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سال هجدهم /شماره 4928

چهارشنبه  26اردیبهشت 1397

آقایان تا یک ماه آینده جای مرا می گیرند

کیروش :کریمی و قلعهنویی به من توهین میکنند

بخش ورزش -تمرین دیروز تیم ملی بازهم همراه با ناراحتی کارلوس کی روش
بود که با لحن خاص خود از صحبتهای سرمربی تیم ذوب آهن انتقاد کرد.
درحالیکه تمرین تیم ملی بعد از دو روز به روی خبرنگاران باز شده بود ،کیروش
پیش از آغاز تمرین دیروز نزد خبرنگاران آمد تا درباره حرفها و شایعات درباره
زمان اعالم فهرست اولیه تیم ملی اعالم موضع کند.
اوگفت :این کار مطابق قوانین بینالمللی است که باید به آن احترام بگذاریم.
طبق قوانین فیفا باید یک لیست بلند مدت و آمادهباش را ارسال میکردیم و
اسامی که شما میبینید در شش ماه گذشته زیر نظر داشتیم و در نهایت به این
لیست رسیدیم .بعضی از بازیکنان از فهرست خارج شدند و برخی دیگر در بین
اسامی قرار دارند ،ولی این فهرست باید در تاریخی ارسال میشد که طبق فیفا
اعالم شده بود (روز  ۱۴می  )۲۰۱۸و ما این کار را انجام دادیم.
وی در مورد دعوت بازیکنانی مانند بیتآشور به تیم ملی گفت :باید این لیست
 35نفره را در مهلت تعیین شده به فیفا ارسال میکردیم و از این به بعد به هر
دلیلی یک بازیکن مصدوم شود و نتواند حضور داشته باشد فقط از این لیست
میتوانیم جایگزین را انتخاب کنیم .برنامهای که در ذهنم داشتم این بود که
بعد از بازی با ازبکستان لیست  23نفره را اعالم کنیم و برنامه این بود که پس
از  20می و بازی با ازبکستان لیست نهایی اعالم شود ولی همانطور که میدانید
برنامه اصلی جام جهانی توسط مسئوالن فدراسیون و دیگران به برنامه مرحله
یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تغییر کرد و به همین دلیل ما بعد از بازی
با ازبکستان نمیتوانیم لیست  23نفره تیم ملی را اعالم کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال در مورد صحبتهای امیر قلعهنویی مبنی بر اینکه
اعالم لیست تیم ملی در این تاریخ اتفاقی نبوده است با ناراحتی گفت :آقای
قلعهنویی این حرف را گفتهاند؟ خندهدار است .اینکه باید لیست  35نفره اعالم

شود ،تصمیمی بود که از سوی فیفا اعالم شده بود و باید از سوی تمام کشورها
این لیست اعالم میشد .قلعهنویی یک شهروند ایرانی است در کشوری که بیش
از  2500سال قدمت تاریخی دارد و در کشور بزرگ و فوقالعاده ایران .بنده هم
یک شهروند فروتن پرتغالی هستم که در ایران کارم را انجام میدهم.اماآیا

قلعهنویی تنها به این دلیل که ایرانی است میتواند وجاهت و اخالقمداری من
را زیر سوال ببرد و آیا این درست است که عالمت سوالها را مقابل وجاهت
و اخالقمداری من قرار دهد؟ علی کریمی و قلعهنویی این توهینها را انجام
میدهند و فدراسیون هم به راحتی چشمش را میبندد .اگر من حرفی هم بزنم
همه فکر میکنند کی روش توهین میکند و فرهنگ ایران را زیر سوال میبرد.
من در ایران این را یاد گرفتم اگر توهینی میشود ،باید تشکر کنم و بگویم به
این حرفها ادامه دهید .بنده جواب نمیدهم ،چون اگر پاسخگو باشم در عرض
یک دقیقه فدراسیون به من زنگ میزند و میگوید باید ساکت باشی در غیر
اینصورت جریمه میشوی .من هم به همین دلیل از قلعهنویی تشکر میکنم و
میگویم به این حرفها ادامه دهد.
کیروش با بیان این که یکی از اردوهای تی مملی که برای پیش از جام جهانی
طراحی شده بود ،منحل شده است ،ادام ه داد :االن بازیکنان را در اختیار ندارم
و جا دارد باز هم از همه تشکر کنم .بنده از صحبتهای اخیر آقای قلعهنویی که
گفتهاند بازیکنان تیم ذوب آهن از تصمیم ناراحت هستند ،سورپرایز و شگفتزده
ت فردی که نگذاشت بازیکنان ذوب آهن در کنار تیم
هستم ولی باید به او گف 
باشند خود قلعهنویی بود و بزرگترین ضربه را به بازیکنان خود وارد کرد ،چون
این فرصت را از آنها گرفت .این حرفها را هم رییس و مدیرعامل خود باشگاه
ذوب آهن به من گفتهاند.
سرمربی تیم ملی که برافروخته شده بود  ،حرفهایش را با گفتن این جمله تمام
کرد :آقایان در یک ماه آینده جای مرا خواهند گرفت و از شما تشکر می کنم.
او سپس با ناراحتی جمع خبرنگاران را ترک کرد تا در ابتدای آخرین روز
باشگاهی فوتبال ایران در فصل  96-97که با دیدار استقالل  -ذوب آهن به
اتمام می رسد شرایط همچنان مشوش به نظر برسد.

جهانبخش:درباره آینده فوتبالیام هنوز تصمیمی نگرفتهام
بخش ورزش -بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و آقای گل لیگ هلند گفت:
به روسیه میرویم تا ظرفیت فوتبال ایران و فرهنگ کشورمان را به دنیا
نشان دهیم.
به گزارش ایسنا ،علیرضا جهانبخش در نشست خبری و در پاسخ به سوال
ایسنا درباره مقصد بعدیاش گفت :جواب دادن به این سوال االن مشکل
است چون تا آخرین بازی لیگ خیلی تمرکزم را نگذاشتم برای مقصد بعدی
و فقط خواستم تیمم موفق باشد .وقتی به عنوان اولین ایرانی و آسیایی
به عنوان آقای گلی در یک لیگ اروپایی رسیدم قطعا خیلی اتفاقهای
مثبت تری پیش رویم است و قرار است اتفاق بیفتد .صحبتهایی شده و
عالقههایی هست اما فعال تعطیالت هست و از پس فردا در تیم ملی هستم
و تمرکزم روی جام جهانی است.
او افزود :هنوز با مدیربرنامهام درباره آینده حرف نزدهام و قطعا در روزهای
آینده این کار را صورت می دهم و نمیخواهم عجله کنم چون میخواهم
روندم را حفظ کنم و نماینده خوبی برای فوتبال ایران باشم.
ملیپوش فوتبال ایران همچنین درباره آینده تیم ملی بعد از جام جهانی
و حضور کیروش گفت :تصمیم گیرنده این مساله من نیستم اما به عنوان
بازیکن تیم ملی باید بگویم چند سال است شرایط خوبی در آسیا و جهان
داریم و نمیشود از تاثیر کیروش چشم پوشی کرد .حضور خود در جام
جهانی و بعد از آن جام ملتها با این تیم میتواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.
موفقیت ایران در سالهای اخیر به خاطر تالش بی وقفه این سالهاست و
قطعا حضور کیروش خیلی موثر بوده است.
جهانبخش در ادامه گفت :همیشه دوست داشتم به عنوان یک فوتبالیست،

آراسته باشم .این مساله اعتماد به نفس را هم بیشتر میکند .فوتبالیستهای
جوان هم میتوانند با تالش و اعتماد به نفس به پیشرفت برسند.
ملیپوش ایرانی آلکمار درباره رویارویی با حکیم زیخ مراکشی در جام
جهانی گفت :در سختترین گروه جام جهانی هستیم که یک بعد مثبت
دارد و آن برای مردم جذاب است .بازی برابر بهترین تیمها و بازیکنان
دنیا برای مردم جذابیت دارد .تمام تالش ما این است که از آبروی ورزش
ایران و فرهنگ کشورمان دفاع کنیم .میرویم که نشان دهیم چرا چند
سال بهترین تیم آسیا هستیم .زیخ در آژاکس بازی میکند و من برابرش

تاریخ انتشار97/2/26 :

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده           

مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش
رودبار ثبت شده به شماره  77در ساعت  16روز پنجشنبه مورخه  1397/3/10در محل:
شهرستان رودبار – رستمآباد – دبیرستان دکتر شریعتی برگزار میگردد .لذا از کلیه
سهامداران شرکت دعوت میگردد راس ساعت و روز مقرر حضور بههم رسانند.
ماده  :28هریک از اعضاء شرکت میتوانند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن
رای در مجمع عمومی به یک نماینده تاماالختیار خود از میان اعضاء واگذار کنند لیکن
هیچکس نمیتواند عالوه بر رای خود بیش از یک رای به وکالت داشته باشد.
دستور جلسه:
 – 1تمدید مدت فعالیت شرکت طبق ماده  5اساسنامه
 – 2انحالل شرکت تعاونی
هیات مدیره شرکت تعاونی کارکنان آموزش و پرورش رودبار

آگهی انحالل  

(نوبت سوم)

پیرو آگهی انحالل منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران به شماره  139530418564000132تاریخ 96/2/28
صفحه  37و با استناد به ماده  225قانون تجارت بدین وسیله از کلیه بستانکاران شرکت (در حال تصفیه) اعم از حقیقی و حقوقی
دعوت به عمل می آید جهت استیفای حقوقی خود با در دست داشتن مدارک بستانکاری حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ
انتشار اولین آگهی به نشانی محل تصفیه شرکت واقع در رستم آباد  با کدپستی  44649-87781مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت شش ماه هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
این آگهی در سه نوبت هر یک به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز منتشر خواهد شد.

مدیر تصفیه شرکت ساروج بتن رستم آباد (سهامی خاص)
غالمحسن فالح علی آبادی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت شکوفه موتور گیالن شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  4415و شناسه ملی 10720178508
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ
 1396/11/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
– اعضاء هیات مدیره تا تاریخ  98/11/1به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
 آقای مجید پور رستگار با کدملی  2593689412و آقای مسعود پوررستگاربا کدملی  2593696370و آقای علیرضا پوررستگار با کدملی 2590757808
انتخاب گردیدند.
 -تراز مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال  1395مورد تصویب قرار گرفت.

 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش شناسه ملی 10100621378با نمایندگی آقای فتحعلی والئی با کد ملی  2141232332به عنوان بازرس
اصلی و آقای محمدرضا قیطانی با کدملی  0940408694به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران ،تصویب ترازنامه و صورت
های مالی ،انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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
تاریخ انتشار97/2/26 :
 1014ر م الف ث

بازی کردهام همین طور بازیکنان دیگری از اسپانیا و پرتغال که بازی برابر
آنها جذابیت زیادی برای مردم دارد.
او درباره پیشبینیاش از نتایج تیم ملی در روسیه گفت :خیلی سخت
است .کادر فنی همیشه گفته تمام تالشمان را میکنیم که بهترین
عملکرد را داشته باشیم 4 .سال قبل برابر آرژانیتن باختیم اما چون مردم
دیدند تمام تالشمان را کردیم از ما استقبال کردند .امیدواریم امسال هم
اول عملکرد خوبی داشته باشیم و بعد هم نتایج خوبی بگیریم که مردم را
خوشحال کنیم .امیدوارم اتفاقهای خوی برای تیم ملی رخ دهد.
بازیکن تیم ملی ایران که در مراسم معرفی سفیر برند کلییر در ایران
شرکت کرده بود ،درباره حضورش به عنوان سفیر ایرانی این برند گفت:
خوشحالم که از سوی کلییر شرایطی فراهم شد که این جا باشم و
خوشحالم که این اتفاق با آقای گلی من در هلند تقارن پیدا کرد .روحیات
این برند با روحیات خودم مشابه بود و من همیشه از این محصوالت
استفاده میکردم .او سپس درباره همکاریاش با این برند و ویژگیهای
آن توضیحاتی داد.
جهانبخش در ادامه گفت :همیشه دوست داشتم به عنوان یک فوتبالیست،
آراسته باشم .این مساله اعتماد به نفس را هم بیشتر میکند .فوتبالیستهای
جوان هم میتوانند با تالش و اعتماد به نفس به پیشرفت برسند.
جهانبخش درباره ورودش به دنیای تبلیغات هم گفت :قدم بزرگی برای
من بود که وارد دنیای تبلیغات شوم .خیلی برایم مهم بود که کدام برند
را انتخاب کنم .دوست داشتم برندی را انتخاب کنم که به روحیات خودم
شبیه باشد .برند کلییر نگاه مثبتی به خدمت به مردم دارد.

خارج از گود

7

لیست نهایی تیم ملی چه طور بسته میشود

آنهایی که به روسیه نمیروند
بخش ورزش -کارلوس کیروش لیستی  ۳۵نفره از بازیکنان فوتبال کشورمان
برای حضور در بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان اعالم کرد که در این لیست نام
 ۱۷بازیکن لژیونر به چشم میخورد.
در فاصله کمتر از یک ماه مانده به آغاز رقابتهای جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
سرمربی تیم ملی کشورمان لیستی شامل  ۳۵بازیکن را برای حضور در این رقابتها
معرفی کرد .قطعا بازیکنی خارج از این لیست مسافر روسیه نخواهد بود اما  ۱۰نفر
از این لیست در آخرین روزها خط میخورند و در نهایت نیز تنها نام  ۲۲بازیکن
برای حضور در این مسابقات اعالم میشود ۱۳ .بازیکن از این لیست در نهایت
توفیق حضور در جام جهانی را نخواهند داشت ۱۳ .بازیکنی که قطعا در بین آنها
یک دروازه بان ،یک و یا حتی شاید دو مهاجم حضور داشته باشند.
کمترین تعداد لژیونر را دروازه بانها دارند .از  ۴دروازه بان حاضر در لیست  ۳۵نفره
تنها یک لژیونر حضور دارد لیست لژیونرها هرچه رو به جلوی زمین میرویم بیشتر
میشود تاجایی که همه مهاجمان مد نظر کیروش لژیونر هستند .یک دروازه بان،
چهار مدافع ،شش هافبک و شش مهاجم در این لیست  ۳۵نفره حضور دارند.
از  ۱۷بازیکنی که خارج از باشگاههای ایران بازی میکنند ،اروپا با  ۱۳بازیکن
بیشترین سهم را در لیست تیم ملی ایران دارد ۳ .بازیکن در قاره آسیا و یک
بازیکن در قاره امریکا بازی میکنند .هر  ۳ملی پوش ایرانی که در قاره آسیا بازی
میکنند از لیگ ستارگان قطر راهی تیم ملی شدهاند.
در لیست  ۳۵نفره تیم ملی نام  ۴دروازهبان دیده میشود .بیرانوند ،حسینی،
مظاهری و عابدزاده نفراتی هستند که در لیست نهایی کیروش قرار دارند .در این
میان یک دروازهبان لژیونر دیده میشود و سه دروازهبان پرسپولیس ،ذوب آهن و
استقالل تیم های اول تا سوم لیگ برتر و سه تیم حاضر ایرانی در لیگ قهرمانان
آسیا به چشم میخورد .کیروش ناچار است یکی از این  ۴دروازهبان را از لیست
نهاییاش خط بزند و این تصمیمی است که او در آخرین روزهای باقی مانده تا
آغاز جام جهانی اتخاذ خواهد کرد .در لیست اعالم شده نام  ۱۳مدافع به چشم
میخورد که  ۴نفر از آنها لژیونر هستند .در این لیست  ۷مدافع میانی حضور دارند.
سید جالل حسینی ،پژمان منتظری ،مرتضی پورعلی گنجی ،محمد انصاری ،سید
مجید حسینی ،روزبه چشمی و محمدرضا خانزاده مدافعان میانی هستند که در
بین آنها چند بازیکن دو پسته هم دیده میشوند .مثل محمد انصاری ،پژمان
منتظری و روزبه چشمی که هر کدام قابلیت حضور در یک پست دیگر هم دارند.
بعید است نام هیچ یک از این بازیکنان در بین  ۱۳نفری که قرار است از لیست
نهایی مسافران روسیه جا بمانند وجود نداشته باشد.
وریا غفوری ،رامین رضاییان و استیون بیت آشور سه مدافع راست حاضر در این
لیست هستند و میالد محمدی به همراه امید نورافکن و سعید آقایی سه مدافع
چپ در این لیست هستند .قطع به یقین یک مدافع راست و یک مدافع چپ از
لیست های مسافران روسیه خط خواهند خورد .لیست  ۱۳نفره مدافعان تا قبل از
آغاز جام جهانی به  ۸نفر کاهش خواهد یافت .هافبکهای تیم ملی  ۵۰-۵۰هستند
به گونهای که نیمی از آنها از لیگ داخلی و نیمی دیگر از لیگهای خارجی میآیند.
عزت اللهی ،شجاعی ،قدوس ،دژآگه ،حاج صفی و رفیعی  ۶لژیونری هستند که در
لیست کیروش حضور دارند .این لیست  ۱۲نفره ریزش خواهد داشت و احتمال
این که در این میان یکی دو لژیونر هم خط بخورند وجود دارد.
سعید عزت اللهی ،احمد عبداهلل زاده ،امید ابراهیمی ،احسان حاج صفی و علی
کریمی بازیکنانی هستند که برای حضور در پست هافبک دفاعی انتخاب شده اند.
شجاعی ،دژآگه ،قدوس و رفیعی بازیکنانی هستند که میتوانند نقش پلیمیکر
را بازی کنند و نفراتی مثل امیری ،قلی زاده و ترابی قابلیت بازی کردن در نقش
وینگر را دارند .البته که در بین بازیکنان خط میانی عموما توانایی بازی کردن در
یکی دو پست دیگر را هم دارند.
کار سخت کی روش برای انتخاب نفرات برترش در صف مهاجمان است .کی روش
صد در صد مهاجمانش را از لیگ های خارجی آورده و در این میان به جز طارمی
سایرین از لیگ های اروپایی به تیم ملی دعوت شده اند ۵ .مهاجم از بحرین گلزنان
لیگ های اروپایی هستند و این میزان از آمادگی مهاجمان کار کی روش برای
انتخاب های نهایی اش خیلی سخت می کند.
آنچه مسلم است این است که کیروش نمیتواند هر شش مهاجم را راهی روسیه
کند و الاقل روی نام یکی از آنها خط قرمز خواهد کشید.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

از کلیه سهامداران شرکت شکوفه عمران گیالن سهامی خاص شماره ثبت  ۱۷۶۹۶و شناسه ملی
 ۱۰۷۲۰۲۹۷۳۸۴دعوت بهعمل میآید در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده که در تاریخ  97/3/9روز
چهارشنبه از ساعت  ۹تا  ۱۱صبح در محل پروژه واقع در جاده انزلی روبهروی تاالر سلطان خیابان شهید
هنرمند تشکیل میگردد حضور بههم رسانید.
دستور جلسه:
 -۱اصالح ماده  ۳۱اساسنامه در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره

اصالحیه آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت سوم)
به اطالع اعضای محترم انجمن صنفی کارگری مسئوالن حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت
کار استان گیالن میرساند مجمع عمومی انجمن یاد شده راس ساعت  10روز چهارشنبه
مورخ  97/3/2در محل سالن اجتماعات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن
برگزار می گردد ،لذا از اعضای محترم دعوت به عمل می آید در جلسه یاد شده حضور به
هم رسانند.
ضمنا اعضایی که تمایل دارند به عضویت هیات مدیره و بازرسان دوره جدید انجمن
درآیند تقاضای کتبی خود را به همراه دریافت و تکمیل فرم های مربوطه به دفتر انجمن
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  97/2/31جهت اقدامات بعدی تحویل فرمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
 -1استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن.
 -2انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان دوره جدید.
 -3اصالحات اساسنامه
هیئت مدیره انجمن

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 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  96/11/29 - 139660318004005600هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی رودبار ،تصرفات اکبر سلیمانی دوگاهه فرزند مالک در:
 -1ششدانگ یک قطعه زمین جهت الحاق به پالک  1032به مساحت 5/60
مترمربع به شماره پالک  1049مجزی از  202واقع در دوگاهه سنگ اصلی
 1بخش  20گیالن.
به آدرس واقع در رودبار – پایین بازار – خیابان میرزاکوچک خان محرز

گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
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.
 78ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول97/02/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/02/26 :
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه
		

