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وضعیت برگزاریلیگبرتر در گفتوگوباحمیدرضا گرشاسبی؛

خبر

بالیکرونا گریبانگیر بازیکنان فوتبال
ی|
|نفیسه امام 
لیگ برتر فوتبال ایران پس از اتمام هفته بیست و یکم
این رقابتها اسفندماه سال قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا
تعطیل و در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان درباره ادامه
برگزاری یا لغو کلی رقابتها ،قرار شد با رعایت پروتکلهای
بهداشتی ادامه مسابقات این لیگ و لیگهای دستههای
پایینتر برگزار شود.
برهمیناساسسازمانلیگدربیانیهایاعالم کردتیمهایلیگ
برتری میتوانند پس از تست گیری از تمام اعضا تمرینات خود را از
سوم خرداد آغاز کنند تا  ۹هفته باقیمانده از مسابقات لیگ برتر از سر
گرفته شود .حال در شرایطی که تیمهای لیگ برتری بهتازگی نخستین
تست کرونا را از تیمهایشان گرفتهاند ،تست کرونای بازیکنان و عوامل
برخیباشگاههاازجملهتیمهایسپاهاناصفهان،سایپا،ترا کتورسازی
تبریز ،گل گهر سیرجان و دو عضو کادر تدارکات تیم فوتبال پرسپولیس
مثبت اعالم شده و احتمال میرود بر روی برگزاری تمرینات تیمها سایه
بیندازد .آنچه که مسلم است کرونا تا ماهها مهمان ماست و باید با شیوه
جدیدزندگیبااینبیماریخو گرفتبنابراینبرگزاریلیگبرترفوتبالدر
اینفصلوفصلآیندهبارعایتپروتکلهایبهداشتیامکانپذیراستاما
مسئلهمهمعدمبهر ه گیریاز توانوپتانسیلبازیکنانیاست کهبهدلیل
ابتالبهاینبیمارینمیتوانازآنهااستفاده کردوشایدباتوجهبهسرعت
انتقالباالیاینبیماریتعدادبیشتریازبازیکنان،مربیانواعضایدیگر
هر تیم مبتال شوند و چرخه این بیماری را گسترش دهند.

محصص:

نباید فوتبال را تعطیل کنیم

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت :سالمت بازیکنان اهمیت دارد،
اما نباید فوتبال را تعطیل کنیم .محصص اظهار داشت :در این شرایط
هواداران پرسپولیس حق دارند .آنها  ۱۰امتیاز بیشتر دارند و میخواهند
بازیهاادامهداشتهباشد.تیمهایپایینجدولیهمترسسقوطبهدسته
پایینتر را دارند .باید بیشتر فکر کنیم و ببینیم خیر و صالح فوتبال ما در چه
چیزی است .البته هیچکسی بهتر از وزارت بهداشت و تمامی کسانی که با
این ویروس مقابله میکنند ،از این موارد اطالع ندارند.

حمیدرضا گرشاسبیمدیرعاملباشگاهفوتبالپیکان،ادامهرقابتهای
لیگ برتر فوتبال را به همراه تست گیری از بازیکنان روش قابلقبول برای
ادامه رقابتها ندانست و به «رسالت» گفت :زمانی تست از بازیکنان
میتواند قابلقبول باشد که همه اعضای تیم ،بازیکنان و مربیان در
قرنطینهباشندودرمجامععمومیودرمعرضافرادناقلحاضرنشوند.در
ی کند،زیراممکناستبالفاصله
غیراینصورتتست گیریمعناپیدانم 
بعد از دادن تست بازیکن مبتال به این بیماری شود.
ویافزود:درحالحاضرعزمجدیبربرگزاریبازیهاستدرحالی کههزینه
رعایت پروتکلهای بهداشتی برای ادامه بازیها که شامل ضدعفونی
و هزینه تست گیری از بازیکنان میشود به عهده باشگاههاست و این
روند تا پایان رقابتها رقمی در حدود یک و نیم میلیارد تومان برای هر
تیم برآورد میشود آنهم در شرایطی که بیشتر باشگاهها با مشکالت
مالی روبه رو هستند .گرشاسبی ادامه بازیهای لیگ برتر را با وضعیت
فعلیغیراستاندارددانستو گفت:عدهایبرگزاریلیگرادلسوزیتلقی
ی کننددر حالی کهاینگونهنیست.میتواندر فصلبعدیرقابتهابا
م 
اجرایاستانداردهایجدید وبهر ه گیریاز امکاناتبهداشتی،شرایطرا
برایبرگزاریبازیهایلیگبعدیفراهم کرد.ایجادتونلهاییکنفره
پالستیکیراهعجوالنهایاست کهنمیتواندبازیکنانراازخطربیماریدر
اماننگهدارد.مدیرعاملباشگاهفوتبالپیکاناضافه کرد:درحالحاضر
تست کرونایبازیکناناز یکمرجعواحدومشخص گرفتهنمیشودوهر
کدامازتیمهاازمرا کزمختلفیبرایانجاماینتستاستفادهمیکنندامادر
شرایطاستانداردبایدهمهتیمهاوبازیکنانازمحلمشخصیبرایدادن

حسینی:

موسوی نارنجیپوش شد

بازیکن سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران با عقد قراردادی یکساله
به تیم والیبال سایپا پیوست .در ادامه فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر
والیبال مصطفی کارخانه سرمربی نارنجی پوشان با محمد موسوی
برای یک فصل قرارداد بست.

بازگشتمدافعآبیپوشان

مدافع کروات آبی پوشان دیروز به تهران بازگشت تا به اردوی این تیم ملحق
شود.میلیچ کهاخیرامطالباتشراهمدریافت کردهبود،بعدازمراحلتستهای
سالمتی به تمرین آبی پوشان اضافه خواهد شد .گفته میشود شیخ دیاباته
دیگر بازیکن خارجی استقالل هم به زودی به تهران باز خواهد گشت.

پرداخت معوقه داوران کشتی

رئیس کمیسیونداورانفدراسیون کشتی گفت:حقالزحمهمعوقه۱۰ساله۸۳،
داور کشتی به آنها پرداخت شد.فروتن افزود :پس از پیگیریهای کمیسیون
داوران و موافقت فدراسیون کشتی ،مقرر شد معوقات حقالزحمه داوران
کشتی کشور بهعنوانقشرزحمتکشوتأثیرگذار اینعرصه کهاز ۱۰سال گذشته
باقیمانده بود ،در چندین مرحله به آنها پرداخت شود.
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ن کهدر فصلبعدیمسابقات،
تستاقدام کنند .گرشاسبیبااشارهبهای 
قراردادبازیکنانباالحاقبنداضافهایمبنیبررضایتاز حضور در لیگبا
وجود بیمار کرونا بسته میشود ،گفت :با اضافه شدن این بند به قرارداد
بازیکنان ،باشگاهها با خانوادهها دچار مشکل نخواهند شد زیرا در حال
حاضر بسیاری از خانوادهها نگران ابتالی بازیکنان هستند و در صورت
ی کنند اما با امضای قرارداد ،آنها
بیماری باشگاه را مسئول قلمداد م 

جاللی:

میپذیرند که در شرایط خاص در لیگ بازی میکنند.
وی در پایان سخنانش بیان کرد :مسئوالن باید وظایفی که به عهده
م گیرندگان ما مسئولیتپذیر
آنهاست را به انجام برسانند ،اما تصمی 
نیستند و هر ارگان وظایف خود را به گردن ارگان دیگر میاندازد .ا گر ما
دلسوز سالمت افراد هستیم باید با توجه به توان مالی استانداردهای
بازی را باال ببریم.

صالحیامیری:

بازیها تعطیل شود ،مدیران سود میکنند

فوتبال باید زندگی با کرونا را یاد بگیرد

برای فتح سکوی المپیک هزینه میکنیم

کاپیتان تیم پرسپولیس گفت :بعد ازاین که سازمان
لیگمجوزانجامتمرینات گروهیراصادر کرد،تیم
ما در تست کرونا شرکت کرد و بعد تست آمادگی
جسمانی دادیم و حاال هم چند روزی است که
تمرین می کنیم .و همه بازیکنان در شرایط
خوبی هستند .جالل حسینی درباره این که
برخیباشگاههاخواهانتعطیلیلیگهستند ،گفت:
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید با استفاده از نظرات
کارشناسان یک تصمیم قاطع بگیرند .نمیشود که یک روز بگویند بازیها انجام میشود و
یکروزبگویندتعطیلاست.مااصالنمیدانیمقرارستچهاتفاقیرخبدهد.فدراسیونباید
تصمیم بگیرد و تصمیمش را رسما اعالم کند تا مردم بدانند قرارست چه اتفاقی رخ بدهد.
ی کنند و به زیان بازیکنان است .حسینی همچنین
ا گر بازیها تعطیل شود مدیران سود م 
به احتمال کسب چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس اشاره کرد و گفت :هواداران ما در
ی کنند که اصال درست
سالهای گذشته خیلی سختی کشیدند برخی صحبتهایی م 
چ کس
س٩سالقهرماننشدهبوداماهوادارانمااینموضوعرابه گردنهی 
نیست.پرسپولی 
نینداختند آنها تالش زیادی انجام دادند و حرص خوردند از بازیکنانشان حمایت کردند
ن که در
تا تیمشان ساخته شود .وی افزود :در همین فصل ما واقعا تالش کردیم و با وجود ای 
ابتدا نتایج خوبی نگرفتیم اما ناامید نشدیم و با حمایت هواداران پیش رفتیم تا به اینجا
رسیدیم که با اختالف  ١٠امتیازی در صدر جدول هستیم .حسینی درباره مشکالت مالی
باشگاه هم گفت :مشکالت مالی همیشه بوده و در آینده هم خواهد بود با این حال ما فقط
یک وظیفه داریم و آنهم این است که برای شادی هواداران بازی کنیم.

ل گهر گفت :با تعطیلی مسابقات کرونا از
سرمربی تیم گ 
بین نمیرود و فوتبال هم باید زندگی با این بیماری
را یاد بگیرد.مجید جاللی در ارتباط با مثبت شدن
تستبرخیاز بازیکنانواعضایتیم گلگهر گفت:
این اتفاق باعث شد فعال تمرینات را شروع نکنیم.
درتستاولی کهازاعضایتیم گرفتهشد،تستبرخی
مشکوک بود و البته روزدوشنبه هم آزمایش دادیم که
قرارست نتیجه قطعی در این تست مشخص شود .افرادی که
وضعیتمشکوکیدارنددرقرنطینههستندتابهشرایططبیعیبرگردند.ویدربارهاینکهبرخی
اعتقاددارندبااینشرایطبرگزاریبازیهاریسکبزرگیاست،خاطرنشان کرد:برخیباشگاهها
از مثبتشدنتستبرخیاز اعضایشانخبردادندوایندر حالیاست کهبازیکناندر تمرین
گروهی یا بازیهای رسمی حاضر نشده بودند .من نمیتوانم در مورد تعطیلی یا ادامه لیگ
نظر بدهم چون این یک بحث کارشناسی است و حتی اعتقاد دارم که رسانهها هم نباید از ما
چنین سؤاالتی را بپرسند.جاللی افزود :فقط میتوانم یک موضوع مهم را بگویم ،تمام دنیا به
این نتیجه رسیدهاند که با تعطیل کردن و خانهنشینی چیزی درست نمیشود و ما باید با این
بیماری کنار بیاییم و نکات بهداشتی را تا جایی که ممکن است رعایت کنیم .فوتبال هم به
نوعی باید زندگی با کرونا را یاد بگیرد .با این حال بحث تعطیلی یا ادامه مسابقات یک موضوع
کارشناسی است که مسئوالن باید در موردش صحبت کنند .وی در خصوص اظهارنظر برخی
بازیکنان که گفتهاندسازمانلیگبهخاطرقهرمانشدنپرسپولیسمیخواهدبازیهاراادامه
دهد ،تأ کید کرد :من در سازمان لیگ نیستم که بدانم آنها چه ذهنیتی دارند ولی معموال در
جامعه ما قضاوتهای نادرست هم دیده میشود.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت :ارزیابی همکارانم و
همچنینکادرسرپرستیبازیهاایناستکهالمپیک
قطعاسال۲۰۲۱برگزارخواهدشد.صالحیامیری
درباره پرداخت ارز برای مربیان خارجی گفت:
دراینباره باید با مطالعه و منطق منافع ورزش
حرفزد.آنچهدر چارچوبسیاستفعلیورزش
و کشوراست ،استفاده از ظرفیت مربیان داخلی
است ،ولی در برخی رشتهها الزاما نیاز به مربیان خارجی
داریم ،چون ظرفیت الزم را در ایران نداریم ،بنابراین این پاسخ نسبی است و مطلق
نیست.وی ادامه داد :برای مثال در والیبال یک دوره طوالنی مربیان خارجی حضور
داشتند .االن داورزنی بهدنبال کادر داخلی و در صورت لزوم استفاده از مشاور خارجی
است ،ولی این منوط به این است که ظرفیتهای داخلی برای رشتههای المپیکی
وجود داشته باشد .ا گر جایی الزام باشد ،باید این را بپذیریم .احسان حدادی نیز مربی
خارجی دارد .من از کارشناسان سؤال کردم که آیا امکان استفاده از مربیان داخلی برای
این ورزشکار نیست که پاسخ آنها منفی بود .اما ا گر نیمنگاهی داریم که در المپیک روی
سکو برویم ،باید بخشی از این هزینهها را داشته باشیم .باید حتماظرفیت داخلی را در
ی که ناچار باشیم ،از مربی خارجی استفاده کنیم.وی در خصوص
نظر بگیریم و درصورت 
بورسیه500دالری که کمیته بینالمللی المپیک به ورزشکاران منتخب میدهد ،گفت:
این پرداخت برای یک سال آینده ادامه خواهد داشت .ما هم معادل نرخ بانک مرکزی
ی کنیم که به قهرمانان بدهند .این پول بهعنوان
این مبلغ را به فدراسیونها پرداخت م 
پولتوجیبی نیست و بهعنوان آمادگی الزم برای رویداد المپیک است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی شركت
یاس فاطر اصفهان (سهامی خاص) شماره
ثبت  2954و شناسه ملی 14005189829

خت99/2/20-40

خت99/2/29-73
خت99/3/6-83

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانمحترمشركتسهامیخاص گنجآذر بهشماره
ثبت  2849شناسه ملی  10220063132دعوت میشود كه در ساعت  10صبح
مورخ99/3/22در جلسهمجمععمومیعادیسالیانه كهدر نشانیارومیه
محل شركت منعقد خواهد شد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تصویب نقل و انتقال سهام
 -2انتخاب اعضای هیاتمدیره
 -3انتخاب بازرسان و روزنامه
 -4سایر موارد در صالحیت مجمع
تاریخ انتشار99/3/8 :
خ ش99/3/8 :
هیاتمدیره شركت سهامی خاص گنجآذر
3419

خت99/2/29-70

آ گهی دعوت مجامع عمومی عادی
شركت مدرن بتن پاژ (سهامی خاص)
به شماره ثبت 36478

خت99/2/31-78

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتفوقدعوتمیشوددرتاریخ1399/03/20
در محل قانونی شركت واقع در استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد،
بخشمركزی،شهرمشهد،محلهشهیدرضوی،خیابانآموزگار شهیدرجایی
 ،31خیابان شیخ مفید  ،56پالك  ،0طبقه دوم ،واحد  3در ساعت  17برگزار
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
م 
دستورجلسه:
 -1تعیین اعضای هیاتمدیره
 -2انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل
 -3تعیین روزنامه كثیراالنتشار
 -4تصویب صورتهای مالی
تاریخ انتشار99/3/8 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/3/8 :

آ گهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت کاوش زمین فخر جهان
( سهامی خاص ) ثبت شده بشماره  487909و شناسه ملی 10861490450
طبقمصوبهجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1399.03.06مقرر گردید که
سرمایهشرکتاز مبلغ150/000/000ریالبهمبلغ15/000/000/000ریالمنقسم
به  50.000سهم  300.000ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران
یا از محل نقدی یا از هر دو محل(مطالبات حال شده و نقدی) افزایش یابد.
لذا هیات مدیره در اجرای مقررات مواد  166و  169قانون اصالحی تجارت
از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت شصت روز به سهامداران مهلت داده
می شود تا جهت استفاده از حق تقدم خود نسبت به هر سهم  99سهم به
شرکت مراجعه و موافقت خود را در مهلت مذکور با تبدیل مطالبات خود به
افزایش سرمایه اعالم دارند و در مورد آورده نقدی مبلغ واریزی را به حساب
شماره 17111112975781بانک توسعه تعاون شعبه میدان فردوسی کد 1711
به نام شرکت کاوش زمین فخر جهان ( سهامی خاص ) واریز و فیش آن را به
شرکت تحویل نمایند .بدیهی است هیات مدیره پس از انقضای مهلت،در
مورد کسانی کهاز حقتقدمخوداستفادهننمودهاند،سهامباقیماندهراطبق
مجوز مجمع به هر شخص حقیقی یا حقوقی وا گذار خواهد نمود.
تاریخ انتشار99/3/8 :
هیات مدیره شرکت کاوش زمین فخر جهان
خ ت99/3/8 :
( سهامی خاص )

مشاورین امالك البرز

اولین و باسابقهترین امالك در شهرك اعتماد شما – اعتبار ماست
با مجوز رسمی اتحادیه
خرید – فروش
اجاره – باغ – ویال
مدیریت :رضایی
آدرس :كرج ،چهارباغ اقدسیه ،بلوار اصلی
امالك البرز

09126751346-09127684180
09193111838-02644385685

خت99/3/8-90

آ گهی دعوت مجمع

بنا به تصویب هیاتمدیره جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شركت تعاونی اعتبار معلمان شهرستان سردشت راس ساعت  6بعدازظهر
روز یكشنبه مورخ  1399/04/08در محل سالن آموزشگاه منوچهری واقع
ی گردد .از
در خیابان امام جنب اداره پست شهرستان سردشت تشكیل م 
عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع
به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم
رسانند و یا با توجه به مفاد آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی
كه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،میتواند حق رای خود را به موجب
وكالتنامه به عضو دیگر ویا نماینده تاماالختیار از میان اعضاء و یا غیراعضاء
وا گذار نمایددر اینصورتهرعضومیتواندعالوهبررایخودحدا كثرسهرای
باوكالتوهرشخصغیرعضوتنهایكرایباوكالتداشتهباشد.توضیحاینكه
وكالتنامههای عادی بایستی یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل
از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط
بازرسان بررسی و تایید گردند و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در
مجمع بایستی به تایید یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسان
 -2طر ح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال 1398
 -4طر ح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه و اعضاء در سال 1398
 -5طر ح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای هزینههای سال
مالی 1399
 -6انتخاب پنج نفر اعضای اصلی هیاتمدیره و سه نفر علیالبدل به علت
اتمام ماموریت هیاتمدیره قبلی
 -7انتخاب سه نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علیالبدل به علت اتمام
مدت ماموریت
ضمنا كلیه كاندیداهای عضویت در سمت هیاتمدیره و بازرسی بایستی
حدا كثر تا ظرف مدت هفت روز پس از تاریخ انتشار آ گهی مذكور تا تاریخ
1399/03/16مداركشناساییذیلرابامراجعهبهدفترشركتواقعدر خیابان
معلم ،مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سردشت ،طبقه همكف تحویل
شركت نموده و رسید دریافت دارند.
مدارك الزم:
فتوكپی شناسنامه ،تصویر آخرین مدرك تحصیلی ،فتوكپی حكم كارگزینی،
تكمیل فرم كاندیدای عضویت در سمت هیاتمدیره و یا بازرسی ،گواهی
سوء پیشینه یا سجل كیفری
تاریخ انتشار99/3/8 :
هیاتمدیره شركت تعاونی اعتبار معلمان
شهرستان سردشت
3421
خ ش99/3/8 :

خت99/3/1-80

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانواعضایهیاتمدیرهشركتبستهبندییاس
فاطراصفهانبهشمارهثبت2954وشناسهملی14005189829دعوتمیگردد
تا در جلسه مجمع عمومی عادی كه در ساعت  10صبح مورخ  99/3/20به
نشانی چهارمحال و بختیاری ،بروجن ،شهرك صنعتی خادمالقرانی ،فاز 3
مواد غذایی ،خیابان  20متری ،كد پستی  8179997871تشكیل میگردد،
حضور به هم رسانند.
الزم به ذكر است كه درخصوص دستورجلسه ذیل مبنی بر تعیین بازرس
اظهارنامهای از طرف آقای مجید هدایتیپور به عنوان احد از سهامداران در
تاریخ  99/2/6تحت كد رهگیری  1399220949744395به طرفیت خانمها
مرضیه خورشید اصفهانی ،میترا اختریان وآقای مهدی صباغ میلفروش
جهت تشكیل مجمع عمومی و تعیین بازرس ارسال گردیده لیكن اعضای
فوقالذكر علیرغم تعیین موعد قانونی 20روزه به تشكیل جلسه و تعیین
بازرس مبادرت ننمودهاند.
دستورجلسه :تعیین بازرس و حسابرس شركت
تاریخ انتشار99/3/8 :
مجید هدایتیپور (احد از سهامداران)
خ ش99/3/8 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شركت تعاونی اعتبار معلمان شهرستان
سردشت – نوبت اول

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
نوبت اول تعاونی مصرف فرهنگیان كنگاور
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم میرساند جلسه مجمع عمومی عادی
نوبتاولتعاونیمصرففرهنگیانشهرستان كنگاورراسساعت2بعدازظهر
روز شنبه99/4/7در محلسالنعالمهطباطبایی(كانونشهیدتكلوسابق)
شهرستان كنگاور تشكیل میگردد .لذا از عموم اعضاء دعوت میشود تا در
ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1قرائت گزارش هیاتمدیره و بازرس در سال 98
-2طرحوتصویبترازنامهوصورتهایمالیسال1398واتخاذتصمیمنسبت
به چگونگی تقسیم سود و زیان
 -3انتخاب اعضای هیاتمدیره برای دوره جدید
 -4انتخاب بازرس
 -5طرح و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه پیشنهادی سال 99
 -6تصمیمگیری درخصوص عضویت شركت تعاونی در اتحادیه استانی و
كشوری
ی تعاونی
 -7انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گه 
مهم:اعضایی كهقصد كاندیدایهیاتمدیرهوبازرسیرادارندظرفیكهفته
از صدور این آ گهی به شركت مراجعه نمایند و ثبتنام كنند.
توضیح این كه هر عضو میتواند وكالت  3نفر از اعضاء را همراه داشته باشد.
ضمناهرفردغیرعضومیتواندوكالتیكیازاعضاراداشتهباشد.همراهداشتن
كارت ملی یا تصویر آن برای حاضرین و موكلین آنها الزامی است.
تاریخ انتشار99/3/8 :
رئیس هیاتمدیره تعاونی مصرف فرهنگیان كنگاور –
خ ش99/3/8 :
ابوالقاسم عبدالحسینی

