
به نظر می رس�د 
سعيد احمديان

    گزارش
برخالف دوره های 
گذشته، تيم ملي 
فوتبال با حداقل اردو و بازي تدارکاتي به ديدار 
رقبايش در انتخابي جام جهاني 2022 می رود.

 ش��مارش معکوس ب��راي اولي��ن بازي اي��ران در 
مرحله اول انتخابي جام جهاني قطر آغاز ش��ده و 
اين روزها از م��ارک ويلموتس گرفته تا مهدي تاج 
دغدغه شان شده اين مسابقات، رقابت هايی که از 
19 ش��هريور براي تيم ملي فوتبال ايران و از بازي 
مقابل هنگ کنگ آغاز می شود، آن هم مسابقه ای 
که ابتداي يک مس��ير طوالني براي گرفتن بليت 
دوحه در 2024 است. حاال با قرعه کشی مرحله اول 
انتخابي تکاپوي فدراسيون فوتبال براي فراهم کردن 
اردوها و بازی های تدارکاتي براي حضور قدرتمندانه 
در اين رقابت ها شروع شده تا سرمربي بلژيکي در 
اولين بازی های رس��می اش که روي نيمکت ايران 
می نشيند، احساس کمبودي نکند و همه چيز به 
خوبي پيش برود. مشکالت اقتصادي و گراني ارز اما 
مصائب فدراسيون فوتبال را در اين راه چند برابر کرده 
است تا مديران فدراسيون فوتبال کار سختي براي 
فراهم کردن شرايط آماده سازی شاگردان ويلموتس 

در راه جام جهاني قطر پيش رو داشته باشند.
   قرعه آساني نداريم

در حالي اين روزها فدراس��يون فوتب��ال در حال 
برنامه ريزی براي اردوها و بازی های تدارکاتي پيش 
از بازي اول تيم ملي در انتخابي جام جهاني است 
که ديروز مارک ويلموتس در اولين اظهارنظرش 
قرعه ايران را آس��ان ندانس��ت. تيم ملی فوتبال 
کش��ورمان در حالي در گروه C با تيم های عراق، 
بحرين، هنگ کنگ و کامبوج قرار گرفته که مارک 
ويلموتس در گفت وگو با سايت رسمي فدراسيون 
فوتبال در اين باره می گويد: »در وهله نخست بايد 
بگويم که قرعه تيم ملی آسان نيست. به طور حتم 
حريفان در اين مسابقات با همه توان خود به ميدان 
خواهند آمد و شاهد رقابت سطح بااليی خواهيم 
بود. ما به تک تک حريفانمان احترام می گذاريم. با 
وجود اين، هدفمان تنها يک چيز است و آن تالش 

بی وقفه برای کسب  عنوان نخست گروه است.«
   دوباره اردو، دوباره کمپ اسپاير

با توجه به گروه نه چندان آس��ان تيم ملي فوتبال 
کشورمان در مرحله اول انتخابي جام جهاني قطر، 
ويلموتس معتقد اس��ت که تيم ملي بايد اردوها و 

بازی های مناسبي براي آماده سازی داشته باشد. با 
اين حال بی پولی فدراسيون فوتبال کار مهدي تاج 
را براي عملي کردن برنامه های سرمربي بلژيکي 
سخت کرده است و اين مسئله سبب شده تيم ملي 
رو به بازی های داخلي بياورد. مسئله ای که قطعاً بار 
فني مناسبي براي محک زدن تيم ملي کشورمان 
نخواهد داشت. نمونه آن بازي دوشنبه گذشته تيم 
ملي بزرگساالن با تيم اميد بود. مسابقه ای که از سر 
بی پولی براي شاگردان ويلموتس تدارک ديده شده 
بود و به گفته رئيس فدراسيون فوتبال بيشتر براي 

اميدها بار فني داشت.
طبق برنامه فدراسيون فوتبال به نظر می رسد تيم 
ملي فوتبال پيش از بازي 19 شهريور با هنگ کنگ، 
يک اردو و بازي تدارکاتي در قطر خواهد داشت. 
تاج جمعه هفته گذشته بود که اين خبر را در برنامه 
ورزش و مردم شبکه اول تلويزيون اعالم کرد: »با 
قطر رايزنی کرده ايم که قبل از بازی با هنگ کنگ، 
يک اردو در اسپاير داشته باشيم و يک بازی هم با 
تيم ملی قطر پشت درهاي بسته برگزار کنيم.« 

البته کمپ اسپاير براي فوتبال دوستان ايراني نام 
ناآشنايي نيست.  اين کمپ سال گذشته پيش از 
آغاز جام ملت ها و رفتن تيم ملي به امارات، ميزبان 
يک اردوي نزديک به ي��ک ماهه تيم ملي فوتبال 
بود. کمپي که يکي از بهترين کمپ های فوتبال 
جهان است و هر س��اله تيم های مشهوري مانند 
بايرن مونيخ و پاري سن ژرمن در آنجا اردو می زنند. 
باش��گاه پرس��پوليس نيز در تعطيالت نيم فصل 
گذشته در اين کمپ اردو زد و حاال هم اين کمپ 
کمتر از چند هفته ديگر ميزبان تيم ملي فوتبال 
خواهد بود تا ش��اگردان ويلموتس ب��راي بازي با 

هنگ کنگ آماده شوند.
اردوي قطر و بازي تدارکاتي با تيم ملي اين کشور، 
تنها برنامه قطعي شده فدراسيون فوتبال تا اينجاي 
کار براي تيم ملي در راه جام جهاني قطر است. البته 
به نظر می رسد هماهنگي براي بازي با تيم ملي چين 
در ماه های آينده و در روزهاي فيفا صورت گرفته 
است. اين مسئله ای است که تاج بدون اشاره به تاريخ 
برگزاری اش، آن را اعالم ک��رد: »ما رايزنی کرديم 

که تيم ملی به چين ب��رود، چون آنها پول بليت ما 
را هم می دهند.« رويارويي دوب��اره با چين پس از 
پيروزي 3 بر صفر مقابل اين تيم در جام ملت ها آسيا 
در دی ماه سال گذشته می تواند محک خوبي براي 
شاگردان ويلموتس باشد. به جز اردوي قطر و بازي 
احتمالي با چين، ديگر برنامه های فدراسيون فوتبال 
جهت آماده سازی تيم ملي براي حضور در انتخابي 

جام جهاني قطر اعالم نشده است.
   چالش تيم ملي و ليگ برتر کليد می خورد؟

با اين حال مهم ترين چالش پيش روي ويلموتس 
برای اردوهاي آماده سازی تيم ملي فوتبال در راه 
جام جهاني مش��خص نبودن تاريخ ش��روع ليگ 
برتر است. در حالي تاج مدعي است که برنامه های 
تيم ملي با ليگ بسته ش��ده که به نظر می رسد با 
تعويق ليگ و تأخير در آغاز آن، تداخل مسابقات و 
تعطيلی های ليگ، بار ديگر رابطه تيم ملي و ليگ 
برتري ها را دچار چالش کند، آن هم پس از اينکه 
ويلموتس در ش��روع کارش در ايران نشان داد به 

دنبال تکرار حاشيه های زمان کی روش نيست.
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الجزاير فاتح جام ملت های آفريقا شد
 قهرمانی جنگجویان صحرا 

پس از 29 سال انتظار
جنگجويان صحرا با شکست سنگال به حسرت 29 خود برای فتح آفريقا 
پايان دادند. جام ملت های قاره سياه با قهرمانی الجزاير در خاک مصر 
و شادمانی هواداران اين تيم به پايان رسيد. پيروزی الجزاير با يک گل 
شب تلخی را برای سنگالی ها رقم زد، اين در حالی بود که هواداران تيم 

قهرمان در جشن قهرمانی کشورشان سر از پا نمی شناختند. 
   شيرينی قهرمانی

الجزايری ها اولين بار در سال 1990 قهرمانی در جام ملت های آفريقا را 
تجربه کردند، اما پس از آن و در ادوار بعدی هرگز نتوانستند اين افتخار 
را تکرار کنند. در سی و دومين دوره جام ملت ها تيم الجزاير مصمم تر 
از هميشه پا به ميدان گذاشت و با رسيدن به فينال و تصاحب جام، تيم 
شگفتی ساز رقابت ها لقب گرفت. شاگردان جمال بلماضی برای رسيدن 
به ديدار نهايی گينه، س��احل عاج و نيجريه مدعی را شکست دادند و 
قدم آخر را مقابل سنگال محکم برداشتند. جنگجويان صحرا با همان 
تک گل دقيقه دوم بازی برتری خود را حفظ کردند. البته داور در نيمه 
دوم يک پنالتی به سود سنگال اعالم کرد، ولی VAR به داد قهرمان 
رسيد و پس از تماش��ای صحنه خطا در محوطه جريمه، داور مسابقه 
نظرش را تغيير داد. اينگونه بود که الجزايری ها با گلزنی بغداد بونجاح 

طعم شيرين قهرمانی 2019 را چشيدند. 
   شايسته قهرمانی

سرمربی الجزاير، شاگردانش را اليق قهرمانی خواند. جمال بلماضی از 
اينکه هدايت اين تيم را برعهده گرفت��ه و قهرمانی آفريقا را با آن تجربه 
کرده ابراز رضايت کرد: »بازيکنان دليل اصلی اين قهرمانی هستند و بايد 
از آنها تشکر کرد. از همان روز نخست به دنبال قهرمانی بوديم و چنين 
روزی را پيش بينی می کرديم.« الجزاير در اين دوره دو ستاره داشت؛ يکی 
عنوان بهترين بازيکن رقابت ها را از خود کرد و ديگری هم پنجمين جام 
در يک فصل را باالی سر برد. اسماعيل بن ناصر در حالی بهترين بازيکن 
رقابت ها ش��د که پس از دريافت جايزه خود با چند پيشنهاد خوب نيز 
مواجه شده است. گفته می شود آث .ميالن به شدت خواهان به خدمت 
گرفتن بن ناصر است و دير يا زود خبر انتقال اين بازيکن قطعی خواهد 
شد. رياض محرز ديگر ستاره تيم قهرمان بود. او در طول 348 روز، پنج 
قهرمانی متفاوت را تجربه کرده است. ليگ برتر انگليس، جام خيريه، ليگ 
کاپ، جام حذفی و جام ملت های آفريقا رقابت هايی هس��تند که ستاره 
منچسترسيتی در کمتر از يک سال لذت قهرمانی در آنها را چشيده است. 

محرز در مجموع برای گرفتن اين پنج جام، 58 بازی انجام داده است.

گزارش »جوان« از برنامه های آماده سازی تيم ملي فوتبال پيش از آغاز مرحله اول انتخابي جام جهاني قطر

تدارک حداقلي در راه دوحه

دنیا حیدري

درخشش کاراته ایران در آسيا
ملی پوشان کاراته ايران در رقابت های کاراته قهرمانی آسيا 2019 در 

تاشکند ازبکستان صاحب سه مدال طال، دو نقره و چهار برنز شدند.
 طراوت خاکس��ار در ديدار فينال وزن 55- کيلوگرم مقابل س��وينچ 
راخيم��وآ از ازبکس��تان صاحب مدال طال ش��د. در فين��ال وزن ۶8+ 
کيلوگرم هم حميده عباسعلی در پيکار با سوفيا براتسوالو طال گرفت. 
رزيتا عليپور اما در ديدار فين��ال ۶1- کيلوگرم مقاب��ل يين ژيااويان 
چينی نتيجه را واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد. همچنين در کاتای 
تيمی بانوان ايران با ترکيب الناز تقی پور، ش��ادی جعفری زاده و نجمه 
قاضی زاده مدال نقره آسيا را به دس��ت آوردند. فاطمه صادقی هم در 
ديدار رده بندی کاتاي انفرادي به مصاف آدا وونگ از کره جنوبی رفت و 
مدال برنز اين بخش را از آن خود کرد. در بخش مردان در ديدار پايانی 
وزن 84- ذبيح اهلل پورشيب در فينال مقابل محمود ساجان از اردن قرار 
گرفت و يک بر صفر به برتری رسيد و صاحب مدال طال شد. در کاتای 
تيمی ايران با ترکيب ابوالفضل شهرجردی، علی زند و ميالد فرازمهر 
با غلبه بر هنگ کنگ به  مدال برنز دست يافت. بهمن عسگری و سجاد 

گنج زاده نيز دو برنز ديگر را براي ايران کسب کردند.

 وزارت ورزش به شمشيربازی هم 
مثل فوتبال کمک کند 

مجتبی عابدينی برای شمشيربازی ايران 
کاری کرد کارس��تان، اما فراموش نکنيم 
که افتخارات اين رشته فقط با غيرت چند 
ملی پوش و سرمربی شان به ارمغان می آيد. 
امکاناتمان در حد صفر اس��ت و حتی يک 
سالن استاندارد اختصاصی برای اين رشته 
نداري��م. افتخار به دس��ت آم��ده حاکی از 
توانايی های ملی پوش��ان ايرانی است، اما 
تداوم روند موفقيت با اين ش��رايط از نظر 
علمی امکان پذير نخواهد ب��ود، چراکه اگر س��تاره هايی چون عابدينی، 
پاکدامن و پيمان فخری را از دس��ت بدهيم ديگر نمی توانيم جايگزينی 
برايش��ان پيدا کنيم. اميدواريم با توج��ه به نتايج خوب شمش��يربازان 
کشورمان مس��ئوالن ورزش هم کمی به خودشان بيايند و نگاهی به اين 
رشته محروم بيندازند. بازی های المپيک را در پيش داريم و بچه های ما 
حتی شانس مدال هم دارند. با وجود اينکه شمشيربازان ايرانی عزم شان را 
برای درخشش در المپيک جزم کرده اند، اما تنها با فاکتور غيرت و حميت 
نمی توان موفق شد. شمشيربازی به حمايت نياز دارد، در اين مدت فقط از 
ماده سابر حمايت شده، اپه و فلوره در حاشيه بوده اند تا جايی که ملی پوشان 
اين دو ماده با هزينه شخصی يا از سوی هيئت ها به مسابقات اعزام می شوند. 
فدراسيون به تنهايی نمی تواند کمبودها را برطرف کند و شمشيربازی بايد 
به صورت زيربنايی توسعه يابد. منابع مالی فدراسيون روز به روز تحليل 
می رود با اين روند آينده روشنی در انتظار اين رشته مدال آور نيست. نبايد 
پشت مدال های شمشيربازی پنهان ش��د، بايد به فکر برنامه ريزی ويژه 
بود. انتظار م��ی رود وزارت ورزش همانطور که ب��ه فوتبال کمک می کند 
به شمشيربازی هم کند تا تجهيزات س��خت افزاری مورد نياز تهيه شود. 
بچه های ايران برای موفقيت به امکانات نياز دارند و اين در حالی است که 

زيرساخت ها و امکانات ما با کشورهای همسايه اصاًل قابل قياس نيست.

عباس فاريابی

کارشناس شمشيربازی

شیوا نوروزی

عادت کرده ايم که       چهره
س��يامند رحمان 
قول کسب يک مدال متفاوت را بدهد و به قولش 
هم عمل کند. س��يامند بعد از کسب هر طالي 
پارالمپيک، پاراآسيايي و جهاني قول می دهد که 
در مسابقات بعدي با سيامندي متفاوت روبه رويمان 
کند و هر بار هم به قولش عمل و با ثبت افتخاري 

تازه غافلگيرمان می کند.

ميدان مسابقات قهرماني جهان در قزاقستان هم از 
آن دست مسابقاتي بود که سيامند پيش از اين قولش 
را داده بود. قوی ترين پاراوزنه بردار و ورزشکار معلول 
جهان در اين مسابقات اينقدر خوب کار کرد که براي 
قطعي شدن مدال طال فقط نياز به دو حرکت داشت 
و ديگر وزنه برداران حرکت سوم را فقط براي روشن 
شدن نفرات دوم به بعد زدند و سيامند براي رفتن 
روي سکوي قهرماني جهان منتظر ماند تا مسابقات 
آنها تمام شود. جالب اينکه او در هت تريک قهرماني 
جهان خود هيچ تالشي براي رکوردشکنی نکرد و به 
راحتي 2۶5 کيلوگرم را مهار کرد تا مثل سال های 
2014 و 2017 روي سکوي قهرماني جهان لبخند 
بزند و به همه قول بدهد که با يک سيامند متفاوت 
در پارالمپيک 2020 روبه رو شوند.  قوی ترين مرد 
معلول جهان ک��ه دو طالي پارالمپي��ک را هم در 
کارنامه دارد، می گويد: »خيلی خوشحالم، رقابت 
ش��ديدی در اين دسته وجود داش��ت. مربی ام اين 
وزنه ها را پيشنهاد کرد، به همين دليل به سمت 
شکستن رکورد نرفتم. هدف اصلی ام بازی های 
پارالمپيک 2020 توکيو است و يک رکورد 
جديد را برجا خواهم گذاشت. از همين 
حاال مي گويم که ش��اهد يک سيامند 

متفاوت در توکيو خواهيد بود.«

حمایت و توصيه های جامعه کشتي براي دبير

قوي ترين مرد معلول جهان بعد از هت تريک قهرماني:

در توکيو سيامند متفاوتي را می بينيد

بعد از روشن شدن      بازتاب
تکليف رياس��ت 
کش��تي خيلي ها منتظر واکنش رسول خادم، 
رئيس سابق فدراسيون در اين خصوص بودند. 
اتفاقي که ديروز افتاد و خادم با حمايت از دبير 
گفت: »مس��ئوليت عليرضا دبير، مس��ئوليت 
سنگينی است و بايد به وی زمان داد و انتظارات 
را کم کرد تا بتوان��د برنامه ريزی کند. البته اين 
انتخابات می توانس��ت دی ماه سال قبل برگزار 
شود، اما برای آن داستان نوشته بودند و اجرای 
آن داستان زمان می برد. اين انتخابات و مسير 

پلشتی که طی ش��د، ارتباطی به عليرضا دبير 
ندارد.«  حميد بني تميم، رقيب جدي عليرضا 
دبير اما در جريان انتخابات با بيان اينکه ديگر به 
کشتي باز نخواهد گشت و قصد طرح شکايت به 
سازمان بازرسي را داش��ته، اما به خاطر آرامش 
کش��تي منصرف ش��ده براي رئي��س جديد 
فدراسيون آرزوي موفقيت کرد و گفت: »برای 
دبير که از قهرمانان عنوان دار کش��تی ايران 
است، آرزوی موفقيت دارم و اميدوارم با آمدن 

او کشتی به موفقيت های هرچه بيشتر برسد و 
بدون حاشيه به کار خود ادامه دهد.«
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دیوار کوتاه بانوان ووشوکار!
دست شان به دهان شان نمی رسد و هميشه هشت شان گرو نه شان است. 
ابايی هم از گفتنش ندارند، خصوصاً که همه چيز عيان است و نيازی به 
پنهان کاری يا حتی توضيح بيش��تر ندارد. در جامعه ای )ورزش( تالش 
می کنند که برخی ارکان آن بی هيچ دغدغه ای با دست بردن به جيب مردم 
انتخاب های پرهزينه می کنند و باکی هم ندارند از اين رقم گزافی که هزينه 

می کنند که سودی در پی داشته باشد يا سراسر زيان باشد. 
اما تالش های برخی در همين جامعه کار را به جايی می رساند که بعد از 13 
سال ناچار می شوند قيد استخدام مربی خارجی را بزنند، آن هم درست در 

شرايطی که چينی ها به دنبال بازپس گرفتن قهرمانی هايشان هستند.
حرف های رئيس فدراسيون ووشو در خصوص عدم توانايی جذب مربی 
چينی برای بانوان هيچ چيز تازه ای ندارد. اي��ن حرف ها را با اندکی پس 
و پيش، از زبان رؤسای فدراسيون های ديگر هم می توان شنيد. رؤسايی 
که هرچه اين کاسه آن کاسه می کنند باز هم چيزی ته آن باقی نمی ماند 
که بتوانند با دست باز تصميم گيری کنند. همين می شود که يک روز قيد 
اردوهای تدارکاتی را می زنند، روز بعد اعزام ها را اولويت بندی و از حضور در 
مسابقات چشم پوشی می کنند و روز ديگر به ناچار بی خيال جذب مربی 
خارجی می شوند، چراکه از عهده هزينه هايش برنمی آيند، آن هم در حالی 
 که خوب می دانند چينی ها با تمام قوا دارند برای بازپس گيری قهرمانی 
آماده می شوند. اين يعنی خطری جدی بيخ گوش بانوان ووشوکاری که 
در روسيه عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داده بودند، اما با وجود 
تالشی که می کنند، اميد زيادی ندارند که از شانگهای چين هم با دست پر 
و جام قهرمانی بازگردند. حاال آنها بعد از سال ها حتی توان جذب مربی را 
هم ندارند و اين در حالی است که چينی های ميزبان از تمام امکانات خود 

برای به دست آوردن اين قهرمانی استفاده خواهند کرد.
چند برابر شدن هزينه ها نس��بت به س��ال های قبل برای ورزشکاران و 
فدراسيون ها تنها مختص به فدراسيون ووشو نيست. شرايط اقتصادی 
سختی که جامعه با آن دست به گريبان است، ورزش را هم درگير کرده و 
شرايط ورزشکاران را به سخت ترين شکل ممکن درآورده، آن هم منهای 
فوتبالی هايی که همواره در خصوص مسائل مالی با مشکالت عديده ای 
مواجه بوده اند و حاال با توجه به شرايط خاص اقتصادی کشور اوضاع شان 
به مراتب بدتر از قبل شده، به طوری که مدام مجبورند از سروته نيازهای 

خود برای بقا بزنند. 
اما کار زمانی برايشان سخت تر می شود که می بينند خيلی ها در همين 
اوضاع اس��فناک اقتصادی بی هيچ دغدغه ای اقدام ب��ه جذب مربيان 
خارجی می کنند. مربيانی که با خود دستيار، ماساژور، مربی بدنساز و 
حتی آناليزور خارجی هم می آورند و يک تيم پروپيمان می شوند، آن هم 
با هزينه ای هنگفت که شايد با آن بتوان شرايط حضور مربی خارجی برای 
چندين رشته ورزش��ی را فراهم کرد، اما از آنجايی که نگاه ها در ورزش 
همواره با تبعيض همراه بوده، يکی بايد قيد مربی خارجی را بزند و خود 
را آماده رقابت هايی سخت و ش��ايد حتی از دست دادن قهرمانی کند و 
ديگری به سادگی هرچه تمام تر دست روی هر گزينه ای که می خواهد، 
بگذارد. گزينه هايی که در اکثر موارد نه فقط س��ود فن��ی ندارند، بلکه 
هزينه های گزاف مالی هم از خود به ج��ا می گذارند، بی آنکه آب از آب 
تکان بخورد يا کسی به خود زحمت پرسيدن يک سؤال ساده را بدهد 
و بپرسد که چرا بايد برای چنين مربی يا بازيکنی اين همه هزينه شود، 

در حالی که هيچ منفعتی ندارند.
اگرچه نمی توان از هزينه های يک فدراس��يون يا صرفه جويی های آن در 
فدراسيونی ديگر خرج کرد، اما وقتی متوليان ورزش در رده های باال برای 
يک فدراسيون همه جوره سنگ تمام می گذارند، اين انتظار وجود دارد که 
اندکی هم از اين توجهات مالی را خرج ديگر فدراس��يون ها و رشته های 
ورزشی کنند تا مانند ووشوکاران به دليل مسائل و مشکالت مالی قيد جذب 

مربی خارجی را نزنند و دفاع از عنوان قهرمانی شان با خطر مواجه نشود. 
اما آيا اين مسائل برای آقايان مهم اس��ت؟ بدون شک پاسخ اين سؤال 
منفی اس��ت که اگر غير از اين ب��ود، امروز ش��اهد درددل های رئيس 
فدراس��يون ووش��و نبوديم که صراحتاً می گويد به دليل نداشتن پول، 
نتوانس��تيم برای بانوان مربی چينی بگيريم. مربی ای که حضور آن در 
کنار بانوان ووش��وکار می توانست ش��انس تکرار قهرمانی در روسيه را 
افزايش دهد، اما حاال... آيا اميدی هست با دست خالی برابر چينی های تا 

بن دندان مسلح موفق شويم؟

آگهى تغییرات شرکت سهامى خاص مهندسى 
عمران سیناب مرکزى به شماره ثبت 530 

و شناسه ملى 10780028502 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى محالت (538032)

آگهى تغییرات شرکت کوشا شاداب توسعه 
 مرکزى با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13375

و شناسه ملى 14005502781

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (538033)

آگهى تغییرات موسسه خیریه سالمندان حضرت ابوالفضل خاوه 
اردهال به شماره ثبت 18 و شناسه ملى 10780002263
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