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گروه ورزشی- تیم ملی فوتبال 
ایــران تا قبل از ایــن پنج بار با چهار 
مربی مختلف مجوز حضور در جام 

جهانی را به دست آورده است. 
تا قبل از این حشمت مهاجرانی، 
والدیر ویرا، برانکــو ایوانکوویچ و 
کارلوس کــی روش )دو بار( مجوز 
حضور در جام جهانی را به دســت 

آورده اند.
بهترین رکــورد بین مربیان تیم 
ملی در اختیــار کارلوس کی روش 
اســت که در انتخابی جــام جهانی 
۲۰۱۸ عملکــرد خوبی به همراه تیم 
ملــی ثبت کرد و توانســت دو هفته 
مانــده به اتمــام دور انتخابی، بلیت 

حضور در روسیه را رزرو کند. 
قبــل از او، برانکو ایوانکوویچ 

و حشمت مهاجرانی توانسته بودند 
یک هفتــه قبل از اتمام مســابقات 
انتخابی، تیم ملی را راهی جام جهانی 

۲۰۰۶ و ۱۹۷۸ کنند.
در ایــن بین والدیــرا ویرا که 

بعــد از گره خــوردن کار صعود 
به جــام جهانی ۹۸ فرانســه، 

هدایت تیم ملی را برعهده 
داشــت، دیرترین صعود 
را رقم زده است. در سال 
۲۰۱۴ نیــز، کی روش و 
شــاگردانش در آخرین 
روز مرحلــه گروهی، 
سهمیه حضور در جام 
جهانی برزیل را کسب 

کردند.
دراگان  حــاال 

اســکوچیچ و شــاگردانش که از ۶ 
دیدار خــود در انتخابی جام جهانی 
۱۶ امتیاز کســب کرده اند، می توانند 
بهتریــن رکورد تمــام ادوار فوتبال 
ایران در انتخابی جــام جهانی را به 

ثبت برسانند. 
در صورتی کــه یوزهای ایران 

در هفته هفتــم انتخابی جام جهانی 
)۷ بهمــن ۱۴۰۰( بتوانند عراق را در 
خانه شکست دهند، صعود ایران سه 
هفته قبل از اتمام دور گروهی قطعی 
می شود و اسکوچیچ به تنهایی باالتر 
از پنــج مربی نامدار قبل از خود قرار 

می گیرد.

البتــه اگــر او در هفته هفتم هم 
موفق به انجام این کار نشود، احتماال 
می تواند در هفته هشتم صعود با تیم 
ملی را در تهران جشــن بگیرد که در 
این صورت بــا کارلوس کی روش 

برابری خواهد کرد.
ذکر ایــن نکته الزامی اســت 

کــه صعود به جــام جهانی در ادوار 
گذشــته متفاوت بوده و در هر دوره 
یــک فرمــول و راهــکار مختلف 
اســتفاده شده است ولی در مجموع، 
اگر اســکوچیچ با تیمش موفق شود 
در هفتــه هفتم به جام جهانی صعود 
کنــد، دومین رکورد بــزرگ فوتبال 

 ایــران را به نام خــود ثبت خواهد 
کــرد.او پیــش از این توانســته بود 
رکــورد ۱۰ پیروزی متوالی به عنوان 
سرمربی تیم ملی ایران را ثبت کند که 
از این حیث باالتــر از محمد مایلی 
کهــن و زنده یاد محمــد رنجبر قرار 
گرفته بود که ۹ پیروزی متوالی با تیم 

ملی داشتند.
ســرمربی کروات تیم ملی که 
از بهمــن ۱۳۹۸ هدایت تیم ملی را 
برعهــده گرفته، از زمان نخســتین 
مربیگــری بــرای تیم ملــی در مهر 
۱۳۹۹ تاکنــون ۱۳ بــار هدایت تیم 
ملــی را برعهــده داشــته و در این 
مدت زمان ۱۲ پیروزی کســب کرده 
 و هیچ شکســتی را متحمل نشــده 

است.

در صورت پیروزی ایران مقابل عراق و صعود زود هنگام به جام جهانی، اسکوچیچ بهترین رکورد تاریخ فوتبال ایران را به نام خود ثبت خواهد کرد.

اسکوچیچ و شکستن
یک رکورد تاریخی

گروه ورزشــی-  تیــم ملی 
ایــران فقط با یک معجزه می تواند در 
قرعه کشــی جام جهانی در سید دوم 

قرار بگیرد.
مســابقات انتخابی جام جهانی 
در قاره های مختلف دنبال می شــود 
و تاکنــون ۱۲ تیــم مجوز حضور در 
این رقابت ها را کســب کرده اند و به 
اضافه قطر )میزبان(، ۱۹ تیم دیگر هم 
تا ۱۰ فروردین حضور خود را قطعی 

خواهند کرد.
تیم ملــی فوتبال ایــران هم با 
هدایت دراگان اسکوچیچ گام مهمی 
برای صعود به این مسابقات برداشته 
و بــا کســب ۱۶ امتیــاز از ۶ بازی، 
صدرنشــین گــروه A انتخابی جام 
جهانی در قاره آسیاست. یوزهای ایران 
در صورتــی که در هفته هفتم بازی ها 
)۷ بهمن( بتواننــد عراق را در تهران 
شکســت دهند، صعود زودهنگامی 
به جام جهانی قطر خواهند داشــت و 
می توانند در ۱۰ ماه آینده برای حضور 

در این رویداد آماده شوند.
قرعه کشی جام جهانی، دوازدهم 
فروردین ۱۴۰۱ در قطر برگزار می شود 
و تیم ها قرعه خود را در این رقابت ها 
می شناسند. مبنای قرعه کشی همانند 
ادوار گذشته آخرین رنکینگ فیفا قبل 
از قرعه کشــی و تقسیم بندی تیم ها به 
چهار گروه هشــت تیمی است که به 
اصطالح با عنوان "ســیدبندی" از آن 

یاد می شود.
از زمــان ۳۶ تیمی شــدن جام 
جهانی، تیم ملی ایــران چهار بار در 

این رقابت ها حاضر شــده که سه بار 
در سید چهارم و یک بار در سال ۲۰۱۸ 

در سید سوم قرار گرفته است.
هر چه تیم ها از نظر ســید بندی 
در گروه های باالتــری قرار بگیرند، 
احتمال رویارویی با تیم های قدرتمند 
جهان کمتر می شــود. به همین دلیل 
وقتی تیم ملی در ســال ۲۰۱۸ در سید 
ســوم قرار گرفت، امیدواری ها برای 
قرار گرفتن در یک گروه آسان افزایش 
یافــت اما در عمل، تیم ملی با بدترین 
قرعه ممکن یعنی با اسپانیا، پرتغال و 

مراکش هم گروه شد.
شــانس ایران بــرای قرار 
گرفتن در سید دوم جام جهانی 

۲۰۲۲
در ایــن دوره از رقابت های جام 
جهانی هم تیم ملی به احتمال زیاد در 
سید سوم قرار می گیرد و یک احتمال 
ضعیف هم می توان برای قرار گرفتن 
در سید دوم یا چهارم در نظر گرفت.

شاگردان اســکوچیچ در حال 
حاضر در رتبه ۲۱ جهان قرار دارند و 
طبیعتا با در نظر گرفتن صعود نکردن 
برخی از تیم ها مانند ولز یا اروگوئه می 
توانند در روز قرعه کشی در سید سوم 

قرار بگیرند.
در حال حاضــر ۱۲ تیم به جام 
جهانی صعود کردند که از این تعداد، 
۱۱ تیم باالتر از ایران هســتند و با در 
نظر گرفتن قطر، فقــط دو تیم دیگر 
برای پر شــدن سهمیه سید دوم باقی 
مانده و سایر تیم ها راهی سید سوم و 

چهارم می شوند.
تیم هــای حاضــر در جام 
جهانی تا این لحظه بر اســاس 
رتبــه فیفــا و قــرار گرفتن در 
سیدهای اول تا چهارم )اعداد بر 

اساس رنکینگ فیفا(:
قطــر )میزبــان(، ۱-  بلژیــک، 
۲-  برزیل، ۳-فرانســه، ۴- انگلیس، 
۵- آرژانتین، ۷- اسپانیا، ۹- دانمارک، 

۱۰- هلند، ۱۱- آلمان، ۱۳- سوئیس، 
۱۵- کرواسی، ۲۳- صربستان.

تیم هایی کــه هنوز به جام 
جهانــی صعــود نکرده اند و 
شــانس صعود دارنــد )اعداد 
براساس رتبه در رنکینگ فیفا(:

پرتغــال،   -۸ ایتالیــا،   -۶
۱۲- آمریــکا، ۱۴- مکزیــک، ۱۶- 
کلمبیــا،۱۷- اروگوئه، ۱۸- ســوئد، 

۱۹- ولز، ۲۰ – سنگال.
احتمــال حضور در ســید اول: 
کامــال غیر ممکن اســت چــرا که 
تیم هــای باالتر از ایران این ســید را 

تشکیل داده اند.
احتمــال حضور در ســید دوم: 
تیم ملی ایران فقط در شــرایطی که از 
بیــن ایتالیا، پرتغال، آمریکا، مکزیک، 
کلمبیا، اروگوئه، سوئد، ولز و سنگال، 
فقط یک تیم به جــام جهانی صعود 
کند، می تواند در سید دوم قرار بگیرد 
که اتفاق بعیدی است. احتمال حضور 
در سید سوم: می توان قرار گرفتن تیم 
ملی در ســید سوم را متصور شد چرا 
که از بین تیم های اروپایی فقط سه تیم 
دیگر به جــام جهانی صعود می کنند 
که برخی پایین تر از ایران هســتند و 
تیم هایــی مانند اروگوئه در مســیر 

صعود به مشکل خورده اند.
احتمال حضور در سید چهارم: 
درصورتی که تیم ملی تا ۱۲ فروردین 
در رنکینگ ســقوطی داشته باشد، در 
ســید چهارم قرار می گیرد و احتمال 
رویارویی با تیم های قدرتمند افزایش 

خواهد یافت.

گروه ورزشــی- در جلسه ی 
تیم های صعود کننده به مرحله نیمه 
نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی، زمان 
و مکان دیدار هــای دور پایانی این 

مسابقات مشخص شد.
جلسه ی تیم های صعود کننده 
بــه مرحله نیمــه نهایی لیــگ برتر 
کشــتی فرنگی باشــگاه های کشور 
جام یادگار امام با حضور نمایندگان 
تیم ها، علیرضــا دبیر رئیس، حمید 
سوریان نایب رئیس، ابراهیم مهربان 
سرپرســت دبیــری فدراســیون و 
یزدانی نیــا و فتوحی نایب رئیس و 

دبیر سازمان لیگ برگزار شد.
در این جلسه با توافق صورت 
گرفته مقرر شــد تا وزن کشــی این 
رقابت ها روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه و 
رقابت های مرحله نیمه نهایی صبح 
روز پنج شنبه ۱۱ آذرماه و رقابت های 
رده بندی و فینال نیز عصر همان روز 
در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران 

برگزار شود.
بر این اســاس ابتــدا تیم های 
فوالدیــن ذوب آمــل و امید هــای 
لرســتان و ســپس تیم های دانشگاه 
آزاد اســالمی و سیناصنعت ایذه در 
مرحله نیمه نهایی به میدان می روند 
و تیم های برنــده راهی دیدار فینال 
و تیم هــای بازنده نیز راهی دیدا رده 

بندی می شوند.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون 
کشتی در این جلسه گفت: از تمامی 
عزیزان که در لیگ ســرمایه گذاری 

کرده اند تشکر می کنم.

وی ادامــه داد: لیــگ در زمان 
ریاست یزدانی خرم جان گرفته بود 
و در شــرایط خوبی برگزار می شد، 
اما در چند ســال گذشته، لیگ رو به 
افــول رفت و ما ســعی کردیم تا در 
شــرایط کرونایی و با رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی به هر نحوی که 
بود دوبــاره لیگ را زنــده کنیم که 
 امســال در این کار بســیار موفق تر 

بودیم.
وی ادامــه داد: اینکــه به خاطر 
کشــتی گیران ملی پوش و شرکت 
در رقابت هــای جهانــی و المپیک، 
بخواهیم لیگ کشــتی را کوچک یا 
از بین ببریم کار غلطی اســت چراکه 
مــدال آور رقابت هــای جهانی از 
امتیــازات و پاداش هــای آن منتفع 
می شــود، اما دیگر کشتی گیران باید 
حداقــل یک منابــع اقتصادی برای 

ادامه راه داشته باشند.
دبیر تصریح کرد: از طرفی لیگ 

اجازه این را می دهد تا سایر مدعیان 
نیز خود را مطرح کنند و عالقمندان 

به کشتی نیز به سالن ها بیایند.
دبیر تصریح کرد: می توانستیم 
میزبانــی مرحله پایانــی لیگ را به 
اســتان ها ببریم، اما شــرایط سالن 
۱۲ هزار نفــری و پخش زنده آن از 
شــبکه سه و ورزش ســیما و اینکه 
کشــتی بیشــتر دیده شــود برای ما 
مهم اســت و به همین دلیل پیشنهاد 
 ما برگزاری مســابقات در این سالن 

بود.
رئیس فدراسیون کشتی اظهار 
داشت: شرایط کرونا خیلی بهتر شده 
و ما از حضور تماشــاگران در سالن 
کشتی استقبال می کنیم چراکه یکی از 
سه ضلع کشتی کشور تماشاگران و 

عالقمندان به آن هستند.
دبیر با تقدیر از عملکرد رسانه ها 
در حمایت از کشــتی تصریح کرد: 
رســانه ها یک ضلع دیگر کشــتی 

کشــور هســتند و جا دارد از شبکه 
ســه و ورزش ســیما بــرای پخش 
 مستقیم رقابت های کشتی قدردانی 

نمایم.
وی در مــورد کشــتی فرنگی 
تصریح کرد: در ســال های نه چندان 
دور کشــتی فرنگی ما دیده نمی شد، 
امــا االن ما حــرف اول را در جهان 
می زنیم، اما در کشــتی آزاد واقعیت 
این است که عقب هستیم و باید خود 
را به سطح اول جهان برسانیم که نیاز 

به وقت و کار دارد.
دبیر تصریح کرد: برای ما کشتی 
آزاد و فرنگی ندارد و من هرکاری که 
بــرای آزاد انجام بدهم برای فرنگی 
هم انجام خواهم داد و حتی باید تیم 
فرنگی ما بیشتر از این پیشرفت کند 

و محکم جلو برود.
رئیس فدراسیون کشتی در پایان 
خاطرنشــان کرد: فینال رقابت های 
لیگ همیشه با حاشــیه هایی همراه 
بــوده، از داوران می خواهــم کــه 
بهترین قضاوت ها را داشــته باشند 
و از مســئوالن و مربیــان تیم ها هم 
می خواهــم که به حاشــیه ها دامن 
 نزنند و اگر اتفاقی نیز رخ داد، صبور 

باشند.
در ادامــه نماینــدگان تیم هــا 
صحبت ها و نقطه نظــرات خود را 
ارائه دادند و از فدراســیون کشــتی 
بابــت برگــزاری رقابت های لیگ 
برتر که نســبت به سال های گذشته 
با کیفیت و کمیت بهتری برگزار شد 

تقدیر کردند.

گروه ورزشــی-جواد کریمی 
این روزها نمایش فوق العاده ای در 

تیم باشگاهی خود دارد.
احتمــاال یکــی از دغدغه های 
اصلی والیبال ایران طی ســال های 
اخیــر مربوط به یکــی از مهم ترین 
پســت ها یعنی پاسوری بوده است؛ 
جایی که والیبال دوستان نگران بودند 
که شــاید بعد از بازیکــن نابغه ای 
مانند سعید معروف نتوانیم جانشین 

مناسبی برای او داشته باشیم.
 گزاف نیســت اگر بگوییم که 
معــروف طی یک دهــه اخیر جزو 
برترین پاســورهای دنیا بوده و حتی 
عملکرد خیره کننده او در رقابت های 
مختلف تمجید ها از وی در ســطح 
جهانی را در پی داشته است اما به هر 
حال دیر یــا زود باید با خداحافظی 

این ستاره والیبال روبرو می شدیم.
بعــد از رقابت هــای المپیک 
و حــذف تلخ ایــران در همان دور 
گروهی بود که معروف رسما از بازی 
های ملی خداحافظی کرد تا والیبال 

ما با یکی از ترس های خود شــاخ به 
شاخ شده باشد؛ با این حال اکنون می 
توان گفت که امید جای این ترس و 

نگرانی را گرفته است.
بعــد از المپیک، ایران بالفاصله 
بــا هدایــت بهــروز عطایــی پا به 
رقابت های آســیایی گذاشــت و به 
مقام قهرمانی مسابقات دست یافت؛ 
جامی که یکی از مهم ترین دالیل فتح 
آن عملکرد خیره کننده پاســوری به 

نام جواد کریمی بود. والیبالیستی که 
با پاس های دقیق و درخشــان خود 
ما را به داشتن یک پاسور چیره دست 
برای شــاید یک دهه دیگر امیدوار 

کرد.
 جــواد کریمی از ســال ۲۰۲۰ 
لژیونر شــد و به باشــگاه گرین یارد 
بلژیک پیوســت؛ در حالی که بعد از 
مســابقات آسیایی شایعاتی در مورد 
احتمــال جدایی کریمی از این تیم و 

حتی بازگشت او به لیگ ایران مطرح 
شــده بود اما نهایتا این پاسور جوان 
در گرین یــارد ماندگار شــد و حاال 
به یکــی از بهترین بازیکنان این تیم 

تبدیل شده است.
کریمــی که طی هفته های اخیر 
عملکرد فوق العــاده ای در ترکیب 
تیمش داشته، شب گذشته در جریان 
پیروزی ۳-۱ گرین یارد برابر تکتوم 
نیز عملکردی خیره کننده داشــت، 
جایی که پاســور ایرانی با کســب 
۱۲ امتیــاز که برای والیبالیســتی در 
 پســت او آماری تحســین برانگیز 

است.
جواد کریمی در این مســابقه ۶ 
دفــاع انجام داد، چهار امتیاز از حمله 
کســب کرد و دو بار نیــز از طریق 
سرویس برای تیمش امتیاز به دست 
آورد تا گرین یارد موقتا و با ۱۱ امتیاز 
به صــدر جدول لیگ والیبال بلژیک 
صعــود کند و عالوه بــر این والیبال 
ایران بیش از پیش به کریمی و آینده 

او در تیم ملی امیدوار شود.

گروه ورزشــی- بازیکن تیم 
استقالل تهران درخواست جدایی از 

این تیم را مطرح کرده است.
پس از تســاوی تیم اســتقالل 
مقابل نساجی مازندران، عدم حضور 
بابک مرادی در تمرینات آبی پوشان 
خبر قابل توجه روز گذشته اردوگاه 

آبی بود.
مرادی یکی از بازیکنان نیمکت 
نشــین تیم استقالل اســت که نه در 
زمــان محمود فکــری و نه مجیدی 
طی فصــل پیش فرصــت چندانی 
برای حضــور در ترکیب اصلی پیدا 
نکــرده و حتــی در فصل جاری هم 
 چنین شانســی را به دســت نیاورده 

است.
مرادی در تمرین پس از مدت ها 
نیمکــت نشــینی از وضعیت خود 
گالیه داشته و خط خوردن از لیست 

دیدار مقابل نساجی هم دلیلی شد تا 
او از حضــور در تمرینات به نوعی 

سرباز بزند و گفتگوی او با فرهاد 
مجیدی موجب شود تا کلمات 
 تعجــب برانگیــزی را به زبان 

بیاورد.
مرادی که به گفته خودش 
با اســتقالل ســفید امضا کرده 

بــود تــا در تیم مــورد عالقه اش 
حضــور داشــته باشــد از نیمکت 
نشــینی و دور بــودن از ترکیــب 
 ناراضی اســت و خواســتار جدایی 

شده است.
در میــان گفتگوی او با 

کادرفنی مرادی خواستار 
جدایی شــده و ســپس 
بــه مجیــدی اعــالم 
کرده کــه در صورت 
تــداوم این شــرایط 

حاضــر اســت اســتقالل را بــا 
 نامــه عــدم نیــاز ســرمربی ترک 

کند.
وضعیت مــرادی در حالی 
به جدایی از استقالل نزدیک 
شده که پیش او در آغاز فصل 
جدید لیــگ برتر تا به امروز 
فردین نجفی و احمد موسوی 
دو بازیکنی هســتند که با نامه 
عدم نیاز مجیدی این تیم را ترک 

کرده اند.
اکنــون باید در انتظــار نتیجه 
صحبت های مرادی به مجیدی باشیم 
و آنگاه متوجه می شــویم 
که این ســرمربی چه 
بــرای  تصمیمــی 
بازیکــن ناراضی 
خواهد  خــود 

گرفت.

زمان و مکان مرحله پایانی لیگ برتر فرنگی مشخص شدایران می تواند در سید دوم جام جهانی قرار بگیرد؟

نظر به پرونده کالسه 96۰754 موضوع نیابت واصله از شعبه اول اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار له آقای بهرام غالمرضائی فرزند علی اکبرعلیه 
آقای حمید رجیل فرزند محمد تقی،محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 131.81۰.168.87۰ ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت که 
در این راستا ملک با مشخصات ذیل از محکوم علیه ) آقای حمید رجیل( توقیف و با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و نظر به موجه نبودن اعتراض  
وتشخیص قطعی دادگاه ، شعبه اجرایی احکام مدنی در نظر دارد ملک مار الذکر را روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰9/17 ساعت 1۰ 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 قطعه 159 واقع در فاز دوشــهرک صدف ،خیابان میرداماد ،مشخصات ملک :طبق سند رسمی صادره بشماره های مجزا شده 1555فرعی از 56۲1 اصلی 
بلوک آپارتمانی مذکور دارای شش سند رسمی مستقل بوده ودر طبقات همکف تا سوم بشرح ذیل میباشد:

1-طبقه همکف بصورت پیلوت جهت اســتفاده پارکینگ و انباری بوده که به شــش واحد مسکونی تبدیل یافته است همچنین شامل یک دفتر پذیرش نیز به همراه 
یک انبار می باشد.۲-طبقه ی اول که دارای مجوز مسکونی سه واحد بوده و عمال به 9 واحد مستقل تبدیل شده است .کل مساحت مفیدمجاز طبقه 194.1۲متر مربع 
می باشد.3-طبقه دوم که بصورت مسکونی بوده و عمال به 9 واحد مستقل تبدیل گردیده است.کل مساحت مفید مجاز طبقه ۲7۰.69متر مربع میباشد که دو واحد آن 
بصورت دوبلکس در طبقه سوم می باشد.4- طبقه سوم بصورت مسکونی بوده و عمال بخشی از دوبلکس طبقات پایین ،به صورت واحد های مستقل تبدیل شده 
است . جمع کل مساحت واحدهای مفید بنا 464.81متر مربع می باشد.الزم به ذکر است که باتوجه به تغییرات انجام شده دربنا و تبدیل 6واحد مسکونی به 3۲ واحد 
اقامتی نیاز به مجوز شهرســازی کیش داشــته است وتغییرات انجام شده علی الخصوص در ناحیه پارکینگ )طبقه همکف (نیز نیاز به رفع خالف از وضع موجود 
دارد.و همچنین یاد آور میشود کل این پالک قبال در رهن بانک پارسیان بوده که طی مکاتبات انجام شده از طریق دفتر رسمی 461 تهران با اداره ثبت اسناد و امالک 

کیش کال فک رهن گردیده است.
»نظریه کارشناسی: )با توجه به تراکم موجود منطقه و طبق آخرین پایان کار صادر شده به شماره 941/79 مورخ 1379/۰9/۰۲ واسناد مالکیت موجود که مساحت 
واحدهای مجاز جمعا 464.81 متر مربع می باشد، قیمت پایه مزایده 136.۲19.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یکصدو سی وشش میلیارد و دویست و نوزده میلیون ریال (می باشد.الزم 
به ذکر است بازدید از ملک قبل از مزایده و رفع مغایرت ها وخالف های موجود و تطبیق با آخرین پایان کار مندرج در گزارش کارشناسی به عهده خریدار و همچنین 

پرداخت های احتمالی بابت موارد فوق نیز صرفا توسط خریدار مورد تعهد می باشد.«
قیمت پایه کارشناسی : 136.۲19.۰۰۰.۰۰۰ریال )یکصدو سی وشش میلیارد ودویست ونوزده میلیون ریال (

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

»آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت دوم(«
درخشش کریمی در صدر جدول لیگ بلژیک؛

سودای نابغه جوان؛ سعید معروف شدن!

جدیدترین خروجی استقالل مشخص شد؟
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