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بخش ورزش- تیم ملی ایران مقابل بحرین برتری قاطعی رقم زد تا شرایطش 
در جدول به مراتب بهتر شود.

تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در دیدار با بحرین و در خاک این کشور یک 
برتری قاطع با نتیجه 3 بر صفر را رقم بزند و گام بلندی در مسیر صعود به 
دور بعدی رقابت ها بردارد. به بهانه درخشش تیم ملی در بازی روز گذشته به 

بررسی عملکرد نفر به نفر ملی پوشان پرداختیم.
بیرانوند

علی بیرو روز کم فشاری را پشت سر گذاشت و موقعیت های زیادی روی 
دروازه اش ایجاد نشد ولی در همان چند موقعیتی که بحرینی ها ساختند 
واکنش های خوب و به موقعی داشت و در خروج ها هم عملکرد مناسبی 
داشت و روی یک موقعیت دروازه ایران را نجات داد تا در مجموع نمره مثبتی 

از این دیدار بگیرد.
صادق محرمی

نشان  اسکوچیچ  که  ملی  تیم  راست  مدافع 
داده اعتقاد زیادی به او دارد مثل همیشه در 
نفوذها خوب ظاهر شد ولی در عملکرد دفاعی 
نتوانست انتظارها را برآورده کند و چند باری 
از جناج راست بحرینی ها توانستند روی دروازه 
ایران خطرساز شوند ولی در کل عملکرد خوب 
و قابل قبولی ازخودش به نمایش گذاشت و 
بعید است در دیدارهای بعدی اسکوچیچ او را 

در ترکیب اصلی قرار ندهد.
شجاع خلیل زاده

از دو مدافع وسط تیم ملی بود که در  یکی 
زدن ضربات اول چه روی حمالت هوایی و چه 
روی حمالت زمینی موفق و کم اشتباه ظاهر 
شد ولی پاس هایی که او بعد از دریافت توپ 
به مقصد نمی رسید و مشکل  داشت معموالً 
بود  زمین  انتهای  از  بازیسازی  شجاع  بزرگ 
ولی هماهنگی او با کنعانی زادگان زوج خوب 
و مستحکمی در دفاع میانی تیم ملی ساخته 

است.
کنعانی زادگان

شجاع  مشابه  عملکری  هم  زادگان  کنعانی 
خلیل زاده داشت و در دفاع کم اشتباه بود ولی در بازی سازی از عقب زمین 
نتوانست انتظارات را برآورده کند و همین موضوع شکافی میان خط دفاع و 
هافبک تیم ملی ایجاد کرده بود. مدافع میانی تیم ملی یک اشتباه هم در 
محوطه جریمه داشت که نزدیک بود کار دست ملی پوشان دهد ولی در کل 
روز کم اشتباهی را پشت سر گذاشت و خصوصا در نیمه دوم تمام توپ های 

ارسالی را به خوبی قطع کرد.
میالد محمدی

یکی از تغییرات اسکوچیچ در این بازی حضور او در پست دفاع چپ تیم 
ملی بود ولی محمدی نتوانست همان بازیکن همیشگی باشد و انتظارات از او 
برآورده نشد. هم در وظایف دفاعی نا موفق بود و چند باری از جناح او حمالتی 
از سوی بحرینی ها روی دروازه ایجاد شد و هم اینکه در نفوذها نتوانست به 

خط حمله کمک کند و اولین تعویض اسکوچیچ هم در این بازی بود.
احمد نوراللهی

نوراللهی در بازی با بحرین مثل خود تیم ملی دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه 
نخست مثل اکثر بازیکنان دیگر عملکردی در حد انتظار نداشت ولی در نیمه 
دوم خوب و کم اشتباه ظاهر شد و توانست روی یکی از گل های تیم ملی هم 
اثر گذار باشد. نوراللهی از بازیکنان مورد عالقه اسکوچیچ است و توانست در 

بازی با بحرین با عملکرد قابل قبولش نمره خوبی کسب کند.
احسان حاج صفی

کاپیتان تیم ملی در بازگشت به ترکیب اصلی حتی سایه ای از خودش هم 
نبود و خیلی ها از او به عنوان ضعیف ترین بازیکن ایران مقابل بحرین یاد 
می کنند. احسان روز گذشته اصالً در فرم مطلوب خودش نبود و عدم پوشش 
مناسب فضای جلوی دفاع و تعداد پاس های اشتباه زیاد او در دقایقی بازی 
ملی پوشان را از ریتم انداخت. حاج صفی با این حال یک موقعیت خوب روی 
دروازه بحرین روی شوت از راه دور ایجاد کرد که می توانست در نیمه اول ما 

را پیش بیاندازد.
علی قلیزاده

یکی از هافبک های کناری تیم ملی بود که به واسطه درخشش در بازی با 
هنگ کنگ، از امیدهای اصلی ایران در بازی با بحرین بود و وظیفه او هم 
مثل همیشه و بر اساس توانایی هایش برداشتن یک مقابل یک ها و شکستن 
خط دفاع بحرین بود که در این کار عملکرد موفقی داشت ولی ارسال های او 
از جناحین تقریباً هیچ کدام به مقصد نرسید تا نتواند عملکرد بازی با هنگ 

کنگ را تکرار کند.
وحید امیری

خیلی ها او را بهترین بازیکن تیم ملی در مجموِع دو بازی با هنگ کنگ و 
بحرین می دانند و شاید جزو معدود خوب های ایران در نیمه اول بازی با بحرین 
بود که این درخشش باعث شده خبر مصدومیت احتمالی او نگرانی هایی برای 
بازی با عراق ایجاد کند. امیری مصدوم شد و در نیمه دوم تعویض شد ولی در 
دقایق حضور در زمین عملکرد کم نقصی داشت و ضرباهنگ فاز هجومی تیم 
ملی از از جناحین با حضور او ریتم خوبی گرفته بود و هر بار پا به توپ می شد 

زمینه طراحی یک حمله و موقعیت گل را ایجاد می کرد.
مهدی طارمی

انتقاداتی که به دلیل خراب کردن موقعیت ها در بازی با هنگ کنگ از او 
صورت گرفته بود در کنار خراب کردن چند موقعیت در نیمه اول بازی با 
بحرین می رفت تا طارمی را آماج انتقادات زیادی پس از پایان بازی قرار دهد 
ولی عملکرد درخشان او در نیمه دوم باعث شد نه تنها انتقادی را متحمل 
نشود که حتی ستاره تیم ملی هم لقب بگیرد. یک گل زده و دو پاس گل از 
سوی طارمی باعث شد او نقش اصلی برتری کلیدی و حیاتی مقابل بحرین را 
ایفا کند و این بازی درخشان باعث می شود کسی نتواند بابت از دست دادن 

چند موقعیت از او خورده ای بگیرد.
سردار آزمون

با مهدی طارمی ساخته که می تواند برای حریفان تیم ملی  زوج مخوفی 

وحشت آفرین باشد. سردار با استفاده از استارت های انفجاری خودش و 
چهارچوب شناسی دقیقی که دارد عمق خط دفاع بحرین را هدف قرار گرفته 
و قفل بازی را بشکند و دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند از او چهره 
اصلی این برد را ساخت و در کنار طارمی ستاره های این بازی بودند. روشن 
شدن موتور گل زنی سردار در تیم ملی خبر خوبی برای ما و خبر بدی برای 

سایر حریفان خواهد بود.
سامان قدوس

تعویض طالیی اسکوچیچ بین دو نیمه بود که با ورودش به زمین تغییر را 
بین دو تیم رقم زد. قدوس پدیده این دیدار بود که ریتم خوبی به حمالت 
تیم ملی داد و قدرت باالی حمل توپ او در کنار پاس های دقیقی که برای 
بازیکنان ارسال کرد سد دفاعی بحرینی ها را شکست و ایجاد موقعیت حمله 
را برای تیم ملی ایران راحت تر کرد و او را می توان پشت سر طارمی و سردار 

ستاره بازی با بحرین معرفی کرد.
سعید عزت اللهی

یکی از تعویضی های نیمه دوم اسکوچیچ بود که برای محکم کردن کمربند 
میانی تیم ملی و پر کردن فضای جلوی مدافعین وارد زمین شد و اشتباه 
چندانی هم نداشت. عزت اللهی فرصت خوبی داشت تا یک بار دیگر دروازه 
بحرین باز شود ولی ضربه سر او از مقابل دروازه با کم دقتی به بیرون رفت تا 

فرصت درخشش در این دیدار را از دست بدهد.
سایر تعویضی ها

مهدی ترابی که یکی از تعویضی های اسکوچیچ بود به جای قلیزاده در سمت 
راست قرار گرفت و چند نفوذ خوب هم ایجاد کرد و روی گل سوم ایران 

توانست تاثیر مثبتی بگذارد تا از تعویض های خوب اسکوچیچ باشد.
مهدی قایدی هم در دقایق اندکی که فرصت حضور پیدا کرد عملکرد بدی 
نداشت و یک موقعیت خوب روی دروازه ایجاد کرد که با بدشانسی از دست 

رفت.
مرتضی پورعلی گنجی هم مثل قایدی فقط دقایقی در زمین حضور داشت که 

اتفاق خاصی در مورد او رخ نداد.

جزئیات اتفاقات رختکن تیم ملی
اتفاقاتی که در رختکن تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی برابر بحرین 
رخ داد نشان داد این تیم برخالف تصوراتی که می شد یکدل و متحد برای 

رسیدن به پیروزی و صعود تالش می کند.
از  ویدئویی  تا  اسکوچیچ سبب شد  دراگان  بر صفر شاگردان  پیروزی سه 
اینستاگرام رسمی فدراسیون فوتبال منتشر  حاشیه های این دیدار توسط 
شود.در این ویدئو که قبل و بعد از ثبت نتیجه بازی از رختکن تیم ملی ایران 
گرفته شده بود، برنامه ریزی این تیم برای رسیدن به برد با تکیه بر آرامش و 

نظم تیمی همراه بود.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قبل از شروع بازی به بازیکنان 
خود در رختکن گفت: به شما اعتماد دارم، قابل باور هستید و از همان دقیقه 

اول قوی وارد زمین شود؛ نصف راه را رفته ایم و حاال فقط باید ببریم.
پس از او، احسان حاج صفی که بازوبند کاپیتانی 
بازو  بر  بحرین  با  دیدار  در  را  ایران  ملی  تیم 
بسته بود، برای هم تیمی هایش صحبت کرد و 
گفت: همه چیز مشخص است، فقط باید ببریم؛ 
بازی  آخر  تا  را  تیمی  نظم  و  تمرکز  آرامش، 
حفظ کنید، اسیر حاشیه نشوید و با شلوغ کاری 
بحرینی ها هم مثل عملکرد داور کاری نداشته 

باشید.
مهدی طارمی آخرین بازیکن تیم ملی بود که 
هم تیمی هایش  به  خطاب  بازی  شروع  از  قبل 
گفت: قرار است ۹۰ دقیقه بازی کنیم و از ۵ 
دقیقه آن هم باید لذت ببریم. هر کس حتی ۵ 
دقیقه در زمین باشد، باید برای خانواده و ملت 

ایران بازی کند.
وارد  اجرایی  کادر  بدرقه  با  ملی  تیم  بازیکنان 
تا برد سه بر صفر مقابل  زمین مسابقه شدند 

بحرین را رقم بزنند.
پس از این برد، تساوی و شادی بازیکنان تیم 
از  دلچسب تر  شده  منتشر  ویدئوی  در  ملی 
همیشه بود تا تک تک اعضای تیم برای این برد 

تاریخی به یکدیگر تبریک بگویند.
علیرضا بیرانوند دروازه بان شماره یک تیم ملی 
فوتبال ایران که برای تیم باشگاهی آنتورپ بلژیک بازی می کند، با مشت های 

گره کرده )Come on( می گفت.
شجاع خلیل زاده که بازی قابل قبولی را در قلب دفاع تیم ملی ایران داشت، 

خدا را مخاطب جمله اش قرار داد و گفت: عزت و ذلت دست خداوند است.
باالی  انگیزه  از  نشان  تلویزیونی،  مقابل دوربین  عابدزاده  امیر  جمله کوتاه 
ملی پوشان برای برد در منامه بود. او خطاب به دوربین گفت: اولین برد تاریخ 

مبارک همه.
سردار آزمون که موفق شد دو گل از سه گل تیم ملی را به ثمر برساند، همراه 
با مهدی قائدی راهی رختکن شد و درباره عدم موفقیت مهاجم ملی پوش 

استقالل در گلزنی گفت: پایش کوچک بود، توپ داخل دروازه نرفت.
مهدی طارمی که با دو پاس گل و یک گل ستاره تیم ملی بود، توجه دوربین 

ویدئویی بخش رسانه ای فدراسیون را نیز به خود جلب کرد.
او در گفتگو با تصویربردار درباره تحسین مربی پرتغالی بحرین از عملکرد 
خودش اظهار داشت: مربی گفت خیلی خوب بودی، من هم به او گفتم همه 

تیم خوب بودند، به همدیگر تبریک گفتیم و آرزوی موفقیت کردیم.
طارمی که هنگام ورود به رختکن با تشویق هم تیمی هایش روبرو شد، برد تیم 

ملی را برای همه دانست و گفت: تمام بازیکنان عالی بودند.
وقتی بازیکنان تیم ملی به طارمی تبریک می گفتند، او باز هم تمام ملی پوشان 

را مخاطب جمله اش قرار داد و عملکردشان را ستودنی توصیف کرد.
محمدحسین  معروف  رقص  با  ملی  تیم  رختکن  به  اسکوچیچ  ورود 

کنعانی زادگان مدافع این تیم همراه بود.
آب پاشی عزت اللهی و کریم انصاری فرد نیز بخشی از شادی ملی پوشان بود.

طارمی سپس رو به بازیکنان گفت: خیلی خوب بودید، همین تالش را باید 
برای بازی با عراق بگذارید.

شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال نیز پس از این پیروزی وارد 
رختکن تیم ملی شد، به بازیکنان خسته نباشید گفت و برایشان صحبت کرد.

او ضمن تبریک این پیروزی اظهار داشت: از زحمات شما تشکر می کنم، عالی 
بودید و همین روحیه را باید برای بازی با عراق حفظ کنید.

نفر به نفر بازیکنان تیم ملی مقابل بحرین

پروژه بازگشت با شاگردان اسکوچیچ

پنجشنبه  20  خرداد  1400

»خان« مهم رونالدو برای عبور از علی دایی!
بخش ورزش- از جمعه رقابت های یورو ایتالیا آغاز می شود. البته مسابقات 

در شهرهای مختلف قاره سبز برگزار می شود.
کریس رونالدو با پرتغال در یورو حاضر می شود. او اگر بتواند 6 گل در این 
رقابت ها بزند، رکورد علی دایی را خواهد شکست. کاپیتان اسبق ایران اما 
همچنان آقای گل جهان است. آرش برهانی مهاجم سابق تیم ملی که سال 
ها پشت خط دایی ماند، در این باره می گوید: »انشاهلل رونالدو در یورو گل 
نزند. من امیدوارم. به نظرم تنها کسی که شاید بتواند رکورد علی آقا را 
بشکند کریس رونالدو است. یعنی اگر او این خان رونالدو را رد کند، تمام 
است. بعید است دیگر بازیکنی تا سال های سال بتواند به رکورد علی آقا 

نزدیک شود.«

زوج طارمی- سردار یا خداداد- دایی؟  
و  داشته  فوق العاده ای  عملکرد  انصافا  تیم ملی  مهاجم  دو  بخش ورزش- 

دارند.
مهدی طارمی و سردار آزمون دو مهاجم در کالس جهانی هستند. هر دو 
عالی کار می کنند و به همین خاطر هر خط دفاعی مقابل شان آسیب پذیر 
است. بعد از درخشش دوباره آنها، بعضی ها اعتقاد دارند این زوج حتی از 
زوج دایی و خداداد هم بهتر است. آرش برهانی در مقابل این سوال می 
گوید: »به نظرم خیلی فرق داشتند و نمی توان آنها را قیاس کرد. علی آقا 
و خداداد در دوران خودشان عالی بودند. عزیزی بیشترین پاس گل را به 
دایی داد. طارمی هم فوق العاده است. من از پاس هایش لذت بردم. به نظرم 
سردار و او هیچ خط دفاعی را راحت نمی گذارند. ولی این زوج با زوج دایی 

و خداداد فرق می کند.«
شاید این درخشش بیشتر به خاطر رابطه خوب سردار و طارمی باشد. آرش 
زمان  آن  نداشتند.  اختالفی  بودند.  و خداداد هم خوب  »دایی  گوید:  می 

مطبوعات چنین چیزهایی را می نوشتند و دچار حاشیه می شدند.«

حاشیه غیرضروری و اشتباهی برای تیم ملی
بخش ورزش- یکی از حواشی غیرضروری که پیش از دیدار ایران مقابل 
بحرین شکل گرفت مربوط به انتشار تصویری از مرحله شماره گذاری پیراهن 

ملی پوشان در فاصله ساعاتی مانده به این بازی بود.
با انتشار ویدئویی در اینستاگرام تیم ملی که آماده سازی پیراهن تیم را نشان 
می داد ، ناگهان انتقاداتی درگرفت در این باره که چرا کمپانی تهیه البسه 
پیراهن تیم ملی پیش از اعزام تیم به منامه اقدام به شماره گذاری آن نکرده 
تا در شرایط اقتصادی فعلی یک مسئول هم برای این اقدام در اردوی تیم 
ملی حاضر شود. حتی برخی نیز مدعی شدند که این کمپانی پیراهن های 
اصل را در اختیار تیم ملی قرار نداده و اگر به این شکل می بود، پیراهن ها 
پیش از اینکه در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته می شد، شماره گذاری 

شده بود.
پیراهن  روی  گذاری  که شماره  است  این  درست  ارتباط خبر  این  در  اما 
های خام یک کار همیشگی در اردوهای تیم ملی است .این یک روتین در 
تیم ملی از سال 2۰1۵ است و به دالیل مختلف از جمله تغییر شماره یا 
پارگی و اسیب دیدگی البسه یا اهدا و تعویض آنها ، تعدادی پیراهن ها و 
البسه به صورت کلین )بدون شماره و نام( در اختیار کاروان قرار گرفته و 
آنها به فراخور اردو و بازی ها، اقدامات الزم برای شماره گذاری و ... را صورت 
می دهند و این موضوع در خصوص برند قبلی تیم ملی یعنی آدیداس هم به 

همین ترتیب دنبال می شده است.
مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی  در این باره می گوید:منتقدین قبل از 
انرژی مصرف کردن بهتر است سوال کنند. خودمان از »آلشپرت« خواستیم 
پیراهن خام بدهد تا دست مان برای تغییراتی که در لیست داریم  باز باشد.

مسئولیِت مهم اسکوچیچ برای 
کنعانی زادگان

وظیفه  بحرین  مقابل  در  زادگان  کنعانی  محمدحسین  ورزش-  بخش 
مهمی برعهده داشت و باید دفاع تیم ملی را باال نگه می داشت.

یکی از دالیل برتری ایران مقابل بحرین برتری محسوسی بود که تیم ملی 
در دوئل های هوایی داشت و در این بین محمد حسین کنعانی زادگان 

یکی از بهترین بازیکنان زمین از این حیث بود.
به  نیز  نبردهای هوایی، روی زمین  بر موفقیت در  کنعانی زادگان عالوه 
تا  بود،  آنها  از  جلوتر  قدم  یک  همواره  و  نداد  باج  بحرین  تیم  بازیکنان 
نگرانی  فنی،  کادر  همینطور  و  ایران  در  فوتبال  هواداران  که  روزی  در 
ویژه ای بابت باز شدن دروازه بیرانوند روی ضدحمالت داشتند، تیم ملی با 

اسکوچیچ یک کلین شیت مهم و تاریخی را در منامه ثبت کند.
مدافع میانی تیم ملی همواره یکی از بازیکنان مدنظر کی روش بود و پس 
از این مربی پرتغالی بود که توانست بیش از گذشته توانایی های خود را 
انتخاب  و حاال  بگذارد  نمایش  به  پرسپولیس  و سپس  ماشین سازی  در 
عملکرد  دفاعی  بخش  در  هم  او  است.  دفاعی  خط  در  اسکوچیچ  اصلی 
ارسال پاس های  بازیسازی قدرت خوبی در  بسیار خوبی دارد و هم در 
دقیق برای طراحی حمله دارد، اما یکی از وظایِف مهم او در دیدار برابر 
بحرین باال نگه داشتن خط دفاعی بود که توانست این مسئولیت را هم به 
خوبی انجام دهد. به دلیل اهمیتی که کنعانی زادگان این روزها در ترکیب 
به دلیل کارت  و قلب خط دفاعی دارد، شاید حتی اسکوچیچ  تیم ملی 
زردی که این بازیکن در نبرد با بحرین گرفت، در مورد او ریسک نکند و 
به او استر احت دهد تا در مصاف با عراق بدون دغدغه بار دیگر او را به 

ترکیب اصلی بازگرداند.

اموال باشگاه استقالل توقیف می شود
بخش ورزش- کارمندان باشگاه استقالل از محل کارشان به بیرون رانده 

شده اند!
کارمندان باشگاه استقالل تهران هم شرایط عجیبی را همانند بازیکنان و 
اعضای کادرفنی این تیم تحمل می کنند و امروز ظهر با اتفاقی عجیب از 

محل کارشان بیرون رانده شدند!
ماجرا از این قرار است که فردی ناشناس با در دست داشتن حکم توقیف 
اموال به باشگاه مراجعه کرده و به همراه دو مامور نیروی انتظامی برای جمع 

آوری وسایل داخل باشگاه اقدام می کند.
بر همین اساس کارمندان باشگاه محل ساختمان را ترک کرده و فرد ناشناس 
هم با یک خودروی باری سعی دارد تا اموال داخل ساختمان را تخلیه کند!

 

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شرکت تعاوني مصرف کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی 
امور  کل  اداره  اجتماعات  سالن  محل  در  مورخ 1400/04/10  پنجشنبه  روز  ساعت 14  راس  گیالن  استان 

اقتصادی و دارایی  به آدرس: رشت میدان فرهنگ اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را کتباً معرفي نمایید.
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي،مي بایست 
به همراه نماینده خود حداکثر تاریخ 09/ 1400/04 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و 

تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه :

• استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و تغییرات اعضا و سرمایه
• طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 1395 الی 1399 و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ویژه سال های 

ماضی
• طرح و تصویب بودجه سال 1400

• انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بعلت اتمام دوره قانونی.
• انتخاب  بازرس اصلی و علی البدل به علت اتمام مدت قانونی.

• انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
• تعیین خط مشی آینده شرکت

داوطلبان تصدي سمتهای هیئت مدیره و  بازرسي به موجب ماده )2( دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک 
هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکمیل و تحویل دفتر تعاوني نمایند.

روز  در ساعت 14  دوم  نوبت  عمومی  نیافت جلسه مجمع  رسمیت  اول  نوبت  عمومی  که مجمع  درصورتی 
چهارشنبه مورخ 1400/04/23 در همان محل و با همان دستور برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشارآگهي: 1400/03/20

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

هیئت مديره

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

و   14۰۰6۰318۰۰4۰۰۰364 شماره های   آرای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع   14۰۰/۰2/۰6 مورخه   14۰۰6۰318۰۰4۰۰۰363
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه مرضیه حسین زاده فرزند اسمعیل مورد تایید 

قرار گرفت. 
1- شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 221/۹7 
مترمربع به شماره پالک فرعی 1147 از اصلی 21 مجزی از پالک 386 واقع 
در پشته بخش 2۰ گیالن از مالکیت علی چراغی شمامی به آدرس رودبار 

رستم آباد پشته بلوار ولیعصر کوچه گلها 1 محرز گردیده است. 
2 – شش دانگ یک قطعه زمین جهت الحاق به پالک مجاور به مساحت 
1۰4/16 مترمربع به شماره پالک فرعی 1148 از اصلی 21 مجزی از پالک 
از مالکیت مختار حجت شمامی به  38۵ واقع در پشته بخش 2۰ گیالن 
آدرس رودبار رستم آباد پشته بلوار ولیعصر کوچه گلها 1 محرز گردیده است.

صورتی  در  می شود  آگهی  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
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