گوناگون
آقاي گل در السد قطر ماند
مهاجم تيم فوتبال السد قطر دراين تيم ماندني شد .بونجاح که در
ليگ قهرمانان آسيا موفق شد با تيم السد عنوان آقاي گلي را به
دست بياورد ،مورد توجه چند تيم اروپايي از جمله ليدزيونايتد ،
مارسي و لسترسيتي قرارداشت.

نادري سرخپوش مي شود

»

مديرعامل پيشين باشگاه استقالل گفت :اطالع رسانيهاي اشتباه باعث شده تا برخي تصور کنند
بنده قصد خريد باشگاه را دارم که اين مطلب را تکذيب ميکنم .اوليايي اظهار داشت :برخي
از دوستان نزديک به وزير دروزارت ورزش شيطنت کرده و اينطرف و آنطرف ميگويند بنده با
بزرگان استقالل اختالف دارم که اين موضوع را قويا تکذيب ميکنم .بنده در بين بزرگان تاريخ
باشگاه استقالل نقش نخ تسبيح را دارم وحلقه اتصال همه بزرگان اين باشگاه و مديران سابق
هستم .با همه اين عزيزان هم ارتباط دارم وجلساتي را برگزارميکنم.وي افزود :بنده قصد خريد
استقالل را ندارم .اصال با حقوق بازنشستگي توان چنين کاري را ندارم .اما هر فردي که به عنوان
پيشکسوت ،مربي ،هوادار يا هر فرد ديگري که به اين تيم عالقه دارد مي تواند در قالب يک
تعاوني يا شرکت سهامي عام درمالکيت اين باشگاه سهيم باشد.وي ادامه داد :اداره باشگاههاي
بزرگ به صورت تعاوني در دنيا مسبوق به سابقه است و بسياري از باشگاههاي خارجي به همين

شيوه اداره ميشوند .آنها داراي يک مجمع متشکل ازسهامدارانش هستند که اين مجمع هيئت
مديره را انتخاب ميکند وهيئت مديره هم درکنارتعيين سياستهاي باشگاه ،مديرعامل را جهت
اموراجرايي انتخاب ميکنند .االن هم با تشکيل يک تعاوني اين امکان فراهم مي شود که همه
عالقه مندان استقالل درمالکيت آن و تصميم سازي هاي کالنش دخيل شوند .وي اظهار داشت:
باشگاه داري به شکل دولتي خالف قانون است و با اين وضعيت اقتصادي هم باشگاه داري به
صورت خصوصي ،عقالني نيست .لذا بهترين و منطقي ترين شيوه باشگاه داري به صورت تعاوني
يا تشکيل شرکت سهامي است که چيزي مابين دولتي و خصوصي است.اوليايي گفت :برخيها
هم ميخواهند اقدام ما را با اقدام علي پروين در پرسپوليس مقايسه کنند که صراحتا اعالم
مي دارم به طورکلي شيوه ما با شيوه شرکت پرسپوليس تفاوت دارد  .چرا که آنها يک شرکت
تجاري هستند اما ما مي خواهيم شرکت سهامي عام ايجاد کنيم.

کلوپ:

محمد بنا:

هدف اصلي ،حضورآبرومند در المپيک است

از قرارمعلوم مصدوميت سردار آزمون جدي نيست و اين بازيکن
حتي مي تواند درآخرين ديدار دوستانه شاگردان کي روش قبل
از جام ملت ها مقابل قطر نيز به ميدان برود تا خيال کي روش را
بابت وضعيت خود راحت کند.

مربي کوبايي در راه تهران
رئيس فدراسيون مشتزني گفت :سالگادو مربي کوبايي به زودي
براي هدايت تيم هاي پايه مشتزني کشورمان به ايران مي آيد.
ثوري افزود :با اين مربي نام آشنا به توافق رسيده ايم و او براي
هدايت تيم هاي پايه مشتزني وارد ايران خواهد شد تا کار خود
را آغاز کند.

پورموسوي مربي جوانان شد
با اعالم شکوري ،سرپرست دبيرکلي فدراسيون فوتبال ،اکبرپورموسوي
به عنوان سرمربي جديد تيم فوتبال جوانان ايران انتخاب شد و
به زودي تمرينات اين تيم را زيرنظر خواهد گرفت.

تبريک برانکو به مودريچ
برانکو سرمربي تيم پرسپوليس ،که اين روزها در تعطيالت نيم
فصل نخست ليگ برتر به کرواسي سفر کرده با مودريچ ديدارو
انتخابش به عنوان بهترين ورزشکارسال  2018را تبريک گفت.

مسي:

دمبله بهترين جهان مي شود
ابرستاره بارسلونا ازهمتيمي جوان وفرانسوي خود به عنوان پديده
يادکرد.مسي گفت:درزمين دمبله يک پديده است.او شرايط استثنايي
دارد.او همه شرايط رسيدن به اوج موفقيت را دارد.او بيترديد يکي
از بهترينهاي جهان ميتواند باشد.

نفت به دنبال جذب منشا
سرمربي پرتغالي تيم نفت آبادان درصدد تقويت تيمش درخط
حمله است .برهمين اساس منشا ،مهاجم پرسپوليس در ليست
خريد سرجيو قراردارد ،باشگاه نفت هم در مذاکره با باشگاه
پرسپوليس خواهان جذب منشا شده است.

سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي گفت:اميدواريم بتوانيم
بازي هاي المپيک  ۲۰۲۰توکيو را با آبرو تمام کنيم،
مي توانيم براي چهار سال آينده از نيروي جوان در بدنه
کادر فني استفاده کنيم و ميدان را براي جوانان خالي
کنيم چرا که بعيد است من ديگر توان و نيروي الزم
را براي  ۴سال ديگرداشته باشم .محمد بنا درحاشيه
رقابتهاي انتخابي تيم ملي گفت :بسياري از نفرات
خوب ما در مرحله نخست انتخابي تيم ملي حضور

سرمربي تيم فوتبال ليورپول به شاگردانش هشدار داد
در بازي امشب بايد مراقب ضدحمالت آرسنال باشند.
يورگن کلوپ که تيم تحتهدايتش دررقابتهاي فصل
جاري ليگ برترانگليس صدرنشين و تنها تيم بدون
شکست اين مسابقات است ،درآستانه ديدار حساس
خانگي شاگردانش مقابل آرسنال درهفته بيستم
ليگ برترگفت :آرسنال درمقطع کنوني شرايط خوبي
دارد .آنها تيمي شگفتانگيزوسرمربي فوقالعادهاي
دارند ،بنابراين شکست آنها واقعاً دشواراست.وي
ادامه داد :تقابل با آرسنال ،بازي کام ً
ال متفاوتي
است .اگربه مانند بازي نيوکاسل اجازه ضدحمله
به آرسناليها بدهيم ،من فکرنميکنم که شانسي
براي پيروزي دراين بازي داشته باشيم ،چون آنها
در ضدحمالت واقعاً قدرتمند هستند ،ازاين رو
بايد دربسياري موارد پيشرفت کنيم .سرمربي تيم
ليورپول گفت :درسوي ديگر اما ما تا کنون 51

کيروش نگران جاسوسها!

امتياز کسب کردهايم که اين باورنکردني است .ما
نيمفصل اول را بدون شکست به پايان برديم که
اين حس واقعاً خوبي را به ما ميدهد.تيم فوتبال
ليورپول که از فصل  1992-93تا به امروز موفق
به کسب عنوان قهرماني درليگ برترانگليس نشده،
پس از بازي با آرسنال در روزپنج شنبه  13دي
بايد دربازي حساس ديگري در ورزشگاه اتحاد به
مصاف تيم فوتبال منچسترسيتي برود.

ک يروش:

ملي پوشان سرشار از اميد و اعتماد به نفس هستند

سرمربي تيم ملي فوتبال گفت :کساني که از ليست اصلي
خط خورده اند کنارما هستند وجدا ازما نخواهند بود.
کيروش در خصوص شرايط تيم ملي گفت :دردرجه
اول مي خواهم تشکر کنم به خاطر پيام هاي تبريکي
که به مناسبت سال نو ميالدي دريافت کردم وبه همين
خاطر ازتمام مردم ايران تشکرمي کنم که مرا مورد
لطف قراردادند.وي افزود :ازامروزرسما ماجراجويي خود
را آغاز کرده ايم و با جديت تالش مي کنيم و آماده
مسابقات جام ملت هاي آسيا مي شويم.وي گفت :در
ابتدا مي خواهم مراتب تحسين و تبريک خود را از
تمام بازيکنان تيم ملي اعالم کنم ،خصوصا آنهايي که
در کنارما بودند .بعضي اوقات مربي بودن به هيچ عنوان
کارراحتي نيست و آدم آرزو مي کند کاش آن روز
نمي رسيد چون مجبورمي شويد تصميماتي بگيريد
که سخت است ،اما مطمئنا آن تعداد بازيکنان هم به
خودشان افتخارمي کنند و ما به هيچ عنوان ازهم جدا
نيستيم و درکنارهم خواهيم بود.کي روش تصريح کرد:
متاسفانه شکي نداريم که موج مصدوميت هايي که ما
با آن مواجه بوديم من را مجبور کرد برخي نظراتم را
تغيير و خودم را با شرايط موجود تطبيق بدهم .البته

اطمينان کامل دارم تصميماتي که گرفته ام به طور
کامل درست است ،نه تنها براي بازيکناني که در تيم
ملي حضور دارند بلکه براي بازيکناني که جايگزين
نفرات مصدوم هستند تاثير زيادي در عملکردشان
خواهد داشت.سرمربي تيم ملي تأکيد کرد :هنوز با
مصدوميت ها مواجه هستيم (اشاره به جهانبخش).
او دريک هفته آتي جداگانه تمرين خواهد کرد و بعد
از ديدار برابر قطر به ديگر بازيکنان ملحق خواهد
خ ت97/1/14-3
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مجري مستقيم

تور  +بليط تك  +هتل تك  +ويزا

استانبول -آالنيا -سواحل مديترانه  -تور اروپا
گرجستان  -مالزي  -سنگاپور  -امارات
ارمنستان  -جنوب شرق آسيا  -پوكت  -آنكارا
ويزا شنگن  -ويزا كانادا

تور لحظه آخر
زم

يني

 هوايي

(فروش تورهاي نوروزي آغاز شد)   مرداسگشت 88773310

مدرك تحصيلي اينجانب عباس جبري فرزند عبدالعلي به شماره
شناسنامه  140صادره از خمينيشهر در مقطع كارشناسي رشته
معماري صادره از واحد دانشگاهي نجفآباد با شماره 39450
مورخ 91/10/18مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجفآباد ارسال نمايد.

آگهي تغييرات موسسه صندوق قرض الحسنه قائم کوي کارگران
موسسه غير تجاري به شماره ثبت  1005و شناسه ملي 10380111426
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/14
ونامه شماره  1058مورخ  1397/08/01سازمان اقتصادي اسالمي
ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد - :سرمايه صندوق از مبلغ 40000000
به مبلغ  500000000ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح مذکور اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد
()331081

آگهي تغييرات شرکت اعتبار کارکنان شرکت آب و فاضالب
مشهد شرکت تعاوني به شماره ثبت  11399و شناسه ملي
 10380271040به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1397/05/02ونامه شماره137224مورخ 97/7/11اداره تعاون
کار و رفاه اجتماعي مشهد تصميمات ذيل اتخاذ شد 1-:جواد رفيع
نژاد 0931384524به سمت رئيس هيات مديره -2محمدجواد
طلوع حيدريان مشهدي دو 0940479771به سمت نايب رئيس
-3جعفر شيرزاد 0630139342منشي هيات مديره4-مسعود
انصافي تبريزي 0779502825به سمت عضو هيات مديره انتخاب
شدند  -آقاي کامبيز نوروزي0942312902به سمت مدير عامل
شرکت براي مدت  3سال انتخاب گرديد  -کليه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و
عقوداسالمي با امضاء ثابت کامبيز نوروزي مدير عامل و متغير آقاي
جواد رفيع نژاد رئيس هيات مديره يا محمدجواد طلوع حيدريان
مشهدي دو به سمت نايب رئيس همراه با مهر شرکت معتبر مي
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()331082
آگهي تغييرات شرکت کارگران هتل هما مشهد دو شرکت تعاوني به شماره
ثبت  12189و شناسه ملي  10380278810به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي ساليانه مورخ  1395/03/20و نامه شماره  92158مورخ
 95/5/23اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي تصميمات ذيل اتخاذ شد
- :صورتهاي مالي سالهاي1391تا 1394بتصويب رسيد- .آقاي علي نسيم
با کد ملي  0932156932به سمت بازرس اصلي وآقاي محمدرضاسهيلي
با کدملي  0941815315به سمت بازرس علي البدل براي سال مالي 1395
انتخاب گرديدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()331083

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران نگران درز هرگونه اخباري ازاردوي تيم
ملي درقطر است.شاگردان کي روش در حالي آخرين نکات تاکتيکي
را در دوحه پيگيري مي کنند که سرمربي تيم ملي توجه ويژه اي به
مخفي نگه داشتن تمرينات تاکتيکي خود دارد.تمرينات ملي پوشان
عالوه براينکه در محوطه اي که با پارچه هاي مشکي پوشيده شده است
برگزار مي شود نظارت ويژه مسئوالن فدراسيون را نيز به همراه دارد.
اين افراد درطول اين مدت به طورمستمر سرتاسر محوطه را گشت
مي زنند تا مبادا شخصي غيرازعوامل تيم ملي نظاره گرتمرينات باشند.
با اين حال کي روش همچنان نگران جاسوسي از تمرينات تيم ملي
است تا مبادا رقيبان ايران در جام ملت هاي آسيا بتوانند تاکتيک هاي
اين تيم را برداشته و از آن استفاده کنند .ازاين رو قرار است منطقه
حفاظتي تمرينات تيم ملي بيشتر از روزهاي قبل مورد بازرسي قرار
بگيرد تا دغدغه هاي کي روش براي افشا نشدن برنامه هاي آماده سازي
اش در اطراف اردوي تيمش به حداقل برسد.

خبر

اتحاد ملي در اردوي ايران

اولين بازي فاصله داريم .بنابراين نتيجه ميگيريم زمان
بيشتري براي آمادهسازي در اختيار نداريم؛ ازاين چند
روز باقيمانده ،تنها  ۶جلسه تمرين جدي براي ما باقي
خواهد ماند.کيروش تصريح کرد :ما بايد از تجربيات
گذشته و کارهايي که کردهايم ،استفاده کنيم ،طراوت
تازهاي به تمرينات تکنيکي بدهيم و يک مرورگذرا داشته
باشيم تا بتوانيم به سطح آمادگي کامل برسيم و براي
بازي با يمن آمادگي کامل داشته باشيم.
وي تأکيد کرد :ما سرشارازاميد و اعتماد به نفس
هستيم .مسابقات جام ملتهاي آسيا بسيارسخت است
و به همين دليل تيم ملي ايران نتوانسته در ۴۰سال
گذشته به قهرماني دست پيدا کند و حتي نتوانسته
به فينال راه پيدا کند.سرمربي تيم ملي اظهار داشت:
متأسفانه برخيها تظاهر ميکنند و ميخواهند اثبات
کنند که کارما راحت است وميخواهند کار ما را
مثل خوردن کيک تشبيه کنند .ما در ۸سال گذشته
پيشرفت چشمگيري داشتيم ،شانس خوبي هم کسب
کرديم ولي متأسفانه بعضي کارشناسان فکرميکنند
براي اينکه آنها خوشحال شوند ،تمام تيمها دست
روي دست گذاشته وخوابيدهاند.

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
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موسسهحقوقيمريماسماعيلي

تور لحظه آخر

شد.کيروش گفت :قلي زاده يکي از بازيکنان خوب
ماست که از جوانان آينده داراست .ما ازاومراقبت
خواهيم کرد .اميدوارم باشگاه او هم از وي مراقبت
کرده ،زيرا او يکي ازبازيکنان خوب وجوان ايران است.
سرمربي تيم ملي در پاسخ به اين پرسش که چقدر
تجربه جامجهاني ميتواند به ما درتورنمنت ملتهاي
آسيا کمک کند؟ افزود :تجربه بسيار مهم است ولي
توانايي استفاده ازتجربه ،بسيارمهمتراست 10 .روز تا

ـتكگلپا

خت 97/7/29-174

665 665 54

باستــان بـار

ورزش 11
نكته

اميدوارم ليورپول از سد آرسنال عبورکند

ندارند واين مسابقات هر چند زياد در سطح باال نبود
اما از شور و هيجان خوبي برخوردار بود .به غير از
نفرات اصلي ،ساير داشتههاي ما همين کشتي گيران
هستند که درمرحله نخست حضور يافتند .وي در
خصوص قرار نگرفتن رقابت هاي کشتي فرنگي جام
تختي در سيستم رنکينگ اتحاديه جهاني ،تصريح
کرد :اين خواسته ما از سرپرست فدراسيون کشتي
بود تا بتوانيم از تعداد نفرات بيشتري دراين تورنمنت
استفاده کنيم ،چرا که هم اکنون با مشکالت زيادي
براي اعزام به تورنمنتهاي بين المللي روبه رو هستيم
و اکنون مي توانيم درهر وزن چند نماينده در جام
تختي داشته باشيم .سرمربي تيم ملي در خصوص
تيم هاي خارجي حاضر در جام جهان پهلوان تختي
گفت :اميدوارم تيم هاي خوبي همچون روسيه،
جمهوري آذربايجان و ترکيه به ايران بيايند تا بتوانيم
رقابت خوبي داشته باشيم.

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 ي دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
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مدافع پيشين تراکتورسازي قرارداد خود را با پرسپوليس امضا
مي کند .محمد نادري مدافع تيم کورتريک بلژيک که در ليست
خريد برانکو براي حضوردرپرسپوليس قرارداشت فردا به تهران
مي آيد تا قرارداد خود را با اين تيم امضا کند.

سردار به بازي ها مي رسد

اولياي ي:

کي روش ازمدت ها پيش برنامه اي براي سورپرايزکردن بازيکنان تيم
ملي درنظرگرفته و در اردوي قطر با قراردادن عکس کودکي بازيکنان
تيم ملي وعکس فعلي آنها دراتاق بازيکنان و قراردادن اين تصاوير
روي تخت بازيکنان همه آنها را تحت تاثيرقرارداد .بازيکنان تيم ملي
بعد ازاقدام کي روش واکنش هاي خيلي مثبتي به اين موضوع داشته
وازسرمربي تيم ملي تشکرکردند .آنها درطول برگزاري تمرينات رابطه
صميمانه اي با سرمربي تيم ملي برقرارکردند واين اقدام سرمربي تيم
ملي را اتحاد ملي لقب دادند.

پرسپوليس همچنان در انتظار!
باشگاه پرسپوليس براي دريافت پاداش نايب قهرمانياش درليگ قهرمانان
آسيا به دليل مشکالت انتقال ارزبه کشور ،با مشکالتي مواجه شده است.
با اين حال پرسپوليسيها پس از برگزاري ديدار فينال چند بار دراين
خصوص با نامه نگاري و تماسهاي تلفني با کنفدراسيون فوتبال آسيا
سعي دررفع اين مشکل داشتهاند .اما هنوز اين پاداش از سوي کنفدراسيون
فوتبال آسيا پرداخت نشده است.با اين حال باشگاه پرسپوليس همچنان
پيگيراين مشکل است تا بتواند پاداش نايب قهرمانياش را ازطريق
قانوني دريافت کند.
مشکلي که فدراسيون فوتبال هم براي دريافت پاداشهاي خود از فيفا
دچار آن شده و به دنبال راهي براي انتقال اين پول است.

آگهي تغييرات شرکت پخش مواد غذايي نگين نارمک پارس
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  33893و شناسه ملي
 10380490678به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1397/09/14تصميمات ذيل اتخاذ شد  :بنا به تفويض اختيار
حاصله از مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/31مبني
بر افزايش يافت افزايش سرمايه با عنايت به اظهارنامه تنظيمي
و گواهي شماره 51/4160/204مورخ1397/09/13بانک تجارت
شعبه ابوذر غفاري مبني بر واريز مبلغ 99000000ريال به
حساب سپرده هيئت مديره شرکت افزايش سرمايه مزبور
را عملي دانسته در نتيجه ماده  5اساسنامه به شرح ذيل
اصالح ميگردد ماده  5اصالحي  .سرمايه شرکت مبلغ
100000000ريال منقسم به  10000سهم 10000يالي با نام که
تماما پرداخت شده ميباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()331098
آگهي تغييرات شرکت ورتا نيک آوند شرکت با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  58576و شناسه ملي 10320732800
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/09/11تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضاء
هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند :خانم معصومه جاهد
تقي ديزج به شماره ملي  0941431339عضو هيئت مديره و
رئيس هيئت مديره به صورت نامحدود  2-خانم مريم افرازه
به شماره ملي  0942112555عضو هيئت مديره و نائب رئيس
هيئت مديره به صورت نامحدود  3-خانم ساناز سلماسيان
به شماره ملي  0945175957عضو هيئت مديره به صورت
نامحدود  4-آقاي حامد برازنده به شماره ملي 3255971561
عضو هيئت مديره و مديرعامل به صورت نامحدود کليه ي
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک,سفته
,بروات و قراردادها و عقود اسالمي با امضاي رئيس هيئت مديره
به همراه مهر شرکت معتبر مي باشد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()331085
آگهي تغييرات شرکت اعتبار کارکنان شرکت آب و فاضالب مشهد
شرکت تعاوني به شماره ثبت  11399و شناسه ملي 10380271040
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1397/04/16ونامه شماره137224مورخ 97/7/11اداره تعاون کار
و رفاه اجتماعي مشهد تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :صورتهاي
مالي سال  96به تصويب مجمع رسيد  -2جواد رفيع نژاد کد ملي
 ، 0931384524محمد جواد طلوع حيدريان کد ملي ،0940479771
کامبيز نوروزي کد ملي ، 0942312902مسعود انصافي تبريزي کد
ملي ، 0779502825جعفر شيرزاد کد ملي0630139342به عنوان
اعضاي اصلي هيات مديره و محمد يوسف شهابي پور کدملي:
 1063021022و محمود اکبريان کد ملي 0938480421 :بعنوان
اعضاي علي البدل هيات مديره براي مدت 3سال انتخاب گرديدند
 -3آقاي علي اصغر خرم دل کد ملي 0944084141 :بعنوان بازرس
اصلي و آقاي سيد رضا ملک زاده کد ملي 5749557261 :بعنوان
بازرس علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري مشهد ()331084

