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سال نوزدهم /شماره 5138

مقایسه عملکرد کیروش در مقابل قطبی ،دایی ،قلعهنویی و برانکو

آیا کیروش بهترین سرمربی تاریخ فوتبال ایران است

بخش ورزش -هشت سال یکی از مهم ترین دوره های تاریخی فوتبال ایران است.
ورزشی که نخستین بار توسط مخترعان آن به جنوب ایران آورده شده بود ،حاال
یکی ارزشمندترین دستاورد های ورزشی ایران را تشکیل می دهد .تیم ملی ایران،
با وجود هزینه های زیادی که برای آن شده بود ،هیچگاه حرفی برای گفتن نداشت.
حتی در دوران طالیی حشمت مهاجرانی که مقابل بهترین های جهان بازی کرده
بودیم ،ایران باز هم جدی گرفته نمی شد.
اما دوران کارلوس کیروش در فوتبال ایران ،موردی نادر در ورزش خاورمیانه است.
در کشورهایی که جایگاه هر کس پیش از آن که به عملکردش بازگردد به نفوذ
و قدرت های او نسبت داده می شود ،کیروش هشت سال در ایران
ماندگار شد .فوتبال در خاورمیانه سرشار از تصمیم های ناگهانی است
و سرمربی پرتغالی می دانست هر لحظه ممکن است نیمکتش در ایران
را از دست بدهد .اما او تالش کرد خودش را با نتایجش ثابت کند و
تالشش عاقبتی هشت ساله داشت .شاید درصد پیروزی های کیروش
نسبت به تعداد رقابت ها ،در مقایسه با محمود بیاتی و رضا وطنخواه
کمتر باشد اما حتی پرسابقهترین سرمربی های تیم ملی هم به اندازه
کیروش روی نیمکت تیم ملی حضور نداشته اند .اما مقایسه با او چهار
سرمربی پیشین تیم ملی ،نشان می دهد چرا مرد پرتغالی فوتبال ایران
را از نو نوشته است.
افشین قطبی؛ دوران خاکستری
شاید آغاز راهی که کیروش آن را به کامل ترین شکل ممکن طی
کرده است ،از تفکرات قطبی آغاز شده باشد .او به عنوان متفاوت ترین
سرمربی ایرانی تیم ملی ایران ،سی بار روی نیمکت تیم ملی نشست.
او در شرایطی به نیمکت تیم ملی راه یافت که تنها سه بازی تا پایان
مسابقات انتخابی جام جهانی  2010مانده بود و طبیعتا از صعود به
بزرگترین مسابقه فوتبالی جهان بازماند .در این دوران تقریبا دو ساله،
او  16برد 6 ،تساوی و  8شکست به نام خود ثبت کرد .اما قطبی هیچ
افتخار خاصی برای فوتبال ایران به یادگار نگذاشت .او در مرحله یک
چهارم نهایی جام ملت های آسیا  2011حذف شد .آن هم در شرایطی
که پیش از آغاز این مسابقات ،اعالم کرد جام ملت ها آخرین رویدادی است که
تیم ملی ایران را همراهی خواهد کرد .تصمیمی که کیروش هم می توانست بگیرد
اما او تشخیص داد کم کردن فشار ها از تیم ملی در گرو ماندن تا آخرین لحظه
روی نیمکت تیم ملی است .قطبی در شرایطی از خداحافظی با فوتبال ایران پرده
برداشت که سرمربی پرتغالی تا آخرین روز هدایت تیم ملی صحبتی درباره آیندهاش
انجام نداده بود .اما قطبی هر چه بیشتر در تیم ملی می ماند ،انگیزه کمتری برای
ماندن داشت و همین باعث شد او شمع دومین سال حضورش روی نیمکت تیم
ملی را فوت نکند .مسیری که کیروش کامال مخالف طی کرد .سرمربی پرتغالی هر
سال شجاع تر از پارسال به منتقدان پاسخ می داد و شاید همین باعث شد هشت
سال در پیراهن منقش به لوگو فدراسیون فوتبال دوام بیاورد .قطبی تقریبا یک
سوم بازی هایش را با شکست به اتمام رساند .هشت شکست ،آماری که پایین تر
از کیروش با صد بازی قرار می گیرد .اگر دو دوره حضور برانکو در تیم ملی را با
هم جمع کنیم ،باز هم آمار شکست های قطبی ناامیدانه است .چرا که برانکو در
 52هدایت تیم ملی 9 ،شکست را متقبل شد اما هشت شکست قطبی تنها در 30

بازی به دست آمده بود.
علی دایی؛ همان همیشگی اما جدی تر
علی دایی در دورانی سرمربی تیم ملی شد که بحران های متعدد ،بزرگترین دغدغه
ورزش کشور بود .او پیش از آن که نیمکت تیم ملی را لمس کند ،گفته بود کسی
که البی قوی تری داشته باشد ،سرمربی تیم ملی خواهد شد .دایی هم مثل قطبی
نتوانست دومین سال حضورش روی نیمکت تیم ملی را جشن بگیرد .او تنها هشت
روز پس از آغاز دومین سال سرمربیگریاش در تیم ملی ایران از ارزشمندترین
نیمکتی که روی آن نشسته است ،اخراج شد .دایی پس از شکست  2-1مقابل

عربستان آن هم در ورزشگاه لبالب از تماشاگر آزادی ،مجبور شد برای سرمربیگری
به باشگاه ها بازگردد .شاید تنها افتخار او در دوران سرمربیگری تیم ملی ،قهرمانی
در مسابقات غرب آسیا باشد .اگرچه دایی در  24بازی موفق شد  15برد 6 ،تساوی
و تنها  3باخت را تجربه کند اما از ابتدا به نظر نمی رسید او جایگاهی طوالنی در
تیم ملی ایران داشته باشد .دایی مثل خیلی از سرمربی های چند دهه اخیر فوتبال
ایران ،تنها برای دورانی موقت سرمربی تیم ملی بود اما شانس با او یار بود که این
دوران موقت بیش از یک سال طول کشید .او در این دوره تقریبا یک ساله24 ،
بار روی نیمکت تیم ملی نشست که از نظر تعداد بازی در یک سال برای تیم ملی
ایران رکورد جالبی محسوب می شود .یک نکته شگفت انگیز درباره آمار دایی در
تیم ملی ،درصد پیروزی های اوست .او باالتر از قطبی ،قلعه نویی و کیروش موفق
شد بیش از  62درصد بازی هایش را با پیروزی پشت سر بگذارد.
امیر قلعه نویی؛ تالش های نافرجام یک ایرانی روی نیمکت تیم ملی
اعتماد به قلعه نویی آن هم پس از دوران طوالنی برانکو ،ریسک بزرگی بود که
فدراسیون فوتبال برای موفقیت تیم ملی انجام داد و البته که نتیجه خوبی هم

گرفت .او در مسیر راهیابی به جام ملت های آسیا ،باالتر از کره جنوبی در گروهش
اول شد .او که بدون شکست به جام ملت های  2007راه پیدا کرده بود ،تحت تاثیر
انتقام کره ای ها قرار گرفت و در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد .تنها شکست
قلعه نویی روی نیمکت ایران آن هم در  90دقیقه ،به بدترین نتیجه او در تیم ملی
باز می گردد؛ وقتی در یک بازی دوستانه  4-0از مکزیک باخت .دستاورد های قلعه
نویی در دوره ای که باز هم به دو سال نکشید ،آنقدر ارزشمند بود که کنفدراسیون
فوتبال آسیا او را میان سه نامزد بهترین سرمربی سال  2007قاره کهن قرار دهد.
عنوانی که در نهایت به سرمربی تیم ملی ایران نرسید .پیروزی  8-0مقابل جامائیکا
و میانگین  2.1امتیاز در هر بازی ،بخشی از آمار قابل قبول قلعه
نویی در تیمی بود که وقتی از جام ملت ها حذف شد ،مسئولیت
شکست تیم ملی را برعهده گرفت .قلعه نویی در  17رقابتی که
به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی نشست ،تنها یک بار
شکست خورد .شش تساوی و  10پیروزی کارنامه یکی از قدیمی
های فوتبال امروز ایران را تکمیل می کند.
برانکو؛ رقیب تاریخ و جغرافیای مرد پرتغالی
مربی کروات در دو دوره متفاوت سرمربی تیم ملی ایران بود.
نخستین برهه حضورش روی نیمکت تیم ملی 233 ،روز طول
کشید و سرانجام آن ده بازی بود؛ چهار برد ،چهار تساوی و دو
باخت .دوره دوم حضور اما ارزشمندتر است .جایی که برانکو می
تواند رقیب پرتغالی اش را به چالش بکشد .او تنها سرمربی تیم
ملی ایران است که در قرن بیست و یکم توانسته مدال جام ملت
ها را به گردن ملی پوشان ما بیاندازد .سومی جام ملت های 2004
و پیش از آن قهرمانی در مسابقات غرب آسیا ،بزرگترین دستاورد
سرمربی کروات در فوتبال ایران است .او می تواند به صعود به
فینال لیگ قهرمانان آسیا افتخار کند اما نباید به ارزشمندترین
هدیه اش به مردم ایران بی توجه باشد .برانکو برای نخستین بار در
قرن بیست و یکم ،تیم ملی ایران را به جام جهانی رساند اما این
شانس را نداشت که این اتفاق را برای دومین بار پیاپی تکرار کند.
میانگین پیروزی های برانکو باالتر از کیروش ،روی عدد  69.05ایستاده و ممکن
است تغییر کند .با این حال رکورد های کیروش در یک دوره هشت ساله ،تفاوت
های زیادی با مرد کروات دارد .او طوالنی ترین دوران هدایت تیم ملی ایران را در
کارنامه خودش ثبت کرده است .باالتر از او ،حسن صدقیانی حضور دارد اما او در
ده سال تنها پنج بار تیم ملی ایران را به درون زمین فرستاد .کیروش سه پیروزی
پیاپی مقابل کره جنوبی کسب کرد که رکوردی فراموش نشدنی در فوتبال ایران
است و البته رویای برانکو را به واقعیت تبدیل کرد؛ دو دوره پیاپی صعود به جام
جهانی .با این حال افتخارات برانکو همچنان کارنامه کیروش را به چالش می کشد
اما نگاهی به مدت سرمربی این دو روی نیمکت تیم ملی ایران ،قضاوت سختی را
مقابل دیدگان فوتبال دوستان قرار می دهد .اما آمار برانکو در کمتر از چهار سال،
قابل مقایسه با سرمربی هشت سال اخیر فوتبال ایران نیست .شاید برانکو دوست
داشته باشد تاریخ را به رقابت دعوت کند و دوباره روی نیمکت تیم ملی ایران
بنشیند تا رکورد های کیروش را به نفع خود تغییر دهد .پایان این رقابت هر چه
باشد ،به نفع فوتبال ایران است.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی خصیل دشت رانکوه شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  161و شناسه ملی 10720028630
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ  1399/11/06به قرار ذیل
انتخاب گردیدند:
آقای محمد منافی به کد ملی  ، 4579478428وآقای مسعود مفیدیان به کد
ملی  6309389793و آقای ترابعلی رضائی اسمرود به کد ملی 1639199411
انتخاب شدند.
 -2آقای عباس ربانی فر به کد ملی  2180060361به سمت بازرس اصلی و
آقای شکراله اقدامی لشکاجانی به کد ملی  2691565033به 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 املش ()373392
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت انصار سازه گلبن شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  18426و شناسه ملی 10720305544
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/04تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد.
آقای سیدسعید موسوی به کد ملی  5709907499به سمت رئیس هیئت
مدیره و خانم پونه عبدالهی الکامی به کد ملی  5709789641به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره و آقای حامد انصاری ارده به کد ملی  5709510645به
سمت مدیرعامل
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()372888
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت انصار سازه گلبن شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  18426و شناسه ملی 10720305544
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/04
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدسعید موسوی با کد ملی  5709907499و آقای حامد انصاری ارده با
کد ملی  5709510645و خانم پونه عبدالهی الکامی با کد ملی 5709789641
بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
 -2روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی و اطالعیه های شرکت
تعیین گردید.
 -3آقای جمشید اسماعیلی علی آبادی فرزند حسین با کد ملی 2631397428
بسمت بازرس اصلی و خانم عطیه نافعی دیگه سرا فرزند عاکف با کد ملی
 2631613236بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()372887
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت دقیق سازان ساحل شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  230و شناسه ملی 10720037798
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمود جمالی کد ملی  5169869525و خانم سهیال ضیاء اسطلخ زیر کد
ملی  5709693881و آقای مجید جمالی کد ملی  2281702431برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند.
 -2آقایان نادر چراغی کدملی  5169726457به سمت بازرس اصلی و آذرکیا
دولتی میله سرا کدملی  5169706383به سمت بازرس علی البدل امضاء برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشارگیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال ()371106

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایساتیس سیران صعود
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایساتیس سیران صعود در تاریخ
 1397/11/13به شماره ثبت  2366به شناسه ملی  14008124268ثبت و
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی و تاسیساتی گرمایی ،سرمایی،
مکانیکی و سیم کشی تابلوهای برق و سیستم الکتریکی و انواع و اقسام آسانسور
و پله برقی و جرثقیل و مولدهای تولید برق  -خرید و فروش و واردات و صادرات
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  -طراحی و مشاهده و اجرا و نصب و تولید و راه
اندازی و نگهداری و شرکت در مناقصه و مزایده و نمایشگاه های دولتی و غیر
دولتی و اعطاء نمایندگی و افتتاح شعب در حوزه فعالیت شرکت و در هر نقطه
کشور – اخذ تسهیالت از بانکها و موسسات مالی درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن ،شهرستان الهیجان ،بخش مرکزی ،شهر الهیجان،
امیرشهید ،کوچه میر مشتاقی ،خیابان شهید فهمیده ،پالک  ،0ساختمان
مهرسام ،طبقه دوم ،واحد  4کدپستی 4414643859
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانم پرستو اله وردی به شماره ملی  0440853354دارنده  500000ریال
سهم الشرکه
خانم نرگس قاسمی معبود به شماره ملی  2739655037دارنده 9500000
ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
خانم پرستو اله وردی به شماره ملی  0440853354و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود
خانم نرگس قاسمی معبود به شماره ملی  2739655037و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
با امضاء منفرد خانم نرگس قاسمی معبود همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الهیجان ()372885
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات موسسه افق مزرعه ستاره روستا موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت  1430و شناسه ملی 14007619002
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسن حسینی خشت مسجدی کدملی  5189487032و لیال طالبیچنچه کدملی  2593826339و سیده هانیه حسینی خشت مسجدی کدملی
 0021628831انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()372884
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت دقیق سازان ساحل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  230و شناسه ملی 10720037798
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد.
آقای محمود جمالی کد ملی  5169869525بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت
مدیره و خانم سهیال ضیاء اسطلخ زیر کد ملی  5709693881بسمت نایب
رئیس هیئت مدیره
 -2حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات
و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال ()371104

آگهی تغییرات شرکت عماد گستر خزر شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  19180و شناسه ملی 14004970739
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/30تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1محل شرکت از آدرس قبلی :گیالن رشت ایستگاه انزلی روبروی نمایندگی
سایپا پورنصیر به سمت بلوار دیلمان داخل کوی یخ بعد از تاالر شادی داخل کوچه
سمت راست انتهای کوچه کدپستی 4179747611:به آدرس استان گیالن،
شهرستان رشت ،بخش مرکزی ،دهستان پسیخان ،آبادی آتشگاه ،بلوار شهید
افتخاری ،بن بست رفیع زاده ،پالک  ،7طبقه همکف کدپستی 4144113555
انتقال یافت .در نتیجه ماده  3اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()372617
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت نیرو زیست کادوس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  20209و شناسه ملی 14006407561
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/12
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ  1399/10/12به قرار ذیل
انتخاب گردیدند:
آقای امیر حیات بخش به شماره ملی  2594325503به سمت رئیس هیئت
مدیره ،آقای ابوطالب حیات بخش به شماره ملی  2594040851به سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی راد به شماره ملی
 2595319299به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای امیر حیات بخش همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد.
 -3آقای ایرج پورروشن فکر عربانی به شماره ملی  2679099631به سمت
بازرس اصلی و آقای امین قربانی به شماره ملی  2593822805به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -4روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 -5ترازنامه 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 ()372616
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت خزر پیدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 3228و شناسه ملی 10720166972
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/02تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهران سیرتی به شماره ملی 2595525891به سمت مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره و آقای تقی ایمانی کتیگری به شماره ملی  2594362840به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی صادقی گهر به شمارملی 0064554228به
سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()372615
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت پرسین تجارت افق آستارا شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  2166و شناسه ملی 14006078520
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/09/19تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید :شهرستان آستارا -بخش
مرکزی -شهر آستارا -محله امام خمینی خیابان امام خمینی بن بست بیست و
پنجم -بن برنجکار پالک  159طبقه دوم کدپستی  4391854537تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستارا ()371105
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امامی فر  ،مربی تیم فوتبال سپیدرود:

از فوتبال راضی هستیم از نتیجه نه

بخش ورزش -مربی تیم سپیدرود گفت :شاید هوادار از فوتبال ما راضی باشد ولی
این نوع فوتبال باید با برد توام باشد .علیرضا امامی فر در نشست خبری بعد از بازی با
سایپا اظهار داشت :شرایط بازی به شکلی که دلمان میخواست پیش رفت و با حرکت
های سریع و ضد حمله به نتیجه دلخواه در ابتدا رسیدیم .وی افزود :نیمه اول نتیجه
گرفتیم ولی در مالکیت مشکل داشتیم ،سایپا با استفاده از فیزیک و قدرت سرزنی ۲
گل زد .ما این ضعف را در نیمه دوم برطرف کردیم و طرح و برنامه های خودمان را
خوب انجام دادیم ولی در زدن گل خیلی موفق نبودیم .در کل از نتیجه راضی نیستیم.
شاید هوادار از فوتبال ما راضی باشد ولی این نوع فوتبال باید با برد توام باشد .در ادامه
قطعا نقاط ضعف بر طرف میشود و بهتر خواهیم شد.
مربی تیم فوتبال سپیدرود ادامه داد :ما نقطه ضعف هایمان را میدانستیم و بعد از
اضافه شدن شیخ محمدی موقعیتی به حریف ندادیم .دیدید که در نیمه دوم توپ
های سوم به ما رسید .موقعیت های حریف هم در ضد حمالت بود و طبیعی بود در
ضد حمالت به حریف موقعیت بدهیم .ما امروز  ۲گل زدیم .هر وقت ما گل میزدیم
میگفتند پنالتی زدید ولی امروز در جریان بازی این اتفاق رخ داد .امامی فر در
خصوص  ۲بازیکن گرجستانی گفت :هر دو شرایط بازی نداشتند ،کارت بازی صادقیان
صادر شده ولی او هم مصدوم است ،در مورد بازیکن نیجریه ای هم هنوز به جمع بندی
نرسیدیم و امیدوارم به شرایطی برسیم که یک بازیکن را بتوانیم در اختیار بگیریم.
دایی :خوش شانس بودیم نیمه اول کار را تمام می کردیم
سرمربی تیم سایپا گفت :اگر خوش شانس بودیم و دقت میکردیم در نیمه اول کار
را تمام میکردیم .علی دایی در نشست خبری پس از بازی با سپیدرود با اعالم این
موضوع که در مقابل دوربین های صدا و سیما نخواهد نشست گفت :بازی خوبی انجام
شد و هر دو تیم برای  ۳امتیاز به زمین آمدند .در نیمه اول کیفیت بازی باالتر بود.
متاسفانه روی  ۲توپ در نیمه اول که روی گل ما آمد گل خوردیم .وی افزود :در ۳-۲
مورد گلر سپیدرود عکس العمل های خوبی داشت و توپهای ما را گرفت .شاید اگر
خوش شانس بودیم میتوانستیم کار را تمام کنیم .در فشار نیمه دوم سپیدرود میشد
گل برتری را بزنیم و بازی به تساوی رسید .دایی در خصوص اعتراض نیمکت سایپا
به داور گفت :شما فقط نیمکت تیم ما را دیدید و نیمکت سپیدرود را ندیدید.شاید
اگر تیم داوری به غیر این کادر داوری بود جو بازی به هم میریخت .به نظرم فغانی و
گروهش خوب قضاوت و مدیریت کردند که به آنها خسته نباشید میگویند .وقتی یک
داور خوب سوت میزند ما هم کنار زمین آرامش داریم .در مجموع تیم داوری خوب
کار کرد و توانست به خوبی بازی را ارائه کند و در خیلی از صحنه ها تصمیم درستی
گرفت .وی در خصوص اینکه سایپا در دیدار با داماش و سپیدرود  ۴گل خورد گفت:
من قبول دارم که در خط دفاع ضعف داریم چون نفرات مد نظرمان را نتوانستیم جذب
کنیم.اکثر بازیکنان ما جوان و آینده دار هستند ولی بی تجربه .ما مجبور هستیم با
همین شرایط ادامه بدهیم و اگر دقت کنید تنها بازیکن جدید ما پیمان میری بود .اگر
در مورد شرایط تیم سایپا توضیح ندهم بهتر است.در کل تیم ما امروز خوب کار کرد
ولی با همه مشکالت دفاعی هم باید با همین شرایط جلو برویم .دایی در خصوص تیم
ملی گفت :من در جایگاهی نیستم که در مورد وضعیت تیم ملی و شرایطی پیش رو
صحبت کنم .خبرنگاری در مورد ضعف مدافعان سایپا و اینکه چرا وی بازیکن جدید
نگرفت سوال پرسید که دایی گفت :شما کاری از دستتان بر میآید؟ اگر پولی دارید
بدهید تا ما یار بگیریم! بروید و از سازمان لیگ قراردادهای ما را بگیرید که ببینید
چگونه قرارداد بستیم .قرارداد بازیکنان ما از  ۲سال پیش کمتر است .به قول قدیمی
ها هر چه پول بدهید اش میخورید .من همیشه از جوان ها استفاده کردم و فحش و
بد بیراهش را هم شنیده ام ولی همانها  ۲سال بعد ستاره شدند .عادت دارم در شرایط
سخت کار کنم و به جای آنکه به مسائل تمرینی تیمم برسم به مسائل حاشیه ای
میرسم! تیم هایی که طرفدار ندارند باید مدیریت مالی داشته باشند .با اینکه امروز
ورزشگاه پر نبود ولی ما آرزوی یک ستون از طرفداران سپیدرود در ورزشگاه ها را
داریم .ما همیشه میمهمان هستیم و به میهمانی رفتن عادت داریم.

آگهی تغییرات شرکت خزر پیدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 3228و شناسه ملی 10720166972
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/11/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ  1399/11/01به قرار ذیل
انتخاب گردیدند:
آقای مهران سیرتی به شماره ملی  ،2595525891آقای تقی ایمانی
کتیگری به شماره ملی ،2594362840آقای علی صادقی گهر به شماره ملی
 0064554228انتخاب شدند.
 -2خانم فاطمه دوست کارآموز به شماره ملی 2593236469به سمت بازرس
اصلی ،خانم شیرین دوست کارآموز به شماره ملی  2593865679به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 -4ترازنامه 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 ()372614
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات موسسه فن آوران ایده برتر گیالن موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت  151و شناسه ملی 14005398333
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/30و به استناد
مجوز شماره  9/97/17274مورخه  97/11/4اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان گیالن تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1محل شرکت در واحد ثبتی الهیجان به آدرس استان گیالن ،شهرستان
الهیجان ،بخش مرکزی ،شهر الهیجان ،یحیی آباد ،خیابان فیاض الهیجی،
کوچه فیاض نهم ،پالک  ،0طبقه همکف کد پستی  4417644156تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 -2موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید :برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری در صورت ضرورت قانونی
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح( .با قید اینکه ثبت
موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الهیجان ()371103
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت سوما سازه گیل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  378و شناسه ملی 10720055757
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/27تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید :شهرستان رشت بخش مرکزی
شهررشت دیلمان بلوار دیلمان کوچه شهرک امام علی پالک  537 0طبقه چهارم
باکدپستی  4167985554تغییر میابد و ماده مربوط به اساسنامه اصالح میگردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا ()371100
--------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت آموزشی فرهنگی پیشگامان رایانه گیالن زمین
شرکت تعاونی به شماره ثبت  16641و شناسه ملی 10720286281
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/08و تائیدیه شماره 38712
مورخه  97/11/3اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 -1آقای امید امیر خانی به شماره ملی  0069060452به سمت رئیس هیئت
مدیره و آقای امیر گیالنپور به شماره ملی  2595816233به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره و آقای رامین گیالن پور به شماره ملی  2659165963به سمت
منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .خانم مریم گیالن پور به شماره ملی
 2659822018خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای
مدت سه سال انتخاب گردیدند.
 -2کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیر عامل و
منشی هیئت مدیره و در غیاب منشی هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره
متفقاً با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود .و اوراق عادی و نامه های
اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()371099

