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اخبارالمل
بین
جمالت تاریخی فرگوسن :در آفساید متولد شده

سر الکس فرگوسن ،اسطوره و سرمربی سابق منچستریونایتد  ۷۵ساله شد .این مربی پرافتخار در
دوران فوتبالی خود به عنوان سرمربی یونایتد جمالت ماندگاری را از خود بر جای گذاشت که در زیر
میخوانید.
* در تمجید از بابی رابسون :مطمئنم که مثل بابی رابسون نخواهم شد .من  ۷۰سال سن دارم و
هنوز به این خوبی نشدهام.
* درباره رقابت با لیورپول :میخواهم لیورپول را از تخت پادشاهی پایین بکشم و تا زمانی که این
کار را نکنم دست از تالش نخواهم کشید.
* فرگوسن خطاب به دنیس وایز مجری سابق شبکه چلسی :او آنقدر شلوغ کار است که میتواند
در یک اتاق خالی صف درست کند.
* بزرگترین دستاورد او :بزرگترین دستاورد من چیزی نیست که حاال به دست آمده باشد،
بزرگترین دستاورد من بودن در مقامی باالتر از لیورپول و کنار زدن آنها بود.
* درباره احتمال پیوستن به آلمان در سال  : ۲۰۰۶تو یک ترسو هستی .مگر من از شما میپرسم
چرا ریشهای شما قرمز است؟
* درباره ایتالیاییها قبل از بازی مقابل اینتر در سال  :۱۹۹۹اگر یک ایتالیایی به من بگوید در
بشقاب غذایت پاستا سرو کردهایم من زیر سسها را چک می کنم تا مطمئن شوم او دروغ نگفته است.
ایتالیاییها مخترع سر پوش گذاشتن روی کارها هستند.
* درباره مورینیو :الف زده است .من را پس از بازی رئیس و مرد بزرگ خطاب کرد و ما پس از بازی
رفت یک نوشیدنی با هم خوردیم اما این پذیرایی خیلی بهتر میشد اگر به من به جای آن نوشیدنی
آشغال ،یک نوشیدنی بهتر میداد.
* درباره حمایت هواداران یونایتد  :برای من یک افتخار و امتیاز بزرگ بود که چنین موقعیتی برای
اداره باشگاه داشته باشم و مربیگری منچستر ،زندگی من را ارزشمند کرد.
* درباره آفساید های اینزاگی :اینزاگی باید در آفساید به دنیا آمده باشد.
* درباره گری نویل :اگر یک اینچ بلندتر بود بهترین مدافع مرکزی انگلستان میشد .پدر او  ۶فیت
و  ۲اینچ است .باید کسی که برای آنها شیر میآورده را مالقات کنم.
* افراد دیوانه :هیچوقت نباید وقتتان را با افراد دیوانه سر کنید.
*درباره کریستیانو رونالدو :با او شرط بستم که نمیتواند  ۱۵گل را در این فصل بزند و حاال
میخواهم که شرط را عوض کنم ،من این حق را دارم چون سرمربی هستم .حاال میخواهم باهاش شرط
ببندم که نمیتواند  ۱۵۰گل بزند.
* درباره منچسترسیتی :آنها باشگاه کوچکی هستند با ذهنیتی محدود .تمام چیزی که آنها
دربارهاش صحبت میکنند منچستریونایتد است .آنها نمیتوانند این را از ذهن خود پاک کنند و با آن
کنار بیایند.
* درباره دیوید بکام :اتفاقی بود .اگر من  ۱۰۰میلیون بار دیگر هم این کار را بکنم کفش به بکام
نمیخورد .اگر واقعا اینقدر استعداد داشتم در فوتبال از آن استفاده میکردم.
* درباره آرسن ونگر :آنها میگویند او باهوش است .به  ۵زبان صحبت میکند .من یک بچه ۱۵
ساله از ساحل عاج را نشانتان میدهم که به  ۵زبان صحبت میکند.
* درباره قهرمانی در فینال لیگ قهرمانان :نمیتوانم باور کنم .نمیتوانم .فوتبال ،جهنم ،خون...

سیر تکاملی میلنر از اتحاد تا آنفیلد

مربی درجه یک
لیگ برتر تا به حال این همه
ِ
در یک فصل نداشته .یورگن کلوپ و پپ گواردیوال
رویارویی شان در
دوتا از این مربیان هستند که
ِ
آنفیلد میتواند جدال تاکتیکی فوقالعاده جذابی
پدید بیاورد .برایِ تماشایِ این بازی درست یک
نیمفصل صبر کردیم ،اما حاال میتوانیم انتظار یک
سال نو را داشته باشیم.
آتشبازیِ اساسی در ِ
شب ِ
ِ
سبک مختلف از
کلوپ و گواردیوال دو
فوتبال را در تیمهایشان میسازند .در واقع وقتی
مقابل هم
این دو مربی در آلمان فصل به فصل
ِ
تقابل
قرار میگرفتند (در مجموع هشت بازی) ،از
ِ
جدال
عنوان
بوروسیا دورتموند و بایرن مونیخ به
ِ
ِ
فوتبال مالکانه یاد میشد .البته
فوتبال انتقالی علیه
ِ
ِ
فوتبال دو مربی
این تعریف خیلی ساده است و
ِ
پیچیدگیهایِ بسیار بیشتری دارد :هم تیمهایِ
کلوپ میتوانند به اندازهیِ کافی و الزم پاس بدهند
انتقال سریع توپ از دفاع
و هم تیمهایِ پپ قدرت
ِ
به حمله را دارند.
اما در این میان یک تفاوتِ بنیادین وجود
دارد ،تفاوتی که در تمپویِ بازیشان نهفته است؛
جایی که پپ تیمش را به صبر و آرامش دعوت
میکند و کلوپ از بازیکنانش سرعت و فوریت
میخواهد.
مناسب
فوتبال کلوپ بیشتر
از این منظر
ِ
ِ
فوتبال انگلیسی و به خصوص
لیگ برتر است.
ِ
فوتبال لیگ برتر معموال بر مبنایِ بازیِ مستقیم
ِ
بوده نه بازیسازیِ با حوصله .تقریبا تمام تیمهایِ
تاریخ لیگ برتر ،منچستر یونایت ِد سر الکس
موفق
ِ
چلسی ژوزه مورینیو
آرسنال آرسن ونگر،
فرگوسن،
ِ
ِ
سیتی کلودیو رانیری ،همه رویکردی
و لستر
ِ
مستقیم ،انتقالی و ضدحملهای داشتهاند.
غیر از این چهار تیم تنها دو تیم دیگر بودهاند
فتح لیگ برتر شدهاند .بلکبرن ُر ِور ِز
که موفق به ِ

جدال انتقال علیه مالکیت

کنی دالگلیش یکی از این دو تیم دیگر بود،
فوتبال مستقیم با اتکایِ باال به
نمونهای دیگر از
ِ
ارسال از جناحین .در این میان فقط منچست ِر
سیتی روبرتو مانچینی بود که با فوتبال مالکانه و بر
ِ
فتح لیگ برتر
مبنایِ بازیسازیِ با حوصله موفق به ِ
تیم درستی را برایِ ورو ِد
شد .از این منظر گواردیوال ِ
به جزیره انتخاب کرده است.
خو ِد لیورپول هم در دههیِ هشتاد به
فوتبال با پاسهایِ زیاد معروف بود ،اما کمکم
ِ
در لیگ برتر بدل به تیمی واکنشیتر شد.
دوران
تیمهایِ امیدوارکنندهیِ لیورپول در این
ِ
ِ
تحت رهبریِ ژرار هولیه ،رافا بنیتز و
جدید،
برندان راجرز همه فوتبالی ضدحملهای و انتقالی
بازی میکردند .حتی راجرزی که در سوانزی
ایدههایِ تیکیتاکا را به بازیکنانش درس میداد،
فصل حضورش در لیورپول با فوتبالی
در دومین
ِ
قهرمانی لیگ پیش
قدمی
سریع و انتقالی تا یک
ِ
ِ
رفت.
بنابراین راهی که گواردیوال پیش گرفته
موج فوتبال انگلیسی است .در
خالفِ جهت
ِ
فوتبال کلوپ به شکل ذاتی
سویِ دیگر با اینکه
ِ
فوتبال بریتانیایی دارد ،اما
خوانش بیشتری با
ِ
ِ
مخصوص “گگنپرسینگ”اش بسیار منظمتر
نو ِع
ِ
و سیستماتیکتر از چیزی است که بیش از این
ابتدایی
اصول
در جزیره دیدهایم .با این حال
ِ
ِ

ملیسا ردی

«بازیکنی کامل ،کامال حرفه ای ،یک ماشین» .این ها اظهار نظر سرمربی آلمانی لیورپول بعد از
تساوی یک – یک مقابل تاتنهام در ماه اکتبر درباره جیمز میلنر است .در شرایطی که زلیکو بواچ ،پیتر
کراویتز و پپ لیندرز به کلوپ کمک می کنند که کوچکترین جزئیات را درباره هر بازیکن در اختیار
داشته باشد ،سرمربی آلمانی لیورپول با مشورت تیم آنالیزش میلنر را به پست دفاع چپ منتقل کرد و
انتخاب منطقی ای هم بود.
سرمربی قرمزها در توضیح گفت«:می دانستیم اگر میلی در این پست جواب دهد همه چیز عالی
می شود .برای ما سورپرایز بزرگی نبود ،نه به این دلیل که ما نخبه باشیم ،فقط به این دلیل که از قبل و
به خوبی او را می شناختیم و می دانستیم که می خواهد و می تواند در این پست بازی کند».
کلوپ درباره نظرش در کالیفورنیا با میلنر مشورت کرد ،زمانی که تیم برای آماده شدن و برپایی
اردو در پیش فصل  2016-17به امریکا سفر کرده بود .البته میلنر کامال متقاعد نشده بود و سواالت
زیادی در ذهنش داشت ،در نهایت البته این چالش را قبول کرد.
شنبه شب زمانی که میلنر در آنفیلد مقابل من سیتی به زمین برود ،باشگاهی که بیشتر دورانش را
در آن به عنوان هافبک بازی کرده ،هسته اصلی تیمش را تشکیل خواهد داد .این بازیکن  30ساله حتی
سابقه بازی در دفاع میانی را هم دارد و توانسته خودش را در تیم به سرمربی ثابت کند.
بیشترین لمس توپ در بازی مقابل واتفورد؟ میلنر .بیشترین پاس های تهاجمی در یک سوم حریف
مقابل اورتون؟ دوباره او .بیشترین تکل در بازی مقابل استوک؟ بله ،باز هم او .در رقابت های این فصل
در لیورپول او نه تنها عملکرد فوق العاده ای به نمایش گذاشته ،بلکه آمار و ارقامش هم بی نظیر است.
کلوپ گفته«:یادم می آید اولین بار که با میلی درباره بازی کردن احتمالی اش در پست دفاع چپ
صحبت کردم گفت چه فکری می کنی؟ او گفت ،اما من متعجب نشدم .گفتم این را فراموش کن ،بیشتر
از این که تصورش را هم بکنی صاحب توپ خواهی شد».
کلوپ درست می گفت .میلنر باعث شد حفظ توپ در لیورپول بهتر شود و موقعیت سازی و خلق
شانس گلزنی هم به لطف او زیاد شد .در دیدار مقابل استوک که قرمزها به برد  4بر یک رسیدند ،برای
مثال بازی ترکیبی او و الالنا بی نظیر بود .فقط آندروس تاونسند ( )99بیشتر از میلنر ( )95در لیگ برتر
ارسال توپ داشته است ،اما او توانسته تفکرات تهاجمی که در ذهن سرمربی آلمانی بوده را اجرا کند.
آگهی مزایده مال غیر منقول
بانــک پاســارگاد شــعبه اردبیــل باســتناد ســند رهنــی شــماره  92/6/24-21040تنظیمــی دفتــر اســناد
رســمی شــماره  38اردبیــل جهــت وصــول طلــب خــود علیــه شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و
عمــران اســتان اردبیــل (ســهامی عــام) ثبــت شــده تحــت شــماره  1984ثبــت شــرکتهای اردبیــل
مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه نمــوده کــه پــس از تشــکیل پرونــده اجرایــی بــه کالســه  9500067و
طبــق محتویــات پرونــده ،عملیــات اجرایــی پیگیــری امــالک مــورد وثیقــه عبارتنــد از:
 -1ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6883اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 3
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و
عرفیــه کــه در صفحــه 75دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل
ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالً دیواریســت مشــترک بطــول 3/31متــر بــه
واحــد خدماتــی قطعــه  4شــرقاً :در هشــت قســمت کــه قســمتهای دوم و چهــارم و هفتــم آن شــمالی
و قســمتهای ســوم و پنجــم و ششــم آن غربــی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  4/36متــر بــه
واحــد خدماتــی قطعــه  4دوم دیواریســت مشــترک بطــول  1/87متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 4
ســوم دیواریســت مشــترک بطــول  3/20متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  4چهــارم دیواریســت بطــول
 91ســانتیمتر بــه داکــت پنجــم دیواریســت بطــول  30ســانتیمتر بــه داکــت ششــم دیواریســت بطــول
 50ســانتیمتر بــه داکــت هفتــم دیواریســت بطــول  1/40متــر بــه داکــت هشــتم درب و دیــوار اســت
بطــول  7/12متــر بــه محوطــه مشــاعی .جنوبــا :در  4قســمت کــه قســمت ســوم آن شــرقی اســت اول
دیواریســت بطــول  3/40متــر بــه محوطــه مشــاعی دوم دیواریســت بطــول  79ســانتیمتر بــه داکــت
ســوم دیواریســت بطــول  1متــر بــه داکــت چهــارم دیواریســت بطــول  3/32متــر بــه محوطــه مشــاعی.
غربـاً دیــوار و پنجــره اســت بطــول  8/48متــر بــه فضــای معبــر مجــاور بــا مســاحت  94/66متــر مربــع .
 -2ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6884اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 4
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و
عرفیــه کــه در صفحــه  78دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل
ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالً  :دیواریســت مشــترک بطــول  7/49متــر
بــه واحــد خدماتــی قطعــه  ،5شــرقاً در هفــت قســمت کــه قســمت ششــم آن شــمالی و قســمتهای دوم
و چهــارم آن جنوبــی و قســمت ســوم آن غربــی اســت اول درب و دیواریســت بطــول  3/08متــر بــه
محوطــه مشــاعی دوم دیواریســت بطــول  1/40متــر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــول  0/66ســانتیمتر
بــه داکــت چهــارم دیواریســت بطــول  1/05متــر بــه داکــت پنجــم دیواریســت بطــول  1/87متــر بــه
داکــت ششــم دیواریســت بطــول  0/14ســانتیمتر بــه داکــت هفتــم دیواریســت مشــترک بطــول 3/20
متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  .3جنوبـاً  :دیواریســت مشــترک بطــول  1/87متــر بــه واحــد خدماتــی
قطعــه  3غربـاً  :در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن جنوبــی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول
 4/36متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  3دوم دیواریســت مشــترک بطــول  3/31متــر بــه واحــد خدماتــی
قطعــه  3ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  3/13متــر بــه فضــای معبــر مجــاور بــا مســاحت 30/62
متــر مربــع .
 -3ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6885اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 5
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و
عرفیــه کــه در صفحــه  81دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل
ثبــت وســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالً در پنــج قســمت کــه قســمت دوم آن
شــرقی  ،قســمت چهــارم آن غربــی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  5/04متــر بــه واحــد
خدماتــی قطعــه  6دوم دیواریســت بطــول  30ســانتیمتر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــول  1/10متــر
بــه داکــت چهــارم دیواریســت بطــول  61ســانتیمتر بــه داکــت پنجــم دیواریســت مشــترک بطــول 47
ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  .6شــرقاً  :در ســه قســمت اول دیواریســت بطــول  72ســانتیمتر
بــه واحــد خدماتــی قطعــه  6دوم دیواریســت بطــول  1/03متــر بــه محوطــه مشــاعی ســوم درب و
دیــوار اســت بطــول  5/73متــر بــه محوطــه مشــاعی .جنوبـاً دیواریســت مشــترک بطــول  7/49متــر بــه
واحــد خدماتــی قطعــه  . 4غرب ـاً دیــوار و پنجــره اســت بطــول  6/94متــر بــه فضــای معبــر مجــاور بــا
مســاحت  51/4متــر مربــع .
 -4ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6886اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 6
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و
عرفیــه کــه در صفحــه  84دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل
ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالً دیــوار بــه دیــوار اســت بطــول 8/11متــر
بــه فضــای ملــک مجــاور قطعــه  .2شــرقاً در دو قســمت اول دیواریســت مشــترک بطــول 2/38
متــر بــه پاســیو دوم دیواریســت مشــترک بطــول  5/76متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  . 7جنوبــاً:
در هشــت قســمت کــه قســمت پنجــم آن شــرقی و قســمتهای دوم و هفتــم آن غربــی اســت اول
درب و دیواریســت بطــول  1/28متــر بــه محوطــه مشــاعی دوم دیواریســت بطــول  72ســانتیمتر بــه
واحــد خدماتــی قطعــه  5ســوم دیواریســت مشــترک بطــول  47ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 5
چهــارم دیواریســت مشــترک بطــول  1/10متــر بــه داکــت پنجــم دیواریســت بطــول  30ســانتیمتر بــه
داکــت ششــم دیواریســت مشــترک بطــول  5/04متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  5هفتــم دیواریســت
مشــترک بطــول  3ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور هشــتم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  73ســانتیمتر
بــه فضــای معبــر مجــاور غربـاً  :در پنــج قســمت کــه قســمت چهــارم آن شــمالی اســت اول دیــوار و
پنجــره اســت بطــول  24ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور دوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول 2/61
متــر بــه فضــای معبــر مجــاور ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  24ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور
چهــارم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  73ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور پنجــم دیــوار و پنجــره
اســت بطــول  4/33متــر بــه فضــای معبــر مجــاور بــا مســاحت  65/95متــر مربــع.
 -5ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6887اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 7
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و

مایکل کاکس

کریستیانو رونالدو سال  ۲۰۱۶را با کسب  ۱۳جایزه به پایان
رساند .البته دیروز این عناوین به  ۱۴عدد رسید .فدراسیون جهانی
آمار و ارقام بازیکن پرتغالی را برترین مهاجم سال معرفی کرد .او
توانست به همراه پرتغال و رئال مادرید به ترتیب  ۱۳و  ۱۱گل در
رقابتهای بینالمللی به ثمر برساند .مهاجم رئال مادرید برای سومین
بار این جایزه را کسب کرد .او پیش از این در سال  ۲۰۱۳و ۲۰۱۴
به این عنوان رسید و توانست با رکورد روبرت لواندوفسکی برابر شود.
صحبتهای مهاجم پرتغالی دیروز در سایت باشگاه منتشر شد .او
گفت :سالی رویایی بود هم در رئال مادرید و هم در تیم ملی .سالی
فراموش نشدنی از لحاظ فردی و از لحاظ گروهی .خیلی خوشحالم.
امیدوارم سال  ۲۰۱۷نیز این چنین باشد و بتوانم عناوین زیادی
کسب کنم .البته خیلی سخت است رونالدو دوباره در سال  ۲۰۱۷این
لحظات درخشان تجربه کند .روزنامه روزنامه اکیپ رونالدو را بهترین
بازیکن سال اعالم کرد .آنتوان گریزمان دوم شد و لیونل مسی در جای
سوم ایستاد .یورو اسپورت از او به عنوان ستاره جهان در سال ۲۰۱۶
یاد کرد .سال به یاد مادنی بازیکن مادرید میتواند با دریافت جایزه
 The Bestدر  ۲۰۱۷تکمیل شود .این مراسم هفته آینده برگزار
خواهد شد .مهاجم پرتغالی در سال  ۲۰۱۶در  ۵۸بازی  ۵۵گل زد؛
 ۴۲گل در  ۴۵بازی برای مادرید و  ۱۳گل در  ۱۳بازی برای پرتغال).
او توانست لیگ قهرمانان اروپا ،یورو ،جام جهانی باشگاهها و سوپر جام
اسپانیا را فتح کند .در ادامه به  ۱۴جایزهای که رونالدو در این سال
کسب کرد اشاره میشود.
توپ طال :او توانست  ۷۴۵امتیاز یعنی دو برابر مسی ()۳۱۶

عرفیــه کــه در صفحــه  88دفتــر 236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل
ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالً دیــوار بــه دیــوار اســت بطــول  5/42متــر
بــه فضــای ملــک مجــاور قطعــه  .2شــرقاً در دو قســمت اول دیواریســت مشــترک بطــول  1/59متــر
بــه پاســیو دوم دیواریســت مشــترک بطــول  6/06متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  .8جنوبـاً  :در چهــار
قســمت کــه قســمت ســوم آن شــرقی اول دیواریســت بطــول  65ســانتیمتر بــه داکــت دوم دیواریســت
بطــول  10متــر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــول  60ســانتیمتر بــه داکــت چهــارم درب و دیواریســت
بطــول  6/79متــر بــه محوطــه مشــاعی ،غربـاً  :در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن شــمالی اســت اول
دیواریســت مشــترک بطــول  5/76متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  6دوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول
 2/12متــر بــه پاســیو ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  2/41متــر بــه پاســیو بــا مســاحت  56/27متــر
مربــع .
 -6ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6888اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 8
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متلقــات و منضمــات و شــرعیه کــه
در صفحــه  91دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل ثبــت و ســند
صادرگردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالً  :درســه قســمت  ،کــه قســمت دوم آن شــرقی اســت اول
دیــوار بــه دیــوار اســت بطــول  4/54متــر بــه فضــای ملــک مجــاور قطعــه  2دوم دیواریســت بطــول
 94ســانتیمتر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــول  2/66متــر بــه داکــت  .شــرقاً دیــوار و پنجــره اســت
بطــول  3/68متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی .جنوبـاً در پنــج قســمت کــه قســمتهای دوم و چهــارم آن
شــرقی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  3/97متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  9دوم دیواریســت
مشــترک بطــول  3/62متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  9ســوم دیواریســت مشــترک بطــول  2/93متــر بــه
واحــد خدماتــی قطعــه  9چهــارم درب و دیــوار اســت بطــول  10ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 9
پنجــم درب و یــوار اســت بطــول  1/70متــر بــه محوطــه مشــاعی .غربـاً در چهــار قســمت کــه قســمت
ســوم آن شــمالی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  60ســانتیمتر بــه داکــت دوم دیواریســت
مشــترک بطــول  6/06متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  7ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  1/39متــر
بــه بــه پاســیو چهــارم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  1/61متــر بــه پاســیو بــا مســاحت  51/65متــر مربــع .
 -7ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6889اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 9
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و
عرفیــه کــه در صفحــه  94دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل
ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالً  :دیواریســت مشــترک بطــول 3/97
متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  ،8شــرقاً دیــوار و پنجــره اســت بطــول  8/28متــر بــه فضــای حیــاط
مشــاعی .جنوبــاً  :در پنــج قســمت کــه قســمت دوم آن شــرقی و قســمت چهــارم آن غربــی اســت
اول دیواریســت بطــول  77ســانتیمتر بــه داکــت دوم دیواریســت بطــول  70ســانتیمتر بــه داکــت ســوم
دیواریســت مشــترک بطــول  3/46متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  10چهــارم دیواریســت مشــترک
بطــول  1/12متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  10پنجــم دیواریســت مشــترک بطــول  2/18متــر بــه واحــد
خدماتــی قطعــه  .10غرب ـاً در هشــت قســمت کــه قســمت هفتــم آن شــمالی و قســمتهای دوم و ســوم
و چهــارم آن جنوبــی اســت اول دیواریســت بطــول  73ســانتیمتر بــه داکــت دوم دیواریســت بطــول
 10ســانتیمتر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــول  10ســانتیمتر بــه داکــت چهــارم دیواریســت بطــول
 28متــر بــه داکــت پنجــم درب و دیواریســت بطــول  3/41متــر بــه محوطــه مشــاعی ششــم درب و
دیواریســت بطــول  10ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  8هفتــم دیواریســت مشــترک بطــول 2/93
متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  8هشــتم دیواریســت مشــترک بطــول  3/62متــر بــه واحــد خدماتــی
قطعــه  8بــا مســاحت  47/5متــر مربــع .
 -8ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6890اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 10
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و
عرفیــه کــه در صفحــه  97دفتــر 236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل
ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالً در نــه قســمت ،کــه قســمت ســوم و هفتــم
آن شــرقی قســمت پنجــم آن غربــی اســت اول دیواریســت قــوس بیرونــی بطــول  4/20متــر بــه محوطــه
مشــاعی دوم دیواریســت بطــول  3/63متــر بــه محوطــه مشــاعی ســوم دیواریســت بطــول  1/11متــر بــه
داکــت چهــارم دیواریســت بطــول  80ســانتیمتر بــه داکــت پنجــم دیواریســت بطــول  37ســانتیمتر بــه
داکــت ششــم دیواریســت مشــترک بطــول  2/18متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  9هفتــم دیواریســت
مشــترک بطــول  1/12متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  9هشــتم دیواریســت مشــترک بطــول  3/46متــر
بــه واحــد خدماتــی قطعــه  9نهــم دیواریســت بطــول  77ســانتیمتر بــه داکــت شــرقا دیــوار و پنجــره
اســت بطــول  2/97متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی جنوبــا در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن
غربــی ا ســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  7/32متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  11دوم دیــوار
و پنجــره ایســت بطــول  1/26متــر بــه پاســیو ســوم دیــوار و پنجــره ایســت بطــول  6/75متــر بــه
پاســیو .غربــا :درب و دیــوار اســت بطــول  1/40متــر محوطــه مشــاعی یــا مســاحت  47/53مترمربــع
-9ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره 5499/6891اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 11
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه
و عرفیــه کــه در صفحــه  100دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان
اردبیــل ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر شــماال دیواریســت مشــترک بطــول
 7/32متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  10شــرقا دیــوار و پنجــره ایســت بطــول  12/90متــر بــه فضــای
حیــاط مشــاعی جنوبــا دیواریســت مشــترک بــه طــول  4/35متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  12غربــا
در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن جنوبــی اســت اول دیواریســت بطــول  3/55متــر بــه محوطــه
مشــاعی دوم درب و دیواریســت بطــول  2/96متــر بــه محوطــه مشــاعی ســوم دیــوار و پنجــره
اســت بطــول 9/34متــر بــه پاســیو بــا مســاحت  83/85متــر مربــع .
-10ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6892اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 12
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه

ورزشی

این سبک ،سخت دویدن و جنگیدن و سریع و
مستقیم حمله کردن ،همچنان به شدت انگلیسی
فوتبال انگلیس که
باقی میماند .در واقع باید گفت
ِ
ِ
هویت خودش
بازیافتن
در سالهایِ اخیر به دنبال
ِ
ِ
سبک آلمانی
نزدیکی بیشتری به
بوده ،همیشه
ِ
ِ
سبک اسپانیایی.
حس کرده تا
تیم کلوپ در بازیِ امشب
پرس و ض ِد
ِ
پرس ِ
میتواند فوتبالی بسیار جذاب پدید بیاورد ،چون
ِ
سیتی گواردیوال ،با اصرار به بازیسازیِ
سبک بازیِ
ِ
عقب زمین ،حداقل در تئوری کامال مناسب
از
ِ
پرس باال و پر فشار میزند .سیتی
تیمی است که ِ
ِ
هویت جدیدش این
رسیدن به سبک و
در پروسهیِ
ِ
فصل با مشکالتِ زیادی مواجه شده ،به خصوص
جان استونز و کلودیو براوو ،دو خری ِد گواردیوال،
بارها توپ را در مناطق خطرناک از دست دادند و
افتادن تیمشان شدهاند.
باعث به دردسر
ِ
از این جهت شکی نیست که کلوپ بیشترین
تاکید را رویِ فشار آوردن رویِ خطِ
دفاعی سیتی
ِ
خواهد کرد ،رویکردی که در نوامب ِر  2015و در آن
درخشان  4-1در اتحاد به شدت جواب
پیروزیِ
ِ
داد .با اینکه این بازی
مقابل تیم به هم ریختهیِ
ِ
مانوئل پلگرینی بود ،اما رویکر ِد کلوپ در بازیِ
امشب هم مشابه خواهد بود.
در سویِ دیگر اما گواردیوال تا آن حدی هم که
به نظر میرسد اصولگرا نیست .یکی از بارزترین
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فوتبال پپ با استفاده از
و نادرترین نمونههایِ
ِ
مقابل دورتموند در اولین
درست
توپهایِ بلند
ِ
برخوردشان در بوندسلیگا ،در نوامب ِر  2013بود،
جایی که او از خاوی مارتینز ،که معموال پیش از آن
ِ
هافبک دفاعی به بازی
عنوان مدافع مرکزی ،یا
به
ِ
ِ
ِ
پشت سر
پست شمارهیِ ،10
گرفته میشد ،در
ماریو مانزوکیچ استفاده کرد .این طرح باعث شد
تا بایرن بتواند با استفاده از پاسهایِ بلند برایِ دو
بازیکن بلندقدت و قدرتمندش خطِ
پرس دورتموند
ِ
شاگردان
را دور بزند .پپ بدین ترتیب شو ِر اولیهیِ
ِ
کنترل بازی را در
کلوپ را خنثی کرد و وقتی
ِ
ِ
پست اصلیاش بازگرداند
دست گرفت مارتینز را به
ِ
بازیکنان
مثبت
و در نهایت در نیمهیِ دوم با تاثی ِر
ِ
ذخیرهاش  3-0به پیروزی رسید.
احتمال
پس اصال غیرمنطقی نیست اگر
ِ
استفاده از طرحی مشابه برایِ بازی امشب توسط
ِ
مصدومیت
پپ را هم در نظر بگیریم .با توجه به
ایلکای گوندوگان که بازیکنی ایدئال برایِ خارج
پرس باالی حریف بود ،سیتی شاید امشب
شدن از ِ
در آنفیلد مجبور به بازیِ بلند شود .در این نوع
نقش مارتینز را برایِ
بازی یایا توره میتواند همان ِ
ِ
ِ
محرومیت چهار
پشت آگوئرو که از
پپ بازی کند و
جلسهایش باز میگردد قرار بگیرد .توره هم قطعا
هوش تاکتیکی الزم برایِ تغیی ِر
به اندازهیِ مارتینز
ِ
پستش در
جریان بازی را دارد و وقتی شو ِر اولیهیِ
ِ
لیورپول مهار شد میتواند یک خط عقبتر بیاید
و به کوین دبروینه یا داوید سیلوا اجازه دهد تا به
عنوان یک شمارهیِ  10کالسیکتر انجام وظیفه
ِ
کنند.
حس وقو ِع
واقعیت بازی هرچه که باشد ،این ِ
امشب آنفیلد
جدال
قابل پیشبینی در
ِ
ِ
وقایعی غیر ِ
ِ
خالقیت باالیِ دو مربی دارد،
نشان از نبوغ و
ِ
سبک متفاوت ،اما با قدرتی مشابه در
مربیانی با دو
بردن بیشترین استفاده از
تغیی ِر رویکردشان برایِ
ِ
ِ
ضعیف حریفشان.

سال  ،2016سال رونالدو
کسب کند وچهارمین توپ طالیش را کسب کند .گریزمان با ۱۹۸
امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت .رونالدو به
بهترین بازیکن یوفا :در آگوست  ۲۰۱۶جایزه بهترین بازیکن یوفا
را با کسب  ۴۰رای به دست آورد و باالتر از گریزمان (هشت) و گرت
بیل (هفت) امتیازی قرار گرفت.
بهترین گلزن جهان :فدراسیون جهانی آمار و ارقام برای سومین
بار این جایزه را به رونالدو داد .او در کنار ستارگانی همچون تیری
هانری ،رود فان نیستلروی و رونالدو نازاریو قرار گرفت.
توپ طال جام جهانی باشگاهها :رونالدو در یوکوهاما باالتر از لوکا
مودریچ و شیباساکی برترین بازیکن انتخاب شد .رونالدو در فینال
برابر کاشیما تریک کرد.
بهترین بازیکن از نگاه اکیپ :روزنامه فرانسوی دالیل انتخاب
مهاجم پرتغالی را فتح لیگ قهرمانان و یورو عنوان کرد .همچنین او
را بازیکن تعیین کنندهای دانست.
بهترین ورزشکار اروپا :خبرگزاری لهستانی  PAPو  ۲۷رای
خبرگزاریهای اروپا او را به بهترین ورزشکار قاره معرفی کردند.
رونالدو در مجموع  ۲۰۴امتیاز کسب کرد و باالتر از اندی ماری ۱۸۰
امتیازی قرار گرفت.
ستاره جهان از نظر یورو اسپورت :رونالدو در این بخش رای
بیشتری نسبت به یوسین بولت ( سریعترین مرد جهان) و مایکل
فلپس (پرافتخارترین ورزشکار المپیک) کسب کرد.
جایزه بهترین بازیکن گلوب ساکر :مهاجم مادرید برای دومین بار
توانست این جایزه را به دست آورد .این جایزه را هر ساله کشور امارات

و عرفیــه کــه در صفحــه  103دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان
اردبیــل ثبــت و صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماال دیواریســت مشــترک بطــول 4/35
متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  11شــرقا :دیــوار و پنجــره اســت بطــول  12/32متــر بــه فضــای حیــاط
مشــاعی جنوبــا فاقــد حــد اســت غربــا :در هشــت قســمت کــه قســمتهای ســوم و هفتــم آن شــمالی
قســمت پنجــم آن جنوبــی اســت اول دیــوار بــه دیــوار اســت بطــول  6/67متــر بــه فضــای ملــک
مجــاور قطعــه  2تفکیکــی دوم دیــوار و پنجــره ایســت بطــول  2/13متــر بــه پاســیو ســوم دیواریســت
بطــول  40ســانتیمتر بــه داکــت چهــارم دیواریســت بطــول  2/06متــر بــه داکــت پنجــم دیواریســت
بطــول  1متــر بــه داکــت ششــم دیواریســت مشــترک بطــول  4/26متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه
 13هفتــم درب و دیواریســت بطــول  2/90متــر بــه محوطــه مشــاعی هشــتم دیواریســت بطــول 3/28
متــر بــه محوطــه مشــاعی بــا مســاحت  74/14مترمربــع
-11ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6893اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 13
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه
و عرفیــه کــه در صفحــه  106دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان
اردبیــل ثبــت و ســند صادرگردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر :شــماالدر ســه قســمت کــه قســمت دوم
آن غربــی اســت اول درب و دیــوار اســت بطــول  73ســانتیمتر بــه محوطــه مشــاعی دوم دیواریســت
بطــول  45ســانتیمتر بــه محوطــه مشــاعی ســوم درب و دیواریســت بطــول  6/02متــر بــه محوطــه
مشــاعی شــرقا در شــش قســمت کــه قســمت دوم آن جنوبــی قســمتهای پنجــم و ششــم آن غربــی
اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  4/26متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  12دوم دیواریســت
بطــول  5ســانتیمتر بــه داکــت ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  2/06متــر بــه داکــت چهــارم
دیــوار و پنجــره اســت بطــول  2/07متــر بــه پاســیو پنجــم دیــوار بــه دیــوار اســت بطــول  2/36متــر
بــه فضــای ملــک مجــاور قطعــه  2تفکیکــی ششــم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  1/82متــر بــه
پاســیو جنوبــا دیــوار و پنجــره اســت بطــول  3/52متــر بــه پاســیو غربــا در پنــج قســمت کــه قســمت
دوم آن جنوبــی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  2/80متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 14
دوم دیواریســت مشــترک بطــول  83ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  14ســوم دیواریســت
بطــول  18ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  14چهــارم دیواریســت مشــترک بطــول 1/34
متــر بــه داکــت پنجــم دیواریســت مشــترک بطــول  1/60متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  14بــا
مســاحت  44/74متــر مربــع
-12ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6894اصلــی مفــر وز از یــک فرعــی قطعــه 14
تفکیکــی طبقــه اول واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه
و عرفیــه کــه در صفحــه  109دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان
اردبیــل ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر شــماال :در چهــار قســمت ،کــه قســمت
ســوم آن غربــی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  6/75متــر بــه راه پلــه و آسانســور دوم
دیواریســت مشــترک بطــول  2/31متــر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــول  2/30متــر بــه داکــت
چهــارم درب و دیــوار اســت بطــول 1/89متــر بــه محوطــه مشــاعی شــرقا دیواریســت مشــترک
بطــول  1/60متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  13جنوبــا در هفــت قســمت کــه قســمتهای ســوم و
پنجــم آن شــمالی قســمتهای دوم وچهــارم و ششــم و هفتــم آن شــرقی اســت اول دیواریســت
بطــول  66ســانتیمتر بــه داکــت دوم دیواریســت بطــول  1/34متــر بــه داکــت ســوم دیواریســت
بطــول  66ســانتیمتر بــه داکــت چهــارم دیواریســت مشــترک بطــول  18ســانتیمتر بــه واحــد
خدماتــی قطعــه  13پنجــم دیواریســت مشــترک بطــول  83ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی  13ششــم
دیواریســت مشــترک بطــول  2/80متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  13هفتــم دیواریســت مشــترک
بطــول  1/51متــر بــه پاســیو غربــا درچهــار قســمت کــه قســمت ســوم آن جنوبــی اســت اول دیــوار
بــه دیــوار اســت بطــول  11/08متــر بــه فضــای ملــک مجــاور قطعــه  2تفکیکــی دوم دیــوار و پنجــره
اســت بطــول  3/94متــر بــه فضــای معبــر مجــاور ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  62ســانتیمتر بــه
فضــای معبــر مجــاور چهــارم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  20ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور
بــا مســاحت  54/31متــر مربــع .
-13ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6895اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 15
تفکیکــی طبقــه دوم واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه
و عرفیــه کــه در صفحــه  136دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان
اردبیــل ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حدوداربعــه زیر:شماال:دیواریســت مشــترک بطــول 3/31
متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  16شــرقا در هشــت قســمت کــه قســمتهای دوم و چهــارم و هفتــم
آن شــمالی قســمتهای ســوم و پنجــم و ششــم آن غربــی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول
 4/36متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  16دوم دیواریســت مشــترک طــول  1/87متــر بــه واحــد
خدماتــی قطعــه 16ســوم دیواریســت مشــترک بطــول  3/20متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 16
چهــارم دیواریســت بطــول  91ســانتیمتر بــه داکــت پنجــم دیواریســت بطــول  30ســانتیمتر بــه
داکــت ششــم دیواریســت بطــول  50ســانتیمتر بــه داکــت هفتــم دیواریســت بطــول  1/40متــر بــه
داکــت هشــتم درب و دیواریســت بطــول  7/12متــر بــه محوطــه مشــاعی جنوبــا در چهــار قســمت
کــه قســمت ســوم آن شــرقی اســت اول دیواریســت بطــول  3/40متــر بــه محوطــه مشــاعی دوم
دیواریســت بطــول  79ســانتیمتر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــول  1متــر بــه داکــت چهــارم
دیواریســت بطــول  3/32متــر بــه محوطــه مشــاعی غربــا دیــوار و پنجــره اســت بطــول  8/48متــر
بــه فضــای معبــر مجــاور بــا مســاحت  49/66متــر مربــع .
-14ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6896اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 16
تفکیکــی طبقــه دوم واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه
و عرفیــه کــه در صفحــه  139دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان
اردبیــل ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر شــماال دیواریســت مشــترک بطــول
 7/49متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  17شــرقا در هفــت قســمت کــه قســمت ششــم آن شــمالی

به بهترین بازیکن می دهد.
ورد ساکر :مجله بریتانیایی ورد ساکر برای چهارمین رونالدو را
به عنوان بهترین بازیکن سال معرفی کرد .او پیش از این در سالهای
 ۲۰۱۳ ،۲۰۱۴و  ۲۰۰۸این عنوان را به خود اختصاص داده بود.
فورفورتو :مهاجم پرتغالی با کسب  ۳۹درصد آرا ( ۱۳۲هزار و
 )۱۶۸باالتر از مسی با  ۲۲درصد ( ۷۶هزار و  )۲۰۰رای قرار گرفت.
جایزه اسپای :این جایزه هر ساله از طرف گروه  ESPNبه
بهترین بازیکن داده میشود و رونالدو به آن دست یافت.
جایزه دی استفانو :مارکا به بهترین بازیکن اللیگا این عنوان را
امسال به مهاجم مادرید اهدا میکند.
جایزه گل  :۵۰مهاجم پرتغالی برای چهارمین بار این جایزه را
کسب کرد .پیش از این در سالهای  ۲۰۱۵و ۲۰۰۹ ، ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۴
این عنوان را به دست آورد.
جایزه  :Good willگلوب ساکر این جایزه را به بهترین بازیکن
جهان میدهد و امسال به  CR۷رسید.

قســمتهای دوم وچهــارم آن جنوبــی قســمت ســوم آن غربــی اســت اول درب و دیواریســت بطــول
 3/08متــر بــه محوطــه مشــاعی دوم دیواریســت بطــول  1/40متــر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــول
 66ســانتیمتر بــه داکــت چهــارم دیواریســت بطــول  1/50متــر بــه داکــت پنجــم دیواریســت بطــول
 1/87متــر بــه داکــت ششــم دیواریســت بطــول  14ســانتیمتر بــه داکــت هفتــم دیواریســت مشــترک
بطــول  3/20متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  15جنوبــا دیواریســت مشــترک بطــول  1/87متــر بــه
واحــد خدماتــی قطعــه  15غربــا در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن جنوبــی اســت اول دیواریســت
مشــترک بطــول  4/36بــه واحــد خدماتــی قطعــه  15دوم دیواریســت مشــترک بطــول  3/31متــر بــه
واحــد خدماتــی قطعــه  15ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  3/13متــر بــه فضــای معبــر مجــاور بــا
مســاحت  30/62متــر مربــع .
-15ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6897اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 17
تفکیکــی طبقــه دوم واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و
عرفیــه کــه در صفحــه  142دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان اردبیــل
ثبــت وســند صادرگردیــده باحــدود اربعــه زیــر شــماال در پنــج قســمت کــه قســمت دوم آن شــرقی
قســمت چهــارم آن غربــی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول  5/04متــر بــه واحــد خدماتــی
قطعــه  18دوم دیواریســت بطــول  30ســانتیمتر بــه داکــت ســوم دیواریســت بطــو ل 1/10متــر بــه داکــت
چهــارم دیواریســت بطــول  61ســانتیمتر بــه داکــت پنجــم دیواریســت مشــترک بطــول  47ســانتیمتر بــه
واحــد خدماتــی قطعــه  18شــرقا در ســه قســمت اول دیواریســت بطــول  72ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی
قطعــه  18دوم دیواریســت بطــول 1/03متــر بــه محوطــه مشــاعی ســوم درب و دیــوار اســت بطــول 5/73
متــر بــه محوطــه مشــاعی جنوبــا دیواریســت مشــترک بطــول  7/49متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 16
غربــا دیــوار و پنجــره اســت بطــول  6/94متــر بــه فضــای معبــر مجــاور بــا مســاحت  51/4متــر مربــع
 -16ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بشــماره  5499/6898اصلــی مفــروز از یــک فرعــی قطعــه 18
تفکیکــی طبقــه دوم واقــع در بخــش یــک اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه
و عرفیــه کــه در صفحــه  145دفتــر  236بنــام شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران اســتان
اردبیــل ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــا حــدود اربعــه زیــر شــماال دیــوار بــه دیــوار اســت بطــول
 8/11متــر بــه فضــای ملــک مجــاور قطعــه  2شــرقا در دو قســمت اول دیواریســت مشــترک بطــول
 2/38متربــه پاســیو دوم دیواریســت مشــترک بطــول  5/76متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  19جنوبــا
درهشــت قســمت کــه قســمت پنجــم ان شــرقی و قســمتهای دوم و هفتــم آن غربــی اســت اول درب
و دیوارســت بطــول 1/28متــر بــه محوطــه مشــاعی دوم دیواریســت بطــول  72ســانتیمتربه واحــد
خدماتــی قطعــه  17ســوم دیواریســت مشــترک بطــول  47ســانتیمتر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 17
چهــارم دیواریســت مشــترک بطــول 1/10متــر بــه داکــت پنجــم دیواریســت بطــول  30ســانتیمتر بــه
داکــت ششــم دیواریســت مشــترک بطــول  5/04متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه  17هفتــم دیواریســت
مشــترک بطــول  3ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور هشــتم دیــوار وپنجــره اســت بطــول  73ســانتیمتر
بــه فضــای معبــر مجــاور غربــا در پنــج قســمت کــه قســمت چهــارم آن شــمالی اســت اول دیــوار و
پنجــره اســت بطــول  24ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور دوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول 2/61
متــر بــه فضــای معبــر مجــاور ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  24ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور
چهــارم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  73ســانتیمتر بــه فضــای معبــر مجــاور پنجــره و دیــوار و پنجــره
اســت بطــول  4/33متــر بــه فضــای معبــر مجــاور بــا مســاحت  65/95متــر مربــع .بنشــانی اردبیــل دروازه
آســتارا بعــد ازمیــدان جهــاد ســاختمان ســبالن ســبز کــه طبــق نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری
محــل موصــوف واحدهــای مــورد ارزیابــی واقــع در طبقــات اول ودوم مجتمــع تجــاری خدماتــی بــا
اســکلت فلــزی کــف ســرامیک و نمــا کامپوزیــت و پنجــره هــا شیشــه دوجــداره و سیســتم گرمایــش
موتــور خانــه مرکــزی و رایادتــور و هــر واحــد مشــتمل بــر هــال و اطــاق و ســرویس بهداشــتی و
آبدارخانــه و واحــد شــماره  18دیــوار هــا کاغــذ دیــواری و ســقف کنــاف و کابینــت آشــپزخانه
و کمــد دیــواری و ا متیــازات آب وبــرق و گاز مــی باشــد بــا در نظــر گرفتــن کلیــه عوامــل موثــر
در کارشناســی-1پالک  5499/6883اصلــی بــه مبلــغ  1/241/500/000ریــال -2پــالک 5499/6884
اصلــی بــه مبلــغ  734/880/000ریــال -3پــالک  5499/6885اصلــی بــه مبلــغ 1/285/000/000
ریــال  -4پــالک  5499/6886اصلــی بــه مبلــغ  1/648/750/000ریــال -5پــالک 5499/6887
اصلــی بــه مبلــغ  955/590/000ریال-6پــالک  5499/6888اصلــی بــه مبلــغ  1/033/000/000ریــال
-7پــالک  5499/6889اصلــی بــه مبلــغ  1/092/500/000ریــال  -8پــالک  5499/6890اصلــی
بــه مبلــغ  1/045/660/000ریــال  -9پــالک  5499/6891اصلــی بــه مبلــغ  1/844/700/000ریــال
-10پــالک  5499/6892اصلــی بــه مبلــغ  1/334/520/000ریــال -11پــالک 5499/6893اصلــی بــه
مبلــغ  715/840/000ریــال -12پــالک  5499/6894اصلــی بــه مبلــغ  -13 1/249/130/000پــالک
 5499/6895اصلــی بــه مبلــغ  1/285/000/000ریــال  -14پــالک  5499/6896اصلــی بــه مبلــغ
 765/500/000ریــال  -15پــالک  5499/ 6897اصلــی بــه مبلــغ  1/285/000/000ریــال  -16پــالک
 5499/6898اصلــی بــه مبلــغ  1/813/625/000ریــال بــر آورد شــده اســت کــه در روز چهــار شــنبه
مورخــه  95/10/29از ســاعت  9صبــح الــی  12ظهــر درمحــل اجــرای ثبــت اردبیــل واقــع در بزرگــراه
شــهدا مــا بیــن فلکــه ججیــن و میــدان قــدس جنــب تــاالر میــالد از طریــق مزایــده فروختــه خواهــد
شــد مزایــده ازمبلــغ مذکــور در فــوق شــروع و بــه باالتریــن قیمــت کــه خریــدار داشــته باشــد فروختــه
خواهــد شــد  .فــروش نقــدی اســت .هــرگاه روز تعییــن شــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد روز
بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده تشــکیل خواهــد شــد.طالبین مــی تواننــد در ســاعات اداری جهــت
کســب اطالعــات بیشــتر بــه اجــرای ثبــت اردبیــل بــه نشــانی بــاال مراجعــه و خریــداران نیــز مــی تواننــد
در وقــت مقــرر د ر محــل مزایــده حاضــر و در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد و چنانچــه مــورد
مزایــده زائــد بــر مبلــغ در آگهــی فروختــه شــود نســبت بــه مــازاد حــق مزایــده و ســایر هزینــه هــای
قانونــی طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد در ضمــن بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری
و آب و بــرق وگاز مشــخص نشــده در صورتیکــه از ایــن بــاب تــا روز مزایــده بدهــی داشــته باشــد
طبــق مقــررات از برنــده مزایــده وصــول خواهــد شــد .تنظیــم ســند انتقــال موکــول بــه ارائــه مفاصــا
حســابهای دارایــی و شــهرداری و غیــره خواهــد بــود.
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