقوقی تقدیم نماید. 
بدیهی اســت با توجه به عدم مشخص بودن مبلغ نهایی مزایده هر یک 
از شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ کارشناسی 
را طی یک فقره چک تضمین شــده بانکی به همراه داشته باشند تا در 
صورت برنده شــدن چک مزبور را به صورت علی الحســاب به اجرای 
احــکام حقوقی تحویل نمایند. اشــخاص متقاضی شــرکت در مزایده، 
می توانند در مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش تعیین شده اموال 

آگهی شده را واقع در مالحظه نمایند.
اموال مورد نظر عبارتند از:

لیفتــراک مدل 2011 بــه رنگ زرد خاموش و الســتیک ۳0 درصد و 
چک ها سالم با توجه وضعیت قیمت 2۳/500/000/000 ریال

مدیرشعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع 
تندگویان شهرستان اهواز- محمد عبدی زیالبی

تجدید مزایده نوبت اول اموال منقول
شــماره پرونده: 0000748 شعبه اول اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف. محکوم له: سهراب نازنینی 
عربغلی به آدرس ســقز سیلو خیابان زیویه جنب مسجد جامع حاج آباد پالک ۶ محکوم علیه: رضا بدر فرزند 
ضرغام به آدرس ملکان روســتای طوراغای محکوم به: 151/902/۳9۶ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 
 7/595/120 ریال از بابت نیم عشــر دولتی مورد مزایده عبارتســت از: خودروی پراید به شــماره انتظامی

۶4 ص ۳28 ایران ۳5 می باشد که 
الف: هویت فنی: خودروی ســواری پراید تیپ GTI مدل 1۳74 شمسی به رنگ سفید روغنی تعداد محور 
 S141227451a1۶ 2 و چرخ 4 و درب 4 و ســیلندر 4 بنزینی سوخت با شماره موتور 1۳844297 و شاسی
کاربری حمل انســان تولید ایران اسالمی ب: هویت و اوصاف ظاهری قیمت کارشناسی روز خودرو با توجه 
به مدل 1۳74 و ســپری شدن مدت 27 سال از عمرش در زمره خودروهای فرسوده است. استهالک مدل 
و افت ضایعاتی آن و شــرایط ظاهری با اتاق فرســوده و موتوری خاموش و فرســودگی باطری تودوزی و 
الســتیک ها و حتی بدون در نظر گرفتن اســناد بیمه و هزینه ای بالغ بر ده میلیون تومان هزینه جانبی دارد 
موجود نرخ و قیمت پایه کارشناســی موعد اجرای قــرار 178/000/000 ریال معادل 17/800/000 تومان 
قابل مقوم می باشــد. شرایطمزایده: 1- جلسه مزایده به تاریخ 1401/۶/5 روز شنبه راس ساعت 11 با 
حضور طرفین پرونده متقاضیان خرید و نماینده دادســتان در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
دادگســتری میاندوآب برگزار خواهد شد. 2- برنده مزایده بایستی 10 درصد قیمت معامله را فی المجلس و 
الباقــی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. 3- متقاضیان می توانند 5 روز قبل از جلســه 
مزایــده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. 4- کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره 

برعهده برنده مزایده می باشد.
مدیردفتر شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان 
میاندوآب- حسام کریم نژادی


