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سک ههایی که پودر شد

وکیل برانکو دریافت  ٨۵هزار یورو دیگر
را تایید کرد

ورزش فقط برای سالمتی؛ نه پول!
در سال های اخیر کم پیش آمده که ورزشکاران درخصوص
پاداش هایی که به آن ها داده میشود ،موضع نگیرند ،نسبت
به میزان و نحوه پرداختش انتقاد نکنند و با مصاحبههای
مختلف اعتراض خود را نسبت به مسئوالن اعالم نکنند .یک
بررسی کوتاه نشان میدهد که مسئوالن وزارت ورزش اصلی
ترین نقش را در ایجاد این اعتراضات ایفا میکنند چرا که هیچ
گاه آنها نتوانستند سرموعد مقرر و به همان میزان که وعده
داده بودند پاداشها را پرداخت کنند.
به گزارش خبرآنالین ،زمانی که ورزشکاران برای رقابتهای
مهمی به مانند بازیهای آسیایی یا المپیک آماده میشوند
وزارت ورزش اعالم میکند که هر مدالآور طال ،نقره و برنز چه
تعداد سکه دریافت میکند .در بازیهای آسیایی  2018جاکارتا
برای طال  ،160نقره  80و برنز  40سکه تعیین شد که بعد از دو
سال قرار بر این شد که به ازای هر سکه مبلغ دو میلیون تومان
به مدال آوران پرداخت شود!
قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در مرداد سال  ،97حدود
 3میلیون و  905هزار تومان بود اما امروز سکه حدود 15
میلیون تومان قیمت دارد و درواقع رشد چهار برابر داشته
است .وقتی وزارت ورزش اعالم میکند که به جای هر سکه،
دو میلیون تومان پرداخت می شود یعنی حتی به اندازه
قیمت آن زمان سکه هم قرار نیست ورزشکاران دریافتی
داشته باشند .درواقع مدالآور طال  320میلیون ،نقره 160
میلیون و برنز  80میلیون دریافت می کند! در حالی که اگر
قرار بود این مبالغ حداقل به قیمت سکه (حدود چهارمیلیون)
در سال  97پرداخت شود به ترتیب  640میلیون 320 ،میلیون
و  160میلیون تومان بود.
مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش چندی قبل و در
مصاحبهای در پاسخ به اعتراض ورزشکاران نسبت به پرداخت
 2میلیون تومان به ازای هر سکه گفت :اساسا ً چیزی به نام
سکه سالهاست که دیگر وجود ندارد و تقریبا  2سال است
که آییننامه تغییر کرده و چیزی به اسم پاداش سکه وجود
ندارد .کسی به ورزشکاران قولی برای پرداخت سکه نداده و
اینکه گفته میشود به ازای سکه این مبلغ داده میشود ،وجود
ندارد .بودجه دولت بر اساس سکه و دالر بسته نمیشود و
ریالی است .من این موضوع را تاکید میکنم کسی قول سکه
نداده بود که حاال بدعهدی یا بدقولی کرده باشد .اگر هر کدام
از مسئوالن وزارت ورزش در سال  97قول سکه داده بودند،
اعتراض دوستانی که ناراحت هستند ،درست است .ما هر
امتیاز را  2میلیون تومان در نظر گرفته بودیم .مقیاس ما
امتیاز بوده و سکهای نیست پس اساسا چیزی به نام سکه
وجود نداشته و در آینده هم وجود نخواهد داشت .این امتیاز
در سال  1396مبلغ یک میلیون و  850هزار تومان بوده که در

بدقولی مسئوالن وزارت ورزش در پرداخت پاداش ها و البته تبدیل هرسکه به دو میلیون تومان آن هم در شرایط فعلی اقتصادی
باعث اعتراض و از بین رفتن انگیزه بسیاری از ورزشکاران شده؛ ورزشکارانی که سال آینده باید در میدان مهمی چون المپیک حاضر
باشند اما هیچ توجهی از سوی مسئوالن دریافت نمیکنند و هنوز در گیرودار دریافت پاداشهای سه سال پیش خود هستند!

وقتیقهرمان
بازیهای
آسیایی تالش
وزارت را برای
پرداخت دالرها
به برانکو،
ویلموتس و
استراماچونی
میبیندحق
دارد معترض
باشد
سال  97اضافه شده است.
این اظهار نظر علی نژاد کامال غیرمنطقی است چرا که برای
ورزشکاران در زمان اعزام پاداش سکه در نظر گرفته شده بود و
این موضوع از سوی وزارت ورزش هم اعالم شده است؛ ضمن
اینکه پرداخت این پاداش سه سال به تعویق افتاده است و
مدال آوران حق اعتراض دارند .درواقع کم کاری وزارت ورزش
سبب شده که پرداخت پاداشها به بعد از تغییر آییننامه
موکول شود!
حال باید از مهدی علی نژاد پرسید که اگر خودش در سال
 97در سمتی مشغول بود که در قراردادش پرداخت یک سکه
در ماه نوشته شده و او تا سال  99هنوز حقوق خود را نگرفته
بود و کارفرمایش اعالم می کرد به خاطر تغییر آیین نامه به
ازای حقوق هرماه او ،دو میلیون تومان (به جای یک سکه)
پرداخت میکنم ،بازهم اعتراض نمیکرد؟

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی
غیردولتی مهام سایای پارس درتاریخ  1399/07/06به شماره ثبت  10325به شناسه ملی
 14009468074ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از
قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت
و بخش عمومی غیر دولتی تاسیس و راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات
دولت و بخش عمومی غیر دولتی یا دفتر خدمات ارتباطات و فناوری  ictروستایی_ ارائه
خدمات قابل واگذاری و یا بدون واگذاری در دستگاههای کشوری با را رعایت ماده 117آن
قانون و ماده  0قانون محاسبات عمومی کشور که از طریق دفتر و خارج از محیط اداری
قابل ارائه هستند_ ارائه خدمات دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی مخابراتی و فناوری
اطالعات در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی_
ارائه خدمات سایر اشخاص حقوقی در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پس

بدون شک نه فقط علی نژاد بلکه وزیر ورزش هم در مواجهه
با چنین برخوردی معترض میشد اما آنها در برابر انتقاد
ورزشکاران موضع میگیرند و حتی بعضی از مسئوالن هم
معتقدند که آنها نباید به فکر پاداش باشند!
محمدرضا داورزنی معاون وقت وزارت و ژاله فرامرزیان در
خرداد سال گذشته در واکنش به اعتراضات ورزشکاران ،آنها
را محق دانستند .حتی داورزنی درباره پاداشها در گفتوگو
با سایت وزارت ورزش گفته بود :هیچ مشکلی برای پاداش
سکهای بازیهای آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا نداریم و ان
شاالله با تامین منابع به سرعت انجام میشود.
حتی ژاله فرامرزیان هم گفته بود :ما در پرداخت پاداش
سکهای قهرمانان تا بازیهای آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا
مطابق وعدهای که دادیم درصورت تامین منابع هیچ مشکلی
نداریم .البته توجه داشته باشید پاداش هر سال در اعتبارات

اگهی تغییرات شرکت عمران بنای آپامه سهامی خاص به شماره ثبت  8456و
شناسه ملی  14006797561به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/04/07تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :امین احدیانی به شماره ملی 4231669317
و حافظ عزیزی به شماره ملی  2830860081و عباس اوالدی سلخوری به شماره
ملی  5949868250و شهرام احدیانی به کدملی 4220393897به سمت اعضای
اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2حافظ عزیزی به شماره
ملی 2830860081به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و امین احدیانی به شماره
ملی  4231669317به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس اوالدی سلخوری به شماره
ملی  5949868250به سمت نائب رئیس 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 امین احدیانی (رئیس هئیت مدیره) و مهر
شرکت معتبر است -3 .ریحانه دلینو به شماره ملی  4251257685به سمت بازرس
اصلی و آسیه جهان به شماره ملی  4251119983به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند -4روزنامه 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 ()1029302

از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج،
محله مصلی  ،خیابان (16متری مصلی)  ،خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 59طبقه همکف کدپستی
 7591775154سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مسعود دانشی زاده به شماره ملی  4240124034دارنده
 500000ریال سهم الشرکه آقای صادق بتوراک به شماره ملی  6000018029دارنده 500000
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مسعود دانشی زاده به شماره ملی 4240124034
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
آقای صادق بتوراک به شماره ملی  6000018029و 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
آقای مسعود دانشی زاده ( مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر
است اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار ابتکار 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 کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج ()1003308

آگهی تغییرات شرکت اسکله سازه ره آورد سهامی خاص به شماره

ثبت  5009و شناسه ملی  10680069076به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/04/23تغییرات ذیل اتخاذ

شد  1- :مهدی اله یاری با شماره ملی  3521119671و ایوب کاظمی به

شماره ملی  2451202416و احمد رضا زاده با شماره ملی 3520445042
به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت  2سال انتخاب گردیدند -2 .محمد

اکبری به شماره ملی  3510314115به عنوان بازرس اصلی و عباس برنده
به شماره ملی  5329886376به عنوان بازرس علی البدل برای یک

سال مالی انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029287

آگهی تغییرات شرکت شینا اسپاد خلیج فارس سهامی خاص به
شماره ثبت  8974و شناسه ملی  14007572843به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/06/15تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :محل شرکت از استان استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله تل زالی  ،کوچه (مسجد
سیدالشهدا)  ،بلوار  30متری شهدای تل زالی  ،پالک  ، 69طبقه همکف
 کدپستی 7591663596به محل جدید استان فارس  ،شهرستانشیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،محله شهرک والفجر  ،کوچه
2فجرشرقی[5طلوع]  ،بلوار طلوع  ،پالک  ، 0طبقه همکف به کد پستی
 7176975915تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029311

اگهی تصمیماتشرکت ابنیه و راه و ساختمان و تاسیسات تراز یاب دنا سهامی خاص به
شماره ثبت  2193و شناسه ملی  10861776840به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  1399/03/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :محمد مهدی حاجیوند به شماره
ملی  0070303312و محمد تقی محمدی به شماره ملی  4230418302و حسین داننده پور
به شماره ملی  1670067866به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند  -2علی احمدی منصورآباد به شماره ملی  4220096523سمت بازرس اصلی و
مهرداد احمدی به شماره ملی  4231707367به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال
مالی انتخاب شدند -3 .محمد مهدی حاجیوند به شماره ملی  0070303312به به سمت
مدیر عامل وعضو هیات مدیره  -محمد تقی محمدی به شماره ملی  4230418302به سمت
رئیس هیات مدیره  -حسین داننده پور به شماره ملی  1670067866به سمت نائب رئیس
هیات مدیره وعضوء اصلی هیئت مدیره 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 محمد تقی محمدی ( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است -4 .روزنامه کثیر
االنتشارابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029290

 ١١٠هزار یورو تا بسته شدن پرونده

الیحه بودجه سال بعد پیشبینی میشود و از این جهت هیچ
تاخیری نداریم .آیین نامه پاداش قهرمانان بعد از بازیهای
آسیایی و پارآسیایی جاکارتا تغییر کرده است و از مبنای سکه
طال خارج شد و از این به بعد مبنای پاداش قهرمانان به
صورت امتیاز خواهد بود.
قطعا هر ورزشکاری باید بیش از آنکه به پول یا پاداش فکر
کند در اندیشه کسب موفقیت و مدال باشد اما از ورزشکارانی
که به غیر از ورزش کردن هیچ شغل و منبع درآمدی ندارند،
چه انتظاری میتوان داشت؟ وقتی یک وزنه بردار برای
کسب طالی بازی های آسیایی  100میلیون تومان در سال
 97هزینه کرده اما قرار می شود در سال  320 ،99میلیون
تومان دریافت کند ،چگونه اعتراض نکند و ما از او بخواهیم

بدون در نظر گرفتن مشکالت مالی به ورزش و مدال آوری
ادامه دهد؟ همان طور که دختران فوتسالیست ایران در سال
 97قرار بود  20میلیون تومان پاداش قهرمانی آسیا را دریافت
کنند اما امروز نه تنها به این پول نرسیدند بلکه نایب رئیس
فدراسیون از آن ها انتقاد می کند که چرا به دنبال پاداش
هستند؛ پاداشی که در آن زمان پول یک ماشین حداقل پراید
بود اما اگر امروز پرداخت شود قیمت یک پراید دهه  80است!
اگر وزارت ورزش توانایی پرداخت پاداش سکه ای را نداشت
نباید پیش از مسابقات به ورزشکارانش این وعده را می داد تا
امروز آن ها را سرگردان کند .همین نحوه برخورد باعث شد که
در سال گذشته ورزشکاران هشتگی با عنوان مدال نقد_پاداش
نسیه را راه بیندازند که البته به جایی هم نرسید!
وقتی دارنده مدال طالی بازیهای آسیایی یا المپیک خودش
را با یک فوتبالیست مقایسه می کند که دستمزدش با قیمت
دالر و سکه باال می رود اما او هنوز منتظر پاداش مدال سه
سال پیش خود است انگیزهای برای ادامه کار ندارد .وقتی
قهرمان بازیهای آسیایی تالش وزارت را برای پرداخت دالرها
به برانکو ،ویلموتس و استراماچونی می بیند حق دارد معترض
باشد .اگر پول و بودجه نیست پس چگونه بسیاری از مدیران
فوتبالی برای آوردن خارجی های سرو دست می شکنند؟
مسئوالن وزارت چگونه با چمدان پول راهی امارات می شوند تا
پاداش تیم ملی فوتبال را برای یک برد؛ فقط یک برد پرداخت
کنند و به ایران برگردند؟!
قطعا این موضوع و رفتارهای متناقض مسئوالن روی عملکرد
ورزشکاران ایران در المپیک هم تاثیر گذار خواهد بود؛ وقتی
آن ها متوجه می شوند که قرار نیست پول مربی ،اردوها و
تمام هزینه هایی که از جیب خودش انجام می دهد بازگردد
دیگر تالشی نخواهند کرد و ادامه این روند به حسرت مدال
آوری ایران در بازی های مهم ختم می شود و در آن زمان دیگر
کاری از دست مسئوالن بر نمیآید!

تااسیس شرکت سهامی خاص فرداد خدمات هخامنش درتاریخ 1399/05/06
به شماره ثبت  10234به شناسه ملی  14009320150ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :خدماتی از قبیل :امور حمل و نقل (شامل ادراه امورنقلیه و رانندگی درون
شهری )  -تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری
به غیر از امور رایانه  -خدمات فنی خودرو و موارد مشابه -امور آشپزخانه و
رستوران شامل طبخ و توزیع غذا  ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه  -خدمات
عمومی شامل نامه رسانی ،تنظیفات و پیشخدمتی و امور آبدارخانه و  - ...خدمات
پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه  -نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات
باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه  -امورچاپ و تکثیر شامل صحافی
وحرفچینی و غلط گیری و خطاطی و چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری
چاپ و موارد مشابه  -امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری
ازتاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه  -خدمات تامین نیروی انسانی
ادارات دولتی و نهادهای خصوصی -شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی
وخصوصی  -صادرات و ورادات کلیه کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله بازاررضا ،
کوچه ((آرایشگاه فجر))  ،خیابان طالقانی  ،پالک  ، 0پاساژ بازار رضا  ،طبقه دوم
کدپستی  7591776383سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ
 350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  503مورخ 1399/04/21
نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد  3005پرداخت گردیده
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آمنه
دانشوری به شماره ملی  4220023461و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2
سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی رمضانی اردکانی
به شماره ملی  4220217134و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای مهدی آرمان به شماره ملی 4230356201
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و
اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم ماه
شرف افتاده به شماره ملی  4230818750به سمت بازرس اصلی به مدت یک
سال مالی خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی  4231712360به سمت بازرس
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار 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 کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029291

اگهی تصمیمات شرکت ابنیه و راه و ساختمان و تاسیسات تراز یاب دنا
سهامی خاص به شماره ثبت  2193و شناسه ملی  10861776840به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/28تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از  4نفر به  3نفر کاهش یافت و ماده
 31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029286

وکیل سرمربی پیشین پرسپولیس میگوید این
باشگاه برای بسته شدن پرونده برانکو باید حدود
 ١١٠هزار یورو دیگر بپردازد.
به گزارش ایسنا ،باشگاه پرسپولیس پیش از
استعفای مهدی رسولپناه مقدمات واریز ٨۵
هزار یورو دیگر را به حساب برانکو فراهم کرد و
حاال دارو بوشیچ ،وکیل برانکو ایوانکوویچ واریز این
مبلغ به حساب موکلش را تایید کرد .در همین
رابطه دارو بوشیچ در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
 ٨۵هزار یورو دیگر روز شنبه به حساب برانکو
واریز شد و حاال فقط  ١٠درصد یعنی حدود
 ١١٠هزار یورو دیگر باید پرداخت شود تا پرونده
به طور کامل بسته شود .پیش از این باشگاه
پرسپولیس در چند مرحله مبالغ  ٣٣٠هزار یورو،
 ٢۵٠هزار یورو و  ۴١٠هزار یورو واریز کرده بود و
با توجه به پرداخت  ٨۵هزار یورو فعلی و ادعای
وکیل برانکو مبنی بر پرداخت  ١١٠هزار یورو دیگر،
به نظر میرسد سود  ۵درصد ساالنه به طلب
برانکو اضافه شده باشد .باشگاه پرسپولیس بعد
از پرداخت این  ١١٠هزار یورو ،باید حدود  ٨٠هزار
فرانک هم بابت جریمه کمیته انضباطی فیفا،
به حساب فدراسیون جهانی فوتبال واریز کند تا
پنجره نقلوانتقاالتی این باشگاه باز شود.

کنارهگیری پوگبا از تیم ملی فرانسه
در واکنش به هتاکی مکرون
هافبک تیم ملی فرانسه در واکنش به اظهارات
توهینآمیز رئیس جمهوری این کشور ،از تیم ملی
خداحافظی کرد.
به گزارش ایرنا ،امانوئل مکرون رئیس جمهوری
فرانسه هفته گذشته پس از واقعه کشته شدن
یک معلم فرانسوی ،اظهارات توهینآمیزی درباره
دین اسالم به کار برد که واکنشهای زیادی
میان مسلمانان برانگیخت .روزنامه سان انگلیس
گزارش داده است که پل پوگبا در واکنش به این
هتاکی از تیم ملی کنارهگیری کرد .البته هنوز نه
خود پوگبا و نه فدراسیون فوتبال فرانسه به صورت
رسمی درباره این مسئله اظهار نظر نکردهاند .این
بازیکن  ۲۷ساله تاکنون  ۷۲بار برای تیم ملی
فرانسه بازی کرده و  ۱۰گل هم به ثمر رسانده
است .قهرمانی در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه،
بزرگترین افتخار پوگبا با تیم ملی فرانسه است.

تاسیس شرکت سهامی خاص شکیل خدمات اهورا درتاریخ  1399/05/07به شماره
ثبت  10241به شناسه ملی  14009323607ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خدماتی
از قبیل :امور حمل و نقل (شامل ادراه امورنقلیه و رانندگی درون شهری )  -تعمیر
و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه -
خدمات فنی خودرو و موارد مشابه -امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا
 ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه  -خدمات عمومی شامل نامه رسانی ،تنظیفات
و پیشخدمتی و امور آبدارخانه و  - ...خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه -
نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد
مشابه  -امورچاپ و تکثیر شامل صحافی وحرفچینی و غلط گیری و خطاطی و چاپ
و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه  -امور تاسیساتی شامل تعمیر و
نگهداری و بهره برداری ازتاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه  -خدمات تامین
نیروی انسانی ادارات دولتی و نهادهای خصوصی -شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات
دولتی وخصوصی  -صادرات و ورادات کلیه کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله دولت اباد  ،میدان
حمل و نقل  ،بلوار شهیدان تقویان  ،پالک  ، 18طبقه همکف کدپستی 7591683677
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم
 10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره  423مورخ  1399/04/15نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید
چمران یاسوج با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می
باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرشید عبداله چالکی به شماره ملی  0872459284و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
 2سال آقای روح اله رمضانی اردکانی به شماره ملی  4232046739و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم سحر بشناس
به شماره ملی  6880019099و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سحر بشناس (نائب رئیس هیئت
مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان خانم صدیقه سیفی به شماره ملی  4220332499به سمت بازرس علی البدل
به مدت یک سال مالی خانم مرضیه سیفی به شماره ملی  4232047387به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار 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 کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029293

