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خبر

فرصت مجدد ملوان برای درخشش 
در جام حذفی کشور

بخش ورزش - تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با حکم کمیته انضباطی 
فرصت مجددی برای حضور در رقابت های جام حذفی کشور یافته تا 

این شانس را داشته باشد که در این مسابقات بدرخشد.
جام  تیمهای  پرافتخارترین  از  یکی  که  بندرانزلی  ملوان  فوتبال  تیم   
این  نهایی  شانزدهم  یک  مرحله  در  می شود،  محسوب  کشور  حذفی 
رقابتها در بندرانزلی مقابل نفت مسجدسلیمان قرار گرفت که در نهایت 

مقابل این تیم مغلوب و از گردونه رقابتها کنار رفت.
نفت  تیم  استفاده  به  مربوط  زمزمه هایی  دیدار  این  پایان  از  پس  اما 
مسجدسلیمان از بازیکن غیرمجاز به گوش رسید که در نهایت کمیته 
این دیدار  انضباطی رای خود را در این خصوص صادر کرد و نتیجه 
به سود ملوان اعالم شد تا تنها نماینده باقی مانده گیالن در رقابتهای 
جام حذفی، فرصت مجددی برای حضور در ادامه این مسابقات داشته 

و حتی شگفتی ساز این رقابتها شود.
با این وجود روز گذشته مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی این 
مسابقات انجام شد و ملوانان با قرعه بسیار سختی روبرور شدند چون 
تیم  پرافتخارترین  استقالل  تیم  مقابل  تهران  در  باید  مرحله  این  در 

تاریخ مسابقات جام حذفی قرار گیرند.
در  بندرانزلی  ملوان  و  استقالل  پرافتخار  تیم   ۲ جدال  حتم  طور  به 
کشور  حذفی  جام  رقابت های  جاری  فصل  نهایی  هشتم  یک  مرحله 
می تواند جالب باشد چون استقالل که پرافتخارترین تیم این مسابقات 
است، با توجه به وضعیت این تیم در لیگ برتر، به طور حتم مسئوالن 
و کادرفنی مترصد کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای فصل جاری جام 
حذفی هستند تا همچنان پرافتخارترین تیم این مسابقات باقی بمانند 
و از طرف دیگر سهمیه حضور در رقابت های آسیا را نیز کسب کنند .

برابر  برتری  با  که  دارند  را  شانس  این  نیز  ملوانان  دیگر  سوی  از 
استقالل، به جمع هشت تیم برتر این رقابتها راه یابند و همانند دهه 
جام  بتوانند  بعدی،  مراحل  در  درخشش  با  و   شوند  ۶۰ شگفتی ساز 

قهرمانی را برای سومین مرتبه تصاحب کنند.
اولین  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی شکوهمند  از  پیش  ملوانان  البته 
برگزار  دیگری  عنوان  و  نام  با  که  کشور  حذفی  جام  مسابقات  دوره 
می شد، مقام قهرمانی را کسب کرده بود اما پس از پیروزی شکوهمند 
قهرمانی  مقام  کسب  به  موفق  فصل   ۲ در  تیم  این  اسالمی  انقالب 

رقابتهای جام حذفی کشور شد.
اما تیم فوتبال استقالل تهران با کسب هفت عنوان قهرمانی و ۶ عنوان 
کشور  حذفی  جام  رقابتهای  در  تیم  پرافتخارترین   ، قهرمانی  نایب 
شکوهمند  پیروزی  از  قبل  نیز  تیم  این  البته  که  می شود  محسوب 
انقالب اسالمی، موفق به کسب مقام قهرمانی در مسابقات جام حذفی 

شده بود.
به هرحال با توجه به شرایط موجود و وضعیت ملوان در جدول رده بندی 
این تیم  انضباطی،  با توجه به رای کمیته  لیگ برتر و از سوی دیگر 
پرطرفدار شمال کشور این فرصت را یافته تا در ادامه رقابتهای فصل 
جاری جام حذفی حضور داشته و با برتری برابر استقالل، شگفتی ساز 

این مسابقات شود.
آزادسازی  گرامیداشت  عنوان  با  کشور  حذفی  جام  فوتبال  رقابتهای 
از  یکی  و  می شود  برگزار  بازی  تک  و  تک  حذفی  خرمشهربه صورت 
سهمیه های اصلی ایران در لیگ قهرمانان آسیا، به قهرمان جام حذفی 

تعلق می گیرد.
تیم فوتبال ملوان بندرانزلی که یکی از تیم های شهرستانی افتخارآفرین 
این مسابقات محسوب می شود، در سالهای ۶۵ و ۶۹ عنوان قهرمانی و 
در سالهای ۶۶ و ۶۷ عنوان نایب قهرمانی رقابت های جام حذفی کشور 
را کسب کرد و با ۲ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی، یکی از پرافتخارترین 

تیم های کشور در مسابقات جام حذفی کشور است.

سرپرست سابق تیم ملی:

بعضی از بازیکنان دنبال کی روش بودند
بخش ورزش- سرپرست سابق تیم ملی فوتبال ایران تایید کرد که در 
زمان سرمربیگری دراگان اسکوچیچ، عده ای از بازیکنان تیم ملی به دنبال 

حضور کارلوس کی روش بودند. مجتبی خورشیدی سرپرست 
سابق تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه جدید خود به بازگویی 
مشکالت تیم ملی فوتبال ایران در زمان اسکوچیچ پرداخت و 
تاکید کرد که به واسطه یکی از افراد سیاسی، ۱۳۰ میلیارد 
در  آنهم  است؛  داشته  آورده  فوتبال  فدراسیون  برای  تومان 
توان  اقتصادی  مشکالت  خاطر  به  فدراسیون  که  شرایطی 
نداشته  را  اسکوچیچ  برای  تومانی  اینترنت ۴۰۰ هزار  تامین 
در  پوشان  ملی  از  بعضی  که  کرد  تایید  همچنین  او  است. 
زمان اسکوچیچ دنبال آوردن کی روش بوده اند و البته اینکه 
استوری آنها از کیفیت لباس های تیم ملی تنها یک بهانه بوده 
است! بخش هایی از گفتگوی خورشیدی که امروز در برنامه 

»ورزشگاه« حاضر شده بود، در ادامه می آید:
۴۰۰ هزار تومان برای اینترنت اسکوچیچ نداشتند

یک روز به مرکز »پک« رفتم و دیدم اسکوچیچ در حال داد و 
فریاد است و می گوید اینترنت ندارم. او حتی اینترنت داخلی 
نداشت. پرس و جو کردم و گفتم مگر هزینه اش چقدر است 
که گفتند ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان. حتی پول برای این قصه 
نداشتیم. سپس به ذهنم رسید از طریق یکی از دوستان به 

یکی از مسئوالن پیام بدهم. آنجا برای اولین بار بود که این ارتباط برقرار 
شد. پنجشنبه به ما گفتند که شنبه به جلسه بیایید. گزارشی را دادیم 
و حدود ۱۳۰ میلیارد تومان پول به ما دادند. ۱۰۷ میلیارد به فدراسیون 

رسید و بقیه اش به خزانه داری وزارت ورزش رفت.
اصرار من باعث ماندن اسکوچیچ شد

با  بودم.  راه آهن  از سال ۷۵ در  ماندن اسکوچیچ شد.  باعث  اصرار من 
مربیان زیادی کار کردم. وقتی با تیم ملی در کشور بحرین بودیم چیزهایی 
کنیم.  عبور  مرحله  این  از  اسکوچیچ  با  توانیم  می  دانستم  می  و  دیدم 
عزیزی خادم پس از صعود تیم از مرحله اول و هنگام بازگشت از بحرین 
را  ادامه کار اسکوچیچ در تیم ملی  به خبرنگاران گفت که  در فرودگاه 
در هیات رئیسه بررسی می کنیم ولی به او گفتم احساس می کنم با 
اسکوچیچ به جام جهانی صعود می کنیم. اسکوچیچ باهوش بود و پشتکار 
داشت. او عاشق کارش بود و بلد بود از کمکهایش کار بکشد. اسکوچیچ 

از ۶ صبح تا ۱۲ شب کار می کرد. بازی همه لژیونرها را تماشا می کرد. 
چون اینها را دیده بودم و به نفراتمان اشراف داشتم مطمئن بودم به جام 

جهانی صعود می کنیم.
بعضی از بازیکنان گفتند کی روش را بیاورید

بله یک عده از بازیکنان به من گفتند کی روش را بیاورید. کسانی که 
این حرف را گفتند دلشان برای تیم ملی می تپید و هدفشان تخریب 
اسکوچیچ نبود. این بازیکنان هم تا روزی که اسکوچیچ بود سرشان را 
برای او و تیم ملی گذاشتند. در مجموع دو دسته بازیکن در تیم ملی 
به  که  کسانی  و  بیاید  روش  کی  داشتند  دوست  که  کسانی  داشتیم. 
اسکوچیچ عالقه داشتند و نمی خواستند کی روش بیاید. وظیفه من بود 
این فضا را به هم نزدیک کنم. تا وقتی بودم مشکلی پیش نیامد. روزی 
که بچه ها از من خواستند کی روش بیاید گفتم فدراسیون فوتبال اتاق 

فکر دارد. هر موقع هر تصمیمی گرفتند باید تابع و سرباز باشیم.
۷۰۰ میلیون تومان پولی بود؟!

حقوق من ۳۰ تا ۳۵ میلیون بوده است. خدا به آدمی که این را مطرح 

کرد و همه او را می شناسند، خیر بدهد! قرارداد سال گذشته ماساژور 
یک تیم لیگ برتری ۸۰۰ میلیون تومان بوده. من که مدیر تیم ملی 
با آن همه سختی و در نهایت صعود به جام جهانی  بوده ام 
مبلغ ۷۰۰ میلیون خیلی پول بوده است؟ به مهدی محمدنبی 
گفتم می دانم سرپرست قبلی فدراسیون چقدر گرفته اند؛ آیا 
درست است بگویم؟ نبی گفت این بی اخالقی است. اختالفات 
االن هم در فدراسیون وجود دارد. آنجا گروه های مختلف فشار 
را داشتیم که به ریاست برسند. همانطور که دیدید ماجدی 

خودش هم رئیس فدراسیون نشد.
اعتراض بازیکنان به لباس ها بهانه بود

ملی  تیم  لباس  به  اعتراض  در  که  استوری  آن  از  بازیکنان 
گذاشتند، بحث لباس را نداشتند. این را به رسم امانت نمی 
گویم. به بازیکنان گفتم بعد از بازی با لبنان درست نبود این 

استوری را بگذارید و بهانه آن چیز دیگری بود.
درگیری با اسکوچیچ در فرودگاه؟

کنند.  می  صحبت  بلند  ُکروات  مربیان  کل  در  و  اسکوچیچ 
بازیکنان در رستوران و قبل از بازی با امارات گفتند ۵ دقیقه با 
رئیس فدراسیون صحبت کنیم. گفتم امروز بروید بازی کنید و 
بعدا با او صحبت داشته باشید. اسکوچیچ خودش گفت ۵ دقیقه 
مشکلی ندارد. این درخواست را با عزیزی خادم در میان گذاشتم 
و با بازیکنان صحبت کرد اما جلسه آنها ۷ - ۸ دقیقه طول کشید. پس از 
آن بود که اسکوچیچ داد زد که قرار بود ۵ دقیقه باشد. بعد از جلسه فنی 
و در رستوران اسکوچیچ به من گفت چرا اینطور شد. گفتم شما خودت 

اجازه دادی. این صحبت هم در رستوران بود نه فرودگاه.
قرار بود همزمان با علی دایی اسکوچیچ هم به پرتغال برود

بنده با سفیر ایران در پرتغال صحبت کردم. قرار شد اسکوچیچ را هم 
به پرتغال ببریم چون هم طارمی را در پورتو داشتیم و هم لژیونرهای 
دیگری در این کشور بودند. با رونالدو هم مکاتبه کردیم تا علی دایی را 
به پرتغال ببریم و هدیه ای به رونالدو بدهیم. رونالدو گفت »نمی توانم 
کارها  همه  فرستم«.  می  را  مادرم  اما  هستم  مسابقات  درگیر  و  بیایم 
داشت انجام می شد که در نهایت خود آقای عزیزی خادم -رئیس سابق 
فدراسیون فوتبال- پا پیش گذاشت و صحبت کرد و -مشکل طارمی و 

اسکوچیچ- حل شد.

شهرستان  باشگاههای  اندام  پرورش  مسابقات  ورزش-  بخش 
رشت که با بیش از ۱۸۰ شرکت کننده روبرو است. رکوردی جدید 

از این دست از مسابقات را با خود به همراه دارد.
باشگاههای  توانمندسازی  در  گیالن  اندام   پرورش  هیات  تالش 
پرورش اندام و تربیت نسل جدید از جوانان ورزشکار و در راستای 
ایجاد نشاط و سرزندگی در بین رده های مختلف سنی ، زمینه 
بروز و تداوم فعالیت های ورزشی حرفه ای از پرورش اندام را در 

شهرستان رشت به ارمغان آورده است.
و  رشت  شهرستان  اندام   پرورش  هیات  دبیر  حسنی  پیمان 
ورزشکاران حرفه ای این رشته در راستای برپایی مسابقات پرورش 
اندام در رشت در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه می گوید : جمعیت 
های  باشگاه  اندام  پرورش  مسابقات  در  شرکت  مشتاقان  عظیم 

اولین  برای  از ۱۸۰ شرکت کننده  بیش  تعداد  ثبت  و  شهرستان رشت 
بار در تاریخ شهرستان رشت کم نظیر بوده است و بی شک نوید روزهای 

خوب برای این رشته پر طرفدار و البته مظلوم را گواهی می دهد.
احیای مجدد  در  استان عزمی جدی  اندام  پرورش  اگرچه هیات جدید 
این رشته  دارد و شهرستان رشت هم برای تحقق این مهم اراده الزم را 

دارد ، برگزاری مسابقات می تواند نمایشی از قابلیت ها و سطح 
توانایی ورزش نسل جدید پرورش اندام در استان علی الخصوص 

شهرستان رشت باشد.
پیمان حسنی دبیر هیات پرورش اندام شهرستان رشت با اشاره به 
نحوه و زمان برگزاری مسابقات در رشت به خبرنگار ما می گوید:  
این مسابقات در سالن شهید قاسم سلیماني ) آتشنشانی ( واقع در 
میدان انتظام ) رازی(  در رشته های فیزیک ، فیزیک کالسیک ، 
ماسکوالر ، بادی کالسیک ، بادی بیلدینگ در دسته های جوانان 

، بزرگساالن و پیشکسوتان برگزار میگردد .
وی نوید داد:  ورود به مجموعه ورزشی برای تماشاچیان رایگان 
ورزش  به  عالقمندان  و  شهرستان  دوست  ورزش  امروز  و  است 
پرورش اندام خصوصا پیشکسوتان این رشته پرطرفدار دعوت می 
کنیم تا  با حضور خود به باال رفتن سطح برگزاری این مسابقات کمک 

شایانی نمایند.

دبیر هیات پرورش اندام  شهرستان رشت خبر داد 

شکستن رکورد مسابقات پرورش اندام رشت 

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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۵۲۸۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ موضوع 
فاقد سند رسمی  اراضی ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
فرزند علی  مالکانه کامبیز سلخوری  ثبتی رودبار، تصرفات  مستقر در واحد 

مورد تایید قرار گرفت.
۱- شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۲۳۴/۴۶ مترمربع به شماره 
پالک فرعی ۴۹۵۰ مجزی از پالک ۷۵۸ از اصلی ۴ واقع در لوشان بخش ۱۹ 
گیالن از مالکیت کارخانه سیمان لوشان به آدرس شهرستان رودبار – لوشان 

- محرز گردیده است.
صورتی  در  می شود  آگهی  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
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.
893 رم الف ث 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/1۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/11/۰5

سرپرست ثبت اسناد رودبار – انوش اکبری

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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

و   ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۵۲۸۲ شماره های   آرای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع   ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورخه   ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۵۲۸۵
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه عین اله سلخوری و کامبیز سلخوری فرزندان 

علی مورد تایید قرار گرفت.
۱- شش دانگ یک باب مغازه )مشاعا بالسویه( به مساحت ۲۷/۵۱ مترمربع به 
شماره پالک فرعی ۴۹۴۷ ایلخانی قلیچی مجزی از پالک ۸۳۲ باقیمانده از 
اصلی ۴ واقع در لوشان بخش ۱۹ گیالن از مالکیت ایلخانی قلیچی و غیرو به 

آدرس شهرستان رودبار – لوشان - محرز گردیده است.
نوبت آگهی می شود در صورتی که  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
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.
895 رم الف ث 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/1۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/11/۰5

سرپرست ثبت اسناد رودبار – انوش اکبری

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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

و   ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۵۳۳۷ شماره های  آرای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع   ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ مورخه   ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۵۳۳۸
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه عین اله سلخوری و کامبیز سلخوری فرزندان 

علی مورد تایید قرار گرفت.
۱- شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی )مشاعا بالسویه( به 
مساحت ۲۹/۱۶ مترمربع به شماره پالک فرعی ۴۹۴۹ مجزی از پالک ۸۳۲ 
باقیمانده از اصلی ۴ واقع در لوشان بخش ۱۹ گیالن از مالکیت ایلخانی قلیچی 

و غیرو به آدرس شهرستان رودبار – لوشان - محرز گردیده است.
نوبت آگهی می شود در صورتی که  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
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.
89۷ رم الف ث 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/1۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/11/۰5

سرپرست ثبت اسناد رودبار – انوش اکبری

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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورخه   ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۵۲۹۱ شماره های  آرای  برابر 
اراضی ساختمان های فاقد سند  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه عین اله سلخوری فرزندان 

علی مورد تایید قرار گرفت.
۱- شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۱۱۸/۳۱ مترمربع به شماره 
پالک فرعی ۴۹۴۶ مجزی از پالک ۸۳۲ باقیمانده از اصلی ۴ واقع در لوشان 
بخش ۱۹ گیالن از مالکیت ایلخانی قلیچی و غیرو به آدرس شهرستان رودبار 

– لوشان - محرز گردیده است.
صورتی  در  می شود  آگهی  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
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.
899 رم الف ث 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/1۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/11/۰5

سرپرست ثبت اسناد رودبار – انوش اکبری

باتوجه به اینکه شرکت تعاونی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ و در اجرای ماده ۵۴ قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران منحل 
گردیده و نظر به اینکه آگهی تعیین سمت هیئت تصفیه شرکت فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در صفحه ۴۹ شماره روزنامه 
۲۲۴۵۹ در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است، بدینوسیله طبق ماده ۲۱۵ الیحه اصالحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران 
احتمالی دعوت می شود حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته جهت تسویه 
حساب به هیئت تصفیه تعاونی به مدیرتصفیه آقای نیما اسحق زاده املشی به نشانی تصفیه استان گیالن، شهرستان رشت، 
گلسار، خیابان ۱۷۹، کوچه گیالنی غربی، ساختمان رز واحد ۴ کدپستی ۴۱۶۶۸۷۴۸۵۵ مراجعه نمایند. این آگهی در سه نوبت 
بفاصله یک ماه در روزنامه رسمی کشور  و روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز منتشر خواهد گردید. بدیهی است پس از انقضای 

این مهلت هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

آگهی دعوت از بستانکاران
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی منحله تاسیسات گستر نسل تازه خزر 

)درحال تصفیه( به شماره ثبت 16214 و شناسه ملی 10720281969 )نوبت سوم(

نیما اسحق زاده املشی
مدیر تصفیه شرکت تعاونی منحله تاسیسات گستر نسل تازه خزر )درحال تصفیه(

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دریا تاپ شمال 
شناسه  ۱۵۰۴و  بشماره  شده  ثبت  خاص  سهامي 
ملي ۱۰۷۲۰۱۳۹۷۵۸  دعوت میگردد تا جهت اخذ 
مورخ  العاده  فوق  مجمع  جلسه  در  ذیل  تصمیمات 
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ راس ساعت ۹  در محل دفتر مرکزي 

شرکت  حضور بهمرسانند.
دستور جلسه: 

۱- افزایش اعضای هیات مدیره و اصالح ماده مربوطه 
در اساسنامه شرکت

شمال  تاپ  دریا  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
ملي  شناسه  ۱۵۰۴و  بشماره  شده  ثبت  خاص  سهامي 
۱۰۷۲۰۱۳۹۷۵۸  دعوت میگردد تا جهت اخذ تصمیمات 
ذیل در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۱۶  راس ساعت ۱۰  در محل دفتر مرکزي 

شرکت  حضور بهمرسانند.
دستور جلسه: 

۱- انتخاب مدیران ) اعضای هیات مدیره (  
۲- تعیین بازرسین

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت دريا تاپ شمال )سهامي خاص (

ثبت شده بشماره 1504و شناسه ملي 10720139758

آگهی دعوت مجمع فوق العاده
شرکت دريا تاپ شمال )سهامي خاص (

ثبت شده بشماره 1504و شناسه ملي 10720139758

هیئت مدیره هیئت مدیره


