سال نوزدهم /شماره 5085

{ورزشی}

استقالل  -سپیدرود؛ به یاد آخرین بازی بدون شفر

بخش ورزش -دو تیم استقالل و سپیدرود در حالی روز جمعه در هفته پانزدهم
لیگ برتر به مصاف هم می روند که آخرین بازی دو تیم در ورزشگاه آزادی خاطره
عجیبی دارد.
علیرضا منصوریان فصل گذشته بعد از کسب نتایج ضعیف تصمیم گرفت بعد
از بازی با ذوب آهن در هفته هفتم از سمت خود استعفا کند تا دست مدیران
استقالل برای انتخاب سرمربی جدید باز باشد.
مدیران استقالل بعد از قبول استعفای منصوریان در تکاپو بودند که سرمربی جدید
تیم را هرچه زودتر انتخاب کنند و به همین دلیل در بازی با سپیدرود در هفته
هشتم لیگ برتر میک مک در مورت به همراه صالح مصطفوی از کادرفنی قبلی
باقی ماندند تا موقتا هدایت تیم را برعهده بگیرند.
در این بازی میک مک در مورت به دلیل اخراج از روی نیمکت استقالل در بازی با
ذوب آهن از جایگاه ویژه ورزشگاه عضدی بازی را تماشا می کرد و صالح مصطفوی
کنار خط هدایت آبی ها را برعهده داشت.
اما در این بازی استقالل که با هدایت منصوریان تنها یک پیروزی کسب کرده بود،
در تک بازی که میک مک در مورت هدایت آبی ها را برعهده داشت موفق شد
سپیدرود را با دو گل جابر انصاری و داریوش شجاعیان با نتیجه  ۲بر یک شکست
بدهد تا آبی ها شرایط بهتری را تجربه کنند.
بعد از این بازی وینفرد شفر هدایت استقالل را برعهده گرفت تا او در بازی با فوالد
در هفته نهم لیگ برتر برای اولین بار حضور روی نیمکت آبی ها را تجربه کند.
استقالل حاال یک سال بعد از آن بازی دوباره به استادیوم عضدی رشت خواهد
رفت و آبی ها امید زیادی دارند با پیروزی در این بازی بتوانند بازگشت به جمع
مدعیان لیگ برتر را جشن بگیرند.

کعبی :قول می دهم سپیدرود در لیگ برتر بماند
بازیکن باتجربه تیم فوتبال سپیدرود گفت :با شرایطی که در حال حاضر داریم ،مقابل
استقالل فقط به پیروزی و کسب  ۳امتیاز فکر میکنیم.

حسین کعبی در گفتگو با مهر درباره رویارویی سپیدرود با استقالل اظهار داشت:
استقالل شرایط نابسامان ابتدای فصل را پشت سر گذاشته و بعد از دو پیروزی خوب
مقابل استقالل خوزستان و صنعت نفت ،حاال در شرایط ایده آلی قرار دارد.
بازی ما با استقالل واقعا بسیار سخت و دشوار است و می تواند یکی از بازیهای قشنگ

نیم فصل نخست باشد .وی اضافه کرد :تیم ما فصل را خوب آغاز نکرد اما با ورود علی
کریمی و تیمش شرایط زیر و رو شد و ما نتایج خوبی گرفتیم .مقابل نفت مسجد
سلیمان روی یک اتفاق شکست خوردیم و بعد از آن کمتر کسی فکرش را می کرد که
مقابل نساجی در قائم شهر نتیجه خوبی بگیریم.اما ما با ارائه یک بازی خوب ،نتیجه قابل
قبولی هم مقابل نساجی گرفتیم .بازیکن باتجربه تیم سپیدرود بیان داشت :با شرایط
خوب و روحیه باالیی که داریم ،مقابل استقالل فقط به پیروزی و کسب  ۳امتیاز بازی
فکر میکنیم .میدانیم این یک بازی سخت برای ما خواهد بود اما گرفتن  ۳امتیاز از
بازی هایی اینچنین سخت ،لذت بیشتری دارد .کعبی تصریح کرد :تنها نگرانی ما
مصدومان هستند که اگر آنها هم سالمتی خود را باز یابند ،قطعا اتفاقات خوبی برای نیم
فصل دوم در تیم ما می افتد .مدافع سرخ پوشان خاطر نشان ساخت :ما باید استقالل
را ببریم تا با پیروزی نیم فصل نخست را به پایان رسانده و به استقبال نیم فصل
دوم برویم .بازیکن سپیدرود در خصوص میزان احتمال بقای این تیم در لیگ برتر
گفت :سالی که ما در دسته اول برای صعود می جنگیدیم به هواداران قول دادم
لیگ برتری می شویم و شدیم ،فصل قبل هم به هواداران قول دادم تیم در لیگ برتر
می ماند و ماند .با این که پیش بینی در فوتبال کار درستی نیست ،اما پیش بینی
من این است که سپیدرود امسال هم در لیگ برتر می ماند و به هواداران این قول
را می دهم که قطعا سقوط نمی کنیم .کعبی با اشاره به حضور پر شور هواداران
سپیدرود در ورزشگاه گفت :ما هواداران خیلی خوبی داریم و اصال الزم نیست از آنها
برای حضور در ورزشگاه دعوت کنیم .چه بگوییم و چه نگوییم هواداران ما در سرما
و گرما برای حمایت از تیم خودشان به ورزشگاه می آیند .یقین دارم مقابل استقالل
هم ورزشگاه ما مملو از هوادار خواهد بود و امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد تا در پایان
هواداران راضی و خوشحال ورزشگاه را ترک کنند.

ایست به منیت ،چشمک به منافع ملی و فوتبال

بخش ورزش -مدتی است که فوتبال با قانون منع به کارگیری بازنشسته ها
دچار حواشی عجیب و غریبی شده که نحوه اجرایی شدن این قانون در آن ما
را به سمت تعلیق دوباره می برد .اتفاق نامیمونی که یک بار فدراسیون فوتبال
دچار آن شده و ثمرات منفی آن را هم تا مدت ها چشیده و حاال به دلیل برخی
منیت ها و تصمیمات عجوالنه سایه تعلیق نامیمون باالی سر فوتبال ما چتر خود
را پهن کرده است.
 31روز دیگر مهمترین تورنمنت فوتبالی در آسیا در امارات کلید می خورد و
اینکه فدراسیون فوتبال اکنون دغدغه اش ماندن و نماندن برخی مدیرانش است
نه تنها خوشایند نیست بلکه آزاردهنده و تعفن برانگیز است .تیم ملی ایران که در
سال های اخیر همواره در رنکینگ فیفا بربام اول آسیا بوده و بدون غلو از مدعیان
قهرمانی در جام ملت های آسیا به شمار می رود در همین خاورمیانه برای از
میدان به در شدن دشمن کم ندارد و چه بسا در همین بحث های داخلی و حرف
ها و تصمیمات عجوالنه از برخی مسئوالن بلند پایه ورزشی کشورمان باعث شود
تا برخی رقبای ایران برای آتش زدن به این خرمن آشفته تالش کنند و به همین
راحتی اسم ایران را حذف کنند.
موفقیت تیم ملی در جام ملت های آسیا می تواند نشاط اجتماعی در ملت ما
ایجاد کند و نمونه این خوشحالی و شور و شعف را در جام جهانی و بعد از بازی
های ایران مقابل مراکش و اسپانیا مشاهده کردیم .خیلی از افراد جامعه با همین
هیجانات و خوشی های موقت در فوتبال روز خود را شب می کنند و وقت آن
است با زدن یک سوزن به خود به فکر مردمی باشیم که به وقت مقتضی همه
فکر و ذکرشان فوتبال و موفقیت آن می شود .دغدغه تحمیل شده به فوتبال
در روزهای اخیر حتی خیال سرمربی تیم ملی را هم ناآرام کرده است .کارلوس
کی روش در مصاحبه صریحی که با خبرگزاری فارس داشت اما سرویس ورزشی

فارس این مصاحبه را منتشر نکرد تاکید کرد سایه تعلیق نزدیک است و از دغدغه
ها و نگرانی هایش برای تیم ملی و فوتبال ایران گفت و اعالم کرد رقبای ایران
برای تعلیق شدن فوتبال ایران دندان تیز کرده اند.
از این مسئله که بگذریم در یک سال گذشته فدراسیون فوتبال با کمک وزارت
ورزش و جوانان یک حرکت تاریخی در جهت رفع شدن مشکالت کالن و انباشته
مالی پرسپولیس و استقالل برداشتند و درحالی که نمایندگان  AFCبه دنبال
راستی آزمایی از وضعیت این دو باشگاه بودند توانستند مانع از محرومیت این دو
باشگاه در آسیا شوند چطور می شود وقتی چنین همکاری بین وزارت ورزش و
فدراسیون صورت گرفت اکنون به راحتی به فراموشی سپرده شود و به دلیل یک
قانونی که روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه های خود تاکید
کردند که دارای اشکاالتی است و با عجله تصویب شده اوضاع فوتبال را آشفته
تر از همیشه کرده اند.
فوتبال نباید به خاطر سه الی چهار نفر بازنشسته تاوان جدال های پنهانی و
یا آشکار دو ارگان را بدهد.حتی مجمع فدراسیون فوتبال باید در این مقطع
حساس که نگاه ها به سوی ایران است عاقالنه تصمیم بگیرند و به دور از هرگونه
مناسبات و روابط با افراد منافع فوتبال را در ارجحیت قرار دهد.مجمع فدراسیون
باید از حالت منفعلی خارج شود و نسبت به قانونی که وضع شده سلب مسئولیت
تصمیم گیری در این مورد را از خود نگیرند .کنار رفتن افراد بازنشسته ای که
شرایط گرفتن مجوز برای ادامه کار را ندارند نباید باعث ایجاد طوفان در فوتبال
این کشور شود .از سویی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک هم نباید
به دنبال تحمیل افراد مورد نظر خود به فدراسیون فوتبال باشند و اگر تالش هایی
برای رسیدن این موضوع هست باید همینجا متوقف شود.فدراسیون فوتبال به
شدت زیر ذره بین فیفا قرار دارد و تحمیل شدن افراد از سوی نهادهای عمومی

چیزی جز خراب شدن وجه ایران در مجامع بین المللی فوتبال ندارد.
وزارت ورزش و جوانان خیلی پیش تر می توانست با توجه به اساسنامه متفاوت
فدراسیون فوتبال از سایر ورزش ها برای حل شدن اقدامات قانونی آن با مجلس
شورای اسالمی وارد جلسات شود و این انتقاد به وزارت ورزش بابت این کم
کاری وارد است .مسئوالن ارشد وزارت ورزش نه تنها این کار را نکردند بلکه
بابت اجرایی شدن قانون منع به کار گیری بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال به
شکل بدی ورود کردند درحالی که می شد اجرایی کردن این قانون در فوتبال را
به شکل های بهتری جلو برد و آن را اجرا کرد .به نظر می رسد برخی مسئوالن
ورزشی ما هنوز مناسبات و تعامالت فوتبالی را نمی دانند و نمونه آن همان
جواب پر از ابهام و سوال برانگیز محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش به فاطیما
دبیرکل فیفا بود.
بعد از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشسته ها
برخی از نمایندگان مجلس هم در مصاحبه هایی این قانون را عجوالنه توصیف
کردند و به نظر می رسد باید نگاه کارشناسانه تری نسبت به این موضوع شود
و با توجه به این شرایط آنهایی که در چند وقت اخیر همه چیز را کنار گذاشته
و دنبال اجرایی کردن آن به خصوص در فدراسیون فوتبال بودند باید به خود
آیند و بدانند که فوتبال نباید قربانی شود.هنوز خاطره تعلیق به دلیل بی درایتی
مسئوالن وقت ورزش از ذهن مردم نرفته است و هرگز آنهایی که بدون اطالع
و بدون در نظر گرفتن منافع فوتبال باعث تعلیق فوتبال شدند توسط مردم
بخشیده نشدند.
اکنون که زمان تصمیم گیری به حداقلی ترین تایم ممکن رسیده است مسئوالن
ورزشی و فوتبال باید با درایت و هوشمندانه اقدام کنند تا بیش از این استرس و
اضطراب به فوتبال وارد نشود.

آگهی تغییرات شرکت ارسام سازه گیل بنا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  18893و شناسه ملی 14004447613
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ  1399/7/10به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسماعیل نطاق بافکر به شماره ملی  2678221083و آقای سید احمدحسینی شیجانی به شماره ملی  5189671836و آقای محمود بخشی گورابی
به شماره ملی  5189681335انتخاب گردیدند.
 خانم فرشته محمدی گورابی به شماره ملی  5189913899به سمت بازرساصلی وخانم فرزانه برنجکار گورابی به شماره ملی  2649662298به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1394مورد تصویبقرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()306940
------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت آی تک برادران کریمیان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  18475و شناسه ملی 10720306072
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/18
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 1خانم سمیه عالمی به شماره ملی  1552934322به سمت بازرس اصلی وخانم کبری رمضانی به شماره ملی  1601003218به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -2ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1396مورد تصویب
قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()306842
------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت آبراه جوی رانکوه شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  906و شناسه ملی 10720110254
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 خانم کافیه صبوری آزاربنی به شماره ملی  6309317490به سمت رئیسهیئت مدیره و آقای محمد محسنیان به شماره ملی  6309770561به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم علیزاده گوابری به شماره 6309823371
بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای نیما شکارچی به شماره ملی
 6300061108به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند .کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره (کافیه صبوری آزاربنی)
همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری نیز به امضاء رئیس هیئت مدیره
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر ()306844
------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت پزشکی درمانی مهر پویان پژوهش گیل شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  13275و شناسه ملی 10840106888
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد.
خانم مرضیه مهرافزا با کد ملی  0042626757بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای
احمد حسینی با کد ملی  6419598060بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و قائم
مقام مدیر عامل وخانم نرگس کالنتری با کد ملی  6419899516بعنوان عضو
هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند.
 -2کلیه قراردادها واسناد و اوراق بهاء دار و تعهد آور و رسمی وسهام شرکت با
امضاء متفق دونفر خانم مرضیه مهرافزا رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسینی
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهمراه مهر شرکت نافذ ومعتبر و سایر مکاتبات
عادی و اداری به امضاء یکنفر یا قائم مقام مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره
ممهور به مهر شرکت معتبر باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()306862

آگهی تغییرات شرکت سانا تجارت پارسیان خزر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  4132و شناسه ملی 14006286015
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/14تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 آقای رحمان عسکری فر با کد ملی  1750399504بسمت رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و آقای مهزیار عسکری فر با کد ملی  1742196284بسمت
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان نوبر با کدملی  2619855780بسمت
عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند .حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقد عقود بانکی و قراردادها با امضای
انفرادی آقای رحمان عسکری فر (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) با مهر
شرکت اعتبار دارد و سایر اوراق اداری با امضای انفرادی آقای رحمان عسکری فر
(مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) یا آقای مهزیار عسکری فر (نایب رئیس هیئت
مدیره) با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی ()306894
------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت پی سازه کادوس شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  698و شناسه ملی 14004089257
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/07/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ  1398/07/01به قرار ذیل
انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین انعامی سیامکانی به کدملی  0075367831و آقای فرجاد
مسیحی کوهستانی به کدملی  5709958727و آقای توحید طاهری به کد
ملی 2620008018انتخاب شدند.
 -2آقای فردین عبادی سیامکانی به کدملی  5709868523به سمت بازرس
اصلی و آقای خسرو برزگر کدملی  5709625299به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر ()306838
------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت پزشکی درمانی مهر پویان پژوهش گیل شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  13275و شناسه ملی 10840106888
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/07
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم مرضیه مهر افزا باکد ملی 0042626757و خانم نرگس کالنتری کد
ملی  0440171865و آقای احمد حسینی باکد ملی  641959806به عنوان
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
 -2خانم پروانه راجعی جیرسرایی با کد ملی  2591326983بعنوان بازرس
اصلی و خانم گلدیس بخش زاد محمودی با کد ملی  2092273851بعنوان
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
 -3روزنامه گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت سانا تجارت پارسیان خزر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  4132و شناسه ملی 14006286015
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/08/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ  1399/8/14به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحمان عسکری فر با کد ملی 1750399504و آقای مهزیار عسکریفر با کد ملی  1742196284وخانم مژگان نوبر با کدملی 2619855780
انتخاب گردیدند.
 روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخابگردید.
 خانم مونا صیادنیکو با کد ملی  2649652314به سمت بازرس اصلی وآقای رضا آریا با کد ملی  2619980331به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی ()306899
------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت ارسام سازه گیل بنا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  18893و شناسه ملی 14004447613
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 آقای اسماعیل نطاق بافکر به شماره ملی  2678221083به سمت رئیسهیئت مدیره و آقای محمود بخشی گورابی به شماره ملی 5189681335
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد حسینی شیجانی به
شماره ملی  5189671836به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب
گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()306939
------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت آبراه جوی رانکوه شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  906و شناسه ملی 10720110254
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/08/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ  1399/8/7به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم علیزاده گوابری به شماره ملی  6309823371و خانمکافیه صبوری آزاربنی به شماره ملی  6309317490و آقای نیما شکارچی
به شماره ملی 6300061108وآقای محمد محسنیان به شماره ملی
 6309770561انتخاب گردیدند.
 آقای احمد سعیدیان به شماره ملی  6309824163به سمت بازرس اصلیو آقای رضا حاجی پور به کدملی 6309365894به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر ()306839
-------------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()306896
------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت آی تک برادران کریمیان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  18475و شناسه ملی 10720306072
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/06/19تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال منقسم به  100سهم 10000
ریالی با نام به مبلغ  10000000000ریال منقسم بر  1000000سهم با نام
 10000ریالی افزایش یافت و افزایش حاصله از محل مطالبات حال شده سهام
داران انجام و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()306841

آگهی تغییرات شرکت پزشکی درمانی مهر پویان پژوهش گیل
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  13275و شناسه ملی
10840106888
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/07
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1مرکز اصلی شرکت :استان گیالن -شهرستان رشت -بخش مرکزی-
بلوار شهید انصاری -خیابان ارشاد -طبقه همکف -کدپستی4178616661
انتقال یافته و ماده  4اساسنامه اصالح شده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()306895
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محمدغالمی ،مهاجم سپیدرود:

رابطه خوبی با رحمتی دارم
خوب هم به او گل می زنم

بخش ورزش -سپیدرود رشت در پایان نیمفصل میزبان استقالل
تهران است که این تیم دوست ندارد در زمین خودش امتیاز از دست
دهد و کارش را برای بقا سخت تر کند.
سپیدرود رشت در پایان نیمفصل میزبان استقالل تهران است که این
تیم دوست ندارد در زمین خودش امتیاز از دست دهد و کارش را برای
بقا سختتر کند.شاگردان علی کریمی در بازی با نفت مسجدسلیمان
که میزبان بودند ،یک بر صفر مغلوب این تیم شدند که نمیخواهند
برای بار دوم با شکست زمین را ترک کنند .در این راستا ایلنا گفتگویی
با محمد غالمی مهاجم گلزن سپیدرود انجام داده که به دنبال هشتمین
گلش مقابل استقالل است.
بازی مقابل استقالل را چطور میبینی؟
بازی با استقالل سختی خودش را دارد و باید با تمام قدرت مقابل این
تیم قرار گیریم و با دست پر از زمین خارج شویم .تیم ما در بازی قبلی
که میزبان بود ،شکست خورد که دوست نداریم برای دومین بار این
اتفاق رخ دهد و بدون امتیاز به خانه برگردیم.
ظاهرا مصدوم هم زیاد دارید؟
خدا را شکر اکثر مصدومان تیم برگشته اند و تنها حسین کعبی کمی
مصدومیت دارد که امیدوارم او هم به این بازی برسد و همه نفرات را در
اختیار داشته باشیم .البته ما یک محروم داریم که میالد شیخ سلیمانی
است و این بازی قطعا غایب خواهد بود.
آخرین بار که به استقالل گل زدی کدام بازی بود؟
من فصل گذشته با پیراهن گلگهر در جام حذفی مقابل استقالل گل
زدم که از روی نقطه پنالتی بود.
آمار خوبی مقابل استقالل داری؟
خدا را شکر تا االن  ۷گل مقابل این تیم زدم که با تیمهای مختلف بود.
به رحمتی چند تا زدی؟
فکر کنم پنج تا زدم.
دوست نداری گل ششمی را به رحمتی بزنی؟
قطعا دوست دارم که گل هشتمم به استقالل و گل ششم به مهدی
رحمتی را به ثمر برسانم .البته من دوست دارم برای تیمم مفید باشم
و گل هم نزدم در پیروزی نقش داشته باشم .گل زدن به استقالل لذت
خاص خودش را دارد که اگر همراه با پیروزی باشد شیرینتر خواهد بود.
هنوز هم پنالتیزن اول تیم هستی؟
با اینکه یک پنالتی از دست دادم ولی آقای کریمی اجازه دادند باز هم
پنالتی بزنم و در بازی با نساجی پشت توپ قرار بگیرم و در دربی شمالی
گلزنی کنم .البته قبل از اتفاق پنالتی به حسین ابراهیمی گفته بودم
که من پنالتی میزنم و او هم قبول کرد بازی با نساجی به جای او ،من
پنالتیزن باشم چون قرار بود این بازی ابراهیمی پنالتیزن اول باشد.
باشگاه نساجی هم به شدت از نحوه داوری ناراضی بود و انتقاد
هم کرد؟
اتفاقا آقای فغانی بهترین داوری را انجام داد و مشکل خاصی نداشت.
حال اینکه چرا و به چه علت معترض شدهاند ،خبر ندارم!
از کمکهایش زیاد ایراد گرفتهاند؟
گفتم که خودش مشکل خاصی نداشت و خوب داوری کرد .کمکهایش
نیز خوب بودند و شاید اعتراض آنها به یکی ،دو آفساید باشد که اتفاق
افتاد.
سپیدرود در چند بازی گذشته به جز نفت مسجدسلیمان
خوب نتیجه گرفته است .فکر میکنی اگر نفت را هم میبردید
مشکالت تیم حل میشد؟
ما بازی شش امتیازی را واگذار کردیم که اگر میبردیم قطعا وضعیتمان
خیلی بهتر میشد .به هرحال این اتفاق افتاد و باید گذشته را فراموش
کنیم و فکر بازی بعدی باشیم.
کسر شش امتیاز از استقالل خوزستان به نفع شما شد؟
کسر امتیاز از این تیم کمکی به ما نکرد چون ما خودمان باید دست به
کار شویم و گلیممان را بیرون بکشیم .استقالل خوزستان بعد از همین
مشکالت مقابل سایپا هم امتیاز گرفت و نشان داد هنوز هم شرایط
خوبش را حفظ کرده و تیم خطرناکی است.
تا االن علی کریمی تاکید نکرده که بازی با استقالل را حتما
باید ببرید و نباید امتیاز از دست دهید؟
علی آقا از این اخالقها ندارد و نه این بازی و نه سایر بازیها چنین
حرفی را نزده و تاکید نکرده که باید فالن بازی را ببریم و نبازیم .اصال
این حرف را هرکسی بزند اشتباه است چون چیزی به اسم «حتما» که
تاکیدی باشد درست نیست و نمیشود به بازیکن تحمیل کرد که فالن
بازی را باید ببرید.البته ما خودمان می دانیم که نباید در بازی با استقالل
امتیاز از دست دهیم و باید با جان و دل بازی کنیم.
راستی تو زمان افشین قطبی در تیم ملی حضور داشتی؟
بله ،من حدود یک سال و نیم شاگرد آقای قطبی بودم که مدیون او و
آقای منصوریان هستم چون این دو نفر خیلی در تیم ملی به من کمک
کردند .من فکر میکنم آقای قطبی فوالد را به جایگاه خوبش برساند.
در مورد خداحافظی سیدجالل نظری داری؟
من فکر میکنم او میتوانست باز هم در تیم ملی بازی کند چون دیدید
که با پرسپولیس تا فینال رفت و چطور بازی کرد .سیدجالل وقتی جام
جهانی را از دست داد ،ناراحت شد چون حق او بود در روسیه بازی کند.
گرچه مربیگری سلیقهای است ولی او میتوانست در روسیه باشد.در
هرحال سیدجالل با این کارش خیال خودش و دیگران را راحت کرد.
من در ملوان با آقاسید همبازی بودم که تیم بسیار خوبی داشتیم و
پدیده لیگ برتر شدیم .من برای او آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم
در تیمش موفق باشد.
تو به جز مهدی رحمتی با کدام بازیکن استقالل در ارتباط
هستی؟
با روحا… باقری و روزبه چشمی هم در ارتباط هستم.
برای چشمی کری نمیخوانی؟
روزبه بازیکن خوبی است که در تیم ملی و استقالل عالی کار کرده و
هیچ موقع برای او کری نمیخوانم.

