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اخبار

بازیکنان پارسجنوبی برای سومین روز پیاپی
حاضر به تمرین کردن نشدند.
به گزارش ایسنا ،در ادامه مشکالتی مالیای
که تیم فوتبال پارس جنوبی از ابتدای لیگ
هجدهم با آن دست و پنجه نرم میکند،
بازیکنان این تیم چند روزی است که دست
به اعتصاب زدهاند که همین موضوع باعث شد
که آنها دیروز هم حاضر نشوند تمرین کنند تا
اعتصاب آنها وارد روز سوم شود.
تیم فوتبال پارس جنوبی پنجشنبه این هفته
در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر
میهمان پیکان است اما هنوز پس از بازی با
سپیدرود تمرینی نداشتند.

سیمئونهاتلتیکومادریدرامیلیونرکرد

محرومیت برای دژاگه و هواداران تراکتورسازی؟

بسامی در گروه  Bچهارم شد

اعتصاب بازیکنان پارس جنوبی
وارد روز سوم شد

خبر

فاجعه برای تبریز تکمیل میشود

حضور تاریخی اولین بانوی وزنهبردار ایران
در قهرمانی آسیا

اولین بانوی وزنه بردار ایران در گروه  Bدسته
 ۵۵کیلوگرم قهرمانی آسیا چهارم شد.
به گزارش ایسنا ،رقابت گروه  Bدسته ۵۵
کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی  ۲۰۱۹آسیا
برگزار شد و نماینده ایران با رکورد مجموع
 ۱۴۳کیلوگرم چهارم شد .پوپک بسامی با
رکورد  ۵۸یک ضرب  ۸۵ ،دوضرب و مجموع
 ۱۴۳کیلوگرم در میان پنج نفر گروه  Bچهارم
شد .بسامی اولین بانوی وزنه بردار تاریخ ایران
است که در مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا
مسابقه داد.
حرکت یک ضرب
بسامی ابتدا وزنه  ۵۵کیلوگرم را نتوانست
مهار کند و در حرکت دوم موفق شد این وزنه را
با موفقیت باالی سر ببرد.
او در حرکت سوم  ۵۸کیلوگرم را مهار کرد.
حرکت دوضرب
نماینده ایران در دوضرب وزنههای  ۸۰ ،۷۵و
 ۸۵کیلوگرم را باالی سر برد.

جهانورزش

دیدار تراکتورسازی مقابل پیکان در ورزشگاه
یادگار امام (ره) تبریز در حالیکه بدون مشکل
به پایان رسید ،پس از سوت داور درگیر اتفاقات
و حوادثی شد که ممکن است برای باشگاه
تبریزی گران تمام شود.
به گزارش ایلنا ،اگرچه کمیته انضباطی هنوز
واکنشی به اتفاقات بازی نداشته است ولی
شنیدهها از احتمال محرومیت تماشاگران و یک
بازیکن این تیم حکایت دارد.
عدهای از تماشاگران پس از سوت پایان بازی
وارد زمین شده و درگیریهای به وجود آمده
باعث جراحت چند نفر از جمله چند مامور یگان
ویژه شد و حتی به مسعود شجاعی ،کاپیتان
تراکتورسازی هم حمله شدند.
عده دیگری از تماشاگران هم از روی سکوها
اقدام به شکست و پرتاب صندلی به داخل زمین
کردند.
در این میان اشکان دژاگه ،هافبک تراکتورسازی
هم به یک تماشاگر در زمین حمله ور شد و او را
مورد ضرب وشتم قرار داد.
این اتفاقات از چشم ناظر بازی پنهان نماند
و با توجه به گزارشی که از این بازی تهیه
کرده احتمال محرومیت دژاگه و تماشاگران
تراکتورسازی از بازی با پرسپولیس وجود دارد.
در ماده  22آیین نامه انضباطی مبنی
برتخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی آمده
است:
پرتاب اشیاء توسط تماشاگران یا عوامل هر
تیم که منجر به آسیب داور و سایر مقامات
رسمی یا بازیکنان شود ،به گونهای که دخالت
مستقیم آنها در بازی تلقی شود ،به پرداخت
جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا دویست
میلیون ریال خواهد بود و در صورت تکرار و
عدم توجه به تذکرات ابالغی مستوجب اعمال
محرومیت مندرج در بند  4همین ماده خواهد
شد.
هجوم هواداران منتسب به هر تیم به داخل
ورزشگاه در زمان فعال مسابقه که موجب قطع
کامل مسابقه توسط داور دیدار شود ،عالوه بر
بازنده کردن تیم مذکور(با نتیجه سه بر صفر و
در صورتی که هنگام قطع مسابقه نتیجه برای
تیم مقابل بهتر از این بوده باشد با همان نتیجه)
محکومیت تیم یا باشگاه را به پرداخت جریمه
نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال در پی
خواهد داشت.
تبصره  : 1اگر تخلفی قبل و یا بعد از مسابقه

تراکتورسازی در آستانه بازی حساس با پرسپولیس احتمال محرومیت یا جریمه سنگینی از سوی کمیته انضباطی دارد.

در آیین نامه
انضباطیبابت
حملهور شدن
بازیکن به
عوامل حریف و
مسئوالنرسانه
و مسئوالن
برگزاری بازی
جریمه نقدی و
محرومیتدرنظر
گرفته شده
ولی در مورد
حمله بازیکن به
تماشاگرموردی
عنوان نشده و
طبق قانون در
این موارد اختیار
باکمیتهانضباطی
است
در محل انجام مسابقه صورت گیرد که مشابه
آن عمل در حین مسابقه مستوجب تنبیهات
مصوب باشد ،همان تنبیه در مورد خاطی اعمال
خواهد شد.
در آیین نامه انضباطی بابت حملهور شدن
بازیکن به عوامل حریف و مسئوالن رسانه و
مسئوالن برگزاری بازی جریمه نقدی و محرومیت
در نظر گرفته شده ولی در مورد حمله بازیکن به

اگهی تصمیمات شرکت شهاب گستر رسالت سهامی خاص
به شماره ثبت  5083و شناسه ملی  10680069781به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :فرزانه چراغ به شماره ملی  4230142811به سمت رئیس هیئت
مدیره و محمد قلی پور پله شاهی به شماره ملی  0062629255به
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و بهراد فتاحی به شماره ملی
1380203945به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت برای مدت
دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و
تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
فرزانه چراغ (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431253

اگهی تغییرات شرکت ایمن بتن سادات سهامی خاص به شماره ثبت 2281
و شناسه ملی  14007166015به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/11/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از 3نفر
به  4نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دهدشت ()431255

آگهی تغییرات شرکت بوستان پنج ستاره جنوب سهامی خاص به شماره ثبت  1477و شناسه ملی

 10862104385به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/13تغییرات ذیل اتخاذ

شد  :محل شرکت در واحد ثبتی دهدشت به آدرس جدید :استان کهگیلویه و بویراحمد ،شهرستان
چرام ،بخش مرکزی ،شهر چرام ،محله دبیرستان شهید نواب صفوی ،معبر ماقبل آخر خیابان  16متری،

معبر آخر خیابان شهید گرانی جعفری پالک  0طبقه همکف ،کد پستی  7576136565تغییر یافت و

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()431254

تماشاگر موردی عنوان نشده و طبق قانون در
این موارد اختیار با کمیته انضباطی است.
طبق موارد باال دست کمیته انضباطی
برای تعیین محرومیت یا جریمه نقدی برای
تراکتورسازی باز است و میتواند اقل یا اشد
مجازات را برای تیم تبریزی در نظر بگیرد.
از طرفی ممکن است با توجه به حساسیتهای
موجود به خاطر اهمیت بازی این حکم با تخفیف

روبهرو شده و کمیته انضباطی به جریمه مالی
برای تراکتورسازی اکتفا کند تا در آستانه بازی
حساس و تعیین کننده میان پرسپولیس و
تراکتورسازی حرف و حدیثی ایجاد نشود.
باید دید کمیته انضباطی در این مورد دست
به مصلحت اندیشی میزند یا سعی میکند با
برخورد جدی با تخلفات انجام شده زمینه تکرار
آن را از بین ببرد.

سرمربی آرژانتینی باعث شده است اتلتیکو
مادرید هر سال در لیگ قهرمانان اروپا حضور
داشته باشد و باشگاه از این طریق به خوبی
درآمدزایی کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،دیگو پابلو
سیمئونه ،باشگاه اتلتیکومادرید را میلیونر
کرد .شاید به همین خاطر از لحاظ دستمزد
گرانترین سرمربی جهان است .شاید به همین
خاطر است که باشگاه هر سال یک چیز از او
میخواهد :صعود به لیگ قهرمانان اروپا .این
موضوع برای روخی بالنکو کم اهمیت نیست.
سرمربی آرژانتینی از این روش حساب باشگاه
را پر میکند .اتلتیکو شنبه با پیروزی برابر ایبار
صعودش به لیگ قهرمانان را قطعی کرد .این
موضوع اهمیت دارد با وجود این که تیم در
مارس نمیتواند جامی را باالی سر ببرد .حضور
دائمی قرمز و سفیدپوشان در لیگ قهرمانان
مهم است ،اتفاقی که پیش از سیمئونه خیلی
کم رخ میداد .با حضور سرمربی آرژانتینی
اتلتیکو برای هفتمین فصل پیاپی است که به
این رقابتها صعود میکند که این اتفاق پول
زیادی به باشگاه مادریدی تزریق کرده است.
روخی بالنکو در مجموع بدون احتساب ۱۶
میلیون یورو فصل گذشته ،قهرمانی در لیگ
اروپا و حق پخش و اسپانسر توانسته است
 ۳۲۵میلیون یورو از این بازیها به دست آورد.
اتلتیکو که در فصل  ۲۰۱۳ - ۱۴توانست به
فینال لیگ قهرمانان برسد  ۵۰میلیون و ۴۸۰
هزار یورو به دست آورد .یک فصل بعد که
در یک چهارم نهایی حذف شد  ۴۳میلیون و
 ۷۲۳هزار یورو درآمدزایی کرد .این تیم دوباره
در سال  ۲۰۱۶به فینال صعود کرد و باز هم
برابر رئال مادرید ناکام ماند .با این حال بهترین
درآمدزاییاش را به ثبت رساند و  ۶۹میلیون
و  ۶۶۵هزار یورو کسب کرد .روخی بالنکو در
فصل  ۲۰۱۶-۱۷به نیمه نهایی رسید و توانست
 ۶۰میلیون و  ۶۱۵هزار یورو به دست آورد .این
تیم فصل گذشته در مرحله گروهی حذف شد
و تنها  ۳۱.۷میلیون یورو درآمدزایی داشت با
این حال با قهرمانی در لیگ اروپا این رقم به
 ۴۷میلیون رسید.

اگی تصمیمات شرکت بنا گستر زردکوه سهامی خاص به شماره ثبت  3431و

آگهی تغییرات شرکت آرمین ساخت نادین سهامی خاص به شماره ثبت

مورخ  1397/11/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :فرشاد مسیح پور به شماره

مورخ  1397/11/07تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سعید مقدس شرق به شماره

شناسه ملی  14002406442به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
ملی  1861709994و آقای علی کریمی گله به شماره ملی  1972122827و آقای

مرتضی کریمی گله به شماره ملی  4260157124و آقای حمید متولی به شماره

ملی  4269975849و آقای عیسی عابدین به شماره ملی  269784318و آقای

 9031و شناسه ملی  14007136478به استناد صورتجلسه هیئت مدیره

ملی 0944723144به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و صیاد آریامنش
به شماره ملی 4251109821به سمت رئیس هیات مدیره و زهرا رعیت

محتشمی به شماره ملی 0082210764به سمت نائب رئیس هیات مدیره رضا

محمد علی عبدالعلی زاده به شماره ملی  1880912287به سمت اعضای اصلی

آویش به شماره ملی 4240470821به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت

 4269866624به سمت بازرس اصلی و آقای محمد عبدالحسینی به شماره ملی

و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-سلماز فرزانه به شماره ملی
 4269610468به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

 3-روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید

برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار
صیاد آریامنش ( رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و

غیرتجاری یاسوج

آگهی تصمیمات شرکت سادات تابان طب سهامی خاص به شماره
ثبت  7387و شناسه ملی  14004812395به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/11/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سید
غالمرضا کشاورز به شماره ملی  4250180883به سمت رئیس هیات
مدیره و اسحاق فرهنگ دوست به شماره ملی 4251294831به
سمت نائب رئیس هیات مدیره و سید رامین کشاورز به شماره
ملی4240169151به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره به
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از
قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سید رامین
کشاورز (مدیرعامل) مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431262

آگهی تصمیمات شرکت کنکاش صنعت مرودشت سهامی خاص
به شماره ثبت  7673و شناسه ملی  14005306540به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/12تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :سعید کمال آبادی فراهانی به شماره ملی  0531676390به
سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و عباس خان محمدی هزاوهء
به شماره ملی 0534537618به سمت نائب رئیس هیات مدیره و
عدیله معنوی گل چوان به شماره ملی  1551495252به سمت عضو
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه
اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته
و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید کمال آبادی فراهانی ( مدیر
عامل –رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج ()431261

اگهی تصمیمات شرکت امیر گستر گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  2566و شناسه ملی  10680033569به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/13تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  1- :فرخ غضنفری به شماره ملی  4269646640و
فرناز غظنفری به شماره ملی  4269879548و مهناز ایوبی ایوبلو
به شماره ملی  4269424168به سمت اعضای اصلی هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-عباس انصاری به شماره ملی
 4231638039به سمت بازرس اصلی و سحر چهارده چریک به
شماره ملی  4269483822به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند 3-روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دوگنبدان ()431260

اگهی تصمیمات شرکت امیر گستر گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  2566و شناسه ملی  10680033569به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/10/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :فرناز
غظنفری به شماره ملی  4269879548به سمت مدیر عامل و عضو
هیات مدیره و فرخ غضنفری به شماره ملی  4269646640به سمت
رئیس هیات مدیره و مهناز ایوبی ایوبلو به شماره ملی 4269424168
به سمت نائب رئیس هیات مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند
و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از
قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء فرخ غضنفری
(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دوگنبدان
()431258

اگهی تغییرات شرکت الماس چویل دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 8122و شناسه ملی  14006245945به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/07/25تغییرات ذیل
اتخاذ شد  1- :رضا سعادت فیروزآباد به شماره ملی 4220211632
و پریا اسکندری به شماره ملی  4260228706و لیال ایدر به شماره
ملی  4269557850به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند  2-امیر محمد درجی به شماره ملی
 4220073825به سمت بازرس اصلی و گل تاب فریدونی برزآباد
به شماره ملی 4230205724به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431264

اگهی تغییرات شرکت آرمین ساخت نادین سهامی خاص به شماره ثبت 9031
و شناسه ملی  14007136478به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/11/07تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت
از5نفر به  4نفرکاهش یافت وماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431259

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  6248و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :معصومه افشین به شماره ملی
 4251198271و قدرت افشین به شماره ملی  4250125122واسداله
افشین به شماره ملی  4251015142به سمت اعضای اصلی هییت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2- .سید فرزانه گنجی به
شماره 4240132045به عنوان بازرس اصلی و یاسین فیاض بخش
به شماره ملی  6009954411به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند 3- .روزنامه کثیراالنتشار  ،ابتکار
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431267

اگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی ایلیا نیترات کهگیلویه سهامی
خاص به شماره ثبت  3357و شناسه ملی  14004189916به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/01
تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :تارا ایموری به شماره ملی 4220463860
و سید محمد جواد موسوی به شماره ملی  4269746408و لیال نیک
نژاد به شماره ملی  1290500460به سمت اعضای اصلی هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2بابک موسوی قوام آباد سفلی
به شماره ملی  4231650179به سمت بازرس اصلی و نسیم خضوعی
به شماره ملی  4231665494به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431268

آگهی تغییرات شرکت نوین انرژی حمید صنعت دهدشت سهامی خاص به
شماره ثبت  2033و شناسه ملی  14005470688به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :نام شرکت به "
نگین برق زاگرس" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دهدشت ()431266

موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431256

()431257

