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خارج از گود

ملوان – سپیدرود؛ نبرد پرچمداران فوتبال گیالن

سی و هشتمین ال گیالنو در  50سال رقابت

(ادامه از صفحه )1
 -۱۴همان سال  ۶۵ملوان به مقام قهرمانی جام حذفی ایران رسید و در واقع
اغراق نیست اگر بگوییم قوی ترین ملوان تاریخ پس از انقالب شکل گرفته بود
و پیش از حضور ملوان در بازی های آسیایی در یک مسابقه دوستان در رشت
موفق شد تا سپیدرود را با دو گل احمدزاده شکست دهد.
 ۱۵و  -۱۶در سال  ۱۳۶۶جالب ترین بازی دو تیم که نتیجه آن را یک بازیکن
رقم زد ،انجام شد .بازی رفت لیگ گیالن
در انزلی صفر بر صفر به پایان رسید و در
بازی برگشت در رشت سیروس قایقران
با ۲۶سال سن با دو شوت راه دور دروازه
پرویز مسعودی سنگربان سپیدرود را گشود
تا ملوان آن دیدار را به نفع خود به پایان
ببرد.
 -۱۷در سال  ۱۳۶۷در لیگ گیالن دو تیم
برابر هم صف آرایی کردند و جوان ترین
سپیدرود تاریخ در رشت برابر ملوان قرار
گرفت و دو تیم به تساوی یک بر یک
رضایت دادند .برای سپیدرود ایرج عملی و
برای ملوان محمد احمدزاده گلزنی کردند.
 -۱۸بازی برگشت دو تیم در انزلی با تک
گل غالم محمدوند با نتیجه یک بر صفر
به سود ملوان خاتمه یافت و به مانند سایر
بازی های دو تیم در دهه شصت بهمن
صالح نیا و احمد صومی مربیان دو تیم
بودند.
 -۱۹سال  ۱۳۶۸هم سپیدرود و ملوان در
سه بازی رسمی با هم رقابت کردند .بازی
رفت لیگ گیالن را ملوان در انزلی با دو گل
احمدزاده و حمید محمدیان در برابر تک گل حمیدرضا منصوری با نتیجه دو
بر یک به سود خود تمام کرد.
 -۲۰در بازی برگشت لیگ گیالن بازهم ملوان بود که در رشت با دو گل
احمدزاده و نادر عزت الهی (پدر سعید عزت الهی) فاتح دربی گیالن شد.
 -۲۱در همان سال در چارچوب سوپر جام گیالن در رشت دو تیم برابر هم
قرار گرفتند که مسابقه با نتیجه یک بر یک به تساوی کشیده شد و محمد
احمدزاده و حمیدرضا منصوری گل های دو تیم را به ثمر رساندند.
 -۲۲سال  ۱۳۶۹تنها سالی بود که سپیدرود و ملوان به حکم شرایط آن
روزهای فوتبال ایران  ۴بار برابر هم صف آرایی کردند .ابتدا در لیگ گیالن و
در بازی رفت در انزلی با نتیجه  ۲بر یک به سود ملوان تمام شد و در حالی که
سپیدرود با تک گل علی براری از میزبان جلو بود در نهایت ملوان توانست با
دو گل محمد احمدزاده و حمید محمدیان به پیروزی برسد.
 -۲۳در بازی برگشت لیگ گیالن در رشت سپیدرود با گل دقیقه  ۵سیاوش
ناصح از ملوان پیش افتاد اما در دقیقه  ۴۰بازهم یک شوت از سیروس قایقران
بازی را به تساوی کشاند .صالح نیا و صومی مربیان همیشگی دو تیم بر روی
نیمکت بودند.
 ۲۴و  -۲۵در همان سال در چارچوب لیگ منطقه ای که تیمسار نوآموز
بدعت قرار داده بود در انزلی ملوان با دو گل احمد زاده و غالم محمدوند در
برابر تک گل عیسی هاشمی سپیدرود را شکست داد و در رشت دو تیم با گل

های سیاوش ناصح و محمد احمدزاده به تساوی یک بر یک دست پیدا کردند.
 ۲۶و  -۲۷در سال  ۱۳۷۰دو تیم در لیگ گیالن در هر دو بازی رفت و
برگشت به تساوی بدون گل رضایت دادند و نیاز به گفتن هم نیست که
سرمربیان دو تیم همان همیشگی بودند!
 -۲۸در سال  ۱۳۷۱این بار سپیدرود و ملوان در جام سوپرلیگ گیالن با هم
مصاف دادند که در رشت ملوان با تک گل فاضل غدیری موفق شد سپیدرود را

شکست دهد و نکته جالب این است که درون دروازه سپیدرود محسن سیدی
مربی فعلی دروازه بان های سپیدرود ایستاده بود.
 -۲۹در بازی برگشت دو تیم به تساوی  ۱ – ۱راضی شدند که سیاوش ناصح
برای رشتی ها و حسین داوودی برای انزلی چی ها گلزنی کردند و حسن
آذرنیا سرپرست فعلی تراکتورسازی عنوان سرمربیگری سپیدرود را برعهده
داشت و بهمن صالح نیا هم سرمربی ملوان بود.
 -۳۰سال  ۱۳۷۲در سوپر لیگ گیالن بازی رفت سپیدرود با دو گل حمید
رستمی و ایرج خوالی در برابر تک گل مرحوم عبداهلل پندیدن برابر ملوان به
برتری رسید .نکته جالب این بود که پندیدن آن سال از سپیدرود به ملوان
رفته بود و موفق به گلزنی در برابر تیم سابق خود شد .البته مرحوم پندیدن
دوباره به سپیدرود برگشت و متاسفانه این هافبک تکنیکی و خوش نقش
در یک بازی دوستانه برای سپیدرود در اردبیل در زمین فوتبال جان به جان
آفرین تسلیم گفت.
 -۳۱در بازی برگشت آن سال در انزلی ملوان توانست با دو گل ابراهیم
بدپسند و پایان رافت به برتری برسد.
 -۳۲در سال  ۱۳۷۴در جام بین المللی خزر سپیدرود با مربیگری محمد
احمدپور توانست با تک گل محمدرضا قلی پور ملوان را در رشت با
سرمربیگری بهمن صالح نیا شکست دهد.
 -۳۳در سال  ۱۳۷۵دو تیم پرهوادار شمالی در مسابقات بین المللی جام خزر

برای دومین بار در برابر هم قرار گرفتند که در پایان  ۱۲۰دقیقه مسابقه را
بدون گل تمام کردند و در ضربات پنالتی سپیدرود پیروز میدان شد .این بازی
آخرین برد سپیدرود در برابر ملوان بود.
 -۳۴در سال  ۱۳۸۹در حالی که سپیدرود سال ها بود از سطح نخست
فوتبال ایران فاصله گرفته بود پس از  ۱۴سال دو تیم در یک بازی رسمی
در مرحله یک شانزدهم نهایی در جام حذفی در انزلی برابر ملوان قرار گرفت
و ملوانان با دو گل مرحوم اوالدی در
برابر تک گل میالد گوهری سرخ
پوشان رشتی را پشت سر گذاشتند.
این مسابقه دومین تقابل دو تیم در
جام حذفی بود.
 -۳۵در سال  ۱۳۹۵در هفته چهارم
لیگ دسته اول آزادگان در انزلی
در شرایطی برابر هم قرار گرفتند
که محسن ترکی با یک داوری
بحث برانگیز دو پنالتی برای میزبان
گرفت که هر دو را سید محمد
حسینی دروازه بان سپیدرود مهار
کرد و در ادامه علی نظرمحمدی و
علی بهارمست سرمربی و سرپرست
سپیدرود و محمد رستمی هافبک
این تیم توسط داور از زمین اخراج
شدند .در دقایق پایانی حسین شنانی
که امسال به سپیدرود پیوسته است،
موفق شد تا با گل خود سند برتری
ملوان برابر سپیدرودی که بیش از
یک نیمه را ده نفره دنبال کرده بود،
امضا کند.
 -۳۶در همان سال و در بازی برگشت در روزی که بیش از  ۲۵هزار نفر
پرجمعیت ترین دیدار تاریخ دو تیم را رقم زده بودند به تساوی یک بر یک
رسیدند .حسین شنانی بازهم برای ملوان گلزنی کرد و میالد قربانزاده تک گل
رشتی ها را به ثمر رساند .مربی ملوان در دوبازی رفت و برگشت محمد مایلی
کهن بود و نظرمحمدی سرمربی سپیدرود بود.
 -۳۷در سال  ۱۳۹۶دو تیم بازهم در مرحله یک شانزدهم نهایی و برای سومین
بار در ورزشگاه عضدی در حالی که نیم بیشتر سکوهایش به دلیل بازسازی خالی
از هوادار شده بود ،برابر هم قرار گرفتند و این بار سپیدرود در لیگ برتر حضور
داشت و ملوان در لیگ دسته اول بازی می کرد .در  ۹۰دقیقه سپیدرود و ملوان
به تساوی یک بر یک رسیدند که پژمان نوری برای ملوان و حسین ابراهیمی از
نقطه پنالتی برای سپیدرود گلزنی کردند .اما در وقت های اضافی ملوان توانست
با دو گل بابک مرادی از روی نقطه پنالتی و محمدرضا نقدی پور در دقیقه ۱۱۴
سپیدرود را از گردونه رقابت ها حذف کند .نظرمحمدی و دست نشان هدایت دو
تیم سپیدرود و ملوان را در این بازی برعهده داشتند .در هر صورت یک روز بیشتر
به شروع پایان سی و هشتمین جنگ موسمی شمالی ها باقی نمانده است و با
نواخته شدن سوت پایان فارغ از هر نتیجه ای که می خواهد اتفاق افتاده باشد،
همه چیز موقتا پایان می یابد .درست مثل نواخته شدن آژیر سفید در دوران
جنگ ،آژیری که همه می دانستند به منزله ی پایان جنگ نیست اما نمایانگر این
بود که می توان فعال به زندگی عادی ادامه داد!

واکاوی پرونده سوپرجام

گرهکوری که با دندان هم باز نمیشود

بخش ورزش« -سوپر جام» ،اتفاق ویژهای بود که در فوتبال ایران نیفتاد!
تا واژه «سوپرجام» تبدیل به پرمصرف ترین واژه در دایره لغات فوتبال
نویسان در هفتههای اخیر باشد .پرونده پیچیده سوپرجام حاال
تبدیل به یکی از معضالتی شده که فدراسیونیها با آن درگیر
هستند و استقاللیها هم قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را
ندارند.
استقاللیها در حالی برای احقاق حق خود در پرونده سوپرجام
پافشاری میکنند و قصد طرح دعوی با صرف هزینههای
مرتبطه به دادگاه بین المللی ورزش را دارند که چند ماه پیش
به راحتی میتوانستند با این مقوله برخورد کرده و از سوپرجام
برای خود یک فرصت می ساختند.
بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس بهترین
فرصت را برای آبیهای پایتخت ایجاد کرد تا با تیمی قدرتمند
در زمان تعیین شده در این بازی حضور یافته و فصل را با
روحیهای مناسب آغاز کنند .نه اینچنین با تنش و دعوا .اما
آبی ها این فرصت را با دست خود تبدیل به تهدید کردند.
استقاللیها چند ماه پیش میتوانستند این گره را به راحتی
با دست باز کنند اما تصمیمات عجیب باعث شد تا سوپرجام
تبدیل به گره کوری شود که حاال حتی باز کردن آن با دندان
هم چندان ممکن نمینماید.
اگر آبیها در سوپرجام به چالش بزرگی برخورد کرده و امیر
حسین فتحی سرپرست این باشگاه با علم به بال نتیجه بودن،
انرژی زیادی را صرف حل و فصل این پرونده کرده و میکند،
حاصل تصمیمات عجیبی است که چند ماه پیش در مجموعه فنی و
مدیریتی استقالل گرفته شد.
در واقع نطفه عدم حضور استقالل در سوچرجام در گفتههای وینفرد شفر
بسته شد .سرمربی آبی پوشان که میتوانست خیلی راحت و در موعد مقرر

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پی گسترش گیل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4610و شناسه ملی 10720180408
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ
 1397/05/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید مدیر پور لنگرودی به شماره ملی  2708318926و خانم
یلدا هوشمندی دیارجان به شماره ملی  2700195541و آقای امید
دودابی نژاد به شماره ملی  2219184277برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات 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
 3421ر م الف ث
تاریخ انتشار97/6/22 :

در تهران حضور یافته و هم نقل و انتقاالت تیمش را مدیریت کرده و هم
تمرینات آبی پوشان را به موقع آغاز کند ،بر خالف عرف معمول دیرتر از

زمان مقرر به تهران آمد و طوالنی شدن تعطیالت شفر بود که هم روند
آماده سازی این تیم را مختل کرد و هم منجر به وقفه طوالنی در نقل و
انتقاالت شد.
شفر که شرایط تیمش را برای سوپرجام مناسب نمیدید با طرح موضوع
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نا آمادگی دو تیم استقالل و پرسپولیس و احتمال وقوع مصدومیت برای
بازیکنان دو تیم در آستانه رقابتهای آسیایی ،خواهان لغو بازی (الاقل
در زمان مقرر) شد تا «تخم لق» لغو شدن
سوپرجام اینچنین کاشته شود.
پس از آن استقاللیها تیم شان را برای
گذراندن اردوی پیش فصل به ترکیه
فرستادند و با راهکار (بخوانید ترفندی)
کامال مبتدیانه برنامه اردو را به نوعی تنظیم
کردند که در زمان اعالم شده برای برگزاری
دیدار سوپرجام تیم شان در تهران نباشند.
بازی غیر معمولی را که شفر در پروژه برگزار
نشدن سوپرجام آغاز کرد ،ملکی رئیس
هیات مدیره آبیها به بدترین شکل ممکن
به پایان رساند و بنا به گفته فتاحی رئیس
کمیته مسابقات سازمان لیگ ،او بود که به
عنوان نماینده تام االختیار باشگاه قطعی
بودن عدم حضور تیمش در تاریخ  ۲۹تیر
در تهران را تایید کرد تا این اعالم مبنای
تصمیماتی باشد که به ضرر استقالل تمام
شد .فتاحی اعالم کرد که حتی صدای ضبط
شده ملکی هم موجود است.
اگر استقاللیها امروز در پرونده سوپرجام
مغموم هستند و ناامیدانه تالش میکنند تا
این گره کور را به سختی را با دندان باز کنند ،این معضل حاصل سلسله
اشتباهاتی بود که از راس کادر فنی این تیم (سرمربی) آغاز شد و به راس
کادر مدیریتی (رییس هیات مدیره) خاتمه یافت .در واقع تیر خالص را
ملکی عضو هیات مدیره آبی پوشان در این پرونده به پیکر تیم خودش زد.

آگهی مزایده اداره کل مهندسی منطقه  3کشور ( نوبت دوم)

درنظر دارد مقداری از اقالم ضایعاتی و مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش
برساند.
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر ،بازدید ،دریافت لیست اقالم و شرایط
شرکت در مزایده ،حداکثر تا تاریخ  97/06/26از ساعت  8الی  14به نشانی :رشت،
میدان زرجوب (میدان لب آب) ،خیابان امین الضرب ،خیابان دفاع ،بعد از کالنتری 13
شالکوه ،اداره کل مهندسی منطقه  3کشور مراجعه نمایند.
شایان ذکر است تاریخ بازگشایی پاکتها در صبح روز دوشنبه مورخ  97/07/02بوده و
هزینه کارشناسی و چاپ آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.
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پورغالمی  ،سرمربی ملوان:

بازی با سپیدرود حتی روی سکوها
هم حساس است
بخش ورزش -سرمربی تیم ملوان بندرانزلی میگوید  ،تا اینجای کار
نتایج قابل قبولی را گرفتیم .
فرهاد پورغالمی  ،سرمربی تیم ملوان درباره ی شرایط تیمش قبل از
بازی با سپیدرود رشت در چارچوب رقابتهای جام حذفی اظهار کرد
 :ما بعد از اتمام بازی لیگ  ،خودمان را برای مسابقه با سپیدرود رشت
آمادهکردیم  .ما در این بازی دو مصدوم داریم  .مهدی دغاغله و دانیال
ماهینی در این بازی ما را همراهی نمیکنند  .شهریار مغانلو هم با نظر
پزشکان معلوم میشود که میتواند بازی کند یا نه  .این بازی از حساسیت
خاصی برخوردار است  .این حساسیت در سکوها هم قابل مشاهده است و
در داخل زمین این حساسیت بیشتر است  .ما تمام تالش خود را انجام
میدهیم تا این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم  .به هیچ عنوان
بازی آسانی مقابل این تیم نداریم  .سپیدرود یک مربی بسیار خوب و
دوستداشتنی دارد  .آقای کریمی از دوستان بسیار خوب من است .
امیدوارم هر دو تیم بازی خوب و تماشاگر پسندی ارایه دهند و مردم از
دیدن آن لذت ببرند  .او ادامه داد  :ما اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم ،
لیگ برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است  .اما جام حذفی هم برای
ما از درجه ی قابل توجهی برخوردار است  .این بازی هم حساسیت خاص
خودش را دارد و مستثنی است  .ما از چهار بازی هشت امتیاز گرفتیم  .در
شرایط عادی ما باید در جایگاه چهارم باشیم اما با شش امتیاز منفی کار
خود را آغاز کردیم  .ما تا اینجای کار نتایج قابل قبولی را گرفتیم و تنها
تیم لیگ یکی هستیم که باخت نداشتهایم .

چک علی نظر محمدی پاس نشد

بخش ورزش -سرمربی سابق سپیدرود برای دریافت معوقات  ۲سال
قبل خود از سپیدرود به مشکل برخورد کرد.
علی نظر محمدی سرمربی پیشین سپیدرود رشت که برای وصول چک
مطالبات خود به بانک مراجعه کرده بود ،متوجه شد که حساب مدیران
سابق سپیدرود خالی است و نمی تواند چک خود را نقد کند.
نظر محمدی که فروردین  ۹۷با مدیران پیشین سپیدرود برای مطالبات
خود در لیگ یک و لیگ دو در سال های  ۹۴تا  ۹۶بعد از نزدیک به ارائه
 ۶۰درصد تخفیف ،توافق کرده بود تا در تاریخ  ۲۰شهریور مطالبات خود
را دریافت کند ،بعد از مراجعه به بانک موفق به این کار نشد.
سرمربی سابق سپیدرود البته از برگشت زدن این چک با توجه به
دیدار حساس سپیدرود برابر ملوان در روز جمعه خودداری کرد تا فعال
حاشیه جدیدی برای این تیم ایجاد نشود .نظر محمدی همچنین بابت
همکاری با باشگاه سپیدرود در لیگ برتر نیز مبلغی از این باشگاه طلب
دارد که دریافت این مطالبات نیز همچنان وضعیت مشخصی ندارد.

حسین کعبی:

موضوع کی روش و علی کریمی
به من مربوط نیست

بخش ورزش -حسین کعبی کاپیتان تیم فوتبال سپیدرود تاکید کرد
که نمی تواند به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر میان کارلوس کی روش
و علی کریمی رخ داد ورود کند .کعبی در مصاحبه با “ورزش سه” در
خصوص شرایط فعلی سپیدرود می گوید :خوشبختانه ما وضعیت خوبی
داریم و باید واقعیت ها را به هواداران بگوییم.
تیم ما از لحاظ مالی وضعیت بهتری پیدا کرده و در این خرابی بازار
آقای رامین رضایی ۲۰درصد از قرارداد بازیکنان را پرداخت کرد که باید
از او و همچنین علی کریمی تشکر کنم .ما باید تالش کنیم تا جواب
زحمات آنها را بدهیم.
کعبی ادامه می دهد :شرایط بدنی بچه ها واقعا فوق العاده است و تیم
ما آرامش خاصی پیدا کرده است .این هفته یک بازی سنگین در جام
حذفی داریم که باید این بازی را ببریم تا از بحران خارج شویم.
فقط امیدوارم که در انزلی برای هواداران سپیدرود یک جایگاه مناسب
را اختصاص بدهند تا تماشاگران ما مشکلی برای حضور در ورزشگاه
نداشته باشند .از کعبی در مورد ماجراهایی که در این چند ماه بین
کارلوس کی روش و علی کریمی ایجاد شد سوال می کنم که او می
گوید :من یک زمانی آرزو داشتم که علی دایی و علی کریمی آشتی
کنند چون آنها رفیقان ما هستند که در نهایت این اتفاق رخ داد ،هرچند
که خیلی ها دعا می کردند دایی و کریمی آشتی نکنند.
مساله کریمی و کی روش اما متفاوت است و من نمی توانم به این
موضوع ورود کنم چون آنها شخصیت هایی مجزا دارند .کریمی مشکلی
با تیم ملی یا کی روش ندارد ،او فقط می خواهد جلوی فساد در فوتبال
گرفته شود و دلش می سوزد که فوتبال ایران این همه مشکل دارد.
-----------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پی گسترش گیل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4610و شناسه ملی 10720180408
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1397/06/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
– سمت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
 آقای مجید مدیر پور لنگرودی به شماره ملی  2708318926به سمتمدیرعامل و رییس هیات مدیره و خانم یلدا هوشمندی دیارجان به شماره
ملی  2700195541به عضو هیات مدیره و آقای امید دودابی نژاد به
شماره ملی  2219184277به سمت نایب رییس هیات مدیره تعیین
گردیدند .حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و
سفته ها و بروات و قراردادها و پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسالمی با
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب نایب
رییس هیات مدیره امضای عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای
اعتبار می باشد و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل
و یا نایب رییس هیات مدیره و یا عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،انتخاب و تعیین
سمت 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
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