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پنجشنبه  23اسفند 1397

خبرها

با حسرت سوت و پرچم چه کنیم؟

استقالل  -پرسپولیس؛ زیر آوار ،پشت دیوار ،بدون VAR

بخش ورزش -سرخابی های پایتخت ایران در بازی های نسبتا همزمان خود
ضرر بزرگی از داوری های ضعیف آسیا دیدند.
به گزارش ورزش سه ،دومین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
سراسر بازی های دشوار بود برای نماینده های ایران .اما استارت عالی ذوب
آهن در بازی بزرگ مقابل النصر عربستان ،همه را امیدوار کرد که طلسم
نبردن ها تمام شده باشد و آماده دومین و حتی سومین برد این فصل برای
تیم های ایرانی باشیم.
اما نه در آزادی و نه در جاسم بن حمد ،هیچ ایرانی ای خوشحال
ورزشگاه را ترک نکرد و هیچ بیننده و شنونده ای کانال یا موج
گیرنده اش را با رضایت تغییر نداد .شب دوم از هفته دوم لیگ
قهرمانان ،امیدوارانه شروع شد و مایوس کننده به پایان رسید.
آنچه آخرین سه شنبه فوتبالی سال را برای سرخابی ها تلخ
تر کرد ،این بود که تقریبا همه آنها از نمایش تیمشان راضی
بودند و تقریبا هر مانعی سر راه تیم های محبوبشان سبز شد،
از طرف قاضی میدان بود .داوران دو بازی امشب ،یا به شکل
عجیبی ناعادل بودند ،یا بسیار ضعیف .این اشتباهات هم تنها
به داوران وسط محدود نبود و کمک ها هم در ناتوانی چیزی
از سرداور خود کم نداشتند .صحنه های مشکوک این دو بازی
با اتفاقاتی همزمان شروع شد .در دقیقه  23بازی استقالل در
ورزشگاه آزادی پژمان منتظری با تکل عجیب مدافع العین در
محوطه جریمه متوقف شد و در کمال تعجب ،داور مسابقه خطای
پنالتی اعالم نکرد.
دقیقا در همین لحظات بود که دست پرسپولیسی ها در ورزشگاه
جاسم بن حمد به نشانه خطای پنالتی باال رفت .شوت مهدی
ترابی در حدود دقیقه  9به دست پدرو میگل برخورد کرد و این
بازیکن تکنیکی پرسپولیس شدیدا اعتقاد به پنالتی داشت ولی
کیم دونگ جین کره ای دستور به ادامه بازی داد.
دیگر صحنه های مهم داوری که می توانست تاییدی بر متضرر
شدن نمایندگان ایران از این حیث باشد ،در نیمه دوم بازی ها و
در اوقات تلف شده رخ داد .محمد دانشگر ،مدافع پیش تاخته تیم استقالل
که به جای وریا غفوری وارد زمین شده بود ،در دقیقه  92با ضربه سر دومین
گل استقالل به العین را زد ولی آتشفشان ورزشگاه آزادی پس از چند ثانیه
خاموش شد ،چرا که دست احمد الکاف به نشانه آفساید باال رفته بود .این
گل البته به نظر می رسید که به شکلی میلی متری در موقعیت آفساید به
ثمر رسیده باشد.
در دقیقه  94بازی السد و پرسپولیس هم ناراحت کننده ترین اتفاق امشب از
نظر داوری برای ایرانی ها رقم خورد ،چرا که یک گل به ضرر نماینده ایران
ثبت شد .بغداد بونجاح ،مهاجم زهردار السد و آقای گل مقتدر لیگ ستارگان
قطر که امشب هرچه زده بود ،به در بسته خورده بود ،در آخرین دقیقه بازی
روی یک ارسال و پاس عبدالکریم حسن با ضربه سر ،دروازه پرسپولیس و
بیرانوند را باز کرد .گلزن الجزایری این توپ را در موقعیت آفساید به درون
دروازه سرخپوشان فرستاد و زمانی که عبدالکریم ضربه سر خود را می زد،
او نزدیک ترین بازیکن دو تیم به دروازه بود و باید آفسایدش اعالم می شد.
در شبی که پرسپولیس یک نمایش خوب و تماشاگر پسند در دوحه ارائه
کرده بود ،خوردن این گل آفساید در آخرین دقیقه و سقوط به رده چهارم
گروه ،کلکسیونی از خبرهای بد را در چند ثانیه به اردوی پرسپولیس رساند.

معادالت پیچیده استقالل و پرسپولیس برای صعود
با یک حساب سرانگشتی میتوانیم بگوییم که هر دو نماینده ایران راه
دشواری برای صعود از مرحله گروهی دارند .راهی دشوار که به بازی با
نمایندگان عربستان گره خورده و باید دید چه سرنوشتی برای استقالل و

آگهی تغییرات شرکت خادم بهادر گیالن شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  7142و شناسه ملی 10720205056
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/20
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد مهدی بهره مندی با کد ملی  2279645191و آقای نریمان
خداداد با کد ملی  4830037571و آقای بهادر احمدیان رشت آبادی باکد ملی
 2593832495بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 -2خانم سمانه نگین چوالبی با کد ملی  2580593136بعنوان بازرس اصلی و
خانم ناهید عزتی احمدسرائی با کد ملی  5659202544بعنوان بازرس علی البدل
برای مدت یکسال انتخاب شدند.
 -3روزنامه محلی گیالن امروز جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()414109
----------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مروارید سبز لویه شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  296و شناسه ملی 10720046544
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/05
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ  99/12/5به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد صابری لویه به شماره ملی 2658871872و آقای مجید یوسفی لویه به
شماره ملی  0046716149و آقای فرهاد نژاد لویه به شماره ملی 2659507546
 -2آقای پرویز نظامیوند چگینی به شماره ملی  4323902311سمت بازرس
اصلی و سید عقیل آذرانی به شماره ملی  2631755741به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار ()414269
----------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مروارید سبز لویه شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  296و شناسه ملی 10720046544
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای یونس نژاد لویه به شماره ملی 0077859294خارج از هیئت مدیره به
سمت مدیر عامل و آقای محمد صابری لویه به شمارملی  2658871872به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید یوسفی لویه به شماره ملی 0046716149
به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار ()414270
----------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت ساحل تجارت یاس خزر شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  4320و شناسه ملی 14007748681
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای رضا درخشان به کدملی  2649602953به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد نجاتی جفرودی به کدملی  2649553243به سمت مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و بانکی از قبیل
چک ،سفته ،برات و قراردادها و عقد عقود اسالمی و سایر اوراق بهادار و اداری با
امضاء منفرد آقای محمد نجاتی جفرودی بعنوان مدیرعامل و عضو 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 ()414536
----------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت ساحل تجارت یاس خزر شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  4320و شناسه ملی 14007748681
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/12
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد نجاتی جفرودی به کدملی  2649553243و آقای رضا درخشان بهکدملی  2649602953انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی ()414538

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارس پسماند کاسپین
به شماره ثبت  241به شناسه ملی 14008215543
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارس پسماند کاسپین در تاریخ
 1397/12/20به شماره ثبت  241به شناسه ملی  14008215543ثبت و
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :تفکیک و بازیافت زباله شهری و زباله خشک  -تولید
کمپوست تولید کود و غیره تولید خطوط تفکیک و پردازش – تجهیزات
تولید کود کمپوست و ورمی کمپوست – تجهیزات فرآوری مواد گیاهی و
سلولزی ،ماشینهای غربال و تبدیل شکل کود – تجهیزات بسته بندی و
دانش استحصال انرژی از پسماند مدیریت پسماند در بخش پسماند کشاورزی
تجهیزات و ماشین آالت تهیه کود کمپوست گیاهی (شامل کمپوست ترنر،
آسیاب کود ،سرشاخه خرد کن و  )...تجهیزات و ماشین آالت تهیه کود ورمی
کمپوست (شامل آسیاب کود ،سرند ورمی کمپوست و  )...خطوط گرانول و
پلت انواع خشک کن ها (خورشیدی ،گازویلی ،گازی) تجهیزات بسته بندی
(شامل کیسه پر کن ،سر دوز و  )...مدیریت پسماند در بخش پسماند شهری
خطوط تفکیک و پردازش زباله در ظرفیتهای متفاوت سیستمهای استحصال
انرژی از پسماند شامل :بیوگاز (لندفیل و دایجستر) – زباله سوز تجهیزات تهیه
کود کمپوست تجهیزات تهیه کود ورمی کمپوست خطوط بسته بندی مواد
خردکن و آسیابهای مختلف خط خرد کن الستیک خط شست و شو و پرک
پت تجهیزات پرس مواد گوناگون درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن ،شهرستان رودسر ،بخش رحیم آباد ،شهر رحیم آباد،
بلوار اشکوری ،خیابان شهیدرمضان شعبانی ،بلوار آیتاله شهید محمد معصومی
اشکوری ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 4493158365
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای اکبر بابائی ولنی به شماره ملی  6310032798دارنده  500000ریال
سهم الشرکه
آقای ایمان بابائی ولنی به شماره ملی  6319939591دارنده  500000ریال
سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای اکبر بابائی ولنی به شماره ملی  6310032798و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
آقای ایمان بابائی ولنی به شماره ملی  6319939591و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره 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
باامضاء اکبر بابائی ولنی 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 رحیم آباد ()414480
----------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت ساحل تجارت یاس خزر شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  4320و شناسه ملی 14007748681
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/12تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 آقای محمد نجاتی جفرودی به کدملی  2649553243با پرداخت مبلغ 1000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفته است
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ  2000000ریال
افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد.
 -1آقای حمیدرضا نجاتی جفرودی دارای  300000ریال سهم الشرکه نقدی
 -2آقای رضا درخشان دارای  700000ریال سهم الشرکه نقدی
 -3آقای محمد نجاتی جفرودی دارای  1000000ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی ()414539

این اتفاق در حالی افتاد که دیگر گل خورده پرسپولیسی ها در لیگ قهرمانان
آسیا هم در بازی قبلی مقابل پاختاکور ،در موقعیت آفساید از سوی مارات
بیکمائف زده شده بود.
البته باید گفت که بازی پرسپولیس یک صحنه مشکوک داوری هم داشت که
شاید بتوان گفت عملکرد تیم داوری به سود این تیم شده است .در دقایق تلف
شده نیمه اول ،بغداد بونجاح روی ارسال اکرم عفیف با یک ضربه سر دروازه

پرسپولیس را باز کرد که کمک داور این توپ را آفساید اعالم کرد .مشاهده
این صحنه به شکل فریز شده نشان می دهد که بونجاح با محمد نادری که
آخرین مدافع پرسپولیس است ،در موقعیتی تقریبا مساوی قرار دارد .در این
صحنه یا تصمیم کمک داور صحیح بوده و آفسایدی کامال میلی متری رخ
داده یا اینکه موقعیت مهاجم السد مساوی با آخرین بازیکن پرسپولیس است.
در این شرایط ،تیم هایی که در لیگ ایران مشغول صدور بیانیه در نکوهش
اشتباهات داوری لیگ هستند ،با انبوهی از اشتباهات و مشکالت در عملکرد
داوران خارجی تایید شده از سوی  AFCروبرو شده اند و حاال باید فریادهای
یکصدا برای استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی ( )VARدر این
مسابقات مهم بلند شود .این حجم از اشتباهات داوری ،از نخستین بازی
گروهی تا مراحل نهایی ،می تواند باعث تضییع حق تیم های زیادی بشود و
روز به روز بر تعداد شاکیان از داوری در قاره کهن بیافزاید.

پرسپولیس رقم میخورد.
معادله صعود استقالل  :در گروه  Cمسابقات الهالل با شکست الدحیل شش
امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفت .الدحیل با سه امتیاز در رده دوم
و العین و استقالل هر کدام با یک امتیاز در رده سوم و چهارم قرار دارند.
بر فرض اینکه الهالل را صدرنشین گروه بدانیم استقالل در دو بازی رفت و
برگشت خود نباید به این تیم ببازد و با دو امتیاز هم میتواند به صعود امیدوار
باشد .آن موقع شاگردان شفر سه امتیازی یا بیشترند
و آنوقت نوبت به بازی العین در امارات و الدحیل در
خانه می رسد .البته که در این میان الدحیل اگر چهار
امتیاز از العین بگیرد ،بازی با استقالل در ورزشگاه
آزادی برای آنها مرگ و زندگی میشود .استقالل
برای حذف نشدن نیاز صد در صد به برد با اختالف
سه گل دارد تا باخت دور رفت جبران شده و شانس
صعود خود را به امارات و بازی با العین بکشد و در
صورتی که بازی مساوی شود الدحیل هم صعودش به
مرحله بعد را قطعی میکند.
البته اگر استقالل یکی از بازیهایش را برابر الهالل
واگذار کند و الدحیل رفت و برگشت العین را ببرد،
حذف شاگردان شفر در همان بدو شروع دور برگشت
قطعی میشود .کلید صعود برای استقالل در بازی با
الهالل است .آنها اگر بتوانند یکی از مسابقات رفت
و برگشت را با برد پشت سر بگذارند ،با برد الدحیل
با هر نتیجهای و سپس شکست العین در بازی آخر
راهی مرحله حذفی میشوند و گروه مرگ را برای خود
زندگی میکنند.
معادله صعود پرسپولیس :درگروه  D؛ پاختاکور
برخالف معادالت با چهار امتیاز صدرنشین است.
االهلی و السد با سه امتیاز در رده دوم و سوم قرار دارند
و پرسپولیس هم با یک امتیاز قعر جدول را مال خود
کرده است .در این میان هر چهار تیم شانس صعود دارند و از حاال نمیتوان
یکی را از پیش صعود کرده دانست .اما هفته سوم و چهارم تقریبا تکلیف
گروه را مشخص میکند .جایی که پرسپولیس در دو بازی رفت و برگشت به
میزبانی دوبی برابر االهلی قرار میگیرد و احتیاج مبرم به چهار امتیاز از این
جدال سخت دارد .در آن صورت شاگردان برانکو پنج امتیازی میشوند .اما در
بازی مقابل ،ایدهآل برای قرمزپوشان این است تا السد هم  4امتیاز از پاختاکور
بگیرد .در آن صورت السد  7و پاختاکور  5امتیازی میشوند و االهلی رو امتیاز
چهار توقف میکند .هفته بعد پرسپولیس به تاشکند سفر کرده و مساوی برابر
پاختاکور برایش ارزشمند است .همچنین السد هم در خانه برابر االهلی قرار
میگیرد و باخت نماینده عربستان بهترین نتیجه برای قرمزپوشان است .در
آن صورت السد صعودش را قطعی میکند .اما بازی آخر پرسپولیس در آزادی
مقابل السد است و در صورتی که پرسپولیس با هر نتیجهای برنده شود به
عنوان تیم دوم صعود میکند.
هر چند که باید نیم نگاهی به جدال پاختاکور و االهلی در عربستان داشته
باشند و امیدوار باشند پاختاکور با شگفتی میزبان خود را شکست ندهد که
در آن صورت بازی رو در رو و تفاضل گل دومین تیم صعود کننده از بین
پرسپولیس و پاختاکور را مشخص میکند.
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بحران در انزلی

اوضاع ملوانان پیچیده تر شد

بخش ورزش -پس از استعفای سرمربی و مربی ملوانان  ،مدیرعامل این تیم نیز استعفا کرد
تا اوضاع این تیم پیچیده تر از قبل شود  .گویا هیچ گاه تیمی مانند ملوان بندرانزلی نمی تواند و
یا نباید روی خوش به خود ببیند  .آن ها پس از بازی های خوب در دور برگشت رقابت های
لیگ  ،همچنان دچار مشکل هستند و پس از قول و قرارهای متفاوت و حرف و حدیث هایی
که به بار ننشست حاال پس از استعفای محمد احمدزاده و مازیار زارع  ،به عنوان سرمربی و مربی
 ،مدیرعامل این تیم نیز استعفا کرد تا شرایط برای پیشبرد اهداف تیم پیچیده تر از قبل شود .
محمد احمدزاده  ،سرمربی ملوانان پیش از این نیز اعالم کرده بود در صورتی که مدیران این تیم
نتوانند پیش از نوروز درصدی از قرارداد مربوط به بازیکنان را بدهند  ،از سمت خود کنار خواهد
رفت و گویا استعفای وی در این روزها نیز به همین دلیل است .
احمدزاده گفت :مالک و مسووالن باشگاه اگر توان اداره ی تیم را ندارند  ،بهتر است ملوان را
رها کنند  .محمد احمدزاده در مورد خبر کنارهگیریاش از ملوان گفت  :اص ً
ال این بحث مطرح
نیست و نمیدانم این چه عبارت یا خبری بود که در اختیار برخی رسانهها قرار گرفت  .ما با
همکارانمان صحبت کردیم و در نهایت تصمیم بر این شد که امروز تمرین نکنیم تا ببینیم
مسووالن به خودشان میآیند و آیا کسی پیدا میشود که مشکالت ملوان را حل کند  .آن
هایی که تیم را به این آقایان دادند  ،االن کجا هستند و چرا هیچکس به مشکالت بازیکنان
رسیدگی نمیکند؟ وی ادامه داد  :ما بارها اعتراض و اطالعرسانی کردیم که بازیکنان مشکل
مالی دارند و اینطور نمیشود که شب عید را با جیب خالی بگذرانند  ،ولی متاسفانه هیچ توجهی
نشد  .مگر میشود بازی آخر را انجام بدهیم و به بازیکنان بگوییم که چند روز استراحت کنید و
دوباره به تمرینات برگردید  .این بازیکنان برای ملوان از جان مایه میگذارند  ،ولی هیچ توجهی
به آن ها نمیشود  ۸۵ .درصد بازیها گذشته است ،ولی بچهها هنوز آن مبلغی که تا االن باید
میگرفتند را نگرفتهاند .این بچهها گناه دارند  .تا چه زمانی باید از حیای آن ها سواستفاده شود؟!
سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی همچنین خاطرنشان کرد  :نه مالکی پیدا میشود که
مشکالت را برطرف کند و نه مسووالن به فکر هستند  .مگر میشود با این شرایط باز هم
بازیکنان را از لحاظ روحی و ذهنی آماده نگه داشت ؟ چرا مسووالن ملوان نباید به تعهدات خود
پایبند باشند؟ آن هایی که تیم را به این آقایان هدیه دادند  ،االن کجا هستند و چرا هیچکس
از ملوان سراغی نمیگیرد ؟ ما تمرین امروز را تعطیل کردیم و بهتر است آقایان خودشان بیایند
و تیم را تمرین بدهند و ببینند بازیکنان چه مشکلی دارند  .احمدزاده در پایان تصریح کرد :
بیمعرفتی و بیانصافی هم حدی دارد و معلوم نیست آقایان کجا هستند و چرا مشکالت را
برطرف نمیکنند  .اگر آقایان توان تیمداری ندارند  ،ملوان را رها کنند و اگر هم میتوانند تیم
را اداره کنند  ،پس بهتر است که همین حاال مشکالت بازیکنان را برطرف کنند  .میالد رفیع
نیا مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی نیز از سمت خود استعفا کرد  .ظاهراً دلیل این کناره گیری
مشکالت مالی باشگاه ملوان است  .مالک باشگاه نیز که برادر مدیرعامل است به احتمال زیاد از
سمت خود استعفا خواهد داد و مشکالت این باشگاه بیشتر از گذشته می شود .
وی سهشنبه با صدور بیانیهیی که در زیر آمده  ،از سمت خود کنارهگیری کرد .
مردم شریف و گرانقدر بندرانزلی
با سالم و احترام
بیشک قلب همه ی ما انزلیچیها به عشق ملوان میتپد  .ملوانی که نقطه ی عطفی است تا
همه ی ما در هر گروه سنی را به اتفاق  ،متحد کرده و همصدا نامش را در تمامی میادین ورزشی
 ،فریاد میزنیم  .خدای را شاکرم که به بنده فرصت خدمتگزاری به تیم محبوب شهرمان داده
شد و در این مدت از هیچ کوششی فروگذار نکرده و تمام تالش خود را برای خروج از بحران
حاکم بر این تیم باسابقه ی شهرمان  ،به کار بستم و هم اینک با توجه به این که مشکالت تا
حدودی رفع شده  ،وضعیت تیم رو به بهبود است ؛ فرصت را مغتنم میشمارم تا عرصه را برای
حمایتهای دیگر عزیزان از این تیم مردمی فراهم آورم  .ضمن تقدیر و تشکر از اعتماد حضرات
 ،کادرفنی زحمتکش  ،بازیکنان باغیرت و هواداران باتعصب  ،باوفا و همیشه پشتیبان تیم فوتبال
ملوان بندرانزلی  ،بدینوسیله استعفای خود از مدیریت عاملی باشگاه فرهنگی  ،ورزشی ملوان
بندرانزلی را تقدیم حضورتان میکنم  .آرزوی قلبی من  ،پرواز دوباره ی قوی سفید انزلی و
اقتدار این تیم الیق در تمامی عرصههای ورزشی است  .میالد رفیعنیا
*
بازیکنان ملوان اعتصاب کردند
بعد از اینکه مدیرعامل باشگاه ملوان اعالم کرد از سمت خود کنارهگیری کرده است  ،در تمرین
سه شنبه بازیکنان تیم ملوان در محل تمرین حاضر شدند اما حاضر به تمرین نشدند و اعالم
کردند تا حل شدن مشکالت مالی تمرین نخواهند کرد .
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