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با کمک هواداران
به فینال آسیا رسیدیم

عضو گلستانی کمیته فنّی فدراسیون بسکتبال ایران برخی مسایل مطرح شده مربوط به اردوی تیم م ّلی را در شأن بسکتبال نمی داند

زمان دقیق فینال لیگ قهرمانان آس��یا که بین
تیمهای پرس��پولیس ایران و کاشیما آنتلرز
ژاپن برگزار میش��ود ،مش��خص شد.بازی
رف��ت این دو تیم روز  ۱۲آبان در ژاپن و از
ساعت  ۱۳:۳0به وقت ایران برگزار میشود.
بازی برگش��ت هم از س��اعت  ۱۸به وقت
ای��ران در روز  ۱9آبان در ورزش��گاه آزادی
برگزار خواهد شد.

رییس فدراسیون جودو :

ابلهانه است فکر کنند فدراسیون
جهانی متوجه داخل نیست !

رییس فدراس��یون ج��ودو ب��ا تکذیب این
موض��وع که ب��ا فدراس��یون جهان��ی برای
برکناریاش مکاتبه ک��رده ،گفت :اینکه فکر
میکنند فدراسیون جهانی متوجه این موضوع
نشود ابلهانه اس��ت .من حتی جلوی تعلیق
جودوی ایران را هم میگیرم.
اظه��ارات محمد درخش��ان« :تاکید می کنم
کاما تابع قانونم و چمدانم را بس��ته و آماده
رفتن از جودو هس��تم .حتی اگر همین اان
هم این قان��ون تغییر کند نیز دیگر حاضر به
کار در فدراس��یون جودو نیس��تم و از جودو
میروم .کاما با وزارت ورزش برای رفتن از
فدراسیون و آمدن فرد جدید هماهنگ هستم.
افرادی که ادعا میکنند من با فدراسیون جهانی
مکاتبه کردهام کسانی هستند که میخواهند از
آب گل آل��ود ماهی بگیرند و خودش��ان را
مطرح کنند .اص��ا چنین موضوعی صحت
ندارد و من قطعا از فدراس��یون رفتنی هستم.
درخشان دیگر رییس فدراسیون جودو نیست
و آماده رفتنم .متاس��فانه برخی افراد خواسته
یا ناخواس��ته دنبال اهداف سوء هستند و این
افراد کذاب هس��تند .اینک��ه عده ای فکر می
کنند فدراس��یون جهانی متوج��ه این نقل و
انتقاات نشود ابلهانه است اما باید به نحوی
کار مدیریت شود و جلو برود که ورزش ایران
آسیبی نبیند .اینکه من گفته باشم دولت من را
مجبور به کنارهگیری کرده دروغ محض است.
مگر می شود این کار را در پستو انجام داد و
فدراسیون جهانی مطلع نشود اما باید جلوی
آسیب آن را با درایت گرفت».

بیاطاعی مسئوان ورزش
از کنارهگیری خادم از هیأت
رییسه اتحادیه جهانی کشتی!

مس��ئوان ورزش ای��ران از اقدام خ��ادم در
کنارهگی��ری از انتخاب��ات دور جدید هیات
رییسه اتحادیه جهانی کشتی بیاطاع بودهاند.
این موضوع که باعث حذف نماینده ایران در
این اتحادیه شده ،اکنون موجب نگرانی شده
است.پس از اینکه رسول خادم بدلیل اتفاقات
پیش آمده در کشتی اعام کرده بود دیگر در
هیات رییس اتحادیه جهانی کشتی نمیماند،
چند ماه قبل این تهدی��د خود را عملی کرد
و رس��ما از هیات رئیسه کنارهگیری کرد که
این مهم باعث ش��د که ایران کرسی بسیار
مهم عضویت در هیات رییسه این اتحادیه
را از دس��ت بده��د .علیرغ��م اینکه خادم
بارها اعام کرده بود دیگر حاضر نیس��ت
در هیات رییس��ه اتحادیه جهانی کشتی به
حضور خود ادامه دهد ،ظاهرا این موضوع
توسط مسئوان ورزش خیلی جدی گرفته
نش��ده بود اما با عملی شدن این تهدید از
سوی خادم و از دست رفتن جایگاه کشتی
ایران در هیات رییسه اتحادیه جهانی ،حاا
مسئوان ورزش از این اقدام خادم و اینکه
چرا در جریان این موضوع قرار نگرفتهاند،
شدیدا گایه دارند و این اقدام را ضربه به
ورزش اول ایران میدانند.

0۱۷3225۱3۱۶

ماجرای ماست و دوغ پشتپرده دارد !
بسکتبال ایران باید از این شرایط سنتی خارج شود .اگر برنامهریزی علمی و درست داشته باشیم بسکتبال سیستماتیک به کارش ادامه میدهد
رقیه مسلمی پور� بعد از اینکه برخی ملیپوشان بسکتبال
از شرایط نامناس��ب اردوی ملی انتقاد کردند سرپرست
و مدیر تیمهای ملی در گفت و گویی به ش��دت از این
ورزش��کاران انتقاد کرد ،هرچند صحبتهای او واکنش
ش��دید حامد حدادی و دیگر ملی پوش��ان بسکتبال را
در پی داش��ت .بر همین اس��اس کمیته فنی فدراس��یون
تصمیم گرفت با دعوت از این ورزش��کاران به جلسه،
ماجرای پیش آمده بررسی شود« .محمدمهدی ایزدپناه»
بازیکن اسبق تیم ملی بسکتبال ایران ،سرمربی اسبق تیم
ش��هرداری گرگان و عضو فعلی کمیته فنی فدراس��یون
بس��کتبال ،معتقد اس��ت مسایل مطرح ش��ده مربوط به
اردوی تیم ملی و انتش��ار ماجرای حذف ماست و دوغ
از برنامه غذایی بازیکنان در اردوی تیم ملی ،پشت پرده
دارد .او در گف��ت و گویش با ایس��نا عنوان کرد ،مطرح
شدن اینگونه مسایل در شأن بسکتبال نیست.
ارزش قهرمانان بااتر از این حرف ها و حاشیه هاست
ایزدپناه درباره مسائل مطرح شده درخصوص اردوی تیم
ملی بس��کتبال و موضوع عجیب حذف ماس��ت و دوغ
از اردوی تیم ملی ،معتقد اس��ت این ماجرا پشتپردهای
دارد که فدراس��یون در حال بررسی آن است؛ «خیلی بد
است در بسکتبال درباره این موارد صحبت شود .شرایط
حاکم بر تدارکات تیم ملی مناسب بود و حاا یک شب
ماست یا دوغ نبوده ،نباید ورزشکاران در فضای مجازی
چنین مسائلی را مطرح و منتشر کنند .به نظرم باید خیلی
منطقیتر این موضوع بیان می شد .با این وجود معتقدیم
ک��ه ارزش قهرمانان م��ا بااتر از این حرفها اس��ت و
فدراسیون در نظر دارد که با پیگیری این مساله ،مشخص
ش��ود چرا چنین موضوعی عنوان شدهاست .معقتدم که
ماجرا ،دوغ و ماس��ت نیست و قضیه پشت پرده دیگری
دارد .م��ا با آقای ش��اهینطبع و آقای قاس��می صحبت
کردیم و قرار اس��ت با برخی ملیپوش��ان هم جلسهای

در گروه ج؛

گلستان قهرمان کشتی آزاد
جوانان کشور شد

داشته باشیم و موضوع را بررسی کنیم .مطرح کردن این
ماجراها در شأن بسکتبال نیست».

را شناس��ایی و آنها را وارد بسکتبال کنیم .همه میدانیم
حضور بازیکنی مثل حامد حدادی چقدر به بس��کتبال
ایران کمک کرد و باید به فکر آینده باشیم تا چند بازیکن
مثل او داشته باشیم ».او به برنامه موفق چینی ها در این
زمینه اش��اره کرد؛ «چینیها در یک دهه گذش��ته همین
مساله را مورد نظر داشتند و امروز از ما جلو زدهاند .آنها
به اروپا فکر میکنند و ما همچنان درگیر آسیا هستیم .به
همین دلیل نیاز است که یک الگوبرداری مناسب داشته
باشیم و برنامهریزی کنیم تا طی این پروسه بعد از  ۵تا ۷
سال بتوانیم برداشت کنیم و به نتیجه برسیم».

بسکتبال ایران نیازمند الگوبرداری مناسب است
عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال با عبور از حواشی
یادشده در اردوی تیم ملی بسکتبال ،به جلسه کمیته فنی
فدراسیون نیز اشاره کرد؛ «یکی از اصلیترین موضوعها
در این جلسه ،تیمهای ملی رده پایه بود و تصمیم بر آن
شد که برنامهریزی کامل برای تیمهای پایه داشته باشیم.
توجه به بازیکنان  ۲0۱۸و  ۲0۱9و برنامهریزی مناس��ب
برای تیمهای نوجوان��ان و جوانان ،بعدی از اصلیترین
برنامههای ما خواهد بود».
ایزدپناه از برنامه پیش��نهادی خود در این جلس��ه گفت؛
«پیش��نهاد دادم که برنامهای جامع برای بلندقامتان داشته
باش��یم و بازیکنان باای  ۲0۷س��انتیمتر و زیر  ۱۸سال

نباید پس از رفتن ستاره ها دغدغه داشت
ایزدپناه با تأکید بر یک برنامه س��اختاری درس��ت برای
تیمهای ملی بس��کتبال ایران ،می گوید؛ «فیبا برنامههای
جامع خوبی دارد و میتوانیم از آنها استفاده کنیم و باید

گروه ورزش��ی � تیم کش��تی جوانان گلس��تان به عنوان
قهرمانی مسابقات کشتی آزاد جوانان کشور در گروه ج
رسید.رقابت های کشتی قهرمانی جوانان گروه ج کشور
به میزبانی شاهرود و با حضور  ۱۳تیم از  ۱۲استان برگزار
ش��د که در آن  ۲۱0کش��تی گیر به مدت سه روز با هم
به رقابت پرداختند.در پایان این رقابت ها تیم گلستان به

عنوان قهرمانی رسید و تیم های چهارمحال و بختیاری و
مرکزی به مقام های دوم و سوم دست یافتند.تیم کشتی
جوانان گلستان در این رقابت ها و در مرحله مقدماتی،
خراسان شمالی را  9بر  ۱برد و با همین نتیجه در دور
دوم یزد را از پیش رو برداش��ت.تیم گلس��تان در دور
سوم نتیجه دو بازی قبل را تکرار کرد و برتری خود را

از کشورهای موفق هم استفاده کنیم .به هر حال پتانسیل
بس��کتبال ایران باا است و با یک برنامهریزی درست
میتوانی��م ب��ه نتیجه دلخواه برس��یم .م��ا حتی اعام
کردی��م که چرا تیمه��ای ملی را ب��ه دو تیم محدود
کنیم و قرار اس��ت سه تیم داشته باشیم تا با یک فکر
اساس��ی بتوانیم برای تیمهای مل��ی برنامهریزی کنیم.
هدف اصلی ما این اس��ت که پس از رفتن س��تارهها
و بازیکن��ان نس��ل طایی دغدغه نداشتهباش��یم .البته
ب��ا رفت��ن آنها یک خ��أ در تیم ملی ایجاد میش��ود
ام��ا به دنب��ال این هس��تیم مدت زمان ای��ن خأ کم
باش��د و خیلی س��ریع به روزهای اوج برگردیم .در
راس��تای عملی کردن این برنامه ها ،به گفته ریاس��ت
فدراس��یون ،مذاکرات با اسپانسرها انجام شدهاست».
ایزدپن��اه تأکید می کند بس��کتبال ای��ران باید از این
شرایط س��نتی خارج شود؛ «به هرجال بسکتبال ایران
باید از این ش��رایط س��نتی خارج ش��ود .م��ا مطمئن
هس��تیم که اگر برنامهریزی علمی و درس��ت داش��ته
باش��یم بسکتبال سیس��تماتیک به کارش ادامه میدهد
وه��رمدی��ریک��هبیای��دکارراپی��شمیب��رد».
عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال با اشاره به رقابت
های جام جهانی م��ی گوید« :در انتخابی جام جهانی
هم باید با قدرت به کارمان ادامه دهیم .شرایط خیلی
س��خت شده و باید با تمام توان برای رسیدن به جام
جهانی آماده ش��ویم .دو بازی با اس��ترالیا ،یک بازی با
فیلیپین و یک بازی با ژاپن داریم .اگر دو بازی را ببریم
به جام جهانی میرویم که خیلی س��خت اس��ت و اگر
یک بازی را با برد پشتس��ر بگذاریم چهارم میشویم
و باید با تیم چهارم گروه دیگر مس��ابقه بدهیم .ما اگر
ژاپن را با اختاف  ۱۵امتیاز شکس��ت بدهیم چون آنها
با اختاف  ۱4امتیاز برابر ما به برتری رسیدهاند مستقیم
به جامجهانی میرویم در غیر این صورت به عنوان تیم
چهارم باید وضعیتمان مشخص شود».
مقابل سیستان و بلوچستان رقم زد.با رده بندی تیم ها
در پایان دیدارهای مقدماتی ،تیم گلستان به عنوان تیم
اول روانه دور نیمه نهایی ش��د.این تیم در نیمه نهایی،
تیم مرکزی را  ۶بر 4شکس��ت داد و با پیروزی  9بر ۱
در فینال مسابقات مقابل تیم چهارمحال و بختیاری ،به
عنوان قهرمانی دست یافت.

آگهيهاي ثبتي
آگهیتغییراتشرکتبیانصحتگلستان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱892
و شناسه ملی ۱400۶338۶۱4
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ۲0/0۵/۱۳9۷تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :خانم ناهید غفاری فرزند محمد متولد  ۱۵/0۶/۱۳۶4شماره شناسنامه ۵۸0۷با
کدملی 00۸۳۱۶4۸۲0با پرداخت  ۵00000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
خانم نفیسه اسماعیلی فرزند جعفر متولد  ۳0/۱0/۱۳۶9شماره شناسنامه 4۸۷004۸۷۷9با کدملی  4۸۷004۸۷۷9با پرداخت  ۵00000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء
درآمد .بدین ترتیب سرمایه شرکت از مبلغ۱000000ریال به۲000000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
گرگان -شناسه آگهی ۲۷۵۱۱۲

آگهیاباغاجراییهمهریه

بدینوسیله به :آقای سیدسعید حسینی نام پدر :سیدعیسی تاریخ تولد ۱۳۵۵/۶/۱ :شماره
ملی ۲۲4۸9۸۲9۵۱ :شماره شناسنامه ۲0۸۸ :به نشانی :لیوان شرقی اباغ می شود :خانم
اعظم لشکربلوکی به استناد سند ازدواج  ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ � ۲4۳۷دفتر ازداوج  ۲۲0بندرگز
جهت وصول تعداد سیصد وچهارده عدد سکه ی تمام بهار آزادی و مقدار ده مثقال
طای مسکوک ساخته شده تقاضای صدور اجراییه نموده که پس از صدور آن و تشکیل
پرونده به شماره بایگانی  ،9۷00۱۳۵اجراییه صادره جهت اباغ به شما به مامور اباغ ثبت
بندرگز ارسال گردید .برابر گزارش مامور مزبور ،آدرس شما ،تعیین شده در متن سند،
مورد شناسایی قرار نگرفت و بستانکار نیز نتوانست آدرس جدیدی از شما معرفی نماید،
بنابراین طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرا ،مفاد اجراییه فوق الذکر یک نوبت در روزنامه آگهی
می گردد چنانچه بموجب تبصره  ۲قسمت ب ماده  ۱۱۳قانون برنامه ششم توسعه ظرف
مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز اباغ اجراییه محسوب می گردد به
تعهدات خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات طبق تقاضای بستانکار علیه شما
تعقیبخواهدشد.
حجت اله تجری � رییس ثبت اسناد و اماک بندرگز �  ۲0۳۳م الف

آگهی اباغ اخطاریه ماده  ۱0۱آیین نامه اجرا پرونده
کاسه  9400۶۶9وفق مقررات ماده  ۱8آیین نامه اجرا

بدینوسیله به آقای جواد کمیلی فر(راهن) فرزند کریم به شماره شناسنامه  ۱4۶۶کدملی
 ۲۱۲۱۵۱۱۷۵۱به آدرس گرگان خ ولیعصر عدالت  ۱۶روبروی باشگاه تهمتن مجتمع
دماوند واحد  ۱کدپستی  49۱۶۷۶49۱۶و آقای محسن روحانی فرزند ابراهیم ش ش
 ۱44۵کدملی  ۲۱۲۱۵۳۷۸۸0به نشانی گرگان خ ولیعصر عدالت  ۶9مجتمع پردیس
واحد  ۲کدپستی  49۱9۶۸۸۸4۳نظر به اینکه بموجب پرونده اجرائیه به کاسه مذکور
اجرای ثبت اسناد گرگان بابت بدهی سند رهنی به شماره  ۶۸۵4مورخ  90/۷/۱9به بانک
اقتصاد نوین گرگان باستحضار می رساند که کارشناس رسمی دادگستری پاک ثبتی مورد
رهن  ۲۲۸۲فرعی از  ۱0۷اصلی را به مبلغ  ۱۳۵0/000/000ریال معادل یکصد و سی و
پنج میلیون تومان ارزیابی نموده لذا مستدعی است پس از رویت این اخطار ظرف  ۵روز
مهلت دارید نظرتان را نسبت به مبلغ ارزیابی به این اجرا اعام و در غیر این صورت مبلغ
فوق قطعیت یافته و بدیهی است بعدا جای هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و با توجه
به این که طبق گواهی مامور اباغ چون امکان اباغ به شما میسر نگردیده بنا به درخواست
بستانکار مفاد اخطاریه یک نوبت در جراید کثیراانتشار آگهی می گردد و  ۱0روز پس از
انتشار آگهی اخطاریه اباغ شده محسوب و عملیات اجرایی طبق مقررات اعمال می گردد
ضمنا اعتراض با واریز مبلغ  ۳000/000ریال علی الحساب به حساب کانون کارشناسان
دادگستری اقدام گردد در غیر اینصورت قابل ترتیب اثر دادن نمی باشد.
معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان � حسین اسماعیلی �  ۲0۲۲م الف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کاسه 89000۶4
شش دانگ پاک شماره هشت هزار و سیصد و سی و شش فرعی از دوازده اصلی
بخش چهار که ذیل ثبت های  ۱۲۳۸۳و  ۱۲۳۸4و  ۱۵۳۸۱صفحات  ۱۷۲و  ۱۷۵و ۳۱0
جلدهای  ۸۳و  ۱04به نام های محمدامین سرفراز و بصیرا سرفراز(هر یک  ۱/۵دانگ
مشاع) و فرزام شجاعی اردکانی(سه دانگ) ثبت و سند مالکیت صادر گردید .سپس به
موجب صورت مجلس تفکیکی  4۷۶4۸مورخ  ۱۳۸9/۷/۱۳به پاک پانزده هزار و سیصد
و بیست و سه الی پانزده هزار و سیصد و سی فرعی تفکیک که پنج واحد تعیین تکلیف
گردید ولی نسبت به پاک های پانزده هزار و سیصد و بیست و پنج و پانزده هزار و سیصد
و بیست و هفت و پانزده هزار و سیصد و بیست و نه فرعی تعیین تکلیف نگردید .بستانکار
درخواست مزایده آنها را نمود ه است.
 � ۱شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم شرقی به مساحت یکصد و بیست ونه متر
و شصت دسی مترمربع که نه متر و بیست و پنج سانتی متر آن تراس است بانضمام انباری
شماره دو به مساحت هشت متر و شصت و شش دسی مترمربع و پارکینگ شماره یک
به مساحت چهارده متر و پنجاه و شش دسی متر مربع واقعات در هم کف دارای پاک
پانزده هزار و سیصد و بیست و پنج فرعی از دوازده اصلی مفروز و مجزی شده است از
پاک هشت هزار و سیصد و سی و شش فرعی از هفتصد و سی و یک فرعی از یک
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش چهار ثبت گرگان با قدرالسهم از عرصه و مشاعات
و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ذیل ثبت  ۲۲09۳صفحه
 ۲۷۷و جلد  ۱۵۷به نام محمدامین سرفراز ثبت و سند مالکیت صادر گردید که محدود به
حدود ذیل شماا به طول های چهار متر و بیست سانتیمتر و یک متر که شرقی و یک متر
و هشتاد سانتیمتر و هفتاد و پنج سانتیمتر که شرقی و یک متر و شصت سانتیمتر تراس
و پنجره و دیواریست بفضای حیاط شرقا به طولهای سیزده متر و بیست سانتیمتر و دو
متر و هشتاد سانتیمتر و دو متر و پنج سانتیمتر و دو متر و پنج سانتیمتر که سه قسمت
اخیر بصورت پخی هستند پنجره و دیوار و تراس به حریم رودخانه جنوبا به طول سه متر
شصت و پنج سانتیمتر پنجره و دیواریست به آبراه دو متری غربا اول به طول هفت متر
وشصت سانتیمتر دیوار اشتراکی با واحد غربی دوم به طول های دو متر و دو سانتیمتر که
شمالی و چهار متر و چهل سانتیمتر و یک متر و شصت و هفت سانتیمتر که جنوبی درب
و دیواریست به راه پله و آسانسور سوم به طولهای یک متر و هفتاد سانتیمتر و سی و پنج
سانتیمتر که جنوبی پنجره و دیواریست به هواکش چهارم به طول شش متر و هفتاد و پنج
سانتیمتر دیوار اشتراکی به واحد غربی سقف این آپارتمان با کف طبقه فوقانی و کف آن با
سقف طبقه تحتانی مشترک است.
برابر گواهینامه کارشناسان سه نفره ملک مزبور گرگان جاده ناهارخوران کوچه عدالت
نود و هشت � یک( )9۸/۱مجتمع آفرینش واقع و توسط کارشناسان منتخب به مبلغ
(4/۶۲0/000/000چهار میلیارد و ششصد و بیست میلیون) ریال ارزیابی ملک مورد نظر
یک واحد آپارتمان مسکونی سه خوابه کف و هال پذیرایی و آشپزخانه و سرویس ها و
تراس ها و اتاق ها سرامیک و بدنه هال و پذیرایی گچ ورودی آن کاغذ دیواری و سقف
نما کاری سقف کاذب شده است .سیستم گرمایشی شوفاژ و موتورخانه مرکزی شومینه
است .آب و گاز مشترک با مجتمع و برق مستقل دارد.
 � ۲ششدانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه سوم غربی به مساحت یکصد و چهل و پنج
و هشتاد و نه دسی متر مربع که هشت متر و هفتاد و سه دسی مترمربع آن تراس است
بانضمام انباری شماره سه به مساحت هشت متر و نود ویک دسی مترمربع و پارکینگ
مزاحم شماره شش به مساحت نوزده متر و هفتاد و پنج دسی مترمربع واقعات در هم کف
دارای پاک شماره پانزده هزار و سیصد و بیست ونه فرعی دوازده اصلی مفروز و مجزی
شده از هشت هزار و سیصد و سی و شش فرعی از هفتصد و سی ویک فرعی از یک
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش چهار ثبت گرگان با قدرالسهم از عرصه و مشاعات
و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ذیل ثبت  ۲۲09۵صفحه
 ۲۷۸و جلد ۱۵۷به نام بصیرا سرفراز ثبت و سند مالکیت صادر گردید که محدود به حدود
ذیل شماا به طول هفت متر و شصت سانتیمتر تراس و پنجره و دیواریست به فضای
حیاط شرقا اول به طول شش متر و هفتاد و پنج سانتیمتر دیوار اشتراکی با واحد شرقی دوم
به طول های سی و پنج سانتیمتر که جنوبی و یک متر و هفتاد سانتیمتر پنجره و دیواریست

به هواکش سوم به طول های یک متر و شصت و هشت سانتیمتر که جنوبی و چهار متر و
چهل سانتیمتر و دو متر و سه سانتیمتر که شمالی درب و دیواریست به راه پله و آسانسور
و چهارم به طول هفت متر و شصت سانتیمتر دیوار و پنجره و تراس به فضای آبراه دو
متری غربا اول به طول هشت متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان ده متری تصویبی
دوم به طول دوازده متر و چهل و پنج سانتیمتر دیواریست به فضای متصرفی خانم زهرا
بجنوردی باقیمانده هفتصد و سی و یک فرعی سقف این آپارتمان با کف طبقه فوقانی و
کف آن با سقف طبقه تحتانی مشترک است.
ملک مزبور توسط کارشناس سه نفره به مبلغ ( ۵/۱۷0/000/000پنج میلیارد و یکصد و
هفتاد میلیون)ریال ارزیابی که قطعی گردید .و برابر گزارش کارشناسان منتخب کف هال
و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس ها و تراس ها و اتاقها سرامیک بدنه هال و پذیرایی
گچ ورودی آن کاغذ دیواری شده است .سیستم گرمایشی شوفاژ و موتورخانه مرکزی و
شومینه است .آب و گاز مشترک با مجتمع و برق مستقل دارد.
 � ۳ششدانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت یکصد و چهل
و پنج متر و هشتاد و نه دسیمتر مربع که هشت متر و هفتاد و سه دسی مترمربع آن
تراس است دارای پاک پانزده هزار و سیصد و بیست و هفت فرعی از دوازده اصلی
واقع در بخش چهار ثبت گرگان با انباری شماره چهار به مساحت پنج متر و هشتاد
و پنج دسی مترمربع و پارکینگ شماره هفت به مساحت دوازده متر وچهل و هشت
دسی مترمربع واقع در همکف از مالکیت فرزام شجاعی اردکانی که برابر احکام صادره
مالکیت خانم زینب خوشنویس به اثبات رسید ،واقع و توسط کارشناسان سه نفره به
مبلغ (4/۸40/000/000چهار میلیارد و هشتصد و چهل میلیون)ریال ارزیابی که قطعی
گردید  .برابر گزارش کارشناسان منتخب یک آپارتمان مسکونی سه خوابه و کف
هال و پذیرایی و آشپزخانه ،سرویسها و تراسها و دو تا از اتاقها سرامیک و یک
اتاق سیمان لیسه ای و موکت فرش است بدنه هال و پذیرایی گچ و روی آن کاغذ
دیواری است .دو تا از اتاقها کاغذ دیواری کابینت آشپزخانه ام دی اف سیستم
گرمایشی شوفاژ موتورخانه مرکزی و شومینه است .آب و گاز مشترک با مجتمع
برق مستقل دارد .محدود به حدود ذیل شماا به طول هفت متر و شصت سانتی متر
تراس وپنجره و دیواریست به فضای حیاط شرقا اول به طول شش متر و هفتاد و
پنج سانتی متر دیوار اشتراکی با واحد شرقی دوم به طول های سی و پنج سانتی متر
که جنوبی است و یک متر و هفتاد سانتیمتر پنجره و دیواریست به هواکش سوم به
طول های یک متر و شصت و هشت سانتی متر که جنوبی است و چهار متر و چهل
سانتی متر و دو متر و سه سانتی متر که شمالی است درب و دیواریست به راه پله و
آسانسور چهارم به طول هفت متر و شصت سانتیمتر دیوار اشتراکی با واحد شرقی
جنوبا به طول هفت متر و شصت سانتیمتر دیوار و پنجره و تراس است به فضای
آبراه دومتری غربا اول به طول هشت متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان ده
متری تصویبی دوم به طول دوازده متر و چهل و پنج سانتیمتر دیواریست به فضای
متصرفی خانم زهرا بجنوردی باقیمانده هفتصد و سی و یک فرعی سقف آپارتمان با
کف طبقه فوقانی و کف آن با سقف طبقه تحتانی مشترک است.
نامبردگان ملک خود را با کلیه مستحدثات و متعلقات منصوبه در آن دارای بیمه نامه
شماره  009۷۷4۱تا تاریخ  ۱۳9۷/۱0/۳0می باشد جهت اخذ تسهیات به موجب
سند رهنی  ۶4۱۱9مورخ  ۸۶/4/۱9دفترخانه یک گرگان در وثیقه بانک کارآفرین شعبه
گرگان قرار داده که به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجراییه با موضوع ازم
ااجرا  ۱/۸94/۷۷0/4۷۱ریال ( یک میلیارد و هشتصد و نود و چهار میلیون و هفتصد و
هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد ویک) ریال بانضمام خسارات متعلقه گردید که در این
اداره به پرونده کاسه  ۸9000۶4تشکیل چنانچه بابت حق اامتیاز وحق ااشتراک آب و
برق و گاز مصرفی و عوارض شهرداری و بدهی مالیاتی و غیره اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده باشد بر عهده برنده مزایده می باشد لذا جلسه مزایده از ساعت  9الی ۱۲
ظهر روز شنبه مورخه  9۷/۸/۲۶در محل اداره اجرای اسناد گرگان واقع در گلشن  ۲۲از
جمع مبالغ فوق شروع و به بااترین قیمت پینشهادی فروخته خواهد شد لذا طالبین می
توانند جهت کسب اطاعات بیشتر تا قبل از برگزاری مزایده با هماهنگی اداره از ملک
مورد نظر بازدید به عمل آورند.
عظیمی پور � رییس اداره اجرای اسناد رسمی گرگان �  ۱99۸م الف
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گروه ورزشی � هافبک گلستانی تیم فوتبال
پرسپولیس گفت :با کمک هواداران به فینال
لیگ قهرمانان آسیا رسیدیم.پرسپولیس بعد
از پیروزی روز سه ش��نبه مقابل السد قطر،
برای اولین بار در تاریخ این باشگاه به فینال
جام باشگاه های آسیا رسید.احمد نوراللهی
در این بازی یکی از بازیکنان تأثیرگذار و از
چهرههای ویژه این بازی بود؛ بازیکنی که با
س��ود بردن از فاکتور قدرت بدنی ،شوتزنی و
تکنیک و ارسالهای خود در صعود تیمش به
فینال آسیا ایفای نقش کرد.نوراللهی گفت :تمام
تمرک��ز ما روی این بازی بود و با دس��تورات
کادرفنی و حمایت هوادارانمان به فینال صعود
کردیم.وی افزود :این یک بازی تاریخی و نقطه
عطفی در تاریخ باشگاه پرسپولیس بود.هافبک
ش��وتزن و موفق پرسپولیس عنوان کرد :برای
فینال قول خاصی نمی دهم ولی امیدوارم هر
اتفاقی میافتد در پایان نتیجهای رقم بخورد که
هوادارانمان خوشحال شوند و بتوانیم خواسته و
انتظار آنها را برآورده کنیم .تنها کاری که میکنم
این اس��ت که به بچهها کمک کنم به قولشان
عمل کنند.نوراللهی بیان کرد :ما یک تیم یکدل
هستیم و به موفقیت تیم فکر میکنیم.

برگزاري مسابقات پاچو و
هفت سنگ در گلستان

گروه ورزشی � مسابقات «پاچو»سواري و
«هفت سنگ» قهرماني گلستان در مینودشت
برگزار ش��د.این رقابت ها در بخش پسران
رده کمت��ر از  ۱۶س��ال در روس��تای پلنگر
مینودش��ت برگزار شد و برترین های خود
را ش��ناخت.در این مسابقات که به مناسبت
هفته تربی��ت بدنی و با حض��ور طباطبایی
فرماندار مینودش��ت ،قره جانلو بخش��دار
بخش مرکزي ،میرنیا بخشدار کوهسارات،
ده چناش��کی رییس اداره ورزش و جوانان
مینودشت ،محمدخانی رییس هیأت ورزش
های روس��تایي و بازي ه��اي بومي محلي
اس��تان ،مرادی نای��ب رییس ای��ن هیأت
و تع��دادی از مس��ئوان محل��ی و عاقه
مندان برگزار ش��د در پایان حکم قهرماني
و جوای��ز از س��وی هی��أت ورزش های
روس��تایي و بازي هاي بومي محلي استان
ب��ه ورزش��کاران اهدا ش��د.در خاتمه این
رقاب��ت ها ،علي فرامرزي پلنگر ،ابوالفضل
فرامرزي پلنگر و محمد پسرکلو ،در رشته
پاچوسواري سرعت به عناوین اول تا سم
دست یافتند.مقام هاي کسب شده در رشته
هفت س��نگ نیز به نام تیم ه��ای رامیان و
گن��ب به عن��وان تیم های قهرم��ان و نایب
قهرمان به دست آمد.

لیگ برتر والیبال کشور؛

فردا شهرداری گنبد به قلعه
عقاب ها می رود

گروه ورزشی � هفته سوم دور رفت رقابت
های لیگ برتر والیبال باش��گاه های کشور
روز یکشنبه (فردا) برگزار می شود و طی
آن ش��هرداری گنبد به عنوان تنها نماینده
والیبال گلس��تان در این دس��ته به مصاف
عقاب نهاجا در تهران می رود.ش��اگردان
احد ارمش��ی که این فصل بازی های لیگ
برتر را ب��ا پیروزی اس��تارت زدند بعد از
این ب��ازی ،از  ۱0بازی باق��ی مانده خود
تا پایان دور رفت ،در س��ه ب��ازی میزبان
هستند؛ شهرداری چیان گنبد در هفته های
پنجم ،دهم و دوازدهم به ترتیب به مصاف
تی��م های درنای ارومی��ه ،کاله مازندران و
پیام خراس��ان خواهند رفت .این دیدارها
به ترتی��ب در روزهای  ۱۳آبان و  ۷و ۲۱
آذر برگزار خواهد شد.گنبدی ها در هفته
ه��ای چهارم ( 9آبان) ،شش��م ( ۱۸آبان)،
هفتم ( ۲۳آبان) ،هشتم ( ۲۷آبان) ،یازدهم
( ۱4آذر) و سیزدهم ( ۲۵آذر) با تیم های
فواد سیرجان ایرانیان ،سایپا ،پیکان ،خاتم
اردکان ،ش��هرداری ورامین و ش��هرداری
تبریز دیدار خواهد کرد.شهرداری گنبد در
هفته نه��م این بازی ها که  ۳0آبان برگزار
می شود استراحت خواهد داشت.

