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قهرمان فوتسال زنان آسیا همچنان از نداشتن سرمربی رنج میبرد

شرایط صعود پرسپولیس بررسی شد

حال ناخوش فوتسال زنان ایران

حداقل یک برد!

پرسپولیس اگر مقابل پاختاکور شکست
بخورد که قطعا به مرحله بعدی صعود نخواهد
کرد .در صورتی تساوی دو تیم هم احتماال هر
دو تیم شانس صعود به مرحله بعدی را از
دست خواهند داد .البته این اتفاق بستگی به
نتیجه دیگر مسابقه دارد.
به گزارش وبسایت نود ،شانس صعود
پرسپولیس بعد از شکست مقابل االهلی،
لزاده
کمرنگ شد .هر چند که گل شجاع خلی 
امیدهای این تیم را زنده نگهداشت و شاگردان
برانکو همچنان میتوانند با پیروزی در
بازیهای پیشرو راهی مرحله بعدی شوند.
در پایان هفته چهارم ولی پرسپولیس با یک
برد ،یک مساوی و دو شکست در قعر جدول
گروهش قرار دارد.
پرسپولیس دوشنبه هفته آینده و
30اردیبهشت ماه دو بازی سرنوشتساز مرحله
گروهی را در پیش دارد .این تیم ابتدا مهمان
پاختاکور است .مسابقهای که شاید سرنوشت
تیمهای صعودکننده را مشخص کند .پس
از آن هم در ورزشگاه آزادی میزبان ژاوی و
همتیمیهای او در تیم السد است.
 16اردیبهشت
پاختاکور  -پرسپولیس
السد  -االهلی
 30اردیبهشت
پرسپولیس  -السد
االهلی  -پاختاکور
پرسپولیس با برد مقابل پاختاکور میتواند
امیدهای صعود را زنده نگهدارد .به خصوص
اینکه در بازی پایانی ،میزبان السدی است که
احتماال تا آن زمان صعودش را قطعی کرده
است.

جهانورزش

گرچه همه تالش می کنند تا نشان دهند همه چیز مرتب
است و تمرینات تیم ملی فوتسال زنان به طور منظم در حال
برگزاری است ،اما وضعیت موجود و حواشی های آن حکایت
دیگری را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا ،غیبت شش تا هفت بازیکن ملی پوش در
تمرینات ،پرداخت نشدن پاداش قهرمانی آسیا ،حذف سلیقهای
برخی ملی پوشان و ...همه و همه حکایت از عادی نبودن این
شرایط دارد.
هرچند در یک دهه گذشته بیشتر تیم های ورزشی زنان در
رشته های مختلف بویژه رشته های توپی از مدیران فنی مرد
به دلیل تجارب باالی آنان از میادین ورزشی داخلی و خارجی
بهره می برده اند ،اما شاید کمتر دفعهای این مردان فنی در
نشستها و میزگردهای خبری حاضر شده یا حتی فراتر از
کادرفنی زن از جمله سرمربی و مربیان سخن گفته اند.
نشست خبری روز سه شنبه هفته گذشته کادر فنی تیم
ملی فوتسال زنان رنگ و بوی دیگری داشت« .علی رعدی» که
سمت مدیریت فنی تیم ملی فوتسال زنان را دارد ،در جایگاه
پاسخگویی بسیار قدرتمند ظاهر شد و «زیور بابایی» یکی از
مربیان این تیم در تمام مدت سکوت کرده بود تا اینکه به
خواست رعدی به  2سوال پایانی خبرنگاران پاسخ داد.
بیشتر کارشناسان و صاحبنظران ورزشی بر این باورند که
برای حضور در میادین جهانی و داشتن یک رقابت منصفانه،
میتوان با رعایت شئونات ایرانی – اسالمی؛ از مردان در کسوت
مدیر فنی و آنالیزور بهره برد تا شانس تیم برای موفقیت در
میادین بین المللی افزایش یابد اما این حضور نباید طوری باشد
که مدیریت مربیان زن را در تیم ها در حد یک کمک یا دستیار
کاهش دهد و هویت تیم را به عنوان تیم زنان زیر سوال برد.
پس از انقالب تالش های زیادی از سوی مدیران ورزشی زن
کشور بسیاری زنان دیگر صورت گرفت تا زنان در بخشهای
مختلف مدیریتی ،داوری و مربیگری به سطح خوبی از توانمندی
دست یابند یا به گونه ای بیشتر کارهای ورزشی و مسئولیت ها
در این بخش بدست خود آنان انجام شود.
رعدی در نشست خبری تیم فوتسال زنان گفت :چهار ملیپوش
بدون اینکه اطالعی بدهند در اردو حاضر نشدند ،ضمن اینکه
«شهناز یاری» هم که باید به عنوان مربی به کادر فنی ملحق می
شد ،اعالم کرد که حاضر به همکاری نیست و غیبت چهار بازیکن
در کنار تصمیم این مربی بحث برانگیز و غیرعادی بود.
رعدی ادامه داد :وقتی جویای غیبت این افراد شدیم ،برخی
گفتند غایبین بهخاطر خستگی از رقابت های لیگ در اردو
حاضر نشده اند و صحبت های ضد و نقیض دیگری شنیده
شد .در نهایت هم برخی دیگر غیبت سرمربی تیم نامی نو که
این غایبین از همین تیم بودند را دلیل نیامدن این بازیکنان
بر سر تمرینات عنوان کردند که دیگر نمی شد نسبت به این
مسئله بی تفاوت بود.
نکته ای که به نظر می رسد رعدی فراموش کرد به آن اشاره

اگهی تغییرات شرکت کوه پیر ماهور سهامی خاص به شماره ثبت 1890
و شناسه ملی  10680028286به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/10/11تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سارا جهانگیری به شماره ملی
 4269834218به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فتح اله صفری
دیزکانی به شماره ملی  2293972585به سمت .رئیس هیات مدیره و مریم
میر معصومی به شماره ملی  4261730606به سمت نائب رئیس هیات مدیره
و وحید صفری دیزگانی شماره ملی  4260161172بسمت عضو هئیت مدیره
برای مدت دوسال 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
فتح اله صفری دیزکانی به شماره ملی ( 2293972585رئیس هیئت مدیره
) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431296

تاسیس شرکت سهامی خاص آژند کیان ابریشم درتاریخ 1397/10/15
به شماره ثبت  9350به شناسه ملی  14008056763ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه :راه ساختمان اب برق
تاسیسات وتجهیزات صنعت ومعدن نفت وگاز وکشاورزی ،ارتباطات و
بارعایت قوانین ومقررات جاری کشور) 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 ،بازار  ،خیابان پزشک  ،بلوار شهید مطهری  ،پالک  ، 0پاساژ
هاشمی  ، 1طبقه همکف کدپستی  7591787816سرمایه 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  722مورخ  1397/10/09نزد بانک توسعه تعاون شعبه
شهید چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان
سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رمضانی اردکانی به شماره
ملی 4220052968و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم
صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی 4231879753و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم آذر دسترنج به شماره ملی
4251186885و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق عادی و اداری با
امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت
معتبر است .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم صدیقه
سیفی به شماره ملی  4220332499به سمت بازرس اصلی به مدت یک
سال مالی آقای اشکان سیفی به شماره ملی  4220450254به 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 ()431306

تیم ملی فوتسال زنان ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیا ،این روزها بدون سرمربی روند آماده سازی را طی می کند و حال و روز خوبی ندارد .این تیم بدون سرمربی و تحت نظر مدیر فنی مرد ،خود
را آماده حضور در تورنمنت روسیه می کند.

غیبت  6تا 7
بازیکن ملی پوش
در تمرینات،
پرداخت نشدن
پاداشقهرمانی
آسیا ،حذف
سلیقهایبرخی
ملی پوشان
و ...همه و همه
حکایت از عادی
نبودن شرایط
دارد
کند این بود که عالوه بر چهار بازیکن نامی نو ،فاطمه ارژنگی از
مس کرمان ،فاطمه اعتدادی از مس رفسنجان و فهیمه زارعی از
ملی حفاری اهواز هم در اردوی نخست تیم ملی فوتسال زنان
حاضر نبودند ،اما آنان به اردوی بعدی دعوت شدند و حاشیه و
خط خوردن از فهرست ملی پوشان برای آنها رخ نداد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به تماس سارا
شیربیگی و اعالم بیماری یکی از اعضا خانواده اش اشاره کرد و
گفت :جز شیربیگی بازیکن دیگری با من تماس نگرفت .اما در
ادامه سخنان گفت که فرزانه توسلی در تماس با صوفی زاده
مشکالت خانوادگی اش را مانع از حضور در تمرینات عنوان
کرده و نسترن مقیمی و آرزو صدقیانی زاده هم به زیور بابایی و
آتوسا حجازی مربی و سرپرست تیم خبر داده اند.
سوال این است که چرا فرزانه توسلی ،آرزو صدقیانی زاده و
نسترن مقیمی باید از فهرست اردوی تیم ملی خط بخورند؟
نکته دومی که مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان به آن اشاره
میکند و جای تامل بیشتری دارد ،بحث پشتوانه سازی تیم
ملی فوتسال در سال های اخیر است.
او می گوید پیش تر در فوتسال زنان پشتوانه سازی نداشتهایم
و قرار است بعد از تورنمنت چهارجانبه روسیه با برگزاری یک
انتخابی کار پشتوانه سازی آغاز شود .با این حال نباید از یاد

اگهی تغییرات شرکت راشا کامیار سهامی خاص به شماره ثبت 643

و شناسه ملی  10680010567به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/08/22تغییرات ذیل اتخاذ شد  :کامبیز عباسی فر شماره ملی

 4269453532به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ساسان
حیدری شماره ملی  2451511222بسمت رئیس هیات مدیره و اسماعیل

زندی دره شوری شماره ملی  2380034419به سمت نائب رئیس هیات
مدیره برای مدت دوسال 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 کامبیز عباسی فر شماره ملی  ( 4269453532مدیر عامل
) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431297

اگهی تغییرات شرکت اطمینان درخش رستاک سهامی خاص به شماره
ثبت  9150و شناسه ملی  14007835146به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/13تغییرات ذیل اتخاذ
شد -1 :صمد سمیعی به شماره ملی  4220043675و روح اهلل همتی
نیارکی به شماره ملی  4324596921و محمد رضا صالحی به شماره ملی
 4310220819به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  2-مرتضی علیزاده به شماره ملی  4220222111به سمت
بازرس اصلی و مصطفی علیزاده به شماره ملی  4232004572به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه
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 ()431305

آگهی تغییرات شرکت شمیم بنای صدف سهامی خاص به شماره ثبت  9118و شناسه ملی

 14007810989به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/07تغییرات ذیل

اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج به استان فارس  ،شهرستان
شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،فرهنگ شهر  ،خیابان ش گودرزی  ،خیابان ش ذبیح اله شکوه

 ،پالک  ، 0مجتمع الهیه  ،ورودی  ، Bطبقه دوم  ،واحد  5کد پستی  7184839315انتقال یافت و

ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431286

اگهی تغییرات شرکت فرزان بنای سیمرغ سهامی خاص به شماره ثبت  9119و
شناسه ملی  14007811008به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/11/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی احداث
سردخانه های زیر صفر و باال صفر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده
مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431307

برد که از زمستان سال  94تیم های فوتسال دختران نوجوان
زیر  17و  20سال با هدایت شهناز یاری تشکیل شد و قرار بود
که از نفرات این دو تیم ،یک تیم به المپیک نوجوانان آرژانتین
سفر کند که این اتفاق روی نداد.
رعدی در حالی تالش های گذشته برای پشتوانه سازی
فوتسال زنان را نادیده انگاشته که گویا فراموش کرده  17نفر
از استعدادهای کشف شده در  2سال و نیم اخیر در برنامه
پشتوانه سازی فوتسال زنان در رده های سنی نوجوان و جوان،
در آخرین فصل لیگ برتر فوتسال زنان در قالب تیم های
مختلف لیگ برتر بازی حضور داشته و بازی کردند.
البته برخی از این بازیکنان در تیم فوتبال زیر  19سال زنان
بازی می کنند که این تغییر رشته از فوتسال به فوتبال به دلیل
ضعف مدیریتی فوتبال زنان در اعزام تیم دختران نوجوان
فوتسال به المپیک  2018آرژانتین است.
رقیه صومعه ،نسرین قمی ،فاطمه ایجادی ،الناز عبداللهی،
ژینو رستمی ،زهرا علیزاده ،فهیمه ارزانی ،زینب کرمی ،هانیه
فرهادی ،راضیه پرسه ،نگین شمسی پور ،عسل بابازاده ،زهرا
احمد زاده ،مهدیه محمودی نیا ،سمیرا محمود پور و غزاله
بنی طالبی و تارا جانی نژاد بازیکنانی هستند که پس از طرح
استعدادیابی در سال  94از مجموع  160نفر دعوت شده به

اگهی تغییرات شرکت فرداد کیان میعاد سهامی خاص به شماره
ثبت  9123و شناسه ملی  14007814296به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/29تغییرات ذیل
اتخاذ شد  :در نتیجه مرکز اصلی شرکت از شهرستان بویراحمد
به استان کهگیلویه و بویراحمد  -شهرستان بویراحمد-بخش
مرکزی-شهر یاسوج -محله شاهد-اخر خیابان  20متری-
شاهد (13شهید رحیم غالمیان)-پالک 27-طبقه همکف -کد
پستی  7591718465انتقال یافت 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
()431298
آگهی تغییرات شرکت اهورا نگین گچساران با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  3864و شناسه ملی  14005653646ه
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/27
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :فرشته هوشمندپور به شماره ملی
 4240297753با دریافت 759.000.000ریال ا ز صندوق شرکت
سهم الشرکه خود را به میزان  50.000ریال کاهش دادو مهدی
قادر به شماره ملی  4251018524با دریافت  2.240.000.000ریال ز
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 950000ریال کاهش
داد .سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ یک میلیون
ریال کاهش و ماده مربوط در اساسنامه به نحو مذکور اصالح می
گردد لیست شرکا قبل از کاهش سرمایه  -فرشته هوشمندپور
دارای 759/050/000ریال سهم الشرکه  -مهدی قادر دارای
2/240/950/000ریال سهم الشرکه لیست شرکا بعد از کاهش
سرمایه  -فرشته هوشمندپور دارای 50000ریال سهم الشرکه -
مهدی قادر دارای 950000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431301

آگهی تغییرات شرکت رهگشای دهدشت سهامی خاص به شماره ثبت  66و شناسه ملی

 10680001179به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/12تغییرات ذیل

اتخاذ شد  :در نتیجه مرکز شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد شهردهدشت به محل جدید
شرکت در استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،عباس آباد-اندیشه ،

خیابان کوه نور  ،کوچه دوم  ،پالک  ، 19طبقه دوم  ،واحد  5-طبقه دوم کدپستی 1587646616 :
تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()431303

اردوهای انتخابی تیم های نوجوانان وجوانان ،انتخاب شده و
حاال در تیم های لیگ برتر نامی نو ،صنعت پویندگان ،شهرداری
رشت ،مس رفسنجان ،استقالل ،فوتبال سیرجان و فوتبال زیر
 19سال فعالیت می کنند.
لیگ امسال به گفته بسیاری ،زیباترین لیگ سال های اخیر
بوده و یکی از دالیل آن توزیع مناسب ملی پوشان رده های
مختلف در میان تیم ها و نزدیکی سطح فنی آنان بوده است.
مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان ایران در جای دیگری از
درخواست تیم ملی کویت برای انجام دیدارهای دوستانه
صحبت کرد.
این درحالی است که «شهرزاد مظفر» سرمربی سابق تیم ملی
ایران ،هدایت کویتی ها را به عهده دارد .باید پرسید آیا تیم
کویت که در بازی های اخیرش چند باخت پر گل از جمله 6
بر صفر برابر بحرین داشته می تواند حریف ارزشمندی برای
فوتسال ایران باشد؟
به نظر می رسد مهم ترین اقدامی که فدراسیون فوتبال باید
انجام دهد ،ابتدا انتخاب یک سرمربی شایسته داخلی یا خارجی
زن برای تیم ملی فوتسال است؛ هرچند که برای دفاع از عنوان
قهرمانی آسیا حتما می توان از وجود مربیان مرد به عنوان
مشاور و آنالیزور در کنار کادرفنی بهره برد.

اگهی تغییرات شرکت راشا کامیار سهامی خاص به شماره ثبت  643و

شناسه ملی  10680010567به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده مورخ 1397/08/22تغییرات ذیل اتخاذ شد 1- :اسماعیل

زندی دره شوری شماره ملی  2380034419و کامبیز عباسی فر شماره

ملی  4269453532و ساسان حیدری شماره ملی  2451511222به

سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند2- .
کیامرز ترک زاده قشقائی شماره ملی  4268788271به سمت بازرس

اصلی و فردوس شریفی شماره ملی  229463553به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 3-.روزنامه کثیراالنتشار
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 ()431299

آگهی تغییرات شرکت مبتکران صافی یاسوج سهامی خاص به شماره
ثبت  2354و شناسه ملی  10861749834به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/11/15تغییرات ذیل اتخاذ شد  :شاهین نجار
خورسند لنگرودی به شماره ملی  2649180439به سمت مدیر عامل و
عضو هیات مدیره و مهدی صداقت به شماره ملی  2301144631به سمت
رئیس هیات مدیره و ندا دست بالرکی به شماره ملی  2295519268به
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق
امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،
سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء شاهین نجار خورسند لنگرودی
( مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجارییاسوج
()431300

اگهی تغییرات شرکت خدماتی بید سردره بویراحمد سهامی خاص به
شماره ثبت  2067و شناسه ملی  10861690112به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/01تغییرات ذیل
اتخاذ شد  1- :علی بختیاری قوام آباد سفلی به شماره ملی 4230209721
و روح اهلل بختیاری قوام آباد سفلی به شماره ملی  4220071954و حمزه
پاساد به شماره ملی  4230123922به سمت اعضای اصلی هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-فریبا فرجی شرف آباد سفلی
به شماره ملی  4230577699به سمت بازرس اصلی و پروانه فتاح
به شماره ملی  4230053150به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه 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
()431304

