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سال هجدهم /شماره 4904

دوشنبه  27فروردین 1397

خارج از گود

لیگ قهرمانان آسیا  -گروه D

الهالل عربستان -استقالل ایران؛ دربی آسیایی
بخش ورزش -تیم استقالل در آخرین بازی مرحله گروهی خود روز
دوشنبه در لیگ قهرمانان آسیا در کویت به مصاف تیم الهالل عربستان
میرود.
استقالل در حالی صدرنشین گروه مرگ است که برخی تصور میکردند
شانس شاگردان شفر برای صعود از این گروه کمتر از سه تیم دیگر باشد.
استقالل صعودش به مرحله یک هشتم نهایی قطعی شده
است و اکنون در یک بازی تشریفاتی به مصاف تیم الهالل
عربستان میرود .الهاللی که در بازی رفت هم مغلوب
پسران آبی پوش ایران شد .تیام در آن مسابقه گل برتری
و سه امتیازی استقالل را به ثمر رساند واکنون هم بعد از
پشت سرگذاشتن یک مصدومیت نسبتا طوالنی مروارید
سیاه استقالل آماده حضور در میدان است.
الهالل اگرچه پیش از این بازی حذفش از لیگ قهرمانان
قطعی شده اما به هیچ عنوان حریف آسانی برای استقالل
نخواهد بود .بازی الهالل و استقالل را میتوان دربی
منطقه غرب آسیا نامید .هرچند دو تیم از نظر پول و
امکانات قابل مقایسه نیستند اما استعداد ناب فوتبال
ایرانی در کنار دانش و هنر مربیگری شفر باعث شد که
الهالل حرفی برای گفتن مقابل جوانان ایرانی نداشته
باشد .رامون دیاز سرمربی مشهور آرژانتینی هم بعد
از باخت به استقالل برکنار شد! شفر در بین هواداران
استقالل بسیار محبوب است و تحمیل یک شکست دیگر
به الهالل باعث افزایش محبوبیت این مرد آلمانی در ایران
خواهد شد.
استقالل به خاطر شرایط آب و هوایی سفر پرماجرایی را به کویت داشت
و هواپیمای حامل استقالل مجبور به فرود در فرودگاهی دیگر شد .با
این حال آبی پوشان ایران میخواهند در حاشیه خلیج فارس جشن
صدرنشینی در گروه مرگ را با شکست سعودی برپا کنند.
به هر حال استقالل روز دوشنبه با یک امتیاز هم به عنوان صدرنشین از
گروهش صعود خواهد کرد و در انتظار بازیهای گروه  Bاست  .جایی که
به احتمال فراوان ذوب آهن به عنوان تیم دوم صعود میکند.
در دیگر بازی این گروه تیم الریان قطر و العین برای صعود به مصاف
یکدیگر میروند که العین با یک مساوی هم به عنوان تیم دوم صعود
خواهد کرد.

برنامه بازیهای گروه  D؛ دوشنبه  ۲۷فروردین ۹۷
الهالل عربستان  -استقالل ایران ساعت ۲۰:۱۵
الریان قطر -العین امارات ساعت ۲۰:۱۵
جدول بازیهای گروه D
 -۱استقالل ایران  ۹امتیاز
 -۲العین امارات  ۷امتیاز

 -۳الریان قطر  ۶امتیاز
 -۴الهالل عربستان  ۲امتیاز
پرسپولیس ایران  -السد قطر؛ تقابل قهرمان با یاران ژاوی
تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازی مرحله گروهی در لیگ قهرمانان
آسیا میزبان تیم السد قطر است.
تیم پرسپولیس این مرتبه در حالی مقابل السد قطر قرار میگیرد که برای
دومین بار قهرمان لیگ برتر ایران شده است .سرخپوشان ایرانی این مرتبه
از جایگاه یک قهرمان برابر ژاوی و یارانش قرار میگیرند .مرتضی پورعلی
گنجی مدافع ملی پوش ایرانی هم در السد بازی میکند .در بازی رفت

چه کسی در فدراسیون فوتبال راست میگوید؟

ابعاد جدید قرارداد ایران و آدیداس

پرسپولیس مقابل السد غافلگیر شد و سه بر یک بازی را به السد واگذار
کرد .در آن بازی بغداد بونجاح مهاجم الجزایری السد  2گل به پرسپولیس
زد تا زمینهسازی جنگ رسانهای کی روش و برانکو را فراهم کند!
سرمربی تیم ملی مدعی است بونجاح مقابل تیم ملی ایران در بازی با
الجزایر کاری از پیش نبرد اما  2گل به پرسپولیس زد! به همین دلیل
ملی پوشان پرسپولیس آمادگی الزم را ندارند اما برانکو معتقد است که
بازیکنانش کامال آماده هستند و بهترین نتایج تاریخ باشگاه
پرسپولیس را در این دو فصل رقم زدهاند .به هر حال شکست
دادن السد در ورزشگاه آزادی نه تنها باعث میشود که انتقام
شکست بازی رفت گرفته شود بلکه میتواند مدرک خوبی مبنی
بر آمادگی تمام بازیکنان پرسپولیس هم باشد .قطعا پرسپولیس
با حمایت هوادرانش در ورزشگاه لبریز از تماشاگر آزادی میتواند
به یک برد تاریخی برسد و سرخپوشان هم به عنوان صدرنشین
گروه به مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند.
پیروزی مقابل السد میتواند یک هدیه مضاعف برای هواداران
ی متوالیشان را در
پرسپولیس باشد .هوادارانی که دومین قهرمان 
لیگ برتر تجربه کردهاند.
محسن ربیعخواه تنها بازیکن مصدوم پرسپولیس است که قطعا
در این بازی غایب خواهد بود این بازیکن با اخالق باید تحت عمل
جراحی قرار بگیرد.
پرسپولیس در مرحله بعدی یا با االهلی عربستان یا با الجزیره
امارات روبه رو خواهد شد .اگرچه برانکو میگوید برایش فرقی ندارد
با کدام تیم بازی کند اما قطعا هواداران پرسپولیس دوست دارند
تیم محبوبشان با الجزیره روبه رو شود زیرا در آنصورت از امتیاز
میزبانی برخوردار خواهند بود اما بازی با االهلی عربستان باعث خواهد شد
که پرسپولیس هر دو بازیاش را خارج از خانه انجام بدهد.
برنامه مسابقات گروه  C؛ دوشنبه  27فروردین 97
پرسپولیس ایران  -السد قطر ساعت 19:30
الوصل امارات  -نسف قارشی ساعت 19:30
جدول گروه C
 -1السد قطر  12امتیاز
 -2پرسپولیس ایران  10امتیاز
 -3نسف قارشی ازبکستان  7امتیاز
 -4الوصل امارات بدون امتیاز

مالک اسبق سپیدرود :باشگاه را پس میگیریم
بخش ورزش -مالک اسبق باشگاه سپیدرود رشت گفت :در صورت اینکه
مالک جدید باشگاه به تعهدات مالی خود طبق قرارداد عمل نکند ،باشگاه را
از ایشان پس میگیریم .میرشهاب مؤمنی در گفتوگو با فارس با اشاره به
سخنان سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت:
او (شامگاه شنبه) در یک برنامه زنده تلویزیونی عنوان کرد که مقداری لباس به
باشگاه آمده و گمشده که این مسئله را بهشدت تکذیب میکنم.
مالک اسبق سپیدرود گفت :تمامی لوازم خریداریشده از یک تولیدی بوده است

و تحت نظارت سرمربی وقت ،سرپرست وقت و مدیر تدارکات تیم که هماکنون
نیز در باشگاه فعالیت دارد ،توزیع شد .مؤمنی گفت :ایشان میگویند که وقتی
باشگاه را تحویل گرفتند حتی یک خودکار داخل باشگاه نبوده است درحالیکه
بیش از  40قلم لوازم در اختیارشان قرار گرفت و لوازمی نظیر یک دستگاه رایانه
با نرمافزار حسابداری ،تلفن فاکس ،دستگاه چهارکاره فکس ،اسکنر ،کپی و
پرینتر ،کاغذهای آ  ،4ماژیک و بستههای خودکار مشکی ،آبی ،قرمز ،تلویزیون
ال سی دی ،یخچال ،تلفن بیسیم ،سه عدد میز اداری و تعدادی صندلی و

غیره تحویل مدیریت جدید باشگاه شد .مالک اسبق سپیدرود با بیان اینکه در
صورت عدم تعهدات مدیریت جدید ،باشگاه پس گرفته میشود گفت :باشگاه
سپیدرود را به ایشان نفروختیم و بنده بهعنوان امین هیأت فوتبال گیالن و اداره
کل ورزش و جوانان ،باشگاه را در برههای از زمان اداره کردم و سپس باشگاه
بهشرط بدهی سه میلیارد و  300میلیون تومانی به ایشان واگذار شد .مؤمنی
افزود :مهلت پرداخت این بدهی تا پایان لیگ برتر است و در صورت عدم تعهدات
مالی ،باشگاه از ایشان پس گرفته میشود و به متقاضی جدید واگذار میشود.

ریاست محترم اداره ارشاد اسالمی شهرستان رودبار
با سالم و احترام
به استناد ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به متهم بدون آدرس آقای
ابراهیم رنجبر فرزند علی اصغر که به اتهام تولید و بستهبندی و فروش
زیتون و عدم حضور مسئول فنی در شرکت ،موضوع شکوائیه  /1226د –
 3مورخ  95/06/27معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن
در پرونده کالسه  4/96مطروحه در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان
رودبار گیالن تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد تا یک ماه از زمان انتشار
این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوند ،همینطور
نامبرده آگاه میشوند که از حق داشتن وکیل نیز برخوردارند و در آخر
نتیجه را جهت درج در پرونده به دفتر این شعبه ارسال نمایند.
بهادیوند
رییس شعبه اول تعزیرات
حکومتی شهرستان رودبار
تاریخ انتشار97/01/27 :
 36ر م الف ث
---------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت اجزاء سازه شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2507و شناسه ملی 10720158114
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ
 1396/10/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
– اعضاء هیات مدیره تا تاریخ  98/10/26به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
 آقای بهمن محمدی علی آبادی با کدملی  2659344965و خانم صبرامحمدی علی آبادی با کدملی  2659689792و آقای میالد محمدی
علی آبادی با کدملی  0453504256و آقای حبیب آل حسین با کدملی
 0381946411و خانم حمیده آل حسین با کدملی 0381955591
انتخاب گردیدند.
 روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخابشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب مدیران
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 49ر م الف ث تاریخ انتشار97/01/27 :

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت اجزاء سازه شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2507و شناسه ملی 10720158114
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1396/10/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
– تعداد اعضای هیات مدیره به  5نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (کاهش /افزایش تعداد
اعضا هیات مدیره) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 51ر م الف ث
تاریخ انتشار97/01/27 :
-----------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت اجزاء سازه شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2507و شناسه ملی 10720158114
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1396/10/26تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 آقای بهمن محمدی علی آبادی به شماره ملی  2659344965به سمترییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای میالد محمدی علی آبادی به شماره
ملی 0453504256به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضاء رییس هیات
مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق
امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 50ر م الف ث
تاریخ انتشار97/01/27 :

صعود کوهنورد آستارایی به قله
 6200متری آیلندپیک هیمالیا

مفقودی

به علت مفقود شدن کارت
هوشمند راننده مسافری به شماره
 2308249متعلق به آقای مهدی
کرمی جولندان از درجه اعتبار
ساقط است.

7

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرزی بندر آستارا از صعود کوهنورد
آستارایی به قله  6هزار و  200متری آیلندپیک هیمالیا خبر داد.
وحید خاصی پور اظهار کرد  :ورزش کوهنوردی یکی از قدیمی ترین
ورزش های فعال در آستارا می باشد که تعداد کثیری از ورزشکاران
شهرستان عالوه بر عضویت در هیأت کوهنوردی وابسته به اداره ورزش و
جوانان  ،به آن می پردازند .وی با بیان اینکه همزمان با فرا رسیدن فصل
بهار و گرم شدن تدریجی هوا  ،صعودهای حرفه ای ورزشکاران به قلل
مرتفع کشور و جهان آغاز می شود  ،ادامه داد  :در نیمه نخست فروردین
سال  ،1397یکی از کوهنوردان شهرستان موفق شد با گروه «ایستگاه 2
تهران»  ،قله  6هزار و  200متری آیلندپیک هیمالیا را در کشور نپال فتح
کند .خاصی پور با اشاره به اینکه «ایرج صواب پور» متولد  1341می
باشد و پنج سال است که کوهنوردی را به شکل حرفه ای انجام می دهد
 ،افزود  :از گروه  9نفره اعزامی به هیمالیا و پیمودن مسیر  208کیلومتری
 ،فقط دو نفر موفق به فتح قله مذکور شدند .وی با بیان اینکه صواب پور
سابقه صعود به قلل مرتفع ایران را دارد  ،خاطر نشان کرد  :این کوهنورد
موفق شده است  ،قلل دماوند  ،سبالن  ،تفتان  ،کرکس  ،علم کوه  ،آزاد
کوه و سایر قلل را در کشور و قله  5هزار و  46متری «کازبک» را در کشور
گرجستان فتح کند .رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرزی بندر
آستارا در پایان تصریح کرد  :صعود های انفرادی و گروهی کوهنوردان
آستارا بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در نیمه نخست سالجاری برگزار
می شود که به ترتیب اطالع رسانی خواهد شد.

بخش ورزش -فدراسیون فوتبال قراردادی را با آدیداس منقعد کرده
که مشابه آن را در هیچ فدراسیون دیگری نمیتوان یافت.
به گزارش ایسنا ،هدایت ممبینی ،سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون
فوتبال بعد از ماهها وقفه اعالم کرد که طراحی خاصی برای پیراهن
تیم ملی ایران در جام جهانی در نظر گرفته نشده و تیم ملی با
لباسهای سفید ساده به میدان میرود .این در حالی بود که در
ماههای گذشته مانور زیادی درباره طراحی ویژه لباس ایران داده شد
و مدیران فدراسیون فوتبال در تاریخهای مختلف به برگزاری مراسم
رونمایی از لباس تیم ملی اشاره کردند .اظهارات ممبینی درباره ابعاد
مختلف قرارداد فدراسیون فوتبال با آدیداس تمام صحبتها و اظهارات
مدیران فدراسیون فوتبال از رییس تا کارمند را زیر سوال میبرد.
ممبینی در بخشی از صحبتهای خود اعالم کرد« :یوز ایرانی هم به
دلیل نوع خاص لباس و روزنههایی که برای تنفس روی آن وجود دارد
حذف شد .اگر یوز مانند قبل روی پیراهن میماند ،تکنولوژی آدیداس
زیر سوال میرفت .پیشنهاد دادیم طرح یوز بین آرم فدراسیون فوتبال
و لوگوی آدیداس قرار بگیرد که به دلیل ازدحام طرح در آن بخش
لباس ،این موضوع منتفی شد .پیشنهاد دیگرمان برای این که یوز
پشت پیراهن و بین شماره و اسم بازیکن طراحی شود هم منتفی شد.
به همین دالیل یوز از پیراهن تیم ملی حذف شد».
اعالم حذف یوز از پیراهن تیم ملی در حالی است که در طول چهار
سال گذشته به عنوان نماد اصلی تیم ملی ایران در سطح جهانی
معرفی شده بود و همه تیم ملی را با این عنوان یاد میکردند .حتی
مهدی تاج ،محمدرضا ساکت و صفیاهلل فغانپور ،مدیران فدراسیون
بارها تاکید کردند که آدیداس در حال طراحی پیراهن تیم ملی است
و طرح یوز حتما روی این لباس وجود دارد.
با وجود حذف یوز ،آدیداس طراحی خاصی هم برای لباس تیم ملی
در نظر ندارد و از پوشاک آماده و ساده خود استفاده میکند .ممبینی
درباره این موضوع گفته است« :آدیداس پیراهن خاصی برای تیم ملی
ایران طراحی نکرده است .در این زمان محدود فرصتی برای طراحی
لباس وجود نداشت ».جالبترین قسمت اظهارات ممبینی مربوط به
تکذیب بیانیه چند ماه قبل فدراسیون فوتبال بود .فدراسیون فوتبال
چند ماه قبل که خبر همکاری ایران و آدیداس را جام جهانی منتشر
کرده بود ،در قسمتی از اطالعیه خود به دریافت  ۱۵درصد درآمد
آدیداس از محل فروش البسه هواداری تیم ملی اشاره کرد و ابراز
امیدواری کرد که تا  ۱.۵میلیون یورو (حدود  ۱۰میلیارد تومان) از
این محل درآمد داشته باشد.
ممبینی با رد وجود چنین بندی در قرار داد فدراسیون فوتبال و
آدیداس تاکید کرد« :من به عنوان مسئول کمیته اقتصادی و بازاریابی
فدراسیون میگویم این موضوع درست نیست .تنها نکته واضح این
است که به دلیل اشتیاق فراوان ما برای عقد قرارداد ،محدودیت زمانی
و این که آدیداس نمیخواست لباسهایش را به همین راحتی وارد
بازار کند قرار شد این لباسها با  ۷۰درصد تخفیف به ما تحویل
داده شود ».ممبینی در پایان صحبت های خود از اصرار و اشتیاق
فدراسیون فوتبال برای عقد این قرارداد گفت« :این شرکت آلمانی
تمایلی به عقد قرارداد نداشت اما با پافشاری ما در نهایت مسئوالن
آدیداس رضایت دادند».
فدراسیون فوتبال چندی قبل این قرارداد را میهن دوستانه دانسته
بود و اعالم کرده بود از عقد چنین قراردادی شرمسار نیستند .بعد از
صحبتهای هدایت ممبینی ،به نظر میرسد در فدراسیون فوتبال
عدهای حرف درست را به مردم نمیگویند .تنها راه تشخیص راست از
دروغ ،بررسی اظهارات مدیران فدراسیون در گذر زمان است.
محمد غالمی:

 ۵۰درصد سپیدرود هواداران این تیم هستند

بخش ورزش -مهاجم تیم سپیدرود اطمینان دارد که این تیم در
دو هفته پایانی لیگ برتر به نحوی کسب امتیاز خواهد کرد که لیگ
برتری بماند.
محمد غالمی در گفتوگو با تسنیم ،در مورد پیروزی تیمش برابر
تراکتورسازی اظهار داشت :بازی سخت و نفسگیری بود و ما حتماً باید
این بازی را میبردیم .نیمه اول بازی در اختیار ما بود ،ولی در نیمه دوم
تراکتورسازی روی دروازهمان فشار آورد که خوشبختانه توانستیم از گلی
که زدیم به خوبی محافظت کنیم و سه امتیاز را بگیریم.
وی در مورد گل سه امتیازی که در این بازی به ثمر رساند ،گفت :آقای
کریمی گفته بود که میتوانیم با پرس روی دفاع حریف از آنها توپ
بگیریم که خوشبختانه من و عماد میرجوان این کار را انجام دادیم و در
نهایت به گل رسیدیم .خوشحالم که برای تیمم گل زدم و البته این گل
نتیجه زحمات تمامی بازیکنان و دعای مردم رشت و هواداران سپیدرود
بود .من این گل را به آنها تقدیم میکنم .واقعاً  50درصد تیم سپیدرود
هواداران متعصب این تیم هستند.
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