» گوناگون

عذرخواهي ازهواداران
اميد ابراهيمي هافبک سابق استقالل با صدور پيامي ازهواداران
اين تيم به خاطر جدايياش عذر خواهي کرد و گفت :اين کامال
يک تصميم شخصي بود که گرفتم.

برانکو با پرسپوليس نميآيد

»

مدير تيم ملي فوتبال اميد گفت :هدفگذاري اين تيم براي المپيک  ۲۰۲۰توکيو است اما با تمام
قوا در بازيهاي آسيايي ظاهر خواهيم شد.حميد استيلي درباره اتمام اردوي تيم ملي اميد زودتر
از موعد مقرر به خاطر همکاري نکردن چند باشگاه از جمله نساجي اظهارکرد :اکثرتيمها به ما
کمک ميکنند و با تيم ملي اميد تعامل دارند .با اين که امسال هيئت رئيسه مصوبهاي درباره لزوم
همکاري کردن باشگاهها با تيم ملي اميد تدوين کرده و بر اساس آن باشگاهها بايد بازيکنان مدنظر
را به تيم ملي اميد بدهند ،ما به دنبال همکاري و تعامل هستيم .ما نميخواهيم هيچ باشگاهي به
خاطر تيم ملي اميد متضرر شود و به دنبال ايجاد همکاري وهمدلي ميان تيم ملي اميد با باشگاهها،
مديران و مربيان هستيم.وي با اشاره به جايگاه اين تيم افزود :همين طور که تيم ملي بزرگساالن
مهم است ،تيم ملي اميد هم اهميت زيادي دارد .مخصوصا االن که براي المپيک سرمايهگذاري
ميکنيم .ما بازيکنان زير  ۲۱سال را به بازيهاي آسيايي ميبريم که براي المپيک بازي کنند و

رضايي:

ستاره استقالل در ترکيه

هدف کسب مدال المپيک

درحالي که مسئوالن باشگاه استقالل به طور جدي دنبال حفظ
کاپيتان سرور جپاروف نيستند ،امير قلعهنويي به مسئوالن سپاهان
تاکيد کرده اين بازيکن را جذب کنند.

بخش ورزشي:سرمربي تيم ملي واليبال نشسته گفت:
کسب سهميه پارالمپيک  ۲۰۲۰توکيوباعث ميشود
با خيالي آسوده به ساختار تيمهاي ملي جوانان و
بزرگساالن بپردازيم .هادي رضايي درخصوص نحوه
برگزاري رقابتهاي واليبال نشسته قهرماني جهان
گفت 16 :تيم در بخش مردان و 16تيم در بخش زنان،
بر مبناي رنکينگ تيم ها انتخاب شدند و از هر قاره
چهار تيم شرکت کردند ،البته قاره آفريقا درمقايسه با

کي روش در ايران مي ماند
عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال گفت :توافقات الزم ميان
کي روش و فدراسيون فوتبال براي ادامه همکاري صورت گرفته
و جدايي اين مربي پرتغالي ازتيم ملي ايران صحت ندارد.طالقاني
افزود :با وجود تمام تلخي هايي که کي روش دارد تاج توانسته
بدون حاشيه اين مربي را در تيم ملي نگه دارد.

ربي عخواه:

عجله اي براي بازي ندارم
هافبک دفاعي پرسپوليس گفت :هيچ اصراروعجله اي براي بازگشت
ندارم وميخواهم کامال آماده شوم .ربيع خواه افزود :وقتي مصدوم شدم
به خودم دلداري دادم .روزهاي اول خيلي سخت بود ولي همراهي
همبازيانم و قوت قلب هواداران باعث شد خودم را سريع آماده کنم
و با اميد وانرژي زيادي کارم را شروع کردم تا برگردم.

خداحافظي جباري ازفوتبال
بازيکن فصل گذشته استقالل ازدنياي فوتبال خداحافظي کرد.
جباري گفت :دليل خداحافظي من اين بود که ديگر شرايط بازي
کردن دراستقالل وجود نداشت وبه همين دليل من انگيزهاي
براي ادام ه فوتبال نداشتم.

مربي تيم ملي فوتبال گفت :با نمايشي که تيم ملي
در جام جهاني ارائه کرد بايد احترام بيشتري براي
آن قائل شد .آقاجانيان با ابرازتشکر و قدرداني از
مقام معظم رهبري اظهار کرد :جا دارد به عنوان
عضوي از تيم ملي از ايشان تشکر خاص داشته
باشم که با پيامهاي محبتآميزشان انرژي مثبت
بيشتري را به اعضاي تيم ملي دادند و در آينده هم
مطمئنا اعضاي تيم با روحيه و توان مضاعفي براي
سربلندي پرچم ايران خواهند جنگيد.وي گفت:
بخش اعظم هواداران فوتبال ايران از عملکرد تيم
ملي درروسيه رضايت دارند واين مهر تاييدي
بر عملکرد تيم ملي در جام جهاني است .درباره
نقش کيروش در اين عملکرد هم نيازي به
توضيح نيست چرا که هيچ کس نميتواند منکر
نقش اصلي ايشان دراين عملکرد باشد .آقاجانيان
افزود:تمام حرف کيروش دراين مدت اين بود
که بازيکنان را به آخرين حد آمادگي جسماني
و ذهني برسانيم .به طور مثال قبل از جام جهاني
برخي روي بيرانوند حساب باز نميکردند اما در
جام جهاني درخشيد .بقيه بازيکنان نيز چنين

ي ايران براي  ۱۰سال تامين است
فوتبال مل 

شرايطي داشتند .رضاييان ،طارمي ،پورعلي گنجي
و در مجموع همه بازيکنان با تمرينات سخت
به باالترين سطح رسيدند و کادر فني و درراس
آن کيروش تمام وقت براي بازيکنان زحمت
کشيدند .آقاجانيان ادامه داد :باور به توانايي تيم
براي رسيدن به روياي صعود چيزي بود که ابتدا
کيروش به ما تزريق کردند و توانستيم اين
باوررا به بازيکنان انتقال دهيم .کارهاي خيلي
خ ت97/1/14-3

بدينوسيله در اجراي ماده  16اساسنامه از كليه سهامداران شركت
تجارتي ،فني ،ساختماني دولتآباد (سهامي خاص) به شماره ثبت
 15632دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فو قالعاده
شركت كه در روز چهارشنبه مورخ  1397/05/24راس ساعت 10
صبح در تهران ،خيابان شريعتي ،ابتداي خيابان بهار شيراز ،پالك
پنج ،طبقه پنجم تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد هيات مديره و صورتهاي
مالي منتهي به 1395/12/29
 -2انتخاب اعضاي هيات مديره
 -3انتخاب بازرس
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -5ساير موارد
تاريخ انتشار97/4/21 :
رئيس هيات مديره شركت دولتآباد
خ ت97/4/21 :
خ ت97/4/21-240

اهداي
خون
اهداي
زندگي

زيادي انجام شد و کساني که درکنار تيم ملي
بودند مانند مسئوالن فدراسيون ديدند که درتيم
ملي چگونه کارها انجام شد و چگونه به جزئيات
پرداختيم و در نهايت بازيکنان توانستند به نحو
احسن آنچه را که کادر فني خواست درزمين
پياده کنند.آقاجانيان افزود :کره ،ژاپن و استراليا
برنامه يک ساله يا کوتاه مدت ندارند و هميشه
بلند مدت به آينده نگاه ميکنند و هيچ چيز

ƢģǴĴǮºƫ

خت 97/4/2-200

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
بهطور فوقالعاده شركت تجارتي ،فني،
ساختماني دولتآباد (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 15632

09113300158

اردوي اميدها تعطيل شد!

کاروان گستردهاي از ورزشکاران ايران درقالب 40
رشته دراين رويداد حضورخواهند يافت و تعداد بانوان
ورزشکار نيز دراين مسابقات افزايش چشمگيري
مييابد .سلطانيفرگفت :المپيک جوانان درآرژانتين
ازديگر مسابقات مهمي است که براي حضوردرآن
برنامهريزيشده وهمچنين درديماه نيزرقابتهاي
فوتبال جام ملتها برگزارخواهد شد که تيم ملي
ايران از شانسهاي اصلي قهرماني است.

آقاجانيان:

665 665 54

زمين  1000متري به همراه
يك مدرسه احداثي دو طبقه
مجموعا  700متر داراي  13اتاق
و يك فضاي  110متري به همراه يك
مغازه  20متري  -قيمت توافقي

وزير ورزش و جوانان گفت :دو تيم فوتبال استقالل و
پرسپوليس به لحاظ برگزاري اردوها ،اسپانسرينگ و
مربيان و بازيکنان خوب تأمينشده و وضعيت خوبي
دارند تا پشتوانههاي خوبي براي فوتبال کشورباشند.
سلطانيفرعنوان کرد :اين دو تيم دربهترين شرايط
قراردارند ودرفصل گذشته قهرمان جام حذفي و
ليگ برتر شدهاند و به جمع هشت تيم برتر ليگ
قهرمانان آسيا صعود کردهاند.وي همچنين با بيان
اينکه اقدامات خوبي از سوي دولت براي ايجاد امکانات
ورزشهاي همگاني و قهرماني در کشور درحال
انجام است ،اظهار کرد :نزديک به چهار هزار پروژه
ورزشي نيمهتمام درکشوروجود دارد که با تالشهاي
متعددي که دردولت صورت گرفته از اين تعداد 600
پروژه تا پايان سال تکميل و به بهرهبرداري خواهند
رسيد.وزير ورزش و جوانان خاطرنشان کرد :درادامه
نيز بازيهاي آسيايي جاکارتا را در پيش داريم که

نميتواند جلوي آنها را بگيرد بنابراين نميشود
مقايسهاي انجام داد .ما براساس داشتههايمان
حرکت کرديم .وي افزود :رقبايمان بدون مشکل
مالي به مصاف حريفان ميرفتند .فدراسيون
فوتبال ايران هم تمام تالشش را کرد تا بهترين
امکانات را دراختيار تيم ملي بگذارد اما اين
واقعيت است که محدوديت بودجهاي وجود
داشت؛ موضوعي که به هيچ وجه ژاپن وکره
جنوبي با آن روبهرونيستند.مربي تيم ملي گفت:
حضور درجام جهاني دستاوردهاي زيادي براي
فوتبال ايران داشت که يکي از اين دستاوردهاي
مهم اين بود که آينده فوتبال ما حداقل براي ۱۰
سال با توجه به بازيکنان جواني که در تيم ملي
بازي کردند ،تامين شد و اين براي آينده فوتبال
ايران بسيار مهم است .اين بازيکنان نشان دادند
با حمايتهاي بيشتر ميتوانند کارهاي بزرگتري
انجام دهند .ضمن اين که شخصيت و نگاه فوتبال
دنيا نسبت به فوتبال ايران تغيير پيدا کرد واکنون
همه رسانههاي بزرگ دنيا با احترام فراواني درباره
فوتبال ايران صحبت ميکنند.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276
اهداي
خون
اهداي
زندگي

آگهي دعوت تشكيل مجمع عمومي
فوقالعاده موسسه خيريه نيكوكاران
رهرو سالمت شهيد مدرس

آگهي دعوت سهامداران موسسه خيريه
نيكوكاران رهرو سالمت شهيد مدرس
ثبت شده به شماره  39774و شناسه
ملي  14006214079جهت تشكيل
مجمع عمومي فوقالعاده
بدينوسيله از كليه اعضاي هيات مديره و هيات امناء موسسه دعوت
ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده در ساعت  2بعدازظهر
مورخ  1397/5/7در آدرس تهران خيابان سعا دتآباد  -باالتر از
ميدان كاج تقاطع يادگار امام بيمارستان شهيد مدرس كد پستي
 1998734383تلفن  22383878تشكيل ميگردد حضور به
هم رسانند.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص:
 -1تعداد و تغييرات بعضي مفاد اساسنامه
 -2تعيين و تعداد نفرات اعضاء هيات مديره
تاريخ انتشار97/4/21 :
هيات مديره موسسه
خ ت97/4/21 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه شركت تعاوني مرزنشينان 1097
حومه سرپل ذهاب نوبت اول مرحله
دوم
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول مرحله دوم شركت
تعاوني فوق راس ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخه  97/5/22در
محل كانون شهيد باهنر به آدرس سرپلذهاب كانون شهيد باهنر
تشكيل ميگردد.
لذا از كليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه
عضويت راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا
وكيل يا نماينده خود را كتبا معرفي نماييد .ضمنا به اطالع ميرساند
كه به موجب ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي تعداد
آراي وكالتي هر عضو حداكثر  3راي و هر شخص غيرعضو تنها
يك راي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ميبايست
به همراه نماينده خود حداكثر تا يك روز قبل از برگزاري مجمع در
محل دفتر تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت برگ
ورود به مجمع را دريافت دارند.
داوطلبان تصدي سمتهاي هيات مديره و بازرسي به موجب ماده
( )2دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها موظفند حداكثر
ظرف يك هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و
تحويل دفتر تعاوني نمايند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرس/بازرسان
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال  1396و نحوه سود ويژه
بودجه سال جاري شركت
 -3ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني
 -4انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
 -5انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -6تعيين خط مشي آينده شركت تعاوني
 -7تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
تاريخ انتشار97/4/21 :
هيات مديره شركت  -نورمراد كرمي
خ ش97/4/21 :

ورزش 11
خبر »

استقالل و پرسپوليس در بهترين شرايط هستند

قاره اروپا سهميه کمتري دارد 16 .تيم منتخب درچهار
گروه چهار تيمي با هم بازي مي کنند ،ازهرگروه دو تيم
صعود مي کنند ،در نهايت  8تيم برتر به مرحله بعد راه
پيدا مي کنند .سپس مرحله ضربدري اين رقابت ها
و بعد فينال مسابقات ،يکم مردادماه برگزارمي شود.وي
افزود :تيم ايران دربخش مردان ،با تيم هاي ژاپن ،روسيه
و آلمان رقابت مي کند و تيم ملي بانوان نيز ،درمرحله
مقدماتي با تيم هاي چين ،ايتاليا و اسلووني همگروه
است .رضايي با اشاره به پيش رو بودن رقابت هاي
پارا آسيايي جاکارتا ،بعد ازمسابقات جهاني گفت :طالي
آسيا را الزم داريم و به لطف خدا اين نشان را بر
گردن مي آويزيم اما جاکارتا هدف اصلي ما نيست ،در
بازي هاي پاراآسيايي ترکيب جوان تري را به ميدان
مي فرستيم  ،درادامه مسير تا توکيو ترکيب شاداب و
جوان و پرتجربه اي بسازيم و با ايجاد فضاي رقابتي به
نفع تيم ملي ايران ،نهايت بهره را ببريم.

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

گيالن  -لوشان

اولويت ،صعود
به المپيک است

سلطان يف ر:

هدف واليبال نشسته ،قهرماني در جهان است

ظاهرا حسيني نيز مانند نورافکن به گونه اي قرارداد بسته که
بتواند با پرداخت  100هزار دالر قراردادش را فسخ کرده و به
تيمي اروپايي ملحق شود .اگرمشکلي پيش نيايد امروز ،مجيد
حسيني رسما به ترابوزان خواهد پيوست.

جپاروف در سپاهان!

استيلي:

پنج شنبه  21تير 1397
 28شوال  12-1439جوالي - 2018سال سي و سوم-شماره 9260

سرمربي تيم پرسپوليس و دستيارانش همراه با اين تيم به تهران
نخواهند آمد .اردوي  12روزه پرسپوليس در کرواسي امروز به
پايان ميرسد و سرخپوشان راهي تهران خواهند شد.

سجاد گنج زاده کاراته کاي سنگين وزن تيم ملي گفت :رسيدن به
مدال دررقابتهاي پيش رو در مسير کسب امتياز ورودي المپيک
اهميت بااليي دارد ،چرا که نگاه ما مدال با ارزش المپيک است.

نسبت به اين تيم آينده نگري کرديم .هدف ما المپيک است و براي همين از بازيکنان زير ۲۱
سال استفاده ميکنيم .اين درحالي است که در بازيهاي آسيايي در يک گروه سخت هستيم اما
بازهم بازيکنان زير  ۲۳سال را به اين رقابتها نميبريم که بعدا نتوانند براي ما بازي کنند.استيلي
با اشاره به حضور بازيکنان لژيونر دراردوي آتي تيم ملي اميد اظهار کرد :ما  ۳۰بازيکن را به تيم
ملي دعوت کرديم که دو بازيکن لژيونرهم در بين آنها حضور دارند .اميد نورافکن از بلژيک و رضا
شکاري از روسيه به ما ملحق ميشوند .بقيه بازيکنان کنارما هستند .استيلي درباره هدف تيم
ملي اميد در بازيهاي آسيايي نيز اظهار کرد :هدف اصلي ما صعود به المپيک است .قراردادمان
با کرانچار هم تا پايان المپيک است .با اين حال در بازيهاي آسيايي با تمام قوا شرکت ميکنيم.
وي گفت :همه بايد دست به دست هم بدهيم و تيم ملي اميد را حمايت کنيم .اين تيم نيازمند
حمايت رسانهها ،مربيان ،مديران ،باشگاهها وهواداران است تا پيشرفت کند.

به دليل همکاري نکردن تعدادي از باشگاه ها با کرانچار سرمربي تيم اميد
کشورمان ،وي اردوي اين تيم را که فقط چند روزي از تشکيل آن مي گذشت،
تعطيل کرد .درحالي تيم اميد ايران خود را براي حضور در بازي هاي
آسيايي و سپس انتخابي المپيک آماده مي کند که شايد همچنان اين
تيم با مشکالت  44ساله گذشته که موفق به صعود به المپيک نشده
دست و پنجه نرم مي کند.فدراسيون فوتبال که پس ازحضور درجام
جهاني درتمامي رده هاي سني براي تکميل کردن موفقيت هاي خود به
دنبال قهرماني دربازي هاي آسيايي و سپس صعود به المپيک است ،باز
هم نتوانست از حق تيم اميد مقابل باشگاه ها دفاع کند.

ابرازخرسندي از آمدن رونالدو
سرمربي تيم يوونتوس از اضافه شدن ستاره پرتغالي کهکشانيها به
فهرست شاگردانش استقبال وابرازخرسندي کرد .آلگري گفت :من فکر
ميکنم که اين خريد بسيارمهم است که سطح همه اعضاي باشگاه
را ارتقا ميدهد .رونالدويک بازيکن حرفهاي بزرگ است و يک نيروي
جديد بسيار مهم براي تيم ما که تا همين حاال هم کارهاي بسيار بزرگي
انجام داده است.وي ادامه داد :من معتقدم که کارباشگاه ورئيس آن براي
آوردن رونالدوبه يوونتوس ،براي اين باشگاه و مهمترازآن براي فوتبال
ايتاليا خارقالعاده بوده است.

انتقاد از ستاره فوتبال برزيل
اسطوره فوتبال اعتراف کرد که نيمارنتوانسته انتظارات اووديگر مردم
برزيل را درجام جهاني برآورده کند .رونالدومهاجم سابق تيم ملي
برزيل گفت :ما ازنيمارانتظارات بيشتري داشتيم چون او ستاره تيم
است .نميدانم که آيا دليل خوب بازي نکردنش عمل جراحي پايش
بوده يا چيزي ديگراما من احساس ميکردم که يک چيزي او را محدود
کرده است .اوهنوز جوان است اما استعداد فراواني دارد ومسئوليت پيش
بردن تيم هم روي شانههاي اواست .با اين حال نيمارهنوز چيزهاي
زيادي بايد ياد بگيرد.

درخواست هواداران انگليس
بيش از 200هزار نفراز مردم انگليس با امضاي طوماري؛ از دولت
اين کشورخواستند ،در صورت پيروزي تيم ملي انگليس درفينال جام
جهاني که طبق برنامه دوشنبه آينده برگزارمي شود؛ اين روزرا تعطيل
رسمي اعالم کند.

دعوت مجمع عمومي عادي شركت
تعاوني مسكن كاركنان ملي سرب و
روي  -نوبت اول

بنا به تصميم هيات مديره شركت ،جلسه مجمع عمومي عادي
شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي سرب و روي در تاريخ
 97/5/1روز دوشنبه ساعت  11الي  12صبح در محل دفتر تعاوني
مسكن واقع در خيابان زينبيه روبروي دبستان وحدت تشكيل
خواهد شد .لذا از كليه اعضاي شركت دعوت ميشود در تاريخ و
ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه
ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا وكالي خود را با توجه
به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع از بين اعضا يا خارج از
اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1تصويب صورتهاي مالي سال 95-96
 -2انتخاب هيات تسويه
تاريخ انتشار97/4/21 :
هيات مديره شركت
خ ش97/4/21 :

دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت
تعاوني مسكن كاركنان ملي سرب و
روي  -نوبت دوم
بنا به تصميم هيات مديره شركت ،جلسه مجمع عمومي فوقالعاده
شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي سرب و روي در تاريخ
 97/5/1روز دوشنبه ساعت  10الي  11صبح در محل دفتر تعاوني
مسكن واقع در خيابان زينبيه روبروي دبستان وحدت تشكيل
خواهد شد .لذا از كليه اعضاي شركت دعوت ميشود در تاريخ
و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه
ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا وكالي خود را با توجه
به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع از بين اعضا يا خارج از
اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1تصميمگيري درخصوص انحالل شركت تعاوني
تاريخ انتشار97/4/21 :
هيات مديره شركت
خ ش97/4/21 :

