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خارج از گود

بازگشت ممی به ملوان

احمدزاده :امسال طالییترین سال ملوان میشود

بخش ورزش -سرمربی معروف انزلیچیها میگوید کماکان من و کامیونم روانه
جادهها هستیم .محمد احمدزاده این روزها خوشبین تر از همیشه معتقد است
با بازگشت ملوان به دست صاحبان اصلیاش ،باز هم همه مردم انزلی
حامی اصلی تیم می شوند.
به گزارش «ورزش سه» ،با توجه به اخباری که این روزها درباره تیم
ملوان بندرانزلی و فعلوانفعاالت احتمالی آن شنیده میشود تماسی با
محمد احمدزاده گرفتیم .آقای گل سابق فوتبال ایران این روزها بهمانند
همه انزلیچی ها نگران تیم است .سرمربی خوشنام ملوانان حتی
سختتر از سایر هواداران ،حرص تیم محبوبش را میخورد .احمدزاده
میگوید پشت فرمان کامیون در جادهها فرصت زیادی برای فکر کردن
به ملوان و آنچه در این سالها بر آن گذشته دارم.
اتفاقات جدید برای ملوان در حال وقوع است
این روزها اتفاق مهمی در تیم در حال افتادن است که به امید خدا باعث
خواهد شد تا ملوان بهدست صاحبان اصلیاش برگردد .پژمان نوری و
مازیار زارع تقاضای خود برای اداره تیم و در اختیار گرفتن مالکیت آن را
تحویل مسئوالن شهری و استانی دادند .آنها درخواستهای خود را برای
دادستانی و فرمانداری و استانداری و امامجمعه شهر و  ...تنظیم کردند
و طی جلساتی که داشتند دالیل و برنامههای خود را برای این کار ارائه
کردند .حاال ساعت شمار به حرکت افتاده و جلسات آغازشده تا ببینیم
چه اتفاقاتی در انتظار ملوان عزیز ماست.
منابع اقتصادی قطعا به سراغ ملوان می آیند
انتظار این را داریم که همین روزها برای ملوان تعیین تکلیف شود و اگر شرایط
مهیا شود تردید نکنید با بودن پژمان و مازیار ،مردم پشت تیم میآیند و کمک
میکنند .در انزلی منابع اقتصادی فراوانی داریم که میتوانند پیش بیایند و قطعاً
همین اتفاق هم میافتد .حتماً منابع اقتصادی شهر به کمک ملوان میآیند .در
این سالها که ملوان زمینخورده بود بعضیها خداراشکر تیم را تنها نگذاشتند
و حاال میتوانند به کمک پژمان و مازیار بیایند.
امسال می تواند بهترین سال حیات ملوان باشد
امید همه ما به گروهها و منابع اقتصادی و بازرگانانی است که در این شهر وجود
دارد .من فکر میکنم امسال میتواند یکی از بهترین سالهای حیات ملوان نام
بگیرد .باشگاه در سالهای اخیر همیشه مالک داشته و همیشه مشکالتی به همراه
امور مالکیتی باشگاه بود و به همین دلیل مردم و حامیان تیم نمیتوانستند در هر

حالی به همراه تیم باشند اما اکنون شرایط کام ً
ال فرق میکند و اسطورهها از بدنه
باشگاه آمدند و حاال انزلیچیها میتوانند به مدیریت تیم اعتماد کامل کنند و

همگی دستبهدست هم ملوانی دوست داشتنیتر از همیشه بسازند.
مطمئن بودم که مسئوالن کمک می کنند
کام ً
ال مطمئن بودم که دادستان و فرماندار و امامجمعه محترم انزلی ،شورای
تأمین استان و  ...در جهت رفع مشکالت ملوان هستند و خداراشکر آنها هم
برای رفع موانع همکاری کردند و همانطور که میدانستم به یک هفته نرسید
که دراینباره تصمیم نهایی گرفته شد .حاال دیگر مردم میمانند و ملوان ،تیمی
که همیشه آرزوی ساختنش را داشتیم میتواند به وجود بیاید تا بهواسطه آن
سالهای طالیی را تکرار کنیم.
در جاده ها کامیون می رانم که با شرافت زندگی کنم
خیلیها که من را میبینند میپرسند هنوز هم رانندگی میکنم یا خیر ،بله من
کارم االن رانندگی کامیون است و برای امرارمعاش نمیتوانم آن را کنار بگذارم.
قطعاً کار سختی است اما نمیتوانم این کار را نکنم .بههرحال خدا را شکر

میکنم که نان بازوی خود را میخورم و با زحمت فراوان سعی میکنم زندگی
باشرافتی را پشت سر بگذارم.
آمدم ملوان  4قسطم عقب افتاد
سال گذشته وقتی من به ملوان آمده بودم در هشت ماه تنها توانستم
ب افتاده بود.
 4قسط از اقساط ماشین را پرداخت کنم و  4قسط آن عق 
یعنی حضور در تیمی که پولی به همراه نداشت باید از طریق سفرهای
بینشهری اقساطم را پر میکردم که شرایط بسیار سخت تیم ،باعث
شد نتوانم به همه کارهایم برسم و تنها ضرر چهار ماه قسط عقبافتاده
را برای من به همراه داشت.
در مسیر انزلی ،یزد ،بندرعباس بار می زنم
خیلی از هواداران لطف دارند درباره نوع سفرهای من میپرسند وقتی
جواب می دهم با شنیدن آن تعجب میکنند .من اکنون در مسیر
انزلی ،یزد ،بندرعباس بار میزنم و شاید باور نکنید اما شش روز از هر
هفته را در جادهها هستم و تنها یک روز میتوانم در انزلی بمانم! که
خب برای من خیلی سخت است اما دیگر به آن عادت کردم .اتفاقاً
مسیر فوقالعادهای میروم .شهرهای یزد و بندرعباس از جمله بهترین
شهرهای ایران هستند و واقعاً سفر از کنار آنها لذتبخش میشود.
به مقصد شهری که بازی داشتیم بار می زدم
سال گذشته هم سعی کردم تا جایی که ممکن است در خدمت تیم
ملوان و هواداران آن باشم و به همین دلیل سفرهایم بهاینترتیب بود
که در هر شهری بازی پیش روی ما برگزار میشد من هم باالجبار برای همان
شهر بار میزدم و یک روز زودتر از تیم جدا میشدم .شرایط بسیار سختی بود
و امیدوارم اگر قرار است بازهم به همان ترتیب کارکنم الاقل مردم و هواداران و
تیم در شرایط خوبی به سر ببرند و این دلمشغولی ها را به همراه نداشته باشم
و تنها به همان ساعتهای حضور پشت فرمان در جادهها اکتفا کنم.
عشق مردم انزلی به سخت کار کردن می ارزد
شاید بعضی ها بگویند چه فایده؟ اینهمه سال حضور در ملوان چه برایت
داشت؟ حاال هم که اینگونه کار میکنی واقعاً میارزد؟ بله واقعاً میارزد .اص ً
ال
برای مردم هر کاری کنیم حقشان است .وظیفه ماست که آنها را خوشحال
کنیم و به همین دلیل تا حد امکان که بتوانم به همه آنها احترام میگذارم و تنها
امیدوارم بیماری ملوان هم خوب شود و همه هواداران بازهم خوشحال بهرسم
همیشه شاداب باشند.

نتایج جالب در تقابل لیگ یکی ها با تیم های گمنام

حذف ملوان  ،صعود داماش

بخش ورزش -سرنوشت صعود  ۱۱تیم در جام حذفی فوتبال با برگزاری ۹
مسابقه و انصراف دو تیم مشخص شد.
بازیهای مرحله سوم جام حذفی فوتبال ایران با انجام  ۶مسابقه برگزار شد
که تیمهای سردار بوکان ،پاس همدان ،قشقایی شیراز ،داماش گیالن ،نود
ارومیه ،خیبر خرمآباد و شهرداری ماهشهر برابر حریفان خود به برتری رسیدند
تا به همراه مس نوین کرمان ،شهدای رزکان نوکرج ،استقالل نوین ماهشهر و
فجرشهید سپاسی شیراز به مرحله چهارم این رقابتها راه پیدا کنند.
تیمهای لیگ یکی نیروی زمینی تهران ،بادران تهران ،خوشه طالیی ساوه ،گل
ریحان البرز و مس کرمان نیز در مرحله سوم جام حذفی با قرعه استراحت مواجه
شده بودند تا این پنج تیم به همراه  ۱۱تیمی که سرنوشت صعودشان طی دو روز
اخیر مشخص شد ،در مرحله بعد به مصاف لیگ برتریها بروند.
* دریای حربده محمودآباد صفر – سردار بوکان ۲
تیم لیگ دویی سردار بوکان که در جام حذفی سال گذشته تا مرحله یک
شانزدهم نهایی پیش رفت و با نتیجه  ۲بر یک مقابل سایپا شکست خورد ،امروز
هم در بازیهای فصل جدید حذفی با نتیجه  ۲بر صفر در خانه تیم گمنام دریای
حربده محمودآباد به برتری رسید تا به جمع  ۳۲تیم برتر صعود کند؛ مصطفی
کریمی و امیررضا بیات دو بازیکن گلزن سردار بوکان در این بازی بودند.
* رضوانی اصفهان  – )۴( ۲پاس همدان )۵( ۲
یکی دیگر از بازیهای امروز جام حذفی را تیمهای رضوانی اصفهان و پاس
همدان مقابل هم برگزار کردند و در حالی که به نظر میرسید تیم ناشناخته

رضوانی به راحتی شکست بخورد ،اما در وقتهای معمول و اضافه به تساوی ۲
بر  ۲مقابل پاس همدان رسید تا ضربات پنالتی تعیین کننده برنده این دیدار
باشد؛ در نهایت پاس که در جریان بازی دو گل توسط میالد سعیدی و جواد
کوراوند به ثمر رسانده بود ،توانست با نتیجه  ۵بر  ۴به پیروزی دست یابد و در
جام حذفی صعود کند.
* داماش گیالن  – ۴مهرگان درهشهر ایالم صفر
نایب قهرمان جام حذفی سال گذشته در بازی امروز پُرقدرت ظاهر شد و با
گلهای سینا شاهعباسی( ۲بار) ،معراج پورتقی و بهتاش میثاقیان موفق شد تیم
مهرگان درهشهر ایالم را با نتیجه  ۴بر صفر شکست دهد تا بعد از یک فصل
دوباره خود را در جمع  ۳۲تیم برتر این مسابقات ببیند؛ داماش گیالن فصل قبل
در مرحله یک شانزدهم نهایی با چوکا تالش برخورد کرده بود و امیدوار است
امسال هم با قرعه راحتی مواجه شود.
* سرخپوشان پاکدشت صفر ( – )۱قشقایی شیراز صفر ()۳
یکی از مهمترین بازیهای تقابلهای مرحله سوم جام حذفی را تیمهای
سرخپوشان پاکدشت و قشقایی شیراز امروز برابر هم برگزار کردند که جدال آنها
در طول  ۱۲۰دقیقه بدون گل بود ،اما در ضربات پنالتی شاگردان رضا عنایتی
توانستند به برتری  ۳بر یک در خانه سرخپوشان برسند تا به مرحله چهارم جام
حذفی راه یابند.
* نود ارومیه  – ۲اتحاد کامیاران ۱
نود ارومیه لیگ یکی امروز در نخستین بازی خود در فصل  ۹۸-۹۹جام حذفی

آگهی تغییرات شرکت افراشته سازان گیالن شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  19191و شناسه ملی 14005001833
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 تعداد اعضاء هیئت مدیره به  4نفرافزایش یافت و ماده مربوطه اصالحگردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()592905
----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت افراشته سازان گیالن شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  19191و شناسه ملی 14005001833
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/05/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ  1400/03/20به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بابک قدیمی شیرکوهی به شماره ملی 2659311234و خانمنسرین صابرالیزئی به شماره ملی  2659880018و آقای هادی صابرالیزئی
دارای شماره ملی 2650013486و آقای علی نوذری گیلوان به شماره
ملی 1639758062انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()592906
----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت افراشته سازان گیالن شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  19191و شناسه ملی 14005001833
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/05/16تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 بابک قدیمی شیرکوهی به شماره ملی 2659311234به سمترئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم نسرین صابرالیزئی به شماره
ملی 2659880018به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت منحصرا» با امضاء مدیرعامل
به همراه با مهر شـرکت دارای اعتبار میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()592908
----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت اختر تابان گیل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  15243و شناسه ملی 10720272040
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/05/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای مرتضی فرج زاده به شماره ملی  1639859901به سمت بازرس
اصلی و آقای کیومرث نصری به شماره ملی  2659009503به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -2ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1397مورد
تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()592910

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گیالن تابان پاینده
به شماره ثبت  21846به شناسه ملی 14008490455
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گیالن تابان پاینده در تاریخ
 1398/05/01به شماره ثبت  21846به شناسه ملی 14008490455
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :تولید مواد غذایی و دارویی با منشی گیاهی درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن ،شهرستان رشت ،بخش مرکزی ،شهر رشت،
منظریه (فلکه گاز) ،بلوار نامجو ،بلوار آزادی (منظریه) ،پالک  ،0طبقه
همکف کدپستی 4193833697
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای سید فرهنگ مستشاری به شماره ملی  2593295104دارنده
 500000ریال سهم الشرکه
خانم پروین علیپورنصیرمحله به شماره ملی  5699612432دارنده
 500000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای سید فرهنگ مستشاری به شماره ملی  2593295104و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت نامحدود
خانم پروین علیپورنصیرمحله به شماره ملی  5699612432و به سمت
عضو 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 ،قردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری با امضاء پروین علیپورنصیرمحله 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
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()593586
----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت بانیان سازه سهیل شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  21006و شناسه ملی 14007434247
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/07/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد علی رضائی به کد ملی  3359522982و خانم فینا
سلیمانزاده به کدملی  1467419044و آقای حسین سلیمانزاده به کد
ملی ( 0060030364خارج از شرکاء) تعیین گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()593964

چهارشنبه  20شهریور 1398

میزبان تیم ناشناس اتحاد کامیاران بود که موفق شد با گلهای پیمان پورصادقی
و فرشاد اسدی(پنالتی) در مقابل تک گل مهدی سرداری به برتری  ۲بر یک برابر
اتحاد برسد و یکی از تیمهای راه یافته به جمع  ۳۲تیم برتر جام حذفی لقب
بگیرد؛ حمید قادری و محمد خادمی دو بازیکن اتحاد بودند که در این بازی با
کارت قرمز داور مواجه شدند و در شکست این تیم تاثیرگذار بودند.
* استقالل مالثانی  – ۱خیبر خرمآباد ۲
خیبر خرمآباد که امسال در لیگ دو حضور دارد ،در بازی امروز که مهمان استقالل
مالثانی بود ،توانست با دو گل فرزاد بهاری(پنالتی) و مهران احمدی حریف خود
را شکست دهد تا برخالف سال گذشته ،راهی مرحله چهارم جام حذفی شود.
* شهرداری ماهشهر  – ۲ملوان انزلی ۱
تیمهای لیگ یکی شهرداری ماهشهر و ملوان بندرانزلی آخرین مسابقه دور
سوم جام حذفی را در استادیوم شهدای ماهشهر برگزار کردند که در دیداری
جذاب و نزدیک تیم شهرداری موفق شد ملوان انزلی بحران زده را با نتیجه  ۲بر
یک مغلوب کند تا به جمع  ۳۲تیم نهایی این مسابقات برسد؛ سعید حالفی در
دقیقه  ۲۳برای ملوان گلزنی کرد ،اما شهرداری ماهشهر توسط اویس کردجهان
و جهانگیر عسگری در دقایق  ۳۸و  ۷۸دو گل زد تا تیم صعود کننده لقب بگیرد.
در دور سوم جام حذفی فوتبال ،تیمهای شهدای رزکان نوکرج و استقالل نوین
ماهشهر به ترتیب برابر شهرداری خدابنده و سردار جنگل گوراب زرمیخ به
پیروزی رسیده و تیمهای فجرسپاسی شیراز و مس نوین کرمان نیز با انصراف
سپیدرود رشت و شهرداری تبریز به مرحله بعد صعود کرده بودند.

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تأمین موتور جهان
گیل به شماره ثبت  21921به شناسه ملی 14008604636
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تأمین موتور جهان گیل در تاریخ
 1398/06/17به شماره ثبت  21921به شناسه ملی 14008604636
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری در صورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن ،شهرستان رشت ،بخش مرکزی ،شهر رشت،
محله شهرک قدس ،بلوار شهید حق پرست ،بن بست ده متری اول
شمالی ،پالک  ،41ساختمان راحیل ،طبقه دوم ،واحد  3کدپستی
4195864941
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای امیرمحمد جهانی فر به شماره ملی  2582008648دارنده
 1500000ریال سهم الشرکه
آقای حسین جهانی فر به شماره ملی  2659841403دارنده 7000000
ریال سهم الشرکه
خانم سمیه خسروی کالیه به شماره ملی  5949936345دارنده
 1500000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای حسین جهانی فر به شماره ملی  2659841403و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
خانم سمیه خسروی کالیه به شماره ملی  5949936345و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال 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 مدیرعامل 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
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()593960
----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت بانیان سازه سهیل شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  21006و شناسه ملی 14007434247
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/21
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1تعداد اعضای هیات مدیره به  3نفر افزایش یافت و در نتیجه ماده 12
اساسنامه شرکت بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()593958

7

همه سوتهای جنجالی فغانی

بخش ورزش -به بهانه خداحافظی فغانی با فوتبال ایران و لیگ برتر به بازخوانی چند
قضاوت و سوت جنجالی و پر سرو صدای او در طول این سالها پرداختهایم:
در لیگ نهم بود که هدایت استقالل را صمد مرفاوی بر عهده داشت و در بازی با صبا باتری
در جایی که آرش برهانی مرتکب خطا شده بود به اشتباه به مجیدی اخطار داد تا در نتیجه از
بازی اخراج شود .او یک بار دیگر هم در طول دوران قضاوت خود مجیدی را از زمین مسابقه
اخراج کرد تا همیشه این شائبه در موردش از سوی مجیدی و برخی هواداران استقالل
مطرح باشد که فغانی با فرهاد مشکل دارد .در صحنه اخراج ،مجیدی شروع به خودزنی کرد
و وقتی دلیل این کار را از او پرسیدند گفت :بعد از اخراج یا باید خودم را می زدم و یا داور را
که ترجیح دادم خودم را بزنم.
در انتهای فصل لیگ چهاردهم بود که دیدار هفته پایانی تراکتور  -نفت به نوعی فینال لیگ
برتر بود و در آن برنده بازی به عنوان قهرمانی میرسید .فغانی در این دیدار و در موقعیتی که
خیلیها آن را سختگیرانه میدانند رای به اخراج آندو تیموریان با کارت قرمز داد تا مغز متفکر
میانه میدان سرخهای تبریزی از زمین بازی خارج شود .فغانی در ادامه پنالتی روی فرید
بهزادی کریمی را تشخیص نداد تا در تساوی  2-2و از دست رفتن قهرمانی تراکتورسازی
نقش پررنگی داشته باشد و پس از آن تا سالها پا به ورزشگاه یادگار نگذاشت.
در هفته چهارم لیگ پانزدهم سرخپوشان به مصاف ذوب آهن رفته بودند .در این بازی پنالتی
بازیکنان پرسپولیس در ابتدای نیمه دوم از سوی دروازهبان مهار شد اما داور به اشتباه دستور
به تکرار نداد .در ادامه گل ذوب آهن در شرایطی به ثمر رسید که ضربه ایستگاهی به اشتباه
اعالم شده بود .دقیقه  88اما ذوب آهن پنالتی را به دست آورد که تصاویر تلویزیونی اشتباه
بزرگ فغانی در این تصویر را ثابت کرده است .سانتر تبریزی به بدن بنگر خورد اما داور
پنالتی اعالم کرد تا دو گل ذوبی ها ،با اشتباه او به دست بیاید .همین موضوع باعث شد تا
پرسپولیسی ها نسبت به این قضاوت به شدت معترض شوند و تا هفته ها این داوری اشتباه
که با اخراج بنگر همراه شد ،نقل رسانه ها باشد .بعد از این قضاوت جنجالی وزارت ورزش و
جوانان برای رسیدگی به وضعیت اشتباهات سریالی علیه پرسپولیس وارد عمل شد و بعد از
نامه گودرزی ،وزیر وقت ورزش و جوانان به فدراسیون فوتبال و کمپین های ایجاد شده علیه
سوت های پرتکرار ،فغانی به مدت  4هفته از قضاوت محروم شد تا جدال پرسپولیس و یک
تیم اصفهانی برای او تلخ باشد.
روز عجیب مجید جاللی و فغانی در شهر قدس رقم خورد .جایی که جاللی آن زمان هدایت
سایپا را بر عهده داشت و به مصاف پیکان رفت .آن دیدار و حواشی بعد از آن مطمئنا از
جنجالی ترین اتفاقات دوران قضاوت فغانی است؛ فغانی در این دیدار که در هفته های پایانی
لیگ رقم خورد ،با عدم اخراج دروازه بان پیکان باعث خشم جاللی شد و سپس مجید جاللی
به دلیل اعتراض به این صحنه از کنار خط اخراج شد تا به این ترتیب جنجال ها به رختکن
منتقل شود .اشتباهات فغانی در دیدار سایپا و پیکان باعث شد تا جاللی به رختکن داوران
هجوم ببرد و نسبت به تصمیمات داور مسابقه ،علیرضا فغانی معترض شود.
یکی از تاریخیترین کارتهایی که از جیب فغانی بیرون آمد مربوط به دربی مشهور 2-3
با هتتریک ایمون زاید است .مرحوم مهرداد اوالدی در دقیقه  80آن بازی در شرایطی که
تیمش  0-2در دربی عقب بود از زمین مسابقه اخراج شد و پس از آن بود که پرسپولیس
جانی تازه گرفت و با تعویضهای موثر دنیزلی خصوص ًا با به میدان آمدن ایمون زاید توانست
از این رو به آن رو شده و با یک بازیکن کمتر توانست سریعترین هتتریک تاریخ دربی و
بازگشت به بازی را به ثبت برساند و  2-3به برتری برسد.
دیدار جنجالی سپاهان  -پرسپولیس در لیگ هجدهم به نوعی تقابل حساس دو مدعی اصلی
قهرمانی بود .در حالیکه بازی تا دقایق پایانی با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان در جریان
بود اعالم اشتباه یک ضربه پنالتی به سود پرسپولیس در دقیقه  89و گل کردن آن توسط
علی علیپور کار را به تساوی کشاند و سپاهان که ضرر بزرگی از این بابت متحمل شده بود تا
مدتها علیه فغانی موضع منفی داشت و هنوز هم خیلی از هواداران این تیم از او دل خوشی
ندارند .مدتی بعد از این بازی بود که درگیری لفظی در رسانهها میان فغانی و قلعهنویی شکل
گرفت و باعث محکومیت سرمربی سپاهان در کمیته انضباطی شد.
اعتراض سپاهانیها به فغانی باعث نشد تا او دیگر شانس قضاوت دیدارهای حساس این تیم
را در فصل هجدهم پیدا نکند و یا اینکه محتاطانهتر در این دیدارها سوت بزند .بازی حساس
بعدی سپاهان با پدیده شهر خودرو بود که در هفت ه ما قبل پایانی لیگ انجام شد و در انتخابی
پر حرف و حدیث بازهم سوت قضاوت آن در اختیار فغانی قرار داده شد .در این دیدار فغانی
در دقیقه  5یک پنالتی اشتباه به سود پدیده گرفت که جریان بازی را تغییر داد و باعث شد
بازهم سپاهان  2امتیاز در کورس قهرمانی از دست بدهد و به نوعی پرونده رقابت این تیم
با پرسپولیس بسته شد تا سپاهانیها بیش از پیش از سوتهای فغانی دل چرکین شوند.
آخرین قضاوت فغانی در لیگ برتر به گفته خودش هم خالی از جنجال و حواشی نبود .در
دیدار هفته دوم لیگ نوزدهم سوت قضاوت استقالل  -فوالد به وی سپرده شد و عملکردش
به طوری بود که استقاللیها نسبت به آن معترض بودند .فغانی در وقتهای اضافه در حالیکه
دیاباته با گلر حریف تک به تک شده بود خطایی به اشتباه به سود فوالد گرفت که حمله
استقالل را متوقف کرد و در سوی دیگر خطری روی دروازه این تیم ایجاد کرد که منجر
به گل شد .این گل  20ثانیه پس از وقتهای تلف شده اعالم شده زده شد و آن را خارج از
وقت قانونی میدانستند .استراماچونی به شدت به عملکرد فغانی در آخرین قضاوتش معترض
بود و کارت هم دریافت کرد.

آگهی تغییرات شرکت بانیان سازه سهیل شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  21006و شناسه ملی 14007434247
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/21تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد علی رضائی به کد ملی  3359522982به سمت رئیس هیات مدیره
و خانم فینا سلیمانزاده به کد ملی  1467419044به سمت نایب رئیس هیات
مدیره و آقای حسین سلیمانزاده به کد ملی ( 0060030364خارج از شرکاء) به
سمت مدیر عامل تعیین گردیدند.
 -2حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای منفرد
رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()593961

-----------------------------------------------------

آگهی تغییرات شرکت دما سازان خزر شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2315و شناسه ملی 10720154387
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/05/17
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای جابر عظیمی کهن به شماره ملی  2619601258و خانم رعنا عظیمی
کهن به شماره ملی  2610008449و خانم سمیراء عظیمی کهن به شماره ملی
 2619716039برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -2آقای علیرضا رزاقی فرد به شماره ملی  2649291176به سمت بازرس اصلی
و آقای اردکان نجفی به شماره ملی  2592633294به سمت بازرس علی البدل
برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 -4ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 97مورد تصویب قرار
گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()593962

-----------------------------------------------------

آگهی تغییرات شرکت دما سازان خزر شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2315و شناسه ملی 10720154387
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/05/17تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم سمیراء عظیمی کهن کد ملی  2619716039به سمت رئیس هیئت
مدیره و خانم رعنا عظیمی کهن کد ملی  2610008449به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره و آقای جابر عظیمی کهن کد ملی  2619601258به سمت مدیر
عامل
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء
آقای جابر عظیمی کهن (مدیر عامل شرکت) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار
می باشد ،و خانم رعنا عظیمی کهن و سمیراء عظیمی کهن حق امضاء اوراق
عادی و اداری به همراه مهر شرکت را دارند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()593963

