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{ورزش}

حضور نمایندگان رشت در تمرین سپیدرود

بخش ورزش -سپیدرودیها در تمرین صبح
روز آدینه خود میزبان نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،مدیرکل ورزش و جوانان گیالن و رییس
هیات فوتبال استان گیالن بودند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه سپیدرود رشت،
علی آقازاده و محمدرضا احمدی دو نماینده مردم
رشت در مجلس ،مریم بخشی مدیرکل ورزش و
جوانان گیالن ،فرامرز الماسخاله رییس هیات فوتبال
گیالن و مهدی آقازاده مدیرعامل باشگاه سپیدرود
در این تمرین شرکت داشتند.
در این جلسه مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان
گیالن در ارتباط با روند آمادهسازی ورزشگاه
عضدی و مشکالت پیشرو برای نمایندگان مجلس
توضیحاتی ارایه کرد و مهمترین مشکل بازسازی
ورزشگاه عضدی را نداشتن بودجه برای ترمیم چمن
ورزشگاه دانست و گفت :در حین ساخت سکوهای
ورزشگاه باید چمن هم فرسوده شده تعویض شود و
برای این کار نیاز به سه میلیارد تومان بودجه اضافی
میباشد .وی روند بازسازی را مثبت خواند و کفت:
ما دوست داشتیم یک پیمانکار بومی این پروژه
را انجام دهد و اعتبارات الزم را جذب کردیم اما در اسناد مناقصه چمن
گنجانده نشده و اگر این بودجه دیده شود ظرف یک ماه چمن هم تعویض
میشود و داشتن ورزشگاه عضدی برای سپیدرود یک امتیاز ویژه هست و
به خصوص که سپیدرودیها به دلیل نتایج خوبی که در سالهای گذشته

در عضدی کسب کردند این ورزشگاه را خوش یمن و شانس خود میدانند.
در ادامه سهیل حقشناس سرمربی سپیدرود در ارتباط با مشکل مالی و
مالکیتی سپیدرود سخن گفت و از نمایندگان مجلس و سایر مسئولین
استان درخواست کرد تا با حمایت مالی از قدیمیترین باشگاه فوتبال گیالن
کمک کنند تا مشکالت این تیم کمتر شود و پنجره نقل و انتقاالت سپیدرود

برای شرکت در مسابقات لیگ دسته دوم گشوده
شود.
آقازاده نماینده مردم رشت در خصوص مشکالت
مالی این باشگاه گفت :سپیدرود میراث فرهنگی
استان گیالن است و مایه افتخار مردم استان
ماست و ما باید از سمبل ورزشی و فرهنگی
استانمان حمایت کنیم و همه مسئولین در تالشند
مشکالت این تیم حل شود و گاهی خارج از بعضی
از چهارچوبها در تالشند تا انتقال مالکیتی انجام
شود و ما هم در تالشیم تا مسایل مالی سپیدرود
حل شود .وی افزود :من از هواداران پرشور سپیدرود
عذر میخواهیم که شرایط سپیدرود به اینجا رسیده
و قول میدهیم که تا به نتیجه رسیدن وضعیت
سپیدرود و حل مشکالت این تیم پیگیر باشیم تا
شاهد بازگشت این تیم به سطح نخست فوتبال ایران
باشیم .احمدی دیگر نماینده مردم رشت در مجلس
نیز با اعالم حمایت از سپیدرود گفت :جلسهای را
برای حل مشکالت سپیدرود خواهیم داشت و از
استاندار هم کمک میگیریم و تمام سعی خود را
خواهیم کرد تا مشکل مالکیتی این تیم را حل و
فصل کنیم .وی گفت :وضعیت ورزشگاه عضدی مناسب نیست و درشان
مردم رشت نیست چنین ورزشگاهی داشته باشند و گیالنیها به شیک
پوشی عادت دارند و باید کمک کنیم تا این ورزشگاه هم هرچه زودتر سر و
شکل درستتری داشته باشد.

تکواندوکار گیالنی مقام سوم پومسه بسیج کشور را کسب کرد

بخش ورزش  -محمد صبوری تکواندوکار گیالنی مقام سوم رقابت های
پومسه قهرمانی بسیج کشور را در بین شرکت کنندگان  ۲۷استان از آن
خود کرد .رئیس هیات تکواندو استان گیالن روز شنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت :رقابت های پومسه (اجرای فرم) قهرمانی بسیج
کشور برگزار شد که در نهایت گیالن توانست یک مقام سومی را از این
دوره از مسابقات بدست آورد.
محسن سترگی افزود :در جریان این رقابت ها و در رده سنی نوجوانان

محمد صبوری از استان گیالن پس از تکواندوکارانی از استان های قزوین
و فارس روی سکوی سوم ایستاد.
وی ادامه داد :مسابقات قهرمانی پومسه انفرادی بسیج کشور در گروه
مردان با حضور  ۶۹شرکت کننده از  ۲۷استان در سه رده سنی نوجوانان،
جوانان و بزرگساالن به صورت آنالین و با همکاری فدراسیون تکواندو
برگزار شد.
رئیس هیات تکواندو استان گیالن خاطرنشان کرد :استان گیالن در رشته

رزمی تکواندو در هر دو بخش مبارزه و پومسه از تکواندوکاران شایسته ای
برخودار است که در رده های سنی مختلف در مسابقات کشوری و بین
المللی درخشیده و همواره روی سکوی قهرمانی قرار می گیرند.
سترگی خاطرنشان کرد :هفته گذشته نیز  ،در رقابت های پومسه مجازی
قهرمانی آسیا و در رده سنی  ۵۱الی  ۶۹سال ،ابراهیم خاوری تکواندوکار
پیشکسوت گیالنی توانست مقام سوم آسیا را کسب کند تا یک مدال برنز
آسیایی در این بخش به تکواندو استان گیالن تعلق گیرد.

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارتباطات کاسپین هوسم
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارتباطات کاسپین هوسم در تاریخ
 1399/08/27به شماره ثبت  1456به شناسه ملی  14009589524ثبت و
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :انجام امور خدمات دهی به متقاضیان دریافت خدمات
پیشخوانی بخش دولتی و غیردولتی 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 مرکزی  ،شهر رودسر،
محله امام خمینی (ایران پیما)  ،خیابان شهیداصغر هاشم پور  ،کوچه شهید
بزرگی نژاد  ،پالک  ، 5طبقه همکف کدپستی 4481763438
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانم حوری مهدی نیای رودسری به شماره ملی  2690053829دارنده
 100000ریال سهم الشرکه
آقای میالد تندخیز به شماره ملی  2691599221دارنده  900000ریال سهم
الشرکه
اعضا هیئت مدیره
خانم حوری مهدی نیای رودسری به شماره ملی  2690053829و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود
آقای میالد تندخیز به شماره ملی  2691599221و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت
رئیس 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 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
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر ()1049101
-------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت مهر پاد گیل شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  8551و شناسه ملی 10720216617
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ  1401/07/10به قرار ذیل
انتخاب گردیدند:
آقایان محمدرضا غریب نواز سیاه اسطلخی به کدملی  2594248223و حسین
رمضانی مهر به کدملی  2595304021و خانم زینب مؤمن زاده کویخی به
کد ملی 2594240141
 -2آقای محمد جهانی به کدملی  2679562161به سمت بازرس اصلی و
آقای محمد ساطع صف سری به کدملی  2595707620به 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
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()1049093
-------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر صحرای باز النه شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  4873و شناسه ملی 10720183035
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/14
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان مهربان عطائی چره به شماره ملی  5949849868و سینا عطائی چره
به شماره ملی  0012163570و علی عطائی به شماره ملی  2659194580و
مجید محمدی چلکاسری به کدملی  2659826412و خانم آتنا عطائی چره
به کدملی  0010722734برای مدت دو سال تاتاریخ  1401/7/14انتخاب
گردیدند.
-2آقای فریدون پویاصفت به کدملی  0034800565به سمت بازرس اصلی
وخانم سپیده آقائی مالسرائی به شماره ملی  2660055890به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب
شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
()1049097

آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر صحرای باز النه شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  4873و شناسه ملی 10720183035
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/07/14تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد.
آقای مهربان عطائی چره به شماره ملی  5949849868به سمت مدیرعامل و
آقای سینا عطائی چره به شماره ملی  0012163570به سمت رئیس هیئت
مدیره
آقای علی عطائی به شماره ملی  2659194580به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره انتخاب گردیدند.
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چکها و سفته ها و بروات
و همچنین کلیه قراردادها با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و مکاتبات
عادی و اداری با امضای مدیرعامل (مهربان عطائی چره) همراه با مهر شرکت
دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()1049099
-------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت مهر پاد گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 8551و شناسه ملی 10720216617
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/07/10تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
 -1آقای محمدرضا غریب نواز سیاه اسطلخی به کدملی  2594248223به سمت
مدیرعامل و آقای حسین رمضانی مهر به کدملی  2595304021به سمت رئیس
هیئت مدیره و خانم زینب مؤمن زاده کویخی به کد ملی  2594240141به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره
 -2کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات
و قراردادها و پیمانهای بانکی و عقود اسالمی و همچنین سایر مکاتبات عادی و
اداری با امضای مدیرعامل (محمدرضا غریب نواز سیاه اسطلخی) همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()1049095
-------------------------------------------------------آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص پارس هوشمند آوات
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس هوشمند آوات در تاریخ  1399/08/28به
شماره ثبت  518به شناسه ملی  14009595510ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :طراحی ،تولید و پیاده سازی محصوالت هوشمند خانگی و
صنعتی 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 کالچای  ،شهر کالچای،
محله فرهنگ ،خیابان فرهنگ [نواب صفوی]  ،کوچه شهیدجوادپاکیده  ،پالک 0
 ،طبقه اول کدپستی 4491733414
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  50,000,000ریال نقدی
منقسم به  50000سهم  1000ریالی تعداد  50000سهم آن با نام عادی مبلغ
 17500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  8240/242مورخ
 1399/06/25نزد بانک تجارت شعبه مرکزی الهیجان با کد  8240پرداخت
گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اعضا هیئت مدیره
آقای پوریا شارب به شماره ملی  2680190564و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
آقای معراج شعبانپور لیمنجوب به شماره ملی  2680243803و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم ماریه شارب به شماره ملی  2680247833و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک
سفته بروات قراردادها عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با
امضا اقای پوریاشارب همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرسان
آقای پوریا فرج پور بی باالن به شماره ملی  2680074998به سمت بازرس علی
البدل به مدت  1سال
آقای سید مجتبی سید حسینی سیاهکله به شماره ملی  2680197046به
سمت بازرس اصلی به مدت  1سال
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 کالچای ()1049096

آگهی تغییرات شرکت مهر پاد گیل شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  8551و شناسه ملی 10720216617
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/07/10تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1آدرس قانونی شرکت از نشانی قبلی به آدرس جدید :استان گیالن ،شهرستان
رشت ،بخش مرکزی ،شهر رشت ،محله منظریه ،کوچه هشتم [اول]  ،کوچه
شهیدقربان میرزائیان (میهن) ،پالک  ، 42-ساختمان حسین وامین ،طبقه دوم-
کدپستی  4193965679تغییر یافت و ماده  4مربوطه در اساسنامه شرکت به
شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()1049098
---------------------------------------------------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 1399/05/23
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 دو سال تا تاریخ  1401/5/23انتخاب
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 ()1049100
---------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مرجان خزر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  493و شناسه ملی 10720068740
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/05/06و
برابر مجوز شماره  54/7/32482مورخ  1399/05/05اداره راهداری و حمل ونقل
جاده ای شهرستان بندر انزلی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ  1401/05/06به قرار ذیل
انتخاب گردیدند:
آقای احمد زاد صیادان با کد ملی  2648599363و آقای هادی پورعسکرپرست با
کد ملی  2649111372و خانم صدیقه پیرقصاب رشتی با کد ملی 2649093201
انتخاب شدند.
 -2خانم معصومه خیرخواه برمچی با کد ملی 2595594117به عنوان بازرس
اصلی و آقای محسن کیاهی برمچی با کد ملی  2649362154به عنوان بازرس
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی ()1049233
---------------------------------------------------آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رسام نقشه گیل
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رسام نقشه گیل در تاریخ  1399/09/01به
شماره ثبت  1656به شناسه ملی  14009597930ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :طرح و مشاوره و اجراء در زمینه نقشه برداری (کلیه زمین های
روستایی و شهری و اجراء و نمایش انواع خط پروژه ها و انواع حجم عملیات خاکی
و نمایش و برداشت پروفیل های طولی و عرضی ) و کلیه خدمات مهندسی مربوط
به عملیات نقشه برداری ـ طرح و مشاوره و اجراء در زمینه های راه (بزرگراه ـ
شوسه ـ راههای شهری و روستایی) ساختمان ـ باند فرودگاه ـ خطوط راه آهن
ـ تاسیسات حرارتی و برودتی آب و فاضالب و شبکه های برق و تاسیسات برق ـ
نقشه برداری فضای سبز ـ شهرک سازی و معماری و عمران شهری ـ کشاورزی ـ
واردات و صادرات کلیه اقالم و ابزارآالت و ماشین آالت ـ پیمانکاری و کلیه خدمات
مهندسی در زمینه های فوق با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن  ،شهرستان آستانه اشرفیه  ،بخش مرکزی  ،شهر آستانه
اشرفیه ،محله خوش سیرت  ،خیابان اهل بیت  ،خیابان شهید خوش سیرت  ،پالک
 ، 0تا  ، 1399/07/21طبقه همکف کدپستی 4441838911
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای سید سجاد هاشمی اشکا به شماره ملی  2730129121دارنده 500000
ریال سهم الشرکه
خانم بهاره رستمی به شماره ملی  2730227016دارنده  500000ریال سهم
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توضیحات باشگاه استقالل درباره حواشی
بازی این تیم مقابل فوالد

بخش ورزش -باشگاه استقالل در رابطه با حواشی بازی این تیم مقابل فوالد
توضیحاتی ارائه داد .این باشگاه در رابطه با این تیم مقابل فوالد و حواشی
ایجاد شده بیانهای صادر کرد که در این بیانیه آمده است :تجربه بازی قبلی
دو تیم استقالل و فوالد و تکرار برخی حوادث هم در نوع خود جالب است .از
همان آغاز مصاف استقالل و فوالد ،نیمکتنشینان تیم فوالد به صورت کامال
هماهنگ به سمت داور و نیمکت تیم استقالل هجوم میآوردند و با فریاد زدن،
فحاشی و ایجاد تنش ،به دنبال اهداف دیگری بودند .حتی کار به جایی رسید
که در دقیقه  ،۲۰سرمربی فوالد خطاب به نیمکت تیمش گفت که اگر بلد
نیستید سر و صدا کنید ،بروید روی سکوها بنشینید! در حالیکه ناظر بازی و
داور چهارم شاهد این مسائل بودند ،واکنش جالبی از خود نشان دادند .آنها
تنها به سمت نیمکت تیم استقالل میآمدند و میگفتند که میدانیم حق
با شماست ولی خواهشا شما چیزی نگویید تا مشکلی ایجاد نشود! استارت
درگیریهای اواخر بازی زمانی بود که محمود فکری در کولبریک نیمه دوم
درحال بیان نکات فنی به بازیکنانش بود که مسعود اکبری عکاس تیم فوالد
به آرامی نزدیک حلقه استقاللیها شد تا به نوعی استراق سمع کند .در این
میان ارسالن مطهری متوجه حضور او شد و در ادامه و پس از اعتراض محمود
فکری و سایر نیمکتنشینان استقالل به این عکاس ،او به سمت نیمکت
تیمش دوان دوان فرار کرد و در طول فرارش به سرمربی استقالل فحاشی
کرد که متعاقب آن توسط ناظر بازی از زمین اخراج شد .جالب است که به یاد
آوریم این عکاس پیشتر در ماجرای معروف به کارت به کارت محروم شده
بود .کافی است نگاهی به بازیهای فوالد بکنیم تا متوجه شویم در هر بازی
یک نفر از نیمکت این تیم اخراج میشود .ظاهرا این موضوع به یک تاکتیک
برای تیم فوالد تبدیل شده است .از طرفی جالب است که تیم فوالد هفته قبل
هم از داوری سود برد و در این بازی هم نیمکتنشینان این تیم از ثانیه آغازین
در پی تحت تاثیر قرار دادن داور بودند.
با اینکه حمید رجبی ،مربی تیم فوالد ،با اعالم سازمان لیگ در این بازی
محروم بود اما این مربی روز گذشته در مصاف با استقالل روی نیمکت تیمش
نشسته بود که این امر با اعتراض مسئوالن استقالل همراه بود اما مسئوالن
برگزاری بازی اعالم کردند محرومیت رجبی شش ماه تعلیق شده است!
در اواخر مصاف استقالل و فوالد ،فحاشی شدید حسین کعبی به مسعود ریگی
و تالش او برای آسیب زدن جسمی به این بازیکن بیحاشیه درست است که
با کارت قرمز همراه شد اما مشخص نیست چرا داور به غالمی و ریگی کارت
زرد نشان داد؟ ظاهرا کارتهای اشتباه بازی با مس رفسنجان در این بازی هم
قرار بود تکرار شوند .اما اینها محل بحث نیستند ،بلکه سوال اینجاست چرا
برای یک پیروزی ،باید به عملی شبیه نیمکتنشینان تیم فوالد در مصاف با
استقالل دست زد؟
جمع همه این اتفاقات را در نظر بگیرید تا متوجه شوید برخی عصبانیتها و
حرفهای آخر بازی ناشی از چه بوده و کاش با ایجاد کنندگان این حواشی و
عوامل این عصبانیتها برخورد شود.

الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای سید سجاد هاشمی اشکا به شماره ملی  2730129121و به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
خانم بهاره رستمی به شماره ملی  2730227016و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته
بروات ،قرارداد ها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا
سیدسجاد هاشمی اشکا 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 آستانه اشرفیه ()1049234
---------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت تولیدی بتونی گیل زند شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  2500و شناسه ملی 10720157983
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/08/05
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
 -1آقای اسمعیل مهدی پورماشلی با کد ملی  5189787801و خانم هاله دفتری
با کد ملی  4322065511و خانم الهام دفتری با کد ملی  4322021954به سمت
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .که در نتیجه آقای اسمعیل
مهدی پورماشلی با کد ملی  5189787801به سمت مدیر عامل و خانم هاله
دفتری با کد ملی  4322065511به سمت رئیس هیات مدیره و خانم الهام دفتری
با کد ملی  4322021954به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند.
 -2حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قیبل چک  ،سفته
 ،اسناد و قراردادهای تعهد آور مالی با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیات
مدیره یا مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه مهر شرکت و کلیه نامه های
اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد.
 -3بازرسین :آقای سید محمود اریب با کد ملی  2594327239به سمت بازرس
اصلی و آقای فرهاد افتخاری با کد ملی  4311292988به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال انتخاب شدند.
 -4روزنامه گیالن امروز جهت درج آگهی های قانونی شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()1049235
---------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مرجان خزر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  493و شناسه ملی 10720068740
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/05/06برابر مجوز شماره
 32482/7/54مورخ  1399/05/05اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان
بندر انزلی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای هادی پورعسکرپرست با کد ملی  2649111372بسمت رئیس هیئت مدیره
و خانم صدیقه پیرقصاب رشتی با کد ملی  2649093201بسمت نایب رئیس
هیئت مدیره و آقای احمد زادصیادان با کد ملی  2648599363بسمت مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
 -2حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و سایر اوراق اداری با امضاء مشترک آقای هادی
پورعسکرپرست بسمت رئیس هئیت مدیره و آقای احمد زادصیادان بسمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی ()1049236
---------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت انصار سازه گلبن شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  18426و شناسه ملی 10720305544
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/05/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد.
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 وآقای حامد انصاری ارده به کد ملی  5709510645به سمت مدیرعامل
انتخاب شدند.
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها
و عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
()1049094

