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اخبار
وقتی برای کونته جای گالیه باقی نمیماند

«داریم از بازیکنانی حرف میزنیم که به جز
دیهگو گودین مابقی آنها هرگز چیزی نبردهاند .به
چه بازیکنانی تکیه کنیم؟ نیکولو بارال که از کالیاری
آمده است؟ یا استفانو سنسی که از ساسولو آمده؟»
اینها شاید معروفترین جمالتی بودند که آنتونیو
کونته سرمربی اینتر در این فصل به زبان آورده باشد.
او این حرفها را بعد از باخت  ۲-۳تیمش مقابل
بوروسیا دورتموند در لیگ قهرمانان اروپا در ماه
نوامبر بیان کرد ،همان زمانی که بیش از هر وقت
دیگری با همه سر جنگ داشت و مدام از نداشتن
گزینههای جایگزین در تیمش گالیه میکرد .چنین
حرفها و حرکاتی از کونته اما جدید نیست .مشابه
چنین جمالتی را او زمانی که سرمربی یوونتوس بود
برای توصیف وضعیت تیمش بیان کرد وقتی که
گفت« ،نمیشود وقتی  ۱۰یورو در جیبت هست
در رستوران غذای  ۱۰۰یورویی سفارش بدهی» .آن
جمله او در خاطر هواداران یوونتوس مانده و مثل
چماقی شده که آنها به خاطر آمار ضعیف این مربی
ایتالیایی در لیگ قهرمانان مدام بر سر او میکوبند .اگر
مسابقهای برای غر زدن وجود داشت قطعاً کونته جزو
مدعیان قهرمانی در آن بود .انگار این مرد دوست دارد
به هر دلیل غر بزند.این هفته اما خبر رسید که اینتر،
اشلی یانگ را از منچستریونایتد و ویکتور موزس را از
چلسی خریده است .اولیویه ژیرو هم در انتظار سبز
شدن چراغ برای ورود به میالن است و کریستین
اریکسن هافبک دانمارکی تاتنهام هم لحظهشماری
میکند که به مردان کونته ملحق شود .پس کونته
دیگر نمیتواند از اینکه مدیرانش برای او فقط از
تیمهای سطح پایینی مانند ساسولو و کالیاری بازیکن
میخرند ،گالیه کند .این خریدها یک پیام مشخص
از سوی نراتزوری است .آنها میخواهند زورشان را
بزنند تا اسکودتو را از چنگ یوونتوس دربیاورند و اگر
تا االن تالششان خیلی به چشم نمیآمد االن دیگر
کام ً
ال مشخص است .کونته از جهات فراوانی شبیه
ژوزه مورینیو است .برای او لحظه فعلی و حال مالک
است .با او باید برنامههای پرزرق و برق برای ارتقای
بازیکنان در یک بازه زمانی طوالنی مدت را فراموش
کنید ،شاید حتی بردن یک جام در پایان یک پروسه
زمانی دو سه ساله .برای او چیزی که اهمیت دارد این
است که تیمش در حال حاضر چگونه است .خرید
بازیکنانی مانند یانگ و به زودی ژیرو هم این پیام را
در خود نهفته دارد .یانگ ماه جوالی امسال  ۳۵ساله
میشود .ژیرو هم سپتامبر سال پیش  ۳۳ساله شد.
پس هیچ کدامشان جوانهایی که بتوان در بلند مدت
روی آنها سرمایهگذاری کرد ،نیستند .از لحاظ تئوری
هر دو بازیکن باید در کوتاه مدت به نراتزوری کمک
کنند .ژیرو فشار را از روی شانههای روملو لوکاکو
برخواهد داشت ،کسی که در این فصل به ندرت
فرصت استراحت داشته است .تنها سمیر هاندانوویچ،
میالن اشکرینیار و مارسلو بروزویچ بیشتر از او در
این فصل بازی کردهاند .اینتر شانس واقعبینانهای
هم برای بردن لیگ اروپا دارد (البته اگر آن را جدی
بگیرد) .پس ژیرو در این تورنمنت یک تهدید فیزیکی
محسوب میشود که دیگر بازیکنان تیم مانند الئوتارو
مارتینس ،الکسیس سانچس و سباستیانو اسپوزیتو
نمیتوانند ارائه کنند .یانگ هم به درخواست خود
کونته برای حمایت از مدافعان کناری تیمش
خریداری شده است .او توانایی بازی در هر دو پست
را دارد ،ضمن اینکه خالقیتی که بازی اینتر اغلب از
آن بیبهره است را افزایش میدهد .جایگاه سیزدهم
او در جدول دارندگان بیشترین پاس گل در تاریخ
لیگ برتر انگلیس هم این موضوع را ثابت میکند.
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در ظاهر ،میکل آرتتا شروع خوبی در آرسنال
نداشته است .تساوی دو بر دو در خانه چلسی به
این معناست که او در شش بازی در لیگ برتر ،تنها
یک پیروزی کسب کرده است .حاال باشگاهی که او
نامش را «بزرگترین باشگاه انگلیس» گذاشته در
رده دهم جدول است.
اما آمار بازگوکننده همه چیز نیست .در
این بازی آرسنال در حالی شکست نخورد که در
دقیقه  26دهنفره شده بود .اگر قرار باشد پیشرفت
بر اساس تعداد بردها و باختها باشد ،بهسختی
میتوان پیشرفتی در آرسنال دید اما آرسنال در
این بازی نمایشی داشت که نشان داد اوضاعش دارد
بهتر میشود .بازیکنان جوان مانند گابریل مارتینلی
که یک گل زد و بوکایو ساکا ،مدافع کناری تیم (هر
دو  18سال دارند) ،سماجت و جاهطلبی فراتر از
سنشان نشان دادند و هکتور بهیرین ،مدافع راست
تیم هم نشان داد که مسئولیت کاپیتانی را ب ه خوبی
پذیرفته است.
چلسی در خانه بازی میکرد و یک بازیکن هم
بیشتر داشت .آنها دو بار پیش افتادند اما آرسنال به
هر ترتیب توانست با یک امتیاز از استمفورد بریج
برگردد .آرتتا گفت« :بسیار به شجاعت تیمم افتخار
میکنم .من بسیار راضی هستم .ما با بازیکنان
جوان بسیاری بازی کردیم و چیزی که امشب
نشان دادیم به این معناست که میتوانیم بسیار به
آنها افتخار کنیم .آنها یک قدم به پیش برداشتند.
اگر یک همتیمی اشتباه کند ،دیگران آن را جبران
میکنند».
آرسنال در مراحل ابتدایی بازسازی است.
اونای امری نتوانست ثبات را به تیم بیاورد و آرتتا
تیمی آشفته را تحویل گرفت .تیم او در مناطق

این آرسنال ،خوش آتیه است

کلیدی کیفیت الزم را ندارد و بسیاری از بازیکنان،
مانند لوییز و مسعود اوزیل (که پس از  56دقیقه
بازی بیتأثیر تعویض شد) ،به دلیل ضعفهایشان
تیم را به عقب میرانند.
آرتتا نتوانسته نتایج تیمش را بهبود بخشد
اما راهی پیدا کرده که بازیکنان کارهای ابتدایی
را درست انجام دهند .این باید اولین هدف هر
مربیای باشد .اینکه آرسنال بدون لوییز و اوزیل
تیم بهتری شده بود ،آن هم در حالی که تنها 10
بازیکن داشت ،نشان میدهد که آرتتا ذهنیت تیم
را تقویت کرده است.

گرانیت ژاکا ،هافبک آرسنال گفت« :پس
از این بازی ،دیگر الزم نیست کسی از ما انتقاد
کند .ما شخصیت واالیی نشان دادیم .بسیاری افراد
میگویند که تیم شخصیت الزم را ندارد اما پس از
این بازی نشان دادیم که شخصیتی که باید داشته
باشیم را داریم».
آرتتا باید تیمش را در تابستان بازسازی کند تا
آنها نتایج بهتری بگیرند اما گلهای عالی مارتینلی
و بهیرین به آرتتا این حس را میدهد که بازیکنانی
دارد که میتوانند آرسنال را به شرایط خوبش
برگردانند.

شماره 2896

اخبار
فرانک لمپارد ،مربی چلسی هم به دنبال
بازسازی تیمش است .او در این راه خیلی جلوتر از
آرتتا نیست و از تابستان بوده که هدایت چلسی را
به عهده گرفته است .چلسی بازیکنان بهتری دارد و
به همین دلیل است که در رده چهارم جدول است
اما آنها در  12بازی اخیرشان در لیگ تنها چهار برد
داشتهاند و شتابشان را از دست دادهاند.
چالش لمپارد متفاوت با آرتتا است ،چون او
بازیکنان بهتری دارد اما او حاال باید به ستارگان
جوانش کمک کند و بازیکنان باتجربه را به تیم
اضافه کند .ناکامی در بردن رقیبی که بیش از یک
ساعت 10نفره بازی کرد ،نشان میدهد بازیکنانی
که بازی را تغییر دهند در این تیم وجود ندارند.
لمپارد گفت« :ما میتوانستیم سه یا چهار گل
بزنیم .ما ضربات خود را زدیم ،سانترهایمان را انجام
دادیم و لحظات زیادی رقم خورد که آه کشیدیم
اما باید دقیقتر ضربه بزنیم .زمانی که روز بازی
فرامیرسد باید غریزه کشنده خود را داشته باشید.
ما در حال حاضر اینطور نیستیم .تیم ما جوان است
و در مرحله گذار هستیم اما باید آن کیفیت الزم
را داشته باشیم».
لمپارد ناراحت بود و آرتتا واقعبین« :زمان
خواهد گفت که آیا این بازی سکوی پرتاب ما
میشود یا نه اما من دستکم واکنش بازیکنان را
دیدم .من از بازیکنان میخواهم که هرگز تسلیم
نشوند .ما باید با همین روحیه در تمامی بازیها
به میدان برویم».
مشکل آرسنال در سالهای اخیر این بوده که
آنها نتوانستهاند نمایشهای خوب را به روند تبدیل
کنند .اگر آرتتا بتواند این کار را انجام دهد ،روزهای
خوب در پیش خواهند بود.

نامزدهای پسر طالیی سال  2010در چه حالی هستند؟
ماریو بالوتلی در سال  2010برنده جایزه پسر طالیی شد .اکنون
یک دهه از آن زمان گذشته است اما دوران حرفه ای او مطابق انتظار
پیش نرفت .به مرور وضعیت فعلی نامزدهای دریافت جایزه پسر
طالیی  2010می پردازیم .با تحلیل این لیست مشخص می شود
الزاماً آینده درخشانی در انتظار مستعدترین بازیکنان جهان نیست
و ممکن است سال ها بعد حتی برخی از آنها از سطح اول فوتبال
محو شوند.
جوئل ماتیپ :شرایط برای این مدافع سابق شالکه در انگلستان
خوب پیش می رود .اگر مصدومیت ها اجازه بدهد ،او زوج ثابت
ویرجیل فن دایک در قلب خط دفاعی لیورپول است.
ماریو بالوتلی :طی  10سال اخیر ،سوپر ماریو فراز و نشیب زیادی
داشته است .اوج درخشش او در نیمه نهایی یورو  2012مقابل آلمان
بود اما کم کم از همان سال ،روند پیشرفت وی متوقف شد و حتی
سیر نزولی گرفت .بالوتلی به عنوان پسر طالیی  2010طی یک دهه
اخیر با پیراهن اینتر ،منچسترسیتی ،لیورپول ،میالن ،نیس ،مارسی و
برشا به میدان رفته است .اکنون در سال  ،2020دستاوردهای بالوتلی
در آستانه  30سالگی ،مطابق آنچه در سال  2010از او انتظار می
رفت ،نبوده است.
روملو لوکاکو :مهاجم آن زمان اندرلخت پس از بازی در چلسی،
وست برومویچ ،اورتون و منچستریونایتد اکنون در اینتر و زیر نظر
کونته احتماال بهترین دوران حرفه ای خود را سپری می کند.
گائل کاکوتا :از این وینگر کنگویی در اوایل دهه  10به عنوان
یکی از مستعدترین بازیکنان جهان یاد می شد اما اوضاع برای او اصال

آگهی مزایده اموال غیر منقول و منقول
بموجــب پرونــده اجرایــی کالســه  8500004لــه بانــک ملــت مدیریــت شــعب اســتان ســمنان
بــه نشــانی ســمنان بلــوار  17شــهریور علیــه شــرکت پــی وی ســی ایــران بــه آدرس مهدیشــهر
گل رودبــار بــه برابــر ســند رهنــی شــماره  40328مــورخ  1397/3/24تنظیمــی دفترخانــه
شــماره  8گرمســار و  83667مــورخ  1382/2/9تنظیمــی دفترخانــه شــماره  4ســمنان و
اصالحــی مبلــغ آن بــه شــماره  139700755594000007مــورخ  1397/10/24ملــک ثبتــی
شــماره ( 2849/294دویســت و نــود و چهــار فرعــی از دو هــزار و هشــتصد و چهــل و نــه
اصلــی) واقــع در بخــش ســه مهدیشــهر بــه مالکیــت شــرکت پــی وی ســی در قبــال موضــوع
الزم االجــرا بــه مبلــغ ( 11.987.839.924یــازده میلیــارد و نهصــد و هشــتاد و هفــت میلیــون
و هشــتصد و ســی و نــه هــزار و نهصــد و بیســت و چهــار) ریــال بابــت اصــل طلــب و مبلــغ
( 719.091.936هفتصــد و نــوزده میلیــون و نــود و یــک هــزار و نهصــد و ســی و شــش) ریال
ســود و مبلــغ ( 6.853.526.184شــش میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه و ســه میلیــون و پانصــد
و بیســت و شــش هــزار و صــد و هشــتاد و چهار)ریــال بابــت خســارت تاخیــر تــا تاریــخ
 1385/8/27و مبلــغ ( 7.954.468هفــت میلیــون و نهصــد و پنجــاه و چهــار هــزار و چهارصــد
و شــصت و هشــت) ریــال خســارت روزانــه تــا تاریــخ صــدور اجرائیــه مــی باشــد و بســتانکار
طــی نامــه شــماره  98/1174958مــورخ  1398/7/29اعــالم نمــود کــه ملــک فاقــد بیمــه مــی
باشــد و مبلــغ ( 3.997.419.395ســه میلیــارد و نهصــد و نــود و هفــت میلیــون و چهارصــد و
نــوزده هــزار و ســیصد و نــود و پنج)ریــال بعــد از صــدور اجرائــی توســط بدهــکار پرداخــت
گردیــده و تقاضــای مزایــده ملــک مــورد رهــن را دارد کــه بشــرح گــزارش دفتــر بازداشــتی
مــی باشــد .کــه مــازاد دوم بــه موجــب نامــه  87/104مــورخ  1387/5/8دادگاه مهدیشــهر در
قبــال مبلــغ  5.400.000.000ریــال و بــه موجــب نامــه شــماره  900292مــورخ 1390/11/13
دادگاه حقوقــی ســمنان در قبــال مبلــغ  16.000.000.000ریــال مــازاد ســوم و بــه موجــب
نامــه شــماره  930069مــورخ  1393/2/8اجــرای احــکام دادگســتری مهدیشــهر مــازاد
چهــارم بازداشــت گردیــده اســت .ســند مالکیــت ششــدانگ پــالک ( 2849/294دویســت و
نــود و چهــار فرعــی از دو هــزار و هشــتصد و چهــل و نــه اصلــی) بــه مســاحت  123000متــر
مربــع بــا حــق العبــور از اراضــی ملــی شــده واقــع در بخــش ســه مهدیشــهر انتقــال از دولــت
جمهــوری اســالمی ایــران بــه نمایندگــی ســازمان جنگلهــا مراتــع و آبخیــزداری کشــور برابــر
ســند قطعــی شــماره  33601مــورخ  78/12/19دفترخانــه  7مهدیشــهر بــا حــدود مشــخصات
شــماالً :بطــول  470متــر دیواریســت بــه جــاده آســفالته بلــوار (گل رودبــار) و شــرقاً :بطــول
 261.50متــر پــی اســت بــه باقیمانــده اراضــی ملــی شــده (قطعــه ســوم تفکیکــی) جنوب ـاً:
بطــول  470متــر و غربـاً :بطــول  261.50متــر پــی بــه پــی قطعــه اول تفکیکــی بــه نــام شــرکت
پــی وی ســی ایــران ذیــل ثبــت  8492صفحــه  283دفتــر  54بــه نــام شــرکت صنایــع پــی وی
ســی ایــران ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  190مهدیشــهر ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده
اســت .و ملــک فــوق پــس از ارجــاع بــه کارشناســان رســمی دادگســتری ارزیابــی کــه در
گــزارش کارشناســی تشــریح گردیــده اســت .احترامـاً عطــف بــه قــرار کارشناســی از ســوی
آن مرجــع محتــرم بــه شــماره  1398052291160000200مــورخ  1398/3/1در خصــوص
پرونــده اجرایــی کالســه  8500004لــه بانــک ملــت علیــه شــرکت پــی وی ســی ایــران بــه
اینجانــب در معیــت معرفــی موقعیــت ملــک از ســوی نماینــدگان طرفیــن از محــل وقــوع
ملــک بازدیــد و ضمــن مطالعــه پرونــده و بررســی هــای صــورت گرفتــه و ابــراز تصویــر
مداغــرک ارائــه شــده ،گــزارش کارشناســی بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد :آدرس و
وضعیــت ثبتــی پــالک :پــالک مــورد ارزیابــی واقــع در مهــدی شــهر بلــوار کارگــر شــرکت
پــی وی ســی ایــران بــه پــالک ثبتــی  294فرعــی از  2849اصلــی بخــش ســه مهــدی شــهر
بــه شــماره ثبــت  8491صفحــه  283دفتــر جلــد  54مــی باشــد .وضعیــت عرصــه و کاربــری
پــالک :عرصــه کارخانــه بــه مســاحت  123000متــر مربــع بــا کاربــری صنعتــی بــا حــدود
اربعــه شــماال بــه طــول  470متــر دیواریســت بــه جــاده آســفالته (بلــوار) شــرقا بــه طــول
 261.50متــر بــه باقیمانــده اراضــی ملــی از قطعــه ســوم تفکیکــی جنوبـاً بــه طــول  470متــر و
غربــا بــه طــول  261.50متــر بــه قطعــه اول تفکیکــی انتقالــی از دولــت جمهــوری اســالمی بــه
نمایندگــی از ســازمان جنــگل هــا و مراتــع کشــور بــه موجــب ســند قطعــی شــماره 33601
مــورخ  1378/12/19و دفترخانــه  7مهــدی شــهر بــه نــام شــرکت پــی وی ســی صــادر شــده
اســت .ســاختمان هــای تولیــد و ابنیــه احداثــی :ســالن تولیــد  :Aمســاحت ســالن تولیــد A
در حــدود  5383/80متــر مربــع مــی باشــد بــا اســکلت ســوله ای شــامل ســه ســوله متصــل
بــه هــم و ســه دهانــه و هــر دهانــه حــدود  17/5متــر و شــامل  12قــاب فلــزی و دهانــه بچــه
ســوله حــدود  4/5متــر مــی باشــد .ارتفــاع ســوله تــا راس در حــدود  70/6متــر بچــه ســوله
هــای شــرقی و غربــی  4/5متــر مــی باشــد .کــف ســوله بتــن و ســقف ورق ســبک موجــدار
گالوانیــزه و ســطح زیــر آن پشــم شیشــه و تــوری مرغــی مــی باشــد .نمــای بیرونــی ســوله
ســیمانکاری شــده مــی باشــد )1-1 .در قســمت ورودی شــمالی ســوله کــه ورودی بخــش
اداری مــی باشــد دارای یــک ســایبان بــه مســاحت  32متــر مربــع از جنــس ورق پــی وی ســی
کــه بــر روی اســکلت فلــزی از قوطــی نصــب شــده اســت )2-1 .قســمت اداری در قســمت
شــمالی ســوله تولیــد  Aبــه عمــق  9متــر بــه صــورت دو طبقــه بــه مســاحت حــدود  580متــر
مربــع مــی باشــد کــه در قســمت ورودی اداری کــف پوشــش ســرامیک و بدنــه از جنــس

مطابق انتظار پیش نرفت .محصول آکادمی چلسی به فوالم ،بولتون،
دیژون ،ویتسه ،التزیو و رایو وایکانو قرض داده شد اما نتوانست در کار
خود به ثبات برسد .سپس به سویا و هبی چین رفت .در ادامه راهی
دپورتیوو الکرونیا و دوباره رایو وایکانو شد و اکنون هم بازی سامان
قدوس در آمیان است.
میرالم پیانیچ :شرایط برای این هافبک بوسنیایی دقیقا طبق
برنامه پیش رفت و او هر سال ،بهتر و کامل تر از سال گذشته شد.
پیانیچ پس از مطرح شدن در المپیک لیون ،توسط والتر ساباتینی به
رم رفت و در آنجا خوش درخشید .سپس راهی یوونتوس شد و اکنون
کلیدی ترین هافبک بیانکونری است.
هامس رودریگز :ستاره تیم ملی کلمبیا در جام جهانی 2014
درخشان ظاهر شد تا از موناکو راهی رئال مادرید شود .پس از دو سال
بازی در بایرن مونیخ به رئال مادرید بازگشت اما با قاطعیت می توان
گفت چند سالی است که نه تنها روند پیشرفت او متوقف شده بلکه
دچار افت هم شده است.
لیل رودی گارسیا در لیگ1
ادن هازارد :او یکی از ارکان قهرمانی ِ
فرانسه بود .پس از قهرمانی با لیل به چلسی پیوست و به یکی از
بهترین بازیکنان جهان در جمع آبی های لندن تبدیل شد .او سال ها
در چلسی به عناوین مختلف فردی و تیمی رسید و حاال عضو رئال
مادرید است .البته مصدومیت ها فعال مانع درخشش ستاره بلژیکی
در تیم زیدان شده است.
فدریکو ماکدا :شاید بتوان گفت او یکی از ناکام ترین
استعدادهای کشف شده توسط سر الکس فرگوسن است .این مهاجم
ایتالیایی در یونایتد بر سر زبان ها افتاد اما هرگز نتوانست انتظارات
را برآورده کند .سمپدوریا ،کوئینز پارک رنجرز ،اشتوتگارت ،دانکستر
یونایتد ،بیرمنگام ،کاردیف سیتی ،ناتینگهام فارست ،نوارا و اکنون

دیــوار پــوش پــی وی ســی و راه پلــه دسترســی بــه طبقــه دوم بــا نــرده فلــزی فرفــورژه و بدنــه
راه پلــه از ورق پــی وی ســی مــی باشــد در ضمــن جنــس پلــه هــا نیــز از ســنگ تراورتــن مــی
باشــد .در قســمت طبقــه همکــف شــامل  4اتــاق اداری و آبدارخانــه و ســه چشــمه ســرویس
بهداشــتی مــی باشــد و کــف ســرویس هــای بهداشــتی موزائیــک و بدنــه کاشــی کاری شــده
و اتــاق هــای اداری کــف موزائیــک فــرش و بدنــه دیــوار پوششــی از جنــس ورق پــی وی
ســی مــی باشــد .طبقــه اول شــامل ســه اتــاق اداری و دو چشــمه ســرویس بهداشــتی همــراه
روشــوئی و در انتهــای راهــرو ســالن کنفرانــس مــی باشــد .کــف راهــرو طبقــه اول ســرامیک
و بدنــه دیــوار از جنــس پــی وی ســی و اتــاق کــف موزائیــک و بدنــه دیــوار پــوش شــده مــی
باشــد .اتــاق کنفرانــس کــف ســرامیک فــرش و بدنــه دیوارپــوش از حنــس ورق پــی وی ســی
مــی باشــد کــه در داخــل اتــاق کنفرانــس یــک اتــاق بــه ابعــاد حــدود  6*3/25متــر کــه دارای
ســرویس بهداشــتی نیــز مــی باشــد )3-1 .در قســمت جنــوب اداری ســوله محــل ســالن درب
و پنجــره بــوده اســت کــه طــول ان بــه صــورت  4قــاب فلــزی بــا مشــخصات کلــی ســوله
ســالن  Aوجــود دارد .قســمتی از ســوله بــا پرتیشــن از بخــش کانکــس جداســازی شــده
همچنیــن دفتــر بخــش درب و پنجــره ســازی بــا کف ســرامیک مــی باشــد راه دسترســی آن از
قســمت ســالن پنجــره ســازی مــی باشــد و همچنیــن در ایــن قســمت ســرویس هــای بهداشــتی
و روشــوئی بــا کــف موزائیــک و تــا ارتفــاع دو متــر کاشــی کاری شــده کــه همگــی در
قســمت زیریــن اداری احــداث گردیــده اســت .رختکــن بــا فــرش کــف موزائیــک و
ناهارخــوری بــا فــرش کــف ســرامیک و دیــوار و ســقف از جنــس پــی وی ســی مــی باشــد.
انبــار کارخانــه نیــز در ایــن قســمت وجــود دارد کــه مســاحت  72متــر مربــع مــی باشــد)4-1 .
بخــش کانکــس ســازی در جنــوب ســالن تولیــد واقــع گردیــده اســت و شــامل  6قــاب فلــزی
بــا مشــخصات کلــی ســالن تولیــد  Aمــی باشــد )2 .ســالن تولیــد  :Bســالن تولیــد  Bبــا اســکلت
ســوله ای کــه مســاحت کلــی آن  9251/10متــر مربــع و ســکوهای اطــراف آن  1080متــر
مربــع مــی باشــد کــه شــامل ســوله تولیــد لولــه و پروفیــل و انبــار کانکــس و تعمیــرگاه و انبــار
قالــب در آن قــرار دارد کــه مشــخصات آن بــه شــرح ذیــل مــی باشــد )1-2 .ســوله تلویــد بــه
صــورت چهــار ســوله بــه هــم پیوســته و متصــل بــه هــم شــامل  10قــاب فلــزی ســوله دو طرفــه
بــه ترتیــب دارای دهانــه هــای  35/5متــر و  18/5متــر بــوده و ارتفــاع ســوله غربــی تــا راس
حــدود  9متــر و ســایز ســوله هــا حــدود  8متــر مــی باشــد و قســمت هایــی از ســالن ارتفــاع
ســوله تــا راس حــدود  13/10متــر مــی باشــد .کــف ســوله هــا بتنــی و ســقف ورق گالوانیــزه
موجــدار بــه همــراه پوشــش تــوری مرغــی و پشــم شیشــه در زیــر آن مــی باشــد .بدنــه ســوله
هــا ســیمانکاری شــده بــا ســیمان ســفید مــی باشــد )2-2 .در قســمتی از ســوله هــا نیــم طبقــه
احــداث شــده کــه در قســمت تحتانــی اتــاق هــای آزمایشــگاه کنتــرل و در قســمت فوقانــی بــا
ســه اتــاق اداری و اتــاق کنتــرل بــوده و ســرویس و روشــوئی وجــود دارد .کــف بدنــه
ســرامیک مــی باشــد .مســاحت دو طبقــه  494متــر مربــع مــی باشــد )3-2 .در شــمال ســوله
قســمت هایــی بــه عنــوان موتورخانــه و ایســتگاه هــای تاسیســات مکانیکــی ،پســت بــرق ،انبــار
و میکســر ،اتــاق هــای کار قــرار دارد کــه مســاحت ایــن قســمت هــا مجموعـاً  1550/45متــر
مربــع مــی باشــد اســکلت ایــن قســمت فلــزی بــا ســقف خرپــای فلــزی و طــاق ضربــی آجــری
مــی باشــد .ارتفــاع از کــف تــا زیــر ســقف حــدود  5متــر و ابعــاد ایــن قســمت  18/5*15متــر
مــی باشــد .در قســمت غربــی اســتخر ذخیــره آب بــه ابعــاد  11/6*7/85متــر بــا بدنــه بتنــی
احــداث گردیــده اســت )4-2 .در غــرب ســالن تولیــد  Bدو عــدد بچــه ســوله بــه طــول  18متــر
و ارتفــاع حــدود ( 4/90در بلندتریــن قســمت) بــا کــف بتنــی و ســقف ورق گالوانیــزه
موجــدار بــا عایــق پشــم یشــه تــوری مرغــی وجــود دارد -3 .ســالن  :Cســالن  Cبــا اســکلت
ســوله ایــی و مســاحت کلــی آن  3865/5متــر مربــع و ســکوهای اطــراف آن  780متــر مربــع
مــی باشــد کــه شــامل  13قــاب فلــزی ســوله دو طرفــه و بچــه ســوله بــا دهانــه  35/5متــر و
ارتفــاع تــا رأس ســوله حــدود  7متــر مــی باشــد کــه در قســمت شــمال و جنــوب آن از هــر
طــرف یــک دهانــه از ســوله ســقف و فاقــد دیــوار پیرامونــی مــی باشــد .در غــرب ســالن تولیــد
 Cدو بچــه ســوله بــا عــرض  9متــر و طــول  18و 12متــر و ارتفــاع حداکثــر  3/60متــر احــداث
کــه کــف آنهــا بتنــی و ســقف ورق گالوانیــزه موجــدار فلــزی مــی باشــد )4 .ایســتگاه گاز
طبیعــی :در بخــش شــمالی کارخانــه بــه ابعــاد  5/5*4/70کــه قســمتی بــا دیــوار ســنگی بــه
ارتفــاع  2متــر و قســمتی دیــوار بتنــی بــا ارتفــاع  65ســانتیمتر ،بــا فنــس بــه ارتفــاع بیــش از 2
متــر محصــور شــده و دارای ســقف شــیروانی مــی باشــد )5 .ســاختمانی باغبانــی :مســاحت آن
 110متــر مربــع بــا دیــوار آجــر ســفال و ســقف تیراهــن و طــاق ضربــی و کــف ســرامیک و
نمــا آجــر ســفال مــی باشــد )6 .ایســتگاه گاز مایــع در ضلــع جنوبــی ســوله  Aبــه مســاحت 176
متــر مربــع کــه کــف آن شــن ریــزی و بــا فنــس بــه ارتفــاع  2/30متــر محصــور مــی باشــد)7 .
اتــاق و نتیالتــور :در شــمال غربــی ســوله  Bقــرار دارد بدنــه بــا قــاب فلــزی و ورق بــه ابعــاد
 5/80*5/85متــر و ارتفــاع آن در حــدود  2/80متــر مــی باشــد )8 .دیــوار کشــی و محوطــه
ســازی :کارخانــه در اضــالع شــمال و شــرق دیوارکشــی و محصــور اســت و در جنــوب و
غــرب بــه قطعــه دیگــری از همیــن کارخانــه متصــل اســت کــه دیوارکشــی در آن صــورت
نگرفتــه اســت .ضلــع شــمالی دارای دیوارکشــی بــا ســنگ الشــه و بــا ارتفــاع متوســط حــدود
 2/5متــر بــا درپــوش بتنــی و نــرده کشــی و فنــس کشــی بــوده و در ضلــع شــرقی نیــز دیــوار
کشــی بــا ســنگ الشــه و ارتفــاع حــدود  1/30متــر بــا درپــوش بتنــی و بــر روی ســنگ الشــه

پاناتینایکوس ،تیم های بعدی ماکدا بودند.
ماریو گوتسه :ستاره ژرمن ها در جام جهانی  2014و زننده
گل پیروزی بخش تیم لوو در فینال ،اکنون به مهره ای سوخته در
دورتموند تبدیل شده است .انتقال او به بایرن مونیخ ،انتخاب درستی
نبود و حتی با بازگشت به دورتموند نیز نتوانست به آن بازیکن سابق
تبدیل شود.
فیلیپه کوتینیو :دیگر بازیکن اینتر در لیست نامزدهای پسر
طالیی  .2010کوتینیو خیلی زود نراتزوری را به مقصد لیورپول ترک
کرد و ستاره قرمزهای آنفیلد شد .از اصرار کوتینیو به ترک لیورپول
و انتقال به بارسلونا ،اگرچه این تیم انگلیسی اصال ضرر نکرد اما خو ِد
او به بازیکنی نیمکت نشین در تیم والورده تبدیل شد .از کوتینیو به
عنوان یکی از ناموفق ترین خریدهای چند سال اخیر بارسلونا یاد می
شود .این ستاره برزیلی با بایرن مونیخ امیدوار است به فرم فوق العاده
خود در لیورپول برگردد.

نــرده و فنــس کشــی بــه ارتفــاع حــدود  1/20متــر نصــب و بــر روی ســتونها از نبشــی  6و ســیم
خــاردار مــی باشــد .ضمنـاً ضلــع شــمالی ســوله هــای تولیــد و باالدســت بلــوار دیــوار چینــی بــا
ســنگ الشــه و بندکشــی شــده کــه طــول تقریبــی آن  380متــر و ارتفــاع حــدود  1/30متــر
مــی باشــد .در بخــش شــمالی ســوله هــا قســمتی از محوطــه کــه قب ـ ً
ال بــه عنــوان نمازخانــه
مــورد بهــره بــرداری بــوده اســت بــه مســاحت حــدود  350متــر مربــع بتــن ریــزی کــه بــه
عنــوان دپــوی مخــازن گازوئیــل در نظــر گرفتــه شــده بــه ســطحی بــه ابعــاد حــدود 12*21
متــر زیرســازی شــده بــا ســنگ الشــه و شــن ریــزی و بتــن ریــزی شــده اســت و دارای پلــه
هــای ورودی بــا ســنگ الشــه مــی باشــد .کارخانــه دارای خیابــان هــای داخلــی و جــدول
کاری و زیرســازی و آســفالت و اطــراف ســوله هــا نیــز پیــاده رو ســازی شــده و دارای
درختــکاری مــی باشــد )9 .در محــدوده پــالک ثبتــی مــورد ارزیابــی کانالهــا و فونداســیونهای
تاسیســاتی بــه شــرح ذیــل موجــود مــی باشــد - :کانــال روبــاز در ضلــع شــرق ســوله  Cبــه
طــول  130متــر و عــرض و ارتفــاع  80*65ســانتیمتر بــا دیــوار ســنگی – کانــال ادم رو اطــراف
ســوله  Bبــه عــرض حــدود  80تــا  100ســانتیمتر و ارتفــاع حــدود  1/30متــر بــه طــول 231
متــر بــا دیــوار آجــری – کانــال انتقــال ســوخت بــه عــرض و ارتفــاع حــدود 1/30*80
ســانتیمتر بــا دیــوار آجــری – فونداســیونهای دیــگ بخــار و پمپهــای تاسیســات و دالهــای بتنــی
– فونداســیون  4عــدد منبــع هوایــی بــا پایــه بتنــی و ســتونهای فلــزی  )10ســاخت ویالئــی:
بصــورت ســاختمان پیــش ســاخته بــا اســکلت فلــزی دارای دو طبقــه بــه مســاحت هــای 86
متــر کــه در همکــف و طبقــه اول  51/5متــر مربــع و یــک تــراس و بهــار خــواب بــه
مســاحت 15متــر مربــع مــی باشــد کــه در روز بازدیــد بنــا بــه اظهــارات نماینــده بدهــکار
(شــرکت پــی وی ســی) در حــال بــاز کــردن و انتقــال آن بــه خــارج شــرکت بــوده لــذا در
ارزیابــی لحــاظ نگردیــده اســت )11 .در روز بازدیــد کارخانــه غیرفعــال مشــاهده گردیــد.
نتیجــه کارشناســی :بــا عنایــت بــه شــرح مــوارد فــوق الذکــر و بازدیــد میدانــی و بررســیها و
مشــاهدات صــورت گرفتــه و مــدارک موجــود در پرونــده و تحقیقــات محلــی و بــا در نظــر
گرفتــن موقعیــت زمانــی و مکانــی و مســاحت کاربــری صنعتــی و مشــخصات فنــی ســالنهای
تولیــد و جنــس و نــوع مصالــح مصرفــی و عمــر و قدمــت بنــا بــدون لحــاظ بدهیهــای احتمالــی
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ارگانهــا و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی و برنــد کارخانــه
و  ...و عــرف حاکــم ششــدانگ کارخانــه مــورد ارزیابــی شــامل عرصــه و اعیان و مســتحدثات
و متعلقــات وفــق تشــریح وضعیــت بــدون احتســاب انشــعابات و اشــجار و فضــای ســبز چــاه و
حــق آب و تجهیــزات و ماشــین آالت صنعتــی کــه تاریــخ تقدیــم و ابــراز نظریــه کارشناســی
جهــت قیمــت پایــه مزایــده بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد :مســاحت (متــر مربــع) بهــای
واحــد (ریــال) بهــا کل (ریــال) مالحظــات :عرصــه کارخانــه ـ  123000متــر مربــع ـ بهــای
واحــد  570.000ریــال ـ بهــای کل  70.110.000.000ریــال ســوله  B ، Aو  C – 18501/1متــر
مربــع ت بهــای واحــد  4.500.000ریــال ـ بهــای کل  83.254.950.000ریــال ســایبان ورودی
اداری –  32متــر مربــع ـ بهــای واحــد  300.000ریــال ـ بهــای کل  96.000.000ریــال اداری
–  260متــر مربــع ـ بهــای واحــد  4.000.000ریــال ـ بهــای کل  1.040.000.000ریــال نیــم
طبقــه آزمایشــگاه  247متــر مربــع ـ بهــای واحــد  4.000.000ریــال ـ بهــای کل 988.000.000
ریــال ســاختمان باغبانــی –  100متــر مربــع ـ بهــای واحــد  2.700.000ریــال ـ بهــای کل
 297.000.000ریــال ایســتگاه گاز طبیعــی ـ  25/85متــر مربــع ـ بهــای واحــد 2.000.000
ریــال ـ بهــای کل  51.700.000ریــال اتاقــک فــن و نتیالتــور دیوارکشــی محوطــه ســازی و
دیــوار ســنگی محوطــه و پــی هــای تاسیســاتی ـ بهــای کل  13.845.550.000ریــال جمــع کل
 170.000.000.000ریــال جمــع کل ارزیابــی 170.000.000.000 :ریــال (یکصــد و هفتــاد
میلیــارد ریــال تمــام) نظریــه کارشناســی قســمت فضــای ســبز کارخانــه :در بخشــهای فضــای
ســبز ســازی شــده جهــت فضــای ســبز بــا مســاحت تقریبــی  27000متــر مربــع انــواع درختــان
غیــر مثمــر کاج و ســرو در رقمهــای مختلــف و گیاهــان پوششــی فضــای ســبز مشــاهده میشــود
کــه در ســنین مختلــف کشــت اولیــه و واکاریهــای انجــام شــده بــا فواصــل کشــت متفــاوت و
گاه انبــوی وجــود دارد کــه ارزیابــی بــر مبنــای فواصــل کشــت ،تراکــم ســن و نــوع پوشــش
فضــای ســبز بافــت و ســاختمان خــاک ،شــرایط احــداث و نگهــداری فضــای ســبز بــا وجــود
چنــد رقــم کاج و ســرو (در ســنین مختلــف)  1867اصلــه بــه مبلــغ میانگیــن هــر اصلــه
 1.800.000ریــال جمعـاً بــه مبلــغ  3.360.600.000ریــال و درختــان مثمــر در ســنین مختلــف
 146اصلــه بــه مبلــغ میانگیــن هــر اصلــه  1.500.000ریــال جمعــاً بــه مبلــغ 219.000.000
ریــال و درختــان اقاقیــا ،ســپیدار ،نــارون ،چنــار عرعــر در ســنین مختلــف  106اصلــه بــه مبلــغ
میانگیــن هــر اصلــه  1.800.000ریــال جمعـاً بــه مبلــغ  190.800.000ریــال و تــوت ،مجنــون،
ارغــوان ،خرزهــره و  ...در ســنین مختلــف  161اصلــه بــه مبلــغ میانگیــن هــر اصلــه 1.200.000
ریــال جمعــاً بــه مبلــغ  193.200.000ریــال و انــواع گلهــای زینتــی یــاس ،رز ،شمشــاد،
محمــدی ،تــرون در ســنین مختلــف 264اصلــه بــه مبلــغ میانگیــن هــر اصلــه  800.000ریــال
جمعـاً بــه مبلــغ  211.200.000ریــال و ســازه گلخانــه حــدود  60متــر بــه ازای هــر متــر مربــع
 1.000.000ریــال جمع ـاً بــه مبلــغ  60.000.000ریــال و بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق الذکــر
ضمــن رعایــت کلیــه عوامــل موثــر در احــداث و نگهــداری صرف ـاً جهــت فضــای ســبز در
پــالک ثبتــی ( 2849/294دویســت و نــود و چهــار فرعــی از دو هــزار و هشــتصد و چهــل و
نه اصلی) واقع در بخش سه جمعاً به مبلغ ( 4.234.800.000چهار میلیارد و دویست

منچستر بدون راشفورد ،بدون امید

اینکه لیورپول توانست منچستریونایتد – این
منچستریونایتد فعلی – را در خانه با نتیجه دو بر
صفر ببرد اص ً
ال غافلگیرکننده نبود .ممکن بود یک
سناریو رقم بخورد؛ اینکه یونایتد در آنفیلد اتوبوس
را پارک کند ،امیدوار باشد که لیورپول از فاصله
بسیار زیادی که در صدر جدول ایجاد کرده و رکورد
 ۶۱امتیاز از  ۶۳امتیاز ممکن،اشباع شده باشد و
سپس در ضدحمله به این تیم ضربه بزند اما این
سناریو با مصدومیت مارکوس راشفورد از بین رفت.
اینکه او از ناحیه کمر مصدوم بود و پس از
بازی مقابل ولوز مصدومیت او تشدید شد ،باعث
میشود انگشت اتهام به سمت افراد خاصی نشانه
برود .آیا این تقصیر اوله گونار سولشر بود که او را
در حالی مقابل ولوز برای دقایقی به زمین فرستاد
که میتوانست این کار را نکند؟ چرا پزشکان باشگاه
این اجازه را به او دادند؟ البته درباره مصدومیتها
باید به خود یادآوری کنیم که ما پزشک نیستیم
(البته اکثر ما) و ما کمر راشفورد را معاینه نکردهایم.
در هر حال ،پزشکی علم محض نیست و به همین
دلیل است که گاهی نظر پزشکان تغییر میکند اما
اگر راشفورد در طول سال با مصدومیت بازی کرده
باشد ،باید امیدوار بود که سولشر از این موضوع خبر
داشته و او و راشفورد حاضر بودهاند که این ریسک
را بپذیرند اما واقعاً ربطی ندارد که او مقابل ولوز
بازی کرده باشد یا نه .اگر او در آن مسابقه به میدان
نمیرفت و سپس مقابل لیورپول بازی میکرد و
در  ۱۵دقیقه نخست بازی مصدوم میشد ،نتیجه
همان میشد .غیبت راشفورد که دستکم تا آوریل
(فروردین) ادامه خواهد داشت ،بیتردید ضربه
سختی به یونایتد وارد میکند و باعث میشود که
فشار بر روی خط حمله کمشمار یونایتد بیشتر
هم شود .آشکار است که منیونایتد احتیاج به
مهاجم جدیدی دارد ،حتی اگر آن مهاجم تنها در
کوتاهمدت مشکل را حل کند .خریدن یا نخریدن
این مهاجم میتواند منجر به صعود یا عدم صعود
به لیگ قهرمانان شود .اگر یونایتد به لیگ قهرمانان
نرسد ،حدود  ۹۰میلیون یورو درآمد از یوفا را از
دست میدهد و درآمدهای باشگاه از قراردادهای
تجاری هم کمتر خواهد شد .لیورپول در این بازی
یونایتد را به زیر سیطره خود درآورده بود .اگر آنها در
یکسوم هجومیشان خونسردی بیشتری داشتند،
اگر داوید دخئا یک روز معمولی خود را داشت و
اگر سادیو مانه افت نکرده بود ،لیورپول میتوانست
پنج ،شش گل بزند .در واقع ،این هولناک است که
لیورپول با وجود نمایشهای یکنواخت و بیتنوع
اخیرش میتواند تا این حد خطرناک ظاهر شود؛
آن هم در شرایطی که آنها میدانستند حتی بدون
تالش فراوان هم میتوانستند این بازی را ببرند.
مردان یورگن کلوپ فرمی داشتند که معموالً در
بهار دیده میشود ،یعنی در اوج لیگ قهرمانان.
آنها میتوانند تا اواسط ماه مارس (اواخر زمستان)
قهرمانی خود را قطعی کنند (آن هم در گودیسون
پارک که بسیار جالب خواهد بود) و باید دید که آیا
آنها در آن هنگام تمرکزشان را کام ً
ال بر روی فتح
دوباره لیگ قهرمانان میگذارند یا نه .جذابترین
قسمت ماجرا برای تماشاگران بیطرف ،این بود
که آلیسون چگونه کل زمین را دوید تا گل محمد
صالح را با او جشن بگیرد.آلیسون با ذهنی سریع،
توپ را برای صالح ارسال کرد و او هم در حالی
توپ را گرفت که هنوز در زمین خودی بود و به
این دلیل در موقعیت آفساید قرار نداشت .به این
ترتیب میتوان گفت که این تیم از نظر ذهنی
شرایط بینقصی دارد .همه اینها به دلیل حضور
کلوپ است.

و ســی و چهــار میلیــون و هشــتصد هــزار) ریــال ارزیابــی گردیــده اســت .نظریــه
کارشناســی قســمت بــرق و تاسیســات  -1تاسیســات برقــی شــامل :انشــعاب بــرق بــه
قــدرت قــراری دادی  5500کیلــووات بــه شــماره پرونــده  4398734مطابــق بــا فیــش بــرق
پیوســت در پرونــده بــا قــدرت تقلیــل یافتــه  4950کیلــووات بــه همــراه کابــل کشــی
تــا پســت بــرق (در صــورت دایــر بــودن انشــعاب و نداشــتن بدهــی) ـ تابلوهــای بــرق
فشــار متوســط و تجهیــزات داخــل آنهــا از قبیــل کلیدهــای دژنکتــور و کلیــد راه انــدازی
اصلــی و کابلهــای ارتباطــی بــه ســالنهای تولیــد و تابلوهــای محلــی (کابلهــای باقیمانــده)
بعــالوه هزینــه چاهــای ارت ـ بــرق رســانی و تامیــن روشــنایی ســالنهای تولیــد و روشــنایی
محوطــه کارخانــه بــه همــراه پایــه چراغهــا و کلیــه تجهیــزات مربوطــه ـ تابلوهــای محلــی
دیــواری داخــل ســالنها و دیگــر مکانهــا ـ دو ســلول تابلــوی بــرق داخــل ســالن درب و
پنجــره ســازی (مجهــز بــه کلیــد  LSمــدل  TS630Nو ســه عــدد کلیــد پیچــاز  250آمپــر
وســه عــدد  160آمپــر و  4عــدد کلیــد  LSمــدل  TD100Nدو ســلول تابلــوی بــرق بــه
همــراه تجهیــزات مربوطــه بــه همــراه تابلــوی بــرق دیــواری واقــع در موتورخانــه پمپــاژ
آب ـ سیســتم دوربینهــای مــدار بســته داخــل محوطــه و ســاختمانهای دیگــر بــه همــراه
کابــل کشــی مربوطــه جمعــاً بــه مبلــغ  23.300.000.000ریــال  -2تاسیســات آبرســانی
و سرمایشــی و گرمایشــی و تصفیــه آب شــامل :دو دســتگاه بــرج خنــک کــن روی
ســاختمان یکــی مــارک ( KLGآلمــان) بــا قــدرت  KW 5.5و دوفــن دمنــده بــا دو الکتــرو
موتــور منصــوب روی دســتگاه و دیگــری بــدون پــالک مشــخصات بــا دو فــن دمنــده بــه
همــراه دو الکتروموتــور منصــوب روی فنهــا منبــع آب هوایــی آبــی رنــگ در محوطــه
و سیســتم پمپــاژ آب در موتورخانــه شــامل  4دســتگاه الکتروپمــپ زمینــی ســانتریفیوژ،
دو دســتگاه پمــپ ســانتریفیوژ زمینــی بــدون موتــور ،یــک دســتگاه الکتروپمــپ زمینــی
ســانتریفیوژ روی ســکوی بتنــی دو عــدد مخــزن تصفیــه آب رزینــی از جنــس گالوانیــزه
بــه همــراه یــک عــدد مخــزن آب نمــک بــه همــراه الکتروگیربکــس همــزن منصــوب روی
آن ،لولــه کشــی موجــود در ســایزهای مختلــف از جنــس فــوالد بــه همــراه شــیرآالت
منصــوب جمعــاً :بــه مبلــغ  1.150.000.000ریــال  -3تاسیســات گاز رســانی شــامل
انشــعاب گاز طبیعــی بــه شــماره پرونــده  5553بــا ظرفیــت  400متــر مکعــب بــر ســاعت
بــه همــراه ایســتگاه انــدازه گیــری و رگوالتورهــای نزدیــک بــه ایســتگاه هــای مصــرف
و لولــه هــای انتقــال گاز بــه مصــرف کننــده هــا در ســایزهای مختلــف (اکثــر شــیرهای
منصــوب بــر لولــه هــای گاز در مســیر مصــرف کننــده هــاه بریــده شــده اســت) جمع ـاً:
بــه مبلــغ  1.600.000.000ریــال  -4تاسیســات و تجهیــزات انتقــال و ذخیــره مــواد اولیــه
تولیــد شــامل چهــار عــدد ســیلوی اســتوانه ای ایســتاده از جنــس اســتنلس اســتیل تجهیــزات
باقیمانــده از آســیاب مــواد و پمپهــای وکیــوم ـ پایپینــگ اســتنلس اســتیل در ســایزهای
مختلــف جمعــاً :بــه مبلــغ  2.000.000.000ریــال  -5تجهیــزات تامیــن هــوای فشــرده
شــامل در ایــر جذبــی داخــل موتورخانــه پمپــاژ و چنــد عــدد فیلتــر بیــن راهــی ـ تلــه آبگیــر
بــه همــراه پایپینــگ موجــود و شاســی فلــزی قرارگیــری مخزنهــای بــاد خــارج شــده و در
ایــر دو ســتون ســاخت شــرکت مهندســی پــاک بــاد بــه همــراه فیلترهــای بیــن راهــی داخــل
ســالن درب و پنجــره ســازی جمع ـاً بــه مبلــغ  250.000.000ریــال  -6کلیــه لولــه کشــی
هــا ،تکیــه گاههــای و ســاپورتهای موجــود در کانالهــای کلیــه ســالنها و محوطــه و پشــت
بامهــای و دیگــر مکانهــا جمعــاً :بــه مبلــغ  1.500.000.000ریــال کــه جمــع کل شــش
ردیــف بــه ارزش ( 29.800.000.000بیســت و نــه میلیــارد وهشــت صــد میلیون)ریــال
ارزیابــی گردیــده اســت .فلــذا بــا توجــه بــه گزارشــات کارشناســی مزایــده از مبلــغ پایــه
ارزیابــی ( 204.034.800.000دویســت و چهــار میلیــارد و ســی و چهــار میلیون و هشــتصد
هزار)ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد .ضمنـاً در روز
مزایــده نیــم عشــر اجرایــی و حــق مزایــده و ســایز هزینــه هــای مربوطــه طبــق مــاده 40آئیــن
نامــه اجــراء مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا نقــدا ً وصــول و همچنیــن بدهــی هــای مالیاتــی
و حــق انشــعاب آب و بــرق و کلیــه بدهــی هــای ملــک فــوق بــه دولــت کــه مشــخص
نبــوده و برعهــده برنــده مزایــده اســت .مزایــده در روز چهارشــنبه مــورخ 1398/11/23
از ســاعت  9الــی  12ظهــر در محــل اجــرای ثبــت مهدیشــهر بــه نشــانی :مهدیشــهر خیابــان
صاحــب الزمــان ،خیابــان ملــت ،اداره ثبــت و اســناد و امــالک شهرســتان مهدیشــهر ،شــعبه
اجــرا برگــزار مــی گــردد .فــروش نقــدی بــوده و خریــداران مــی تواننــد در وقــت مقــرر
در محــل حضــور یافتــه و در جلســه شــرکت نماینــد .در صورتــی کــه ملــک باالتــر از
مبلــغ منــدرج در آگهــی فروختــه شــود از خریــدار براســاس مبلــغ پیشــنهادی نســبت بــه
وصــول حــق مزایــده (مــازاد مبلــغ پایــه ارزیابــی) ،و ســایر هزینــه هــای مربوطــه قانونــی و
حقــوق دولتــی نقــدا ً اقــدام مــی گــردد و در صــورت عــدم شــرکت خریــداران ملــک بــه
بســتانکار واگــذار و هزینــه هــای قانونــی اخــذ و وصــول خواهــد شــد .ضمنـاً شــرکت در
جلســه بــرای عمــوم آزاد اســت و چنانچــه روز تعییــن شــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف
گــردد روز بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده در همــان ســاعت و مــکان تشــکیل خواهــد شــد.
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