
گروه ورزشی-با کنار رفتن احمد 
مددی از مدیرعاملی باشگاه استقالل، 
بیســت و دومین مدیرعامل تاریخ این 
باشــگاه به زودی معرفی و مشغول به 

کار خواهد شد.
احمد مددی که به دنبال انتقادات 
مطرح شده از مســئولیتش در باشگاه 
اســتقالل کناره گیری کرد، بیســت و 
یکمین مدیرعامل باشگاه استقالل بود 
که در عمر ۷۶ ســاله این باشگاه بر این 
مســند نشست که نخستین مدیرعامل 
این باشگاه پرویز خسروانی و آخرین 

آن احمد مددی بود.
پرویز خسروانی، پرویز شیخان، 
عنایت اهلل آتشــی، عبــاس کردنوری، 
نــادر فریاد شــیران، عبــاس نکویه، 
علی آقامحمــدی، کاظم اولیایی، علی 
فتــح اهلل زاده، محمد حســین قریب، 
منوچهر صالحی، مقــداد نجف نژاد، 
محمدرضا بهمنی، امیر واعظ آشتیانی، 
بهرام افشارزاده، رضا حسنی خو، رضا 
افتخاری، امیر حسین فتحی، اسماعیل 

خلیل زاده، احمد ســعادتمند و احمد 
مــددی ۲۱ نفری بودنــد که در نقش 
مدیرعامل یا سرپرســت از حداقل ۳ 
روز تا حداکثر ۲۹ ســال مدیریت این 

باشگاه را بر عهده داشته اند.
خســروانی اولیــن مدیرعامل و 
عنایت اهلل آتشی اولین سرپرست موقت 
این باشــگاه بودند. آتشی در سال ۵۷ و 
پس از شــیخان مدیریت این باشگاه را 
بر عهده گرفت و کمتر از یکســال در 
نقش سرپرست بر این باشگاه مدیریت 
کرد.به جز آتشــی که اولین سرپرست 
این باشــگاه بــود، منوچهر صالحی، 

محمدرضا بهمنی، اســماعیل 
خلیــل زاده و علی فتح اهلل 
زاده هــم نفراتی بودند که 
در مقاطعی سرپرســت 

این باشگاه شــدند.پرویز 
شیخان از ســال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷ 

مدیر باشــگاه اســتقالل بود تا با 
۲۹ ســال مدیریت بر این باشگاه 

بیشــترین میزان مدیریت را داشته 

باشــد و رضا حسنی خو با تنها ۳ روز 
مدیریت )در نقش سرپرست( کمترین 
میزان مدیریت را در این باشگاه داشت.

علی فتح اهلل زاده که با ۷ ســال مدیریت 
پی در پی بعد از شیخان بیشترین میزان 

مدیریت را در این باشگاه تجربه کرده 
و همچنین در تاریخ پس از انقالب این 
باشگاه بیشترین مدت مدیریت را دارد، 
تنها مدیری است که در ۴ مقطع بر مسند 
مدیریت این باشگاه نشسته است.به جز 
فتح اهلل زاده، کاظــم اولیایی نیز در دو 
مقطع عهده دار مدیریت این باشــگاه 
بوده تا این دو نفر تنها مدیرانی باشند که 
بیشتر از یک مقطع بر این مسند نشسته 
باشــند.احمد مددی در روز ۲۶ آذر ۹۹ 
و بعد از برکناری احمد ســعادتمند 
توسط هیأت مدیره وقت باشگاه 
به عنوان مدیرعامل این باشگاه 
انتخــاب شــد و در روز ۲۷ 
شــهریور ۱۴۰۰ پس از ۹ ماه و 
یک روز از این ســمت کنار 
رفت تــا وی نیز 
مدیرانی  از  یکی 
باشــد کــه عمر 
حضــورش در این 
باشگاه به یکسال نرسیده 

باشد.

گروه ورزشی- آخرین مرحله 
اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی برای 
حضــور در رقابت هــای جهانــی 
 نــروژ از امروز )ســه شــنبه( آغاز 

می شود.
آخریــن مرحلــه اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی بزرگساالن برای 
حضــور در رقابت های جهانی نروژ 
از روز ۳۰ شــهریورماه در کمــپ 
تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم 
ســلیمانی برگزار می شود که اسامی 
نفرات دعوت شــده بــه این اردو به 

شرح زیر است:
۵۵ کیلوگــرم: ســجاد عبــاس پور 

)مازندران(
بهرامــی  مهــرداد  کیلوگــرم:   ۶۰
)خوزســتان( امید آرامی )سیستان و 

بلوچستان(
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی )فارس(

۶۷ کیلوگــرم: محمدرضــا گرایی 
)فارس(

۷۲ کیلوگــرم: محمدرضا مختاری 

)فارس(
۷۷ کیلوگــرم: محمدعلــی گرایی 

)فارس( پرهام قنبری )فارس(
۸۲ کیلوگرم: پژمان پشــتام )تهران( 

رسول گرمسیری )خوزستان(
طاهــری  رامیــن  کیلوگــرم:   ۸۷

)خوزستان(
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ســاروی 
)مازندران( مهدی زودآشنا )لرستان(
۱۳۰ کیلوگــرم: علی اکبر یوســفی 
)مازنــدران( امیر قاســمی منجزی 

)خوزستان(
سرمربی: محمد بنا

مربیان: بهروز حضرتی پور، 
رســول جزینی، لقمان رضایی، 

عادل بالی تبار، رحیم گیوی
ماساژور: محمد علیزاده

متخصــص تغذیــه: رامیــن 
امیرساسان

پزشک: امید قاسمی
نفرات دعوت شده برای انجام 
تست کرونا، ساعت ۱۲ ظهر روز ۳۰ 

شهریورماه مقابل خانه کشتی 
شــهید ابراهیــم هادی 

حضور یابند.

فرنگی  کشــتی  رقابت هــای 
قهرمانی جهــان روز های ۱۵ تا 
۱۸ مهرماه در شهر اسلو نروژ 

برگزار می شود.

گروه ورزشی- کیش به عنوان 
محــل برگزاری مســابقات والیبال 
نشسته قهرمانی آسیا در ایران انتخاب 

شده است.
به دنبال پیشــنهاد مطرح شده از 
سوی مسئوالن والیبال نشسته ایران 
و موافقت مدیران آسیایی این رشته، 
دوره جدید مســابقات قهرمانی آسیا 

به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.
 همچنین طبق توافقات حاصل 
شــده قرار است مسابقات در جزیره 
کیش پیگیری شــود. این جزیره طی 
روزهــای ۱۸ تا ۲۳ آبان ماه )۹ تا ۱۴ 
نوامبر( میزبان شــرکت کنندگان در 
مسابقات والیبال نشســته قهرمانی 
آســیا خواهد بود. تیم های شرکت 
کننــده از ۱۵ آبان ماه )۶ نوامبر( وارد 

کیش می شوند.
بــا اعالم آمادگــی ژاپن و قرار 
گرفتــن این تیم کنار ایــران، عراق، 
قزاقســتان، هند و کره جنوبی تعداد 
تیم های شــرکت کننده در مسابقات 
والیبال نشســته قهرمانی آســیا به ۶ 

رسیده است.
تفاهم نامه برگزاری مســابقات 
والیبال نشســته قهرمانی آســیا میان 
مســئوالن ایرانی و آسیایی این رشته 
امضا شــد. بعــد از آن زمــان دقیق 
رقابت ها نهایی خواهد شــد اما طبق 
برنامه اولیه آبــان ماه برای برگزاری 

مسابقات در نظر گرفته شده است.
شــرکت در مســابقات والیبال 
نشســته قهرمانی آسیا برای شرکت 
کننــدگان در این رقابــت ها حکم 

ورودیه برای بازی های پاراآســیایی 
را دارد که شــهریورماه سال آینده در 

چین برگزار خواهد شد.
دوره پیشــین مسابقات والیبال 

نشسته قهرمانی آســیا سال گذشته 
به میزبانی تایلند برگزار شــد که طی 
 آن ایــران به عنوان قهرمانی دســت 

یافت.

گروه ورزشی- تیم نساجی با 
کم ترین تغییر نسبت به فصل گذشته 
به استقبال لیگ بیست  و یکم خواهد 

رفت.
پس از حضور ساکت الهامی در 
نساجی و عملکرد خوب این تیم که 
منجر به بقا در لیگ برتر شــد، مدیران 
نســاجی با این مربی برای حضور در 
لیگ بیست ویکم به توافق رسیدند و 
جزو اولین تیم هایی بودند که تمرینات 
خــود را آغاز کردند. آن ها در ادامه در 
ســرعین اردویی را برگزار کردند و 
پس از آن تمرینات پر فشار خود را در 
تهران  ادامه دادند. نســاجی بر خالف 
تغییرات زیاد فصل گذشــته خود، در 
این فصل از رقابت ها تغییرات زیادی 
در بازیکنان و کادر خود نداشته است 
و بــا هدف و برنامه ای تازه پا به فصل 

جدید لیگ برتر خواهد گذاشت.
ســاکت الهامــی در خصوص 
برنامه نساجی در فصل نقل و انتقاالت 
گفت: ما نسبت به بودجه ، داشته ها و 
کمبودهایمان کار کردیم. نسبت به این 
فاکتور ما خیلی خوب عمل کردیم و 
توانســتیم ۹۰ درصد از شاکله تیم را 
حفــظ کنیم. ۴ بازیکن از تیم امیدمان 
که قهرمان لیگ کشور شدند در جمع 

ما حضور پیدا کردند و ۳ بازیکن امید 
را از تیم مقاومت تهران جذب کردیم 
که بازیکنان آینده داری هســتند. این  
بازیکنان در آینــده به کار ما خواهند 
آمد و مثل امسال که از حضور یکی دو 
بازیکن درآمدزایی کردیم، امیدواریم 
ســال آینده هــم این اتفــاق بیفتد. 
آرزویمان این اســت کــه روند تیم 
نسبت به فصل گذشته فرق کند و در 
نیم فصل دوم طرفدارانمان با آرامش 

شاهد بازی های تیم شان باشند.
نساجی تاکنون ســه ورودی و 
سه خروجی داشته و با هدف استفاده 
از بازیکنــان امیــد و جوانان خود و 
آینده نگری و همچنیــن درآمدزایی 
از آن هــا وارد فصل نقــل و انتقاالت 
شد. در ادامه خریدها و خروجی های 
نســاجی را در فصل نقل و انتقاالت 

می خوانید.
خروجی هــا: رضا دهقانی، 
قائدرحمتــی و نیما  محمــود 

میرزازاد
محمــود  و  دهقانــی  رضــا 
قائدرحمتــی دو هافبــک تاثیرگذار 
نســاجی در فصل گذشته و همچنین 
نیما میــرزازاده، دروازه بان این تیم از 
جمع شــاگردان الهامی جدا شــدند 

و به ترتیب به تیم های پرســپولیس، 
آلومینیوم و سپاهان پیوستند.

امیرحســین  ورودی هــا: 
باقرپور، رضا جعفری، مرتضی 

منصوری و علیرضا حقیقی
ســاکت الهامی برای جایگزینی 
بازیکنان جدا شــده توانســت رضا 
جعفری را از ســایپا به خدمت بگیرد 
تا جــای خالی رضا جعفــری را پر 
کند. جذب دروازه بان سابق تیم ملی 
بهترین گزینه برای قائم شهری ها بود تا 
با خیالی آسوده وارد لیگ بیست ویکم 
شوند. همچنین مرتضی منصوری و 
امیرحســین باقرپور نیز از سپاهان و 

نفت مسجدسلیمان آمدند تا بازیکنان 
مدنظر الهامی جذب شوند.

البته نهایی شدن یک بمب نقل و 
انتقاالتی طی روزهای آینده می تواند 

خبرساز شود. 
ساکت الهامی و باشگاه نساجی 
با مســعود شجاعی مذاکره کرده اند و 
گفته می شــود به زودی کاپیتان سابق 
تیــم ملی در جمع شــاگردان الهامی 

حضور خواهد یافت. 
باید دیــد در نهایت چه اتفاقی 
رقم خواهد خورد و باشــگاه نساجی 
می تواند عملکردی متفاوت نسبت به 
چند فصل گذشته داشته باشد یا خیر.
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گروه ورزشــی- فصل نقل و 
انتقاالت پرسروصدایی را در فوتبال 
اروپا و ایران مشــاهده کردیم و این 
جذابیت همچنان در داخل کشور به 
قوت خود باقی مانده است و البته این 
چیزی نیســت که تنها امسال وجود 
داشته باشــد. پنجره نقل و انتقاالتی 
همواره برای اهالی فوتبال پر استرس 

و مملو از هیجان بوده است.
در ایــن میــان بازیکنانی بوده 
و هســتند که عالقه زیــادی به تغییر 
تیــم دارند. بازیکنانی که به آنها لقب 
مارکوپولو سنجاق شده است. تاجر و 
جهانگرد ایتالیایی که در قرن سیزدهم 
میالدی می زیســت و  به کشورهای 
متعددی ســفر کرد و سفرهایش در 
قالــب کتابی بر جای مانــد. در این 
سال ها هم فوتبالیست های داخلی و 
خارجی قابــل توجهی بوده اند که به 
ســبک مارکوپولو بارها تیم و شهر و 

کشور خود را تغییر داده اند.

محمد قاضی، ســتاره ۳۶ ساله 
فصل قبل تیم مس رفســنجان از این 
تیم جدا شد و به تیم تازه لیگ برتری 

شده هوادار پیوست. 
این پانزدهمین تیمی اســت که 
بازیکن اسبق سرخآبی های پایتخت 
در آن تــوپ خواهد زد. قاضی پیش 
از ایــن بــرای فجرسپاســی، هما، 
عقاب، فوالد، ذوب آهن، اســتقالل، 
پرسپولیس، صبا، نفت، شهرخودرو، 
پیکان، نســاجی، شهرخودرو و مس 
رفســنجان به میدان رفته بود و حاال 
باید در تیم رضا عنایتی مشــغول به 

بازی شود.
محمدرضــا خلعتبــری دیگر 
مارکوپولوی فوتبال ایران است. این 
بازیکن ۳۸ ســاله که فصل قبل را در 
ســپاهان گذراند؛ این فصل هم اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد طالیی پوش 
باقــی می ماند. با این وجود او در این 
ســال ها در ۱۵ جابه جایــی برای ۱۲ 

تیم مختلــف بازی کرده اســت. او 
برای تیم های شموشــک، ابومسلم، 
ذوب آهن، الغرافه، الوصل، سپاهان، 
عجمــان، پرســپولیس، ســپاهان، 
گســترش فوالد، سایپا، شهرخودرو، 
ذوب آهن، شــهرخودرو و سپاهان 
بازی کرده است. حضور در ۲ مقطع 
برای ذوب و ســه مقطع در سپاهان 
نشــان می دهد محمدرضا بیش از هر 

جایی به اصفهان تعلق خاطر دارد.
حاال به ســراغ فــرزاد حاتمی 
می رویــم. مهاجــم بلند بــاال و ۳۵ 
ساله ای که شنیده می شود قرار است 
برای ســومین بار بــه تراکتور تبریز 
ملحق شود و شــاگرد فیروز کریمی 
شــود. فرزاد حاتمی تا به حال برای 
۱۵ تیم مختلــف به میدان رفته و ۱۶ 

جابه جایی داشته است. 
مســیر فوتبالــی حاتمی بدین 
ترتیب بــوده اســت: راه آهن، قبله 
آذربایجــان، ســپاهان، صبــای قم، 

تراکتور، استقالل، فوالد، پرسپولیس، 
مس کرمان، ملوان، تراکتور، اکســین 
البــرز، پــارس جنوبی جــم، نفت 

مسجدسلیمان، بادران، پیکان.
در ادامه به سراغ محسن فروزان 
خواهیــم رفت. گلــری که در نقل و 
انتقاالت همیــن فصل فوالد را ترک 
کرد و به گل گهر سیرجان ملحق شد. 
او در ۱۶ جابه جایــی بــرای ۱۳ تیم 
مختلف بازی کرده است. پگاه کیالن، 
ملوان، داماش گیالن، گسترش فوالد، 
تراکتور، گســترش فوالد، استقالل، 
ســیاه جامگان، راه آهــن، خونه به 
خونه، صبای قم، پارس جنوبی جم، 
تراکتور، پارس جم، فوالد خوزستان 
و گل گهر ســیرجان تیم هایی هستند 

که فروزان در آنها بازی کرده است.
در نهایــت به میــالد زنیدپور 

می رسیم. 
بازیکنی که چند سالی است در 
کشورهای جنوب شرق آسیایی بازی 
می کنــد. زنیدپور به نوعی رکورددار 
تغییر تیم محســوب می شــود. او تا 
به اینجا و در ســن ۳۵ سالگی در ۱۸ 
جابه جایی پیراهن ۱۶ تیم مختلف را 
به تن کرده اســت. گسترش فوالد و 
پارس جم تیم هایی هستند که میالد ۲ 

بار برایشان بازی کرده است. 
تیم های این بازیکن چپ پا تا به 
اینجا بدین ترتیب است: فوالد، سایپا، 
پیکان، راه آهن، استیل آذین، داماش، 

ســپاهان، پیکان، ملوان، ذوب آهن، 
نفت مسجدسلیمان، اربیل عراق، راه 
آهن، آرمی یونایتد، گسترش فوالد، 
مــادورا یونایتد اندونزی، یو کی ام و 

ساراواک یونایتد.
حــاال نگاهــی به برخــی از 

رکــورداران بازی 
از  خــارج  در 

می پردازیم.  کشور 
کــه  بازیکنانــی 

در ســالیان گذشــته 
یی  شــکنی ها د ر کو ر

داشــته اند. ابتــدا به نفر 
اول لیســت می پردازیــم. 

سباســتین  واشــینگتون 
آبرئــو، مهاجِم حاال ۴۴ ســاله 

اروگوئه ای که لقبــش "دیوانه" 
بود. آبرئو در ۳۴ جابه جایی برای 
۳۱ تیم مختلف در ۲۶ سال بازی 
کرد تا نشان دهد چقدر به تغییر 

تیم عالقه دارد. 
آبرئو در سال ۲۰۰۸ برای 

چهــار تیم مختلف بازی کرد و به 
تازگی در کشورش کفش هایش 

را آویخت.
جــان باریج نفــر بعدی  
اســت کــه بــه آن خواهیم 
پرداخــت. او که حــاال با ۶۹ 
سال ســن در هندوستان و در 
یک آکادمــی فوتبال آموزش 

دروازه بانــی می دهــد؛ در ۲۹ 

تیم مختلف به میدان رفت. بیشترین 
دوران حضــور او در یک تیم به تیم 
بلک پول برمی گردد که چهار ســال 

بــرای آنها بازی کرد. او با 
۴۳ سال و چهار ماه و ۲۶ 
روز برای منچسترسیتی 

در لیــگ برتر انگلیس به میدان رفت 
تا رکورددار شود.  باریج در سال های 
۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ بــرای هفت تیم بازی 

کرد.
لوییــز پِفانِنس تیل گزینه بعدی  
اســت که در نظر داریــم درباره اش 
صحبت کنیم. دروازه بان ســابق تیم 
زیــر ۱۷ ســال تیم ملــی آلمان 
که حاال ۴۸ ســاله اســت 
به اولین فوتبالیســتی 

تبدیل شــد که 

در فوتبال ســطح اول هــر ۶ قاره به 
میــدان رفت و بازی کــرد. او در ۲۰ 
سال برای ۲۷ باشگاه فعالیت داشت 
که در کشــورهای آلمــان، انگلیس، 
ســنگاپور، آمریکا، آفریقای جنوبی، 
فنالند، مالزی، بلژیک، برزیل، کانادا، 
نامیبیــا، نروژ، ارمنســتان، نیوزلند و 
آلبانی بودند. او چند ســالی است که 
در قامت یک مدیر ورزشــی مشغول 
اســت اما پیش از این و در سال های 
آخر بازیگــری هــم درون دروازه 

می ایستاد و هم مربیگری می کرد.
در نهایــت به ریوالدو اشــاره 
خواهیم کرد. فوتبالیســت بزرگ و 
فراموش نشدنی برزیلی که در ۲۴ 
سال برای ۱۵ باشگاه مختلف 
توپ زد و برنده توپ طال 
شــد. ریوالــدو در 
چون  کشورهایی 
اســپانیا،  برزیل، 
یونــان،  ایتالیــا، 
ازبکستان و آنگوال بازی کرد 
و حتی به پرســپولیس ایران 
هــم گل زد. او ســال ۲۰۱۵ 
در حالــی در کشــورش و در 
تیم »موجــی میریم« از فوتبال 
خداحافظی کرد که با پســرش 
ریوالدینیو هم تیمی شــده بود.
بدون شــک نفرات دیگری هم 
بودند و هستند که می توانند در 

این لیست حاضر باشند.

در فوتبال بازیکنانی بوده، هستند و خواهند بود که عالقه زیادی به تغییر تیم دارند؛ به این نفرات »مارکوپولو« می گویند.

فوتبال و پدیده ای به نام 
“مارکوپولوایسم”

آخرین اردوی جهانی شاگردان بنا از امروز؛ سه شنبه آغاز می شوداستقالل در انتظار بیست و دومین مدیر عامل در طول حیات ۷۶ ساله

جزیره کیش میزبان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا

فصل بی سرو صدای نقل و انتقاالتی ساکت الهامی و نساجی

سه شنبه 30 شهریور 1٤،1٤00 صفر 1٤٤3 ،21 سپتامبر 2021، شماره 3816

نظر به پرونده کالسه 9900530 موضوع اجراییه صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی جزیره کیش له آقای پیمان جعفری فرزند ابراهیم علیه آقای مرتضی ناظر 
فرزند محمد ، محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت 29.158.229.700 ریال و خســارات قانونی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت که در این 
راستا ملک با مشخصات ذیل از محکوم علیه ) آقای مرتضی ناظر( توقیف و با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و نظر به عدم اعتراض طرفین  در فرجه 
قانونی شعبه اجرای احکام مدنی در نظر دارد ملک مار الذکر را روز یکشنبه مورخ 1400/07/25 ساعت 10 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری کیش به 
مزایده حضوری بگذارد و مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده شخص یا اشخاصی خواهند بود که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد ثمن مورد 
مزایده را فی المجلس تودیع و واگذاری مورد مزایده منوط به پرداخت الباقی ثمن مورد مزایده ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده می باشد. در صورت استنکاف ده 
درصد دریافتی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. ضمنا طالبین می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده با هماهنگی دفتر اجرای احکام مدنی 

دادگستری کیش از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.
مشخصات کمی و کیفی مال مورد مزایده:

شــش دانگ یک واحد مســکونی در بلوک یاس به شــماره s به مساحت کل تقریبی 164 متر مربع واقع در جزیره کیش ، اراضی جنوب شرقی، مجتمع مسکونی دهکده 
 1-svc ساحلی کیش قطعه

آپارتمان مذکور شــامل شــش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی دارای یک قرارداد واگذاری به شماره 253/ق/97  مورخ 97/06/31 13 فی مابین شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه کیش ) سهامی خاص( به عنوان فروشنده و آقای مرتضی ناظر به عنوان خریدار منعقد گردیده است این واحد در بلوک یاس بشماره s به مساحت 164 متر مربع 
در طبقه اول شــامل ســه خواب  و ســه سرویس بهداشتی و آشپزخانه اوپن با کابینت mdf  و نهارخوری و پذیرایی و انباری داخل واحد و پنجره های upvc با شیشه 
های دوجداره و دیوارها رنگ پالســتیک و سیســتم سرمایشــی با 4 اسپیلت  و دیوارهای حمام و توالت و آشپزخانه کاشی مرغوب و کف ها سرامیک 60*60 و تراس 
اختصاصی دارای انشعابات برق و آب مستقل و اختصاصی و یک پارکینگ به شماره یک به مساحت 12/50 متر مربع و فاقد پایان کار و سند رسمی می باشد قدمت بنا 
ده سال است که آپارتمان مذکور در تصرف مستاجر بوده و اجاره ی مستاجر به صورت ودیعه بمبلغ 4.500.000.000 ریال توسط ایشان )مستاجر( اظهار گردیده است .
نظریه کارشناسی: )در نهایت با در نظر گرفتن پارامترها و مولفه های کارشناسی و بازدید انجام شده و با توجه به توضیحات و مشخصات ، ساختمان مذکور در متن 
گزارش و در نظر گرفتن شرایط زمانی و موقعیت وقوع ملک و دسترسی آن ، فضاهای داخلی، کیفیت و کمیت مصالح استفاده شده در بنا، نمای ساختمان، قدمت ساختمان، 
کاربری مسکونی ، انشعابات شهری و سایر بررسی های به عمل آمده ، بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و صرف نظر از احراز 
مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و عدم وجود هر گونه منع قانونی برای انتقال قطعی و در حالت تخلیه، ارزش روز واحد جمعا بمبلغ 33.100.000.000 

ریال )سی و سه میلیارد و یکصد میلیون ریال ( ارزیابی می گردد.(
قیمت پایه کارشناسی : 33.100.000.000ریال )سی و سه میلیارد و یکصد میلیون ریال (

قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستر کیش روح ا.. سعادتی

آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت اول(


