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ورزشی
مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان  -ژاپن

قدرتنمایی والیبال ایران مقابل ایتالیا در گام نخست

تعویضهای طالیی برانکو جواب داد

پرسپولیس  ۱۰نفره
به جمع  ۴تیم برتر آسیا رسید

تیم فوتبال پرســپولیس با پیروزی شیرین مقابل االهلی عربستان
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مرحله نیمه نهایی
رسید .پرســپولیس در این مسابقه  ۱۰نفره شد ولی دو ضربه پنالتی به
دست آورد.
تیم های فوتبال پرسپولیس و االهلی عربستان در چارچوب دیدار برگشت
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت  ۱۹:۴۵دیروز در ورزشگاه
محمــد بن زاید ابوظبی بــه مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه  ۳بر یک به
سود پرسپولیس به اتمام رسید تا نماینده ایران به مرحله نیمه نهایی راه یابد و
حریف الهالل در این مرحله شود.علی علیپور در دقیقه  ۵برای پرسپولیس گلزنی
کرد .صالح االمری در دقیقه  ۵۲گل تســاوی را به ثمر رساند .گادوین منشا در
دقیقه  ۸۲برای پرسپولیس از روی نقطه پنالتی گل زد .گل سوم پرسپولیس هم
در دقیقه  ۹۴توسط مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.پرسپولیس
این بازی را با ترکیب علیرضا بیرانوند ،محمد انصاری ،شجاع خلیل زاده ،محسن
ربیع خواه ،حسین ماهینی( کاپیتان) ،کمال کامیابی نیا ،محسن مسلمان(-61
بشار رسن) ،فرشاد احمدزاده( -77شایان مصلح) ،وحید امیری ،علی علیپور(-65
گادوین منشا) و مهدی طارمی آغاز کرد.هر دو تیم از همان ابتدای بازی هجومی
ظاهر شــدند به طوری که در سه دقیقه نخست ،االهلی و پرسپولیس هر کدام
صاحب دو ضربه کرنر شــدند.انتظار هواداران پرسپولیس برای باز شدن دروازه
االهلی در این مسابقه خیلی طول نکشید .علی علیپور با استفاده از فضای پشت
مدافعان و دوندگی زیاد توانست در دقیقه  ۵برای پرسپولیس گلزنی کند.با این
حــال کمال کامیابی نیا هافبک پرســپولیس در دقیقه  ۱۱روی بازیکن االهلی
مرتکب خطا شد و با کارت قرمز داور ،از زمین مسابقه اخراج شد تا پرسپولیس
دچار شــوک شود .با اخراج کامیابی نیا ،محسن ربیع خواه از دفاع چپ به پست
هافبک منتقل شــد و وحید امیری هم عقب تر آمد و در دفاع چپ قرار گرفت.
هرچند پرســپولیس بعد از  ۱۰نفره شدن هم چند موقعیت خوب گلزنی داشت
ولی از دقیقه  ۲۰به بعد فشــار حمالت االهلی بیشــتر شــد و شاگردان برانکو
ایوانکوویچ بیشتر به ضدحمالت روی آوردند.نیمه نخست بازی با نتیجه یک بر
صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید.
نیمه دوم این مســابقه در شرایطی آغاز شــد که االهلی سعی در باز کردن
دروازه پرسپولیس داشت و سرانجام در دقیقه  ۵۲توانست با ضربه صالح االمری
گل تســاوی را وارد دروازه پرســپولیس کند.پرسپولیس بعد از گل تساوی جلو
کشــید .در دقیقه  ۵۶مهدی طارمی با خطای بازیکن االهلی در محوطه جریمه
ســرنگون شــد ولی داور اعتقادی به پنالتی نداشــت .این تصمیم داور اعتراض
شدید بازیکنان پرسپولیس را در پی داشت و حسین ماهینی کارت زرد گرفت.
در  10دقیقه پایانی پرســپولیس فشــار زیادی روی دروازه االهلی وارد کرد .در
دقیقه  ۸۰بازیکن االهلی مرتکب خطای هند شــد تا پنالتی برای پرســپولیس
اعالم شــود .این خطای هند روی شوت شــایان مصلح به دست آمد و داور هم
مدافع االهلی را به خاطر این هند ،از زمین اخراج کرد.گادوین منشــا در دقیقه
 ۸۲پشت ضربه پنالتی ایستاد و گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.پرسپولیس
بعد از این گل توپ را بیشــتر در زمین االهلی نگه داشت تا فشار از روی دروازه
اش برداشته شود .باتوجه به ۱۰نفره شدن االهلی ،این تیم هم نتوانست موقعیت
خطرناکی روی دروازه پرســپولیس ایجاد کند.در دقیقه  ۹۳داور دومین پنالتی
را برای پرســپولیس روی حرکت بشار رسن گرفت و مهدی طارمی پشت این
ضربه پنالتی ایســتاد و گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.با این پیروزی تیم
پرسپولیس با برتری  ۵بر  ۳در مجموع  ۲بازی رفت و برگشت(تساوی  ۲بر  ۲در
بازی رفت) ضمن صعود به جمع چهار تیم برتر آسیا حریف الهالل عربستان شد.
واگذاری بلیتفروشی بازی سرخابیها
به استقالل و پرسپولیس
رئیس فدراســیون فوتبال از واگذاری بلیتفروشــی اینترنتی به دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس خبر داد و گفت :طی نشستی که با مدیران این دو باشگاه
داشتیم ،قرار شد بلیتفروشی اینترنتی رقابتهای لیگ به دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس واگذار شود و سازمان لیگ سهم سودش را از بلیت فروشی دریافت
کنــد .مهدی تاج در جمع خبرنگاران دربــاره برنامههای تی مملی فوتبال بعد از
صعود به جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه ،اظهار کرد :مــا برای اینکه بتوانیم حضور
خوبی در جام جهانی روسیه داشــته باشیم ،دو بازی دوستانه هماهنگ شده و
هشت بازی طی درخواست ســرمربی تی مملی فوتبال پیشبینی کردهایم .یک
بازی دوستانه با روسیه خواهیم داشت که خود این کشور هزینه را پرداخت کرده
اســت و یک بازی هم با توگو که یکی از تیمهای آفریقای جنوبی است که این
هم بنا بر پیشــنهاد کارلوس کیروش بوده است ،زیرا وی معتقد است که ما در
جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه به احتمال زیاد با یک تیم آفریقایی مواجه خواهیم
بود و بهتر اســت با انجام دیدار با یک تیم آفریقایی خــود را برای جام جهانی
آماده کنیم .این تیم ،تیم بســیار خوبی اســت و  ۱۴بازیکن آن لژیونر هستند.
تمام هزینههای تیم توگو را فدراسیون فوتبال پرداخت میکند اما بازی اولی که
با روسیه داریم تمام هزینهها از سوی فدراسیون فوتبال روسیه پرداخت خواهد
شــد .تاج همچنین درباره جلسهای که با طاهری و افتخاری درباره بلیتفروشی
اینترنتی داشــت ،گفت :با مدیران عامل این دو باشگاه درخصوص فروش بلیت
اینترنتی به تفاهم رســیدهایم و قرار بر این اســت که بلیتفروشی اینترنتی به
خود باشگاهها واگذار شود تا سهم خوبی را از این مسئله ببرند .به سازمان لیگ
اعالم کردهایم که خود را وارد این کار نکند و ســهم خودش را از بلیتفروشــی
دریافت کند.
درخواست خروج تیم سپاهان از بحران طی  2بازی آینده
در جلسه سرمربی تیم فوتبال سپاهان و با مسئوالن باشگاه به زالتکو کرانچار
اولتیماتومی داده نشده اما از او خواستند هرچه زودتر تیم را از این وضعیت خارج
کند .ســپاهان در فصل جاری نتوانســته نتایج خوبی کسب کند و وضعیت این
تیم بســیار نامساعد است .شاگردان زالتکو کرانچار در لیگ برتر وضعیت خوبی
ندارند و در پنج هفته ابتدایی با کســب  6امتیاز در رده دهم جدول جای گرفته
است .قبول شکست مقابل صنعت نفت و حذف زودهنگام از این مسابقات باعث
شــده تا وضعیت این تیم به شرایط بحرانی نزدیکتر شود .در همین راستا روز
گذشــته جلسه نقد و بررسی در رابطه با وضعیت تیم در باشگاه سپاهان برگزار
شد و مسئوالن دغدغههای خود را به کادر فنی مطرح کردند.مسئوالن سپاهان
به کرانچار اعالم کردند انتظار حذف در این مرحله را نداشــتند و شکســت در
مرحله یک شــانزدهم نهایی را در شأن این باشگاه ندانســتند.در ادامه زالتکو
کرانچار ســرمربی سپاهان در رابطه با وضعیت تیم و نتایج اخیر توضیحاتی ارائه
کرده است.او اعالم کرده تغییرات زیاد در سپاهان بنیه تیم را دچار ضعف کرده
و کمی زمان نیاز دارد تا بازیکنان به هماهنگی برسند .دلیل دیگری که کرانچار
در مورد وضعیت اخیر تیم مطرح کرده دیر اضافه شدن بازیکنان خارجی به تیم
بوده اســت.او اعالم کرده اگر مدتی زمان بگــذرد بازیکنان خارجی میتوانند از
لحاظ بدنی و تاکتیکی خود را با تیم هماهنگ کنند و بدون شک در این وضعیت
شرایطشان بهتر خواهد شد.در جلسه روز گذشته با وجود اینکه شایعاتی مبنی بر
دادن اولتیماتوم به کرانچار مطرح شده است هیچ صحبتی از اولتیماتوم و دادن
فرصت مطرح نشــده اما به این مربی تاکیــد کردند طی  ۲بازی آینده باید تیم
را از بحران خارج کند چرا که در آن صورت مدیریت بحران سخت خواهد بود.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست
و ضمائم به آقای مطلبنادم فرزند چاپار

خواهان آقای پرویز مرادیان دادخواســتی به طرفیت خوانــده آقای مطلب نادم به
خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 9609985501600171شــورای حل اختالف شــماره  16مجتمع مرکزی شورای
حل اختالف شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/8/1ساعت 9:00
تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به
علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره  16مجتمع مرکزی
شورای حل اختالف شهرستان زاهدان  -مرضیه سرحدی
زاهدان  -خیابان مصطفیخمینی  -جنب سازمان تعزیرات حکومتی  -مجتمع شوراهای
حل اختالف استان سیستان و بلوچستان
م الف 2065

سند یک دســتگاه پژو  405GLX-XU7مدل  92به
رنگ نقرهای متالیک به شماره پالک ایران  297/45ب 78
به شماره شاسی NAAM01CA4DR/531357
و شــماره موتور  124K0230327بــه مالکیت آقای
مرتضــی نجیبزاده فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.

سرویس ورزشی-
نخستین دیدار تیم ملی والیبال ایران در جام قهرمانان
بزرگ جهان صبح روز گذشته در سالن نیپون گایشی شهر
ناگویا برابر تیم ملی ایتالیا برگزار شد که در پایان ایران با
نتیجه  ۳بر  ۲حریف قدرتمند خود را شکست داد.
در ســت اول این دیدار شاگردان کوالکوویچ نمایش خوب و
قابل قبولی داشتند و پس از آنکه وقت استراحت اول را از حریف
بردند و تا وقت استراحت دوم هم پایاپای پیش رفتند ،از امتیاز ۱۶
به بعد فاصله را کمی بیشتر کردند و  ۱۹بر  ۱۷هم از حریف پیش
افتادند .نمایش خوب ملی پوشان ایران ادامه داشت و سرویسهای
خوب و عملکرد کماشتباه باعث شد ست اول با برتری  ۲۵بر ۱۹
تیم ایران به پایان برسد.
شروع ست دوم با برتری ایران همراه بود و سرویسهای خوب
ملی پوشان کشورمان باعث شد سه امتیاز از حریف پیش بیافتند
و با همین برتری وقت اســتراحت اول را با برتری خودشان همراه
کنند .با این حال در ادامه این ایتالیا بود که از وقت دوم استراحت
کماشــتباهتر از قبل ظاهر شد در دفاع روی تور نمایش بهتری از
حریف خود داشــت .درحالی که دو تیم روی امتیاز  ۲۰مســاوی
شــدند و تا امتیاز  ۲۳هم در رقابتی پایاپای پیش رفتند اما ایتالیا
توانست دو امتیاز بعدی را بگیرد و ست دوم را از آن خود کند.
تیم ملی ایتالیا که بعد از واگذاری ســت اول کمی بهتر شد
و بااشــتباهات کمتــری کار را پیش برد ،پــس از انکه گیم دوم
را از ایران گرفت در ســت ســوم هم رقابتی نزدیک با شاگردان
کوالکوویچ داشت و در سرویسها بهتر عمل کرد اما از امتیاز ۲۰
به بعد دو تیم کامال نزدیک پیش رفتند و ایران با وجود اینکه دو
امتیاز عقب بود اما در امتیاز  ۲۲مســاوی کرد .با این حال رقابت
نزدیک دو تیم تا امتیاز  ۲۸ادامه داشت و در نهایت این ایران بود
که ست سوم را به سود خود تمام کرد.
شــروع خوب ایتالیا در ست چهارم تاحدودی کار ملیپوشان
ایران را تحت تاثیر قرارداد .حریف اروپایی با ســرعت دادن روی

تــور امتیازات خوبی را جمعآوری کــرد و تا  ۱۳بر  ۹هم از ایران
پیش افتاد اما ملیپوشان کشورمان با تالش زیادی که داشتند این
فاصله را کمتر کردند و در امتیاز  ۱۷به این تیم رسیدند .در ادامه
ایتالیا بازهم دو امتیاز پیش افتاد اما ایران در امتیاز  ۲۱بازهم کار
را به تساوی کشــاند و با هوشیاری میالد عبادیپور  ۲۳بر  ۲۲از
حریف پیش افتاد اما بازهم دو تیم در امتیاز  ۲۴مساوی شدند تا
دوئل دوباره آغاز شود و در نهایت ایتالیا  ۳۱بر  ۲۹برنده شد تا کار
به ست پنجم کشیده شود.
ایتالیاییها مثل سه ســت قبلی شروع خوبی در ست پنجم
داشــتند و از ایران پیش افتادند اما بازهــم رقابت دو تیم کامال
نزدیک دنبال شــد تــا اینکه ایران  ۸بــر  ۵از حریف خود پیش
افتاد و با دفاع خوب روی توپ میالد عبادیپور و ســرویسهای

بخشی از ورزشگاه آزادی مسقف میشود

داورزنی :معاون ورزش حرفهای و قهرمانی
وزارت ورزش و جوانان میمانم

معاون ورزش قهرمانی و حرفــهای وزارت ورزش
میگوید قصد دارد به فعالیتش در این سمت ادامه دهد.
محمدرضا داورزنی در حاشــیه نشست عالی فعالیتهای
المپیــاد ورزش درون مدرســهای و در جمــع خبرنگاران به
تشــریح آخرین وضعیت ورزش پرداخت .داورزنی در ابتدای
صحبتهــای خود درخصــوص آخرین وضعیت فدراســیون
هندبال گفت :هر چند که رحیمی درخواســت کنارهگیری از
فدراســیون هندبال را داشته اســت و چندین بار این مسئله
را تاکید کرده اســت  ،اما جامعه هندبال اصرار به ماندن وی
در این ســمت دارد ،ما نیز ســعی کردهایــم آقای رحیمی را
متقاعــد کنیم و رضایت وی را جلب کنیم تا در فدراســیون
هندبال باقی بماند و کارش را ادام ه دهد تا به انتظاراتی که از
هندبال در جاکارتای اندونزی داریم جامه عمل بپوشاند .قرار
اســت طی صحبتی که وی با آقای سلطانی فر ،وزیر ورزش و
جوانان خواهد داشــت به جمعبندی نهایی برسیم و تصمیم
گیــری نهایی را اتخاذ شــود تا فضای هندبــال بیش از این
متشنج نشود .ب ه هر حال در هندبال ماندنی است و ما دوست
داریم با کمک جامعه هندبال ،این فدراســیون به ثبات خود
برسد.
داورزنی در پاســخ به این ســؤال که آیا در وزارت ورزش
و جوانــان به عنــوان معاون ورزش حرفــهای و قهرمانی این
وزارتخانه حضور خواهید داشت یا به عنوان کاندیدای انتخابات

فدراسیون والیبال شرکت خواهید کرد؟ گفت :فعال قصد دارم
در معاونــت ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان
حضور داشته باشم.
وی درخصوص اساســنامه جدید و در پاسخ به این سؤال
که آیا در اساســنامه جدید برکناری یا استعفا و یا همچنین
اتمام دوره مدیریت فدراســیون برای اینکه سرپرست گذاشته
شود ،دیده شــود یا خیر؟ اظهار کرد :این مسئله از اختیارات
وزیر ورزش و جوانان اســت که طبق اساسنامه عمل کند که
فردی را بعد از اتمام دوران مدیریتش برکنار کند و به جای آن
سرپرست انتخاب کند و یا اینکه تا زمان برگزاری انتخابات به
عنوان رئیس فدراسیون باقی بماند .همان طور که درخصوص
بوکس این مسئله را اجرا کرد.
معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان
در ادام ه صحبتهای خود همچنین درباره پرسش خبرنگاری
مبنی بر اینکه قرار است برای حضور بانوان در ورزشگاه آزادی،
بخشی از ورزشــگاه آزادی مسقف شود و این بحثی است که
شهردار تهران عنوان کرده است  ،نظر شما چیست ،اظهار کرد:
این تعامالتی اســت که بین نجفی شــهردار تهران و سلطانی
فــر وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته اســت که یک بخش
از ورزشگاه آزادی مسقف شود .همچنین قرار بر این است که
یک پروژ ه  40هزار نفری برای بانوان در استادیوم آزادی که از
سالهای قبل قول آن داده شده است عملیاتی شود.

خوب ســعید معروف در نهایت ست پنجم را هم با پیروزی پشت
سرگذاشتند و در نهایت برنده این بازی شدند.
تیم ملی والیبال ایران امروز چهارشنبه در دومین دیدار خود
به مصاف آمریکا میرود که این مسابقه نیز از ساعت  ۱۱:۱۰دقیقه
به وقت تهران شروع میشود.
برتری قاطع برزیل مقابل فرانسه
روز گذشته در نخســتین بازی ،تیم فرانسه برابر برزیل قرار
گرفت و با نتیجه ســه بر صفر مغلوب این تیم شد .برزیل در سه
ست پیاپی و با امتیازهای  ۲۷بر  ۲۷ ،۲۵بر  ۲۵و  ۲۵بر  ۲۲برابر
فرانسه به پیروزی رسیدند و با کسب سه امتیاز شیرین برای دیگر
تیمهای حاضر خط و نشان کشیدند .در پایان این دیدار ریکاردو
لوکارلی با کسب  ۱۵امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان

معرفی شد .در سوی دیگر اســتفان بویر هرچند  ۱۱امتیاز برای
خروسها کســب کرد اما نتوانست مانع شکست سنگین تیمش
برابر سلســائو شــود .برزیل با چهار قهرمانی پر افتخارترین تیم
رقاربتهای والیبال جام بزرگ قهرمانی قارهها به حساب میآید.
در بازی ســوم دیروز نیــز تیم آمریکا موفق شــد با نتیجه
سه بر صفر ژاپن را شکست دهد.شــاگردان جان اسپارو با وجود
تشویقهای پروشور چشم بادامیها در ورزشگاه ناگویا ،در سه ست
متوالی و با امتیازهای  ۲۵بر  ۲۵ ،۲۱بر  ۱۸و  ۲۵بر  ۱۳توانستند
میزبان را به زانو درآورند .آمریکا با این پیروزی و کسب سه امتیاز
و به دلیل معدل امتیازی بهتر در پایان روز نخست باالتر از برزیل
در صدر جدول رده بندی ایستاد و ژاپن در قعر جدول قرار گرفت.
برنامه کامل مسابقات
برنامه مســابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان به شرح
زیر است:
چهارشنبه  ۲۲شهریورماه :ناگویا
* برزیل  ..........................................................................................ایتالیا
* ایران  .............................................................آمریکا (ساعت )11:10
*ژاپن  ...........................................................................................فرانسه
جمعه  ۲۴شهریورماه :اوساکا
* ایران  ..............................................................برزیل (ساعت )08:10
*فرانسه  ........................................................................................آمریکا
* ژاپن  .............................................................................................ایتالیا
شنبه  ۲۵شهریورماه :اوساکا
* برزیل  .........................................................................................آمریکا
*فرانسه  ..........................................................................................ایتالیا
*ژاپن  ..................................................................ایران(ساعت )14:45
یکشنبه  ۲۶شهریورماه :اوساکا
* ایتالیا  .........................................................................................آمریکا
* ایران  .............................................................فرانسه(ساعت )10:10
* ژاپن  ............................................................................................برزیل

سرپرســت کاروان بازیهای داخل سالن آسیا در دیدار با ســفیر ایران در ترکمنستان اقدامات الزم برای
حضور وزیر و رئیسکمیته المپیک را در مراسم افتتاحیه این بازیها انجام داد.
اصغر رحیمی سرپرســت کاروان اعزامی گفت :جا دارد از حمایتهای ســفیر و مســئولین محترم سفارت کشورمان در
عشقآباد نسبت به کاروان اعزامی قدردانی نمایم و با توجه به صحبتهایی که داشتهایم به امید خدا این حمایتها تا اتمام
بازیها ادامه خواهد داشــت.وی ادامه داد :همچنین در این دیدار در خصوص مقدمات حضور سلطانیفر وزیر محترم ورزش و
جوانان کشورمان در این بازیها و کیومرث هاشمی رئیسکمیته ملی المپیک برای حضور در مراسم افتتاحیه ،دهکده بازیها و
دیگر برنامهها هماهنگیهای الزم صورت پذیرفت .رحیمی خاطرنشان کرد :برنامهریزی خوبی برای حضور مسئولین و کاروان
ورزشی کشورمان در این بازیها صورت پذیرفته و دغدغه خاطری در این زمینه نداریم و در صورت لزوم نشستهای دیگری
با مسئولین سفارت کشورمان در این زمینه خواهیم داشت.

ی توکیو و جاکارتا
افزایش پاداش پارالمپینهای طالی 

به گفته دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک پاداش مدال
آوران طال در بازیهای پاراآســیایی  ۲۰۱۸جاکارتا و
پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو افزایش پیدا خواهد کرد.
مســعود اشــرفی از افزایش پاداش طالییهای بازیهای
پاراآســیایی  ۲۰۱۸جاکارتا و پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیو خبر
داد و اظهار داشــت :پاداش به مدالآوران و قهرمانان براساس
سیاســتگذاری که صورت گرفته بر این مبنا اســت که ما از
رشتهها و ورزشکارانی که شانس کسب مدال طال در بازیهای
پاراآسیایی جاکارتا و پارالمپیک توکیو دارند ،حمایت خواهیم
کــرد .البته رشــتهها و ورزشــکارانی که مدال نقــره و برنز
میگیرند نیز مورد توجه هســتند ،اما این مسئولیت برعهده
فدراسیونهای مربوطه هم گذاشــته میشود یعنی ما با این
سیاســتگذاری به این سمت حرکت میکنیم که از برترینها
حمایــت میکنیم .وی دلیل سیاســتگذاری جدید را ارتقای

ردهبندی ایران در جدول بازیهای پاراآســیایی و پارالمپیک
دانســت و اظهار داشت :آنچه جایگاه ما را در جدول مسابقات
تعیین میکند ،کســب مدال طال اســت و اگر به این موضوع
توجــه نکنیم و تعداد زیادی مدال نقره و برنز کســب کنیم،
در عمل خواهیم دید در ردهبندی کشــورهای جهان برای ما
فایده ای نخواهد داشت؛ بنابراین برای اینکه به خواسته اصلی
خودمان که حفظ رتبه بســیار خــوب و ارتقای ردهبندی در
بازیهای پاراآسیایی جاکارتا و پارالمپیک توکیو به نسبت دوره
قبل است ،دســت پیدا کنیم باید تمرکزمان را روی رشتهها
و ورزشــکاران طالیی بگذاریم و بیشترین ســرمایهگذاری را
برای آنها انجام دهیم .اشرفی خاطرنشان کرد :البته رشتهها و
ورزشکارانی که مدال نقره و برنز میگیرند نیز مورد توجه قرار
خواهند گرفت ،اما در قالب کمک به فدراســیونهای ورزشی
مربوطه این کار را انجام خواهیم داد.

پهلوانزاده :وزارت ورزش بر برگزاری رقابتهای جهانی شطرنج زنان تاکید داشت

داشــت :گرفتن میزبانی و عملیاتی کردن مسابقات جهانی خیلی
مشــکل بود .قبل از رقابتها متوجه شدیم که قولهای حامیان
مالی برای برگزاری مسابقات کافی نیست .برآورد ما این بود که از
ســوی حامیان مالی دو میلیارد جذب کنیم اما متوجه شدیم که

سفر کاپ آرزوها به بیش از  ۵۰کشور

«جام» جهانی به ایران نمیآید
کاپ جام جهانی فوتبال در بیش از  ۵۰کشور دنیا به نمایش درخواهد آمد از جمله ازبکستان ،امارات و پاکستان .اما
«جام  »۲۰۱۸به ایران صدرنشین قاره کهن نخواهد آمد.
بیست و یکمین دوره جام جهانی فوتبال ،تابستان در کشور روسیه برگزار میشود و  ۳۲تیم برتر جهان در  ۸گروه چهار تیمی به
مصاف هم خواهند رفت .مانند گذشته کاپ جام جهانی بعد از آنکه در شهرهای کشور میزبان به گردش درآمد ،به برخی کشورهای
جهان سفر میکند تا مردم کشورهای مختلف نیز نظارهگر آن باشند.اسپانسر تور جام جهانی شرکت آمریکایی کوکاکوال است و به
نظر میرسد این شرکت مسئول انتخاب کشورهایی است که کاپ جام جهانی قرار است در آنها به گردش درآید .در حالی که اکثر
کشــورهای همسایه ایران میزبان کاپ بزرگترین رویداد فوتبالی جهان خواهند بود ،نام ایران در بین این کشورها دیده نمیشود.
هماکنون کاپ جامجهانی در شهرهای روسیه به گردش درآمده و قرار است سفر  ۹ماهه خود را از کشور تایلند آغاز کند .این جام
قرار اســت به کشورهایی چون الئوس ،ماکائو ،تونگا ،جزایر ســلیمان ،پاپوآ گینهنو ،برونئی ،پاکستان ،امارات ،اتیوپی ،کنیا،تانزانیا،
آفریقای جنوبی ،موزامبیک ،اردن ،مصر ،چین ،ایتالیا ،فرانسه ،آلمان ،نروژ ،جزایر فارو ،ایسلند ،ژاپن ،اوگاندا ،نیجریه ،کیپورده ،غنا،
کامرون ،شیلی ،آرژانتین ،کلمبیا ،کاستاریکا ،گوآتماال ،مکزیک ،آمریکا ،مغولستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان،
ترکمنستان ،ارمنستان ،گرجستان ،آذربایجان ،مالت ،اتریش ،بالروس ،بلغارستان ،قبرس ،اراضیاشغالی و راماهلل فلسطین نیز برود.

انتظار بازی سختی با آمریکا داریم

کوالکوویچ :با شکست دادن ایتالیا شگفتیساز شدیم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت :در مسابقات
جام قهرمانان بزرگ جهان به دنبال اهداف و آرزوهای
خود هســتیم و در روز نخســت با شکســت ایتالیا
شگفتیساز شدیم.
ایگور کوالکوویچ در نشســت خبری پس از پیروزی تیم
ایــران برابر ایتالیا افزود :امــروز برابر تیم قدرتمندی همچون
ایتالیا بــازی کردیم .ایتالیا نایب قهرمــان المپیک و یکی از
بهترین تیمهای اروپاست.
وی با یــادآوری اینکه تیم ایران در هفته نخســت لیگ
جهانی سه بر صفر مغلوب ایتالیا شد ،گفت :میتوانستیم این
بازی را با نتیجه سه بر یک ببریم ،اما اینگونه نشد .البته هدف
اصلی پیروزی و کســب نتیجه بود .سرمربی تیم ملی والیبال
ایران تصریح کرد :در این مسابقات به دنبال اهداف و آرزوهای
خود خواهیم بود .به دنبال شگفتزده کردن تیمهای قدرتمند
جهان هستیم تا سورپرایز مسابقات باشیم .خوشحالم که اولین
سورپرایز مسابقات به دست آمد.
وی دربــاره دیدار ایران و ایتالیا گفت :ایتالیا در مســابقه
با ایراناشــتباهات زیادی در ســرویس مرتکب شد که این
اشتباهات به ایران کمک بسیار زیادی کرد .البته ناگفته نماند

که برخی از سرویسهای ایتالیا هم پرخطر و پرفشار بود و خط
دفاعی ایران را تحت فشار قرارداد.کوالکوویچ افزود :ایتالیاییها
در دفــاع روی تور هم خیلی خوب کار کردند .تیمی که خوب
دفــاع کند ،ضد حمالت خوبی را نیــز پیاده میکند .در لیگ
جهانی ،شرایط فراهم نشــد تا بتوانیم در دفاع خوبی باشیم،
امــا در این بازی در دفاع خوب کار کردیم .وی در ادامه تاکید
کــرد :تیم ایران مقابل ایتالیا خوب کار کرد .در همه ســتها
بجز ســت اول و پنجم ،سطح بازی بسیار نزدیک پیش رفت.
خوشــحالم که با وجود همه سختیها ،توانستیم پیروز میدان
باشیم.
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران دربــاره دیدار با آمریکا
در دومین روز این رقابتها گفت :انتظار بازی دشــواری برابر
آمریکا داریم .همانطور که میدانید آمریکا با تمام بازیکنان و
ستارههای المپیکی خود وارد این مسابقات شده است .چالش
بزرگی را پیش روی خود احساس میکنیم و بازی دشواری را
پیش رو خواهیم داشت .در بازی امروز پنج ست بازی کردیم و
دو سه ساعتی را در رقابتی سخت بودیم .اما برای این بازی هم
باید با نیرویی جدید برابر آمریکا قرار بگیریم .امیدوارم بهترین
نتیجه ممکن را به دست آوریم و تالشمان را خواهیم کرد.

به یاد حجتاالسالم شهید حبیب محبی

شاگرد آیتاهلل امینیان و عالمه شهید عسکری

حبیــب محبی ،طلبــه جوانی کــه از دوران
کودکی در خانواده مذهبی با تربیت اسالمی توسط
پدر و مادر گرانقدرش به نوجوانی رســید و با آغاز
انقالب اسالمی شوری انقالبی و وصف ناشدنی در
برنامههای انقالبی داشــت .تا جایی که دو محیط
کارگاه تراشــکاری را بــه جهت همگــون نبودن
محیط آن با اهداف مقدسش رها نمود و تصمیم به
تحصیل در حوزه گرفت و این تصمیم او با استقبال والدین ایشان تحقق یافت.
او این مرحله جدید زندگی خود را با ثبت نام در حوزه علمیه آستانهاشرفیه
در شرق گیالن شروع نمود و در نزد اساتیدی همچون حضرت آیتاهلل امینیان
و شهید عزیز حجتاالسالم عسکری تلمذ نمود.
پس از مدتی تصمیم به ازدواج با همسری از خانواده متدین و مذهبی گرفت
و این مرحله با یک نوشته به پدر عزیزش با این مضمون که قول داد ازدواجش
به درس او خللی وارد نکند محقق شد.
تا جایی که حاضر شد بدون حضور همسرش به حوزه علمیه مشهد هجرت
کند .با حضور در مشهد مقدس در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در حجرهای
محقر با طلبههای دیگر مشــغول تحصیل شد و حاضر نشد به زودی ملبس به
لباس روحانیت شود.
او که در مشهد نزدیک شهید امیر و برادر دیگرش بود سعی میکرد به آنها
تکیه نکند و با اندک مستمری گذران زندگی مینمود.
تازه قصد داشت همســرش را به مشهد برای سکونت بیاورد که تصمیم به
حضور در جبهه را گرفت و با تیپ ویژه شــهداء عازم منطقه حاج عمران شد و
توپنجمین روز از اردیبهشــت ماه سال ،65
پس از عملیات کربالی  2در بیســ 
در ضدحمله دشــمن هنگام نگهبانی با غریو اهلل اکبر او دوستان همرزم متوجه
شهادت این عزیز شدند .خواست خدا این بود که این فوز شهادت همزمان با به
دنیا آمدن تنها فرزند عزیزش نرجس خانم رقم بخورد.

حضور وزیر ورزش در مراسم افتتاحیه بازیهای داخل سالن آسیا

پول قسط دوم فدراسیون شطرنج به فیده فراهم شد

رئیس فدراسیون شطرنج میگوید که برای برگزاری
رقابتهای قهرمانی شــطرنج زنان قولهای حامیان مالی
کافی نبود اما در این شرایط وزارت ورزش و جوانان کسب
میزبانی را یک اصل عنوان کرد و خواست که میزبانی این
رقابتها به کشور دیگری داده نشود.
بخش دیگری از مبلغ بدهی فدراسیون شطرنج به فدراسیون
جهانی این رشته فراهم شد تا به حساب فیده واریز شود .به دنبال
خروج نام شــطرنج ایران از رنکینگ جهانی و تعلیق کشــورمان،
رایزنیهایــی با فدراســیون جهانی صورت گرفــت و فیده نیز با
برداشــتن این تعلیق ،مهلت دو هفتــهای داد تا بدهی  ۱۲۰هزار
دالری فراهم شود.
پس از فراهم شــدن این مهلت دو هفتهای ،فدراسیون ایران
رایزنیهای خود را با یکی از اسپانســرها که در جریان مسابقات
قهرمانی بانوان جهان نیز حضور داشــت ،ادامه داد و این اسپانسر
مبلغ  ۲۰۰میلیون تومان به حســاب فدراسیون کشورمان واریز
کرد .بدین ترتیب بخش دیگری از بدهی ایران به فیده فراهم شد
و در حــال حاضر فقط نزدیک به  ۶۰هزار دالر باقی مانده که قرار
است امور نهایی برای فراهم شدن آن نیز انجام شود.
وزارت ورزش اصرار بر میزبانی ایران داشت
اگرچه فدراسیون شطرنج از پرداخت قسط دوم این فدراسیون
به فیده خبر میدهد اما مشکالت این فدراسیون ورزشی همچنان
نقــل محافل ورزشــی اســت .در همین خصوص روز گذشــته
پهلوانزاده در تشــریح دالیل بوجود آمدن مشکالت اخیر اظهار

حدیث دشت عشق

تنها یک میلیارد جذب خواهد شد .همان موقع به داورزنی گفتم
که دچار چنین مشکلی هستیم .البته آن موقع روسیه هم به دنبال
ت که «سعی
گرفتن میزبانی این رقابتها از ما بود که داورزنی گف 
کنید حتی اگر بیش از این هم شد میزبانی را بگیرید ،ما به عنوان

وزارت ورزش و جوانان کمک میکنیم .اصل ملی در این است که
این مســابقات حتما برگزار شود .ما نمیخواهیم مسابقات کنسل
شود و یا آن را به کشور دیگری بدهیم».
رئیس فدراســیون شطرنج در پاســخ به این پرسش که بر
اســاس حرفهای معاون ورزش قهرمانی نباید مشــکلی پیش
میآمد و باید وزارت ورزش و جوانان کمک میکرد ،خاطرنشان
کــرد :بلی .اما خب از حق هم نباید گذشــت ،تاکنون هم کمک
زیادی کردند .وقتی کشوری مثل برزیل که شاید از نظر جمعیت
و سرانه شبیه ما اســت ،بازیهای المپیک یا جام جهانی برگزار
میکند ،وزارت ورزش و جوانان یا فدراســیون فوتبال آن کشور
نمیگویند که اگر نمیتوانند حامی مالی کافی جذب کنند باید
آن رشــته یا ورزش آن کشور تعطیل شود .در حقیقت نهادهای
باالتر به کمک میآیند .البته گفتــم که وزارت ورزش و جوانان
نیز کمک کرد.
او بــه باقی ماندن تنهــا  ۴۰۰میلیون تومان بدهی به فیده
اشــاره کرد و گفت :یــک رویداد بینالمللی در ســطح جهانی
چندیــن و چند جنبه دارد که باید بــرای موفقیت در برگزاری
انجام شــود .امنیت ،برگزاری ،رفت و آمد ،محــل اقامت ،غذا،
داوری و ...که همه اینها در این مســابقات انجام شد .در بحث
مالــی نیز در مجموع برای این مســابقات به صورت تدریجی از
ســوی وزارت ورزش و جوانان دو میلیارد پرداخت شد و تقریبا
 ۹۰۰میلیون تومان نیز از حامیان مالی جذب شــد .تنها ۴۰۰
میلیون تومان باقی مانده است.

رکابزنان تیم ملی همچنان منتظر روادید نروژ هستند
در فاصله چند روز مانده تا رقابتهای دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان در نروژ ،رئیس فدراسیون از پیگیری
جدیتر برای دریافت روادید این کشور خبر داد.
مســابقات دوچرخهســواری جاده قهرمانی جهان قرار است از چند روز آینده به میزبانی کشور نروژ برگزار شود ولی رکابزنان
ایران هنوز روادید خود را دریافت نکردهاند .خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخهسواری ایران در این خصوص ،گفت :ما همچنان
منتظر دریافت روادید هستیم و به جد این مسئله را پیگیری میکنیم .امروز هم از کمیته المپیک و وزارت ورزش برای دریافت
زودتر این ویزا نامه گرفتیم .وی در پاســخ به این ســوال که خود شما نیز قرار است به عنوان عضو هیئت رئیسه آسیا و نماینده
ایران در مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون جهانی شرکت کنید وضعیت شما با این شرایط چگونه است؟ گفت :هرچند سفر من
جدا از بحث اعزام تیم است اما خود من هم تا این زمان موفق به دریافت روادید کشور نروژ نشدهام و در حال پیگیری هستم.

اعزام تیم ملی ژیمناستیک ایران به رقابتهای قهرمانی آسیا

تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران فردا برای حضور
در مسابقات قهرمانی آسیا راهی مغولستان میشود.
تیم ملی ایروبیک ژیمناســتیک کشــورمان برای حضور در
رقابتهای قهرمانی آسیا بامداد امروز تهران را به مقصد اوالن باتور-
محل برگزاری مســابقات قهرمانی آسیا ترک کرد .سجاد رفیعی،
سعید مالکی ،امیرحسین بنیاسد ،سهند صفیزاده و سیدمصطفی
موســوی به عنوان ورزشکار و محمد مهرتاش و حسین معماریان
هم به عنوان مربی و سرپرســت به این مسابقات اعزام میشوند.
رقابتهای ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی بزرگساالن آسیا از  ۲۳تا
 ۲۶شهریورماه در مغولستان برگزار خواهد شد.
خبر دیگر از ژیمناســتیک اینکه مرحله اول اردوی تیم ملی

هنری جوانان کشــورمان برای حضــور در رقابتهای بینالمللی
اســلوونی از دیروز با حضور  ۱۸ورزشــکار در ســالن شــهیدان
آذرپی تهران آغاز شد .محمدرضا خســرونژاد ،آرمین وطنخواه،
مهدی الفتی ،مهدیار ســلمانی ،رضا بهلــولزاده ،پویا عبدالهی،
محمدرضا شفیعی ،حســین نوری ،هومن جعفری ،امید آینهبند،
امیرحســین ولیپور ،مهرشاد جعفری ،امین غنیزاده ،امیرمحمد
حقی ،امیرحسین احمدی ،عرشیا منصوری همدم ،علی میربزرگی
و ابوالفضل عیســوند ورزشــکاران حاضر در این اردو هستند .در
این اردوی  ۱۲روزه ،ورزشکاران زیر نظر مسعود جودی به عنوان
سرمربی و آقایان خیاطی ،قلندرپور و خنارینژاد به عنوان مربیان
تیم ملی تمرین خواهند کرد.

خواندنی از ورزش ایران

* فدراســیون تکواندو درحالی اسامی داوران قضاوت کننده در بازیهای هنرهای رزمی را اعالم کرد که مانند
چندماه اخیر نام رئیس کمیته داوران نیز در این اعزام دیده میشود .حافظ مهدوی و سیروس رضایی که دو داور
درجه یک بینالمللی کشورمان هستند از سوی فدراسیون تکواندو برای قضاوت در این رقابتها معرفی شدند.
پنجمین دوره بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا  ۲۰۱۷از  ۲۶شهریورماه به مدت  ۱۱روز با حضور  ۶هزار
ورزشکار در «عشقآباد» ترکمنستان برگزار میشود.
* رکســانا رازقیان در بخش کمپ توسعه گســترش قایقرانی بانوان و امیر رضانژاد در بخش کمپ نخبه گزینی عازم فرانسه
شــدند .همزمان با برگزاری مسابقات اساللوم قهرمانی جهان ۲ ،کمپ توسعه و گسترش قایقرانی بانوان و طرح نخبهگزینی
نوجوانان تحت نظر فدراسیون جهانی قایقرانی به میزبانی شهر پو فرانسه برگزار میشود که نماینده ایران در این بخش رکسانا
رازقیان دارنده  ۲مدال برنز در دو رشــته انفرادی کانو و کایاک بزرگســاالن قهرمانی آسیا و کتایون اشرف سرمربی تیم ملی
اساللوم ایران هستند .نمایندگان ایران در این بخش عالوه بر تمرین در پیست آبهای خروشان ،آموزش الزم جهت گسترش
اســالوم در کشــور را خواهند دید .در بخش دیگر این کمپ طرح نخبهگزینی اساللوم برگزار میشود که با توجه به حضور
پررنگ ایران و به واســطه فعالیتهای گسترده در این بخش ،امیر رضانژاد دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی آسیا از
سوی فدراسیون جهانی قایقرانی برای حضور در این طرح دعوت شده است.

تصمیم چفرین برای مجازات پاریسنژرمن

گروهی از رسانههای اروپایی به نقل از رئیسیوفا اخباری منتشر کردهاند
که از تصمیم وی برای مجازات باشــگاه متمول شهر پاریس حکایت دارند.
ولخرجی پاریســنژرمن در بازار نقل و انتقاالت تابستان امسال برای عقد
قــرارداد  222میلیون یورویی با نیمار و خرید کایلیان امباپه با قراردادی که
رقم آن به  180میلیون یورو میرســد ،جنجال بزرگی در دنیای فوتبال به
راه انداخته اســت .یوفا هم برای اینکه اثبات کند پای حرفش برای مجازات
متخلفان قانون بازی جوانمردانه مالی میایستد ،اعالم کرده پروندهای را برای
رسیدگی به تخلفات احتمالی این باشگاه به جریان انداخته است.در همین
حال الکســاندر چفرین ،رئیسیوفا هم به مســئولیت خود در قبال مجازات
متخلفــان قانون بازی جوانمردانه مالی واقف و ایــن همان چیزی بوده که
ظاهرا ً در جلسه اخیرش با رؤسای باشگاههای اروپا به آناشاره داشته است.به
نوشته نشریه آس اسپانیا ،چفرین در جلسه اخیر اتحادیه باشگاههای فوتبال
اروپا ( )ECAبه سران باشگاههای فوتبال قاره سبز گفته است«:من میخواهم
در یوفا همان محبوبیتی را کســب کنم که میشل پالتینی داشت و میدانم
که باید پاریســنژرمن را از حضور در رقابتهای اروپایی تحت نظارت یوفا
محروم کنم ».اظهارات چفرین که یوفا آنها را تکذیب کرده در نشریه اکیپ
فرانســه هم بازتاب داشته است .این نشریه به نقل از رئیساسلوونیایی یوفا
نوشــته :ما از اعمال مجازات نمیترســیم .هیچ شخصی و هیچ کسی اجازه
تخظی از قوانین را ندارد.پاریســنژرمن در تابســتان امسال بالغ بر 400
میلیون یورو صرف خرید بازیکنان جدید کرده است هرچند رئیساین باشگاه
مدعی اســت که دخل و خرج تیم او طبق قانون بازی جوانمردانه مالی یوفا
بوده است.

منچستریونایتد
تیم مورد عالقه رهبر کره شمالی

رسانههای انگلیســی فاش کردند که رهبر کره شمالی عالقه زیادی به
فوتبال و تیم منچستریونایتد دارد.آنتونیو راتزی سناتور ایتالیایی که دوست
نزدیک کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی اســت ،فاش کرد این فرد عالقه
زیادی به فوتبال و تیم منچستریونایتد انگلیس دارد .به همین خاطر روزنامه
دیلی میل به تیمهای منچسترســیتی ،چلســی و آرســنال به حالت طنز
درباره این خبر هشدار داد.سناتور ایتالیایی همچنین در پاسخ به این سؤال
که آیا کیم خودش را با اســطورههای یونایتــد نظیر اریک کانتونا یا زالتان
ایبراهیموویچ مقایســه میکند گفت :خیر .کیم ،کیم است و شرایط خاص
خودش را دارد و با کس دیگری قابل مقایسه نیست.

توافق چلسی و اتلتیکو برسر انتقال کاستا

بنابه نوشته مطبوعات ،مهاجم اسپانیایی چلسی از اوایل ژانویه در اختیار
اتلتیکومادرید قرارمیگیرد.ماجرای حواشــی ناشی از عدم انتقال دیگو کاستا
با اخباری که از اســتمفوردبریج به گوش میرسد ،به نظر میآید در چند روز
آینده پایان گیرد.براساس گزارش مطبوعات دیروز انگلیس که به اخبار روزنامه
مارکا اسپانیا استناد شده ،مدیران چلسی و اتلتیکومادرید در مورد انتقال این
گلزن به توافق رســیدهاند.برهمین اساس پیشبینی میشود وی در ازای ۶۰
میلیون یورو از تیم قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر در اوایل سال نو میالدی
به اتلتیکو ملحق شود.طبق همین گزارشات ،کاستا در  ۳ماه باقیمانده در تیم
ذخیرههای چلسی،تمرین خواهد کرد که برای رفتن به اتلتیکو ،آماده باشد.
شماره مزایده139604331051000234 :
تاریخ ثبت1396/6/5 :

متن آگهی مزایده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9401334
به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق شش دانگ به شماره  34165فرعی از 170
اصلــی مفروز و مجزا شــده از  10516فرعی از اصلی مذکور قطعه  7به مســاحت
 73/38مترمربــع کــه در صفحــه  402دفتر  3072ثبت و صادر ســپس صفحه و
دفتــر فوق مســدود و ذیل صفحــه  381دفتر  436/4ثبت و بــه آقای محمدعلی
آخوندی توران پشتی منتقل شده است ،طبق سند رهنی شماره 87/4/13 -97023
و  88/5/21 -98241دفترخانه  21کرج در رهن بانک پاسارگاد قرار گرفته است.
محل وقوع ملک :کــرج هفت تیر ضلع جنوبی بلــوار دانشآموز پالک  804طبقه
سوم واحد هفت.
حدود اربعه :شماال اول در  4قسمت که دوم شرقی و چهارم غربی است درب و دیوار
به راهپله و آسانســور مشاعی دوم در دو قسمت که اول غربی است دیوار مشترک با
واحد  .6شرقا دیواریســت به درز انقطاع که ماوراء آن دیوار قطعه  4تفکیکی است.
جنوبا دیوار و پنجره به فضای حیاط مشاعی .غربا دیواریست به درز انقطاع که ماوراء
آن دیوار قطعه  2تفکیکی است.
نظریه کارشناسی :محل مورد بازدید یک واحد آپارتمان به مساحت  73/38مترمربع
واقع در طبقه ســوم سمت جنوبی یک مجتمع آپارتمانی تجاری در  5طبقه با قدمت
تقریبی  13سال ساخت میباشد و دارای مشخصات زیر است:
کــف آپارتمان ســرامیک -دیوارها نقاشــی -درب ورودی چوبــی و دارای حفاظ
فلــزی -کابینت  -MDFپنجرهها فلزی تکجداره -گرمایش پکیج -ســرمایش
کولر آبی -آیفون تصویری -یک خواب ســاختمان دارای آسانسور میباشد -دارای
انشــعاب برق مجزا -انشعاب آب مشاع -دارای انشعاب گاز -نمای ساختمان شیشه
رفلکس .آپارتمان مورد ارزیابی در زمان بازدید و حسب اظهارات ساکنین در اختیار و
تصرف آقای محمدعلی آخوندی قرار داشــت .و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ
 1/880/000/000ریال ارزیابی شــده ،پالک فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه
مورخ  96/7/10در اداره اجرای اســناد رســمی کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای
خیابان مطهری از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ 1/880/000/000
ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است
پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک
و مصــرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر
و حق مزایده نقدا وصول میگردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد،
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد.
حسباالظهار مورد وثیقه دارای بیمه میباشد.
تاریخ انتشار96/6/22 :
معاون واحد اجرای اسناد رسمی کرج
معصومه قاسمی
/96/5348ف مالف

