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سال بیست و پنجم /شماره 6088

جنگ  16ستاره لیگ با  16لژیونر فهرست ایران برای جام جهانی

فقط شش نفر خط میخورند

بخش ورزش -تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی در اردوی اتریش به
سر میبرد که در این اردو  ۲۷نفر ،شامل  ۱۶لژیونر و  ۱۱بازیکن زیر نظر
کیروش به فعالیت مشغول هستند تا در دو بازی مقابل اروگوئه و
سنگال به میدان بروند.
کارلوس کیروش در اولین اقدام  ۲۴بازیکن را برای اولین اردو
به تی م ملی دعوت کرد که از بین بازیکنان لیگی دعوت شده ،با
خط خوردن  ۱۳نفر ۱۱ ،ستاره دیگر ،لژیونرها را در سفر اتریش
همراهی کردند.
کیروش این جمع را بعد از دو بازی  ۴۰دقیقهای درون تیمی برای
حضور در کمپ اتریش انتخاب کرد؛ بازیکنانی که اغلبشان در
ماتریکس دراگان اسکوچیچ قرار داشته و برای آنها درخواست ویزای
اتریش شده بود .البته رامین رضاییان و مرتضی پورعلیگنجی دو
بازیکن جدیدی بودند که با توجه به شناخت قبلی کیروش به تیم
ملی دعوت شدند.
کیروش اعالم کرد با شانزده بازیکن داخلی اردویی پس از برگزاری
لیگ تا هفته دهم برگزار خواهد کرد و این بازیکنان مقدمهای بر
اردوی نهایی تیم ملی برای جام جهانی  ۲۰۲۲قطر خواهند بود.
در حال حاضر تیم ملی فوتبال ایران شانزده لژیونر را با خود به
اردوی اتریش برده و اگر هر شانزده لژیونر در اردوی تیم ملی باقی بمانند
و لژیونر جدیدی به تیم ملی دعوت نشود ،از شانس بازیکنان داخلی یک
سهمیه کم خواهد شد چرا که ایران میتواند نام  ۲۶بازیکن را برای
فهرست نهایی رقابتهای جام جهانی رجیستر کند.
اگر کیروش تنها  32بازیکن را برای جام جهانی تحت نظر گرفته باشد 6

نفر از لیست او خط خواهند خورد .البته لژیونرهایی که این اردو را از دست
دادند همچنان برای بازگشت به اردو شانس دارند.

نفراتی که به عنوان بازیکن داخلی با تیم ملی به اتریش رفتهاند شامل
علیرضا بیرانوند (پرسپولیس -دروازهبان) ،سید حسین حسینی (استقالل-
دروازهبان) ،پیام نیازمند (سپاهان -دروازهبان) ،رامین رضاییان (سپاهان-
مدافع) ،مرتضی پورعلیگنجی (پرسپولیس -مدافع) ،امید نورافکن
(سپاهان -مدافع) ،ابوالفضل جاللی (استقالل -مدافع) ،صابر حردانی (

استقالل-مدافع) ،میالد سرلک (پرسپولیس -هافبک) ،مهدی ترابی
(پرسپولیس -وینگر) و وحید امیری (پرسپولیس -وینگر) هستند.
ظاهرا آنچه که کیروش در نظر دارد حضور شانزده بازیکن برای
اردوی طوالنی مدتی است که او قصد دارد در آن برای بازیکنان
تیم ملی فضای مجددی برای رشد و توسعه فنی ایجاد کند؛ او
همیشه اولویت را به بازیکنان خارج از ایران داده که در شرایط
بهتری تمرین میکنند .اگرچه در جام جهانی پیشین اغلب ستارگان
تیم ملی فوتبال ،چهرههایی بودند که در لیگ داخلی به فعالیت
مشغول بودند.
به نظر میرسد این شانزده نفر از همان فهرستی انتخاب میشوند
که پیشتر توسط کیروش در اردوی اول بازیکنان داخلی به تیم
ملی دعوت شده بودند و قاعدتا حتی در صورت درخشش خاص
برخی بازیکنان ،تغییر چندانی در این لیست داده نشود؛ مگر آنکه
این بازیکن سابقه مناسبی در تیمهای ملی داشته و قبال در آن لول
بازی کرده باشد.
به جز  ۱۱بازیکنی که به لیست نهایی راه یافتند ،این  ۱۳بازیکن نیز
در اردوی ابتدایی حاضر بودند :مهدی شیری ،عارف آقاسی ،سامان
فالح ،آرمین سهرابیان ،مهدی مهدی پور ،محمد کریمی ،یاسین
سلمانی ،رضا اسدی ،مهدی حسینی ،محمد خدابندهلو ،محمد محبی،
مهدی قایدی ،سعید صادقی و شهریار مغانلو .احتماال با انتخاب این شانزده
بازیکن بعد از برگزاری چهار هفته از رقابتهای لیگ ،تکلیف کیروش و
لیگ داخلی روشن خواهد شد؛ آن هم با مشاهده  ۳۲مسابقهای که در
دوران سرمربیگری وی در تیم ملی برگزار میشود.

طغیان بامدادی پدر حسن یزدانی علیه علیرضا دبیر

بخش ورزش -پدر حسن یزدانی در مراسم استقبال از تیم ملی کشتی
آزاد در بازگشت از رقابتهای قهرمانی جهان ،در جمع خبرنگاران ،اظهار
کرد :پسر من دنبال رکورد نیست و فقط برای شادی دل مردم کشتی
میگیرد .پسر من دنبال رییس فدراسیون نیست ،دنبال سرمربی نیست،
دنبال شورای شهر و نماینده مجلس نیست .پسر من میخواهد بعد از
پایان کشتی در مجموعه خودش بچهها را آموزش بدهد و مثل خودش
کشتی گیر به بار بیاورد .وی در ادامه با طرح ادعاهای جنجالی علیه
علیرضا دبیر  -رییس فدراسیون کشتی ،گفت :سوال من این است چرا
آقای دبیر نیم ساعت مانده به مبارزه فینال به پسر من گفت که با مربی
 ۱۱۰کیلوگرمی تمرین کن که باعث شد ضربان قلب او به  ۲۵۰برسد؛
در حالیکه نیم ساعت بعد ،مبارزه فینال داشت؟ چرا این کار را کرد؟ باید
پاسخ بدهد .چرا در فدراسیون کشتی در تمرینات زیر کتف با حسن
یزدانی کار میکند ،اما اینجا میگوید کشتی فقط زیر کتف زدن نیست؟
او ادامه داد :حسن یزدانی زیر کتف میزند ،زیر میگیرد ،سر و ته یکی
میکند ،کشتی بلد است و کشتی میگیرد .حسن را اینها نساختند بلکه
«آگهی مزایده»
در خصوص پرونده کالسه اجرایی  9901944محکوم له:
فریبرز عباسی ملک آبادی محکوم علیه :اسماعیل شکوری
لپوندانی– محمدتقی خسرومرادی موضوع الزم االجرا:
محکومیت مدنی – حکم به پرداخت وجه نقد
از طریق مزایده با انجام عملیات اجرایی و تشریفات قانونی
و ارزیابی مال از طریق کارشناسان رسمی دادگستری رشت
طبق مقررات قانونی و با حضور نماینده دادستان دادسرای
عمومی و انقالب رشت به شرح زیر به فروش میرسد
یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامی 741-46ب21
وسیله نقلیه در پارکینگ عرفان و بررسی همه جانبه
موضوع و دقت نظر در جمیع جهات ،مشخصات وسیله
نقلیه :نوع سیستم تیپ رنگ مدل نوع سوخت شماره موتور
شماره شاسی وانت پیکان  1600 iسفید  1385بنزین
 * 22110632 044426وضعیت وسیله نقلیه :خودرو
مستعمل و دارای پوسیدگیهای متعدد از ناحیه اتاق
میباشد .خودرو دوگانه سوز دستی میباشد .با توجه به
توقف طوالنی مدت خودرو در پارکینگ ،امکان روشن شدن
آن وجود ندارد .اظهارنظر در خصوص سالمت موتور خودرو
موکول به بازدید بعدی در مرکز معاینه فنی و اخذ کارت
معاینه فنی میباشد.
مشخصات خودرو :سیستم :پیکان تیپ 1600 i :کاربری:
وانت مدل 1385 :رنگ :سفید سفید روغنی شماره شاسی:
 22110632شماره موتور 11285044426 :مشخصات
مالک  /مالکین :نام و نام خانوادگی /نام سازمان نام پدر
شماره شناسنامه  /ثبت تاریخ تولد (وضعیت حیاتی) /
ثبت تلفن  /همراه آدرس کدملی  /شماره ثبت سازمان
تاریخ کد کاربر اسماعیل شکوری لپوندانی حبیب 2502
( 1356/05/20زنده) 09111342699 09111342699
رشت  1ب ش رجایی ب ش رجایی ندارد 0940864916
 82077 1396/02/30سمیه کاشفی – عادی
دستور قضایی = 1 :حکم قضایی جلوگیری از نقل و

مربی سازنده ساخت .همه کشتی گیران را مربیان سازنده ساختند.
پدر حسن یزدانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا
معتقد است رییس فدراسیون کشتی در امور فنی دخالت میکند؟ گفت:
این را میتوانید از آقای دبیر سوال کنید .مگر در فضای مجازی فیلمها
را نمیبینید؟ اینکه آیا دخالت میکند یا نه را من نمیدانم ،اما من اینجا
جواب میخواهم .آقای عامل چرا قبال گزارش میکرد میگفت رحمان
عموزاد به سبک حسن یزدانی کشتی میگیرد ،اما اینجا اسمی از او نبرد؟
تمام کشتی گیرانی که کشتی میگیرند به سبک حسن یزدانی زیر کتف
میزنند .بعد از  ۲۷سال میخواهند سبک کشتی حسن را عوض کنند؟
برای چه؟ حسن باید کشتی خودش را بگیرد .حسن مگر نونهال است که
میخواهند از نو سبک او را عوض کنند؟
او در واکنش به اظهارات کارشناسان مبنی بر اینکه دیوید تیلور آنالیز
بهتری از یزدانی داشت ،گفت :از دیوید تیلور بگذریم .مگر حریفان اطری،
محمدیان و سرلک آنالیز شده بودند؟ من وکیل وصی بقیه کشتی گیران
نیستم ،اما وکیل وصی پسر خودم هستم .بر خالف اینکه این آقایان فکر

انتقال خودرو 140034990001760453 1400/02/01
شمارهگذاری رشت – شعبه دوم اجرای احکام مدنی
دادگستری شهرستان رشت  = 2حکم قضایی توقیف خودرو
در پارکینگ 140034990007052958 1400/04/22
شمارهگذاری رشت – شعبه دوم اجرای احکام مدنی
دادگستری شهرستان رشت
قیمت پایه کارشناسی :با توجه به نوع خودرو ،تیپ،
مدل ،کارکرد و سایر آیتمهای تاثیرگذار ،قیمت پایه
کارشناسی خودرو مبلغ پنجاه و سه میلیون تومان معادل
 530/000/000ریال اعالم میگردد.
آدرس ملک :رشت – بلوار ولیعصر روبروی سایپا پور نصیر
اول خیابان عرفان – پارکینگ عرفان
وقت مزایده :مورخ  1401/07/21ساعت  10الی  11صبح
محل مزایده :رشت – خیابان امام خمینی (ره) چله خانه –
اجرای احکام مدنی دادگستری رشت
توضیح :مزایده با مبلغ ارزیابی شده آغاز شرکتکنندگان
مزایده میبایست ده درصد مبلغ کارشناسی شده را
فیالمجلس قبل از شروع مزایده به حساب دادگستری
پرداخت نمایند و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید برنده مزایده محسوب میگردد .طالبین در نتیجه
برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ خریداری شده را
فیالمجلس پرداخت مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت
نماید چنانچه در موعد مقرر پرداخت ننماید مبلغ ده درصد
به نفع دولت ضبط خواهد شد .طالبین میتوانند جهت
شرکت در مزایده ظرف پنج روز قبل از مزایده از محل
فوقالذکر مورد مزایده بازدید بهعمل آورند و ضمنا هر گونه
اعتراض یا شکایت به جریان مزایده ظرف یک هفته از تاریخ
فروش تسلیم دادگاه خواهد شد.
شادمان – دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری
رشت
 1285ر م الف ث
تاریخ انتشار1401/6/30 :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شمار ه  140160318004002961مورخه  1401/05/29موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی رودبار ،تصرفات مالکانه شرکت گروه معادن سیمرغ
آسیا مورد تایید قرار گرفت.
 -1ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  5086/75مترمربع که
مقدار  219/75در حریم نهر قرار دارد (با حق عبور از امالک مجاور و بالعکس)
به شماره پالک فرعی  999مجزی از پالک  756از اصلی  5واقع در بیورزن
بخش  19گیالن از مالکیت جانعلی شاه محمدی لوشانی و غیرو به آدرس
شهرستان رودبار – بیورزن  -محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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.
 466رمالفث
تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/30 :
رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

میکنند ،پسر من دنبال رکورد نیست .پسر من دنبال این چیزهایی که
نام بردند نیست.
پدر حسن یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا حسن یزدانی از این
صحبتها ناراحت نمیشود؟ گفت :حسن آقا ناراحت شود .من پدر او
هستم .حسن آقا هنوز بچه است و متوجه نمیشود .حسن آقا دوست
ندارد من مصاحبه کنم ،اما دیگر کاسه صبرم لبریز شده است .خیلی از
حرفها هست که باید بعدا بگویم .انشاءاهلل به موقع حرف هایم را میزنم.
وی در پایان گفت :حسن آقا هدفش این است که در بازیهای آسیایی،
مسابقات جهانی  ۲۰۲۳و المپیک  ۲۰۲۴پاریس کشتی بگیرد .هر کس
ادعای این را دارد که جای حسن را بگیرد بسم اله .حسن از همان اول در
انتخابی شرکت کرد و از این به بعد هم شرکت میکند و به قوانین احترام
میگذارد ،اما باید تمام کشتی گیران در انتخابی شرکت کنند .مگر کشتی
گیران آزاد همه در انتخابی شرکت کردند؟ نه ،فقط  ۴نفرشان این کار را
کردند .اگر خوب بودند و مشکلی نداشتند خب چرا در مسابقات انتخابی
شرکت نکردند؟

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت کاویان سازه خزر
(سهامی خاص) به شماره ثبت ( 6799نوبت اول)

شرکت کاویان سازه خزر (سهامی خاص) به شماره ثبت
 6799و شناسه ملی  10720201850در اجرای ماده
 225قانون تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه بستانکاران
شرکت کاویان سازه خزر (سهامی خاص) در حال تصفیه
میرساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی در
 3مرحله به مدت  6ماه میتوانند با در دست داشتن
مستندات طلب خود به نشانی استان گیالن ،شهرستان
رشت ،بخش مرکزی ،شهر رشت ،محله حسین آباد ،خیابان
شهید علی تنها ،کوچه فرعی دهم ،پالک  ،0ساختمان طاها،
طبقه چهارم ،واحد  7کدپستی  4158654746مراجعه
نمایند .بدیهی است پس از انقضای این مدت هیچگونه
ادعایی ازین بابت پذیرفته نخواهد شد.
مدیر تصفیه شرکت کاویان سازه خزر (سهامی خاص) (در حال تصفیه)
مدیر تصفیه :حمیدرضا رشاد صیقالنی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140160318004002984مورخه  1401/06/02موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی رودبار ،تصرفات مالکانه شرکت گروه معادن سیمرغ
آسیا مورد تایید قرار گرفت.
 -1ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  71735/71مترمربع که
مقدار  3376/66در حریم کمی آب قرار دارد به شماره پالک فرعی 1000
مجزی از پالک  742از اصلی  5واقع در بیورزن بخش  19گیالن از مالکیت
نعمت اله سلخوری و غیرو به آدرس شهرستان رودبار – بیورزن  -محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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.
 460رمالفث
تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/30 :
رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شمار ه  140160318004002953مورخه  1401/05/29موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی رودبار ،تصرفات مالکانه شرکت گروه معادن سیمرغ
آسیا مورد تایید قرار گرفت.
 -1ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  1256/83مترمربع که
مقدار  52/12مترمربع در حریم نهر قرار دارد به شماره پالک فرعی 996
مجزی از پالک  683از اصلی  5واقع در بیورزن بخش  19گیالن از مالکیت
حبیب سلخوری غیاثوند و غیرو به آدرس شهرستان رودبار – بیورزن  -محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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.
 456رمالفث
تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/30 :
رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری
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آمار فنی سرخابی ها در شش هفته اول لیگ

استقالل تهاجمی ،پرسپولیس منطقی

ایمان گودرزی
لیگ بیست و دوم پس از پایان هفتهی ششم سه هفته تعطیل شد
و ملی پوشان برای فیفا دی به اردوی اتریش رفتند .در این اردو ۵
بازیکن از پرسپولیس و  ۳بازیکن از استقالل حضور دارند و انتظار
میرود که اگر مصدومیتی رخ ندهد سرخابی ها در جام جهانی همین
تعداد ملی پوش را داشته باشند .تا پایان هفتهی ششم پرسپولیسی
ها با  ۱۴امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند و استقالل با  ۱۱امتیاز در
ردهی سوم جدول جای دارند .شاید برای قضاوت زود باشد اما در این
لیگ جذاب همه یک سوال در ذهن دارند :آبی یا قرمز؛ کدام تیم باالتر
از رقیب سنتی میایستد؟ به بهانهی وقفهی بوجود آمده در لیگ با هم
نگاهی به عملکرد فنی دو تیم در این شش هفته میاندازیم؛
پرسپولیس بهتر از خط حملهی پر ترافیک آبی ها
استقاللی ها این فصل بیشترین خرید خود را در پست های هجومی
داشتند ،پرسپولیس نیز با به خدمت گرفتن لوکادیا و شیخ دیاباته
سعی بر برطرف کردن نقطه ضعف فصل گذشته خود داشت .با این
حساب انتظار میرفت که هر دو تیم بازی های بسیار هجومی از خود
به نمایش بگذارند .از نظر گلزنی پرسپولیسی ها بهتر عمل کردند و تا
پایان هفتهی ششم  ۸گل به ثمر رساندند و استقاللی ها  ۷گل زدند .از
 ۸گل پرسپولیس  ۴گل را لوکادیا ستارهی هلندی آنها به ثمر رسانده
که شاید نشان دهنده این است که یک خرید با برنامه و حساب شده
بهتر از چند خرید بی حساب و کتاب است.
استقالل شوت زن و بی دقت
خط حملهی پر ترافیک استقالل تا اینجای فصل عملکرد بهتری از
نظر شوت زنی نسبت به پرسپولیسی ها داشته است .اما ارزش شوتی
که از خط دروازه عبور نکند فرق چندانی با شوت نزدن ندارد .شاگردان
ساپینتو نشان دادهاند که نسبت به فصل قبل با سیستم هجومی تری
بازی میکنند و بازیکنان این تیم در  ۶بازی  ۸۶شوت به سمت دروازه
حریف زدهاند .اما از این  ۸۶شوت فقط  ۲۴شوت در چارچوب دروازه
قرار داشته است یعنی میانگین هر بازی  ۴شوت در چارچوب که این
آمار نشان دهندهی دقت پایین شوت های استقاللی هاست .از طرفی
سرخ پوشان در این  ۶هفته  ۵۵شوت به سمت دروازه حریف شلیک
کردهاند که  ۱۷شوت در چارچوب قرار داشته است .یعنی در هر بازی
میانگین  ۲.۸شوت در چارچوب حریف قرار گرفته است.
امید آبی ها زندهتر است
برخالف شوت های زیاد و بی ثمر استقاللی ها ،امید به گل این تیم
تا اینجای کار حدود دو برابر پرسپولیس است .امید به گل شاگردان
ساپینتو در این  ۶هفته  ۹.۴۸و امید به گل شاگردان یحیی ۵.۱۹
است .این قضیه نشان دهنده این است که استقاللی ها در ایجاد
موقعیت خطرناک موفق تر از پرسپولیسی ها عمل کرده اند .از طرفی
اگر بخواهیم امید به گل حریفان این دو تیم را بررسی کنیم میانگین
امید به گل حریفان مقابل استقالل  ۳.۷۲و امید به گل حریفان
مقابل پرسپولیس  ۲.۹۴است که این اعداد نشان دهنده این است
که پرسپولیسی ها در خط دفاع کمی بهتر از آبی ها عمل کرده اند.
مالکیت و پاس برابر
هر دو تیم تا اینجای لیگ از نظر مالکیت توپ و میدان و پاس ها
تقریبا مشابه هم عمل کردهاند اما آبی ها دقت پاس باالتری نسبت با
سرخ پوشان داشتهاند .از نظر درصد مالکیت توپ استقالل آمار ۵۷.۱۶
درصد و پرسپولیس آمار  ۵۹.۳۳درصد را به نام خود ثبت کردهاند .از
لحاظ استقالل  ۲۸۹۱پاس با دقت  ۸۳.۵درصد داشته از سوی دیگر
پرسپولیسی ها  ۲۹۵۴پاس با دقت  ۸۲.۶۶درصد داشتهاند.
به جز آمارها و اعداد و فکت های  ۶هفتهی اول سرخابی ها نظر منصور
رشیدی بازیکن سابق استقالل و پرسپولیس را در مورد عملکرد دو تیم
در این  ۶هفته پرسیدهایم که در زیر جواب را می خوانیم؛
استقالل
استقاللی ها فصل را خوب آغاز نکردند و چند بازی پشت سر هم تغییر
سیستم داشتند .البته این اتفاق کامال طبیعی بود و تا زمانی که آقای
ساپینتو سیستم اصلی را بشناسد زمان مییرد .اما دیدیم که استقالل
در هفتهی ششم چه بازی فوق العاده زیبا و هجومی را به نمایش
گذاشت و قاطعانه مقابل نساجی پیروز شد .استقالل در این بازی نشان
داد که به هماهنگی الزم رسیده است و ساپینتو بازیکنان و ترکیب
اصلی تیمش را شناخته است .از حاال به بعد قطعا بازی های جذاب
تری را از استقالل شاهد خواهیم بود .شاید تنها نقطه ضعف استقالل
تا اینجای کار فقط نبود یک هافبک خالق باشد .استقالل قطعا در کنار
تیم های پرسپولیس ،سپاهان ،فوالد و گل گهر مدعی قهرمانیست.
پرسپولیس
پرسپولیس باخت نداشته و هم در دفاع و هم حمله هفته به هفته
عملکرد بهتری را از خود به جای گذاشته است .لوکادیا یک مهاجم
تمام کننده و بی رحم است و سود این خرید خوب را پرسپولیس به
خوبی خواهد کرد .لوکادیا تا اینجای کار آقای گل است و قطعا گل
های بیشتری را برای پرسپولیسی ها به ثمر خواهد رساند .لیگ ما
برای پیشرفت بیشتر به چنین بازیکنانی نیاز دارد .همان طور که گفتم
پرسپولیس هم در کنار استقالل ،سپاهان ،فوالد و گل گهر مدعی
قهرمانی خواهد بود.
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود کهن رادمان دیلمان
به شناسه ملی  14009667515و به شماره ثبت 572
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
آقای کیانوش بخشعلی زاده دیلمی به کد ملی  5179864070به موجب
سند صلح سهم الشرکه شماره  2444مورخ  1401/06/16در دفتر خانه
اسناد رسمی شماره  289حوزه ثبتی سیاهکل مبلغ  490000ریال
از سهم الشرکه خود را به آقای بهرام بخشعلی زاده دیلمی به کدملی
 5179864577انتقال داده و میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ
 10000ریال کاهش داد.
میزان سهم الشرکه شرکاء به شرح ذیل میباشد.
 -1آقای کیانوش بخشعلی زاده دیلمی دارای  10000ریال سهم الشرکه
 -2آقای بهرام بخشعلی زاده دیلمی دارای  990000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیاهکل
()1383402

