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خبر

پشتیبانیازرشتههایالمپیکی

معدنفوتبالایران،الماستراشمیخواهد

پیشکسوتفوتبال گفت:فوتبالایران
برایپیشرفتنیازمندپوستاندازیدر
نظاممدیریتدارد.قاسمپناهگردر گفتوگو
با خبرگزاری آنا؛ گفت :فوتبال ایران در
سالهایاخیرفرازوفرودهایبسیاردرردههای
پایه ،باشگاهی و ملی داشته است .دو
جام جهانی را پشت سر هم تجربه کردیم و
متأسفانه تمامی ضعفهای فوتبالمان را
ی که
درپساینحضورپنهان کردیم؛درحال 
در جام ملتهای آسیا نتیجه نگرفتیم و
تیمهای ملی نوجوانان ،جوانان و بهویژه
تیم المپیک هیچ ارمغانی را برای فوتبال
کشورمان به همراه نداشت .این در حالی
است کهجوانانشایستهایدرفوتبالداریم.
وی افزود:متأسفانه رشد نکردن جوانان
در فوتبال را باید در بیتدبیری مدیران و
کمدانشی مربیان جستوجو کرد .بدون
تعارف باید گفت فوتبال پایه دستخوش
بیتدبیری مدیران نا کارآمد است .امروز
شاهدیم که مربیان فوتبال پایه به حال
خود رها و مجبور شدهاند دخلوخر ج
تیمها را تأمین کنند .درنتیجه ،گزینش
بازیکنان با عنصر پول و همچنین جوالن

دالالنبهموضوعیعادیبدلشدهاست.
پناهگرتأ کید کرد:مربیفوتبالدرواقعیک
متخصص است اما امروز میبینیم که در
ایرانبهصرفداشتن گواهینامهمربیگری،
افراد خود را متخصص فوتبال میدانند.
سنجش یک مربی شایسته نمیتواند
بهصرف داشتن مدرک مربیگری باشد.
وی افزود:در لیگ برتر فوتبال کشورمان
سالهاست گردش مربیان را درون یک
دایره شاهدیم و میداندار اصلی ،دالالن
هستند .یک مربی که ابتدای فصل آمده و
بعداز۶هفتهبهدلیلنتیجهنگرفتناخراج
شده ،نیمفصل روی نیمکت تیم دیگری
مینشیند.اینوسطزدوبندهاییوجوددارد
وامتدادآنبهرأسهرمفدراسیونفوتبال
میرسد .طی دو سه دهه اخیر متأسفانه
به بحث مهم دانشافزایی مربیان فوتبال
ی که دنیا مسیر
در ایران توجه نشده درحال 
ی کند.
دیگری را دنبال م 
پیشکسوت فوتبال گفت :در همین
کرواسی که هرسال کالسهای پیشرفته
مربیگری برگزار میشود ،برانکو مرتب از
ایرانبهآنجامیرفتواسکوچیچهمبایددر

بختیاریزاده:

شانس خوبی برای صعود استقالل قائل هستم

پیشکسوت تیم استقالل با تأ کید بر این که
شرایط آبیها در لیگ داخلی و لیگ قهرمانان
آسیامتفاوتاست گفت:در آسیاتیمهاحمله
ی کنند و کار برای استقالل راحتتر است.
م 
سهراببختیاریزادهدر گفتوگوبامهر گفت:
ً
بعد از حضور مجیدی در استقالل کال نشاط و
شادابیبهاینتیمتزریقشدوبازیکنانباروحیه
بهتریدرتمریناتوبازیهاظاهرمیشوند که
ایننشانازرابطهخوبآنهابا کادرفنیجدید
دارد.وی اظهار داشت :استقالل همیشه در
آسیابرایموفقیتوپیروزیتالش کردهاست.
آبی پوشان ب ه کرات سابقه صعود از گروههای

مرگرادارندوایناتفاقعجیبیبرایاستقالل
نیست .با توجه به موجودی تیم ،من شانس
خوبی برای صعود قائل هستم.پیشکسوت
استقاللتصریح کرد:بازی کردندرآسیابابازی
کردن در ایران تفاوت دارد .آنجا تیمها حمله
ی کنندومثلاینجانیست کهبعضیاز تیمها
م 
مقابل استقالل دست به دفاع مطلق بزنند.
استقالل هم ابزار حمله کردن به تیمهایی که
ی کند و به دروازه حریف
فوتبال واقعی بازی م 
ی کندرادارد.مهاجمانیمثلقایدی،
حملهم 
مطهری و دیاباته در حد بهترین مهاجمان
آسیا هستند و در این بازیها میتوانند بالی
جان هر حریفی شوند.بختیاری زاده در ادامه
به مصاحبه یکی از اعضای باشگاه استقالل
علیه شاهرخ بیانی اشاره کرد و گفت :در وهله
اول باید بگویم هر پیشکسوتی حتی ا گر یک
دقیقه برای این باشگاه بازی کرده باشد،
حرمت دارد و حرمت او باید حفظ شود .چه
رسد به بیانی که به نظر من جزو  ۱۰بازیکن برتر
تاریخ این باشگاه است و سابقه قهرمانی آسیا
با این تیم را دارد.

(جزیره كیش)

کالسهاشرکت کند.سال۸۳ایویچپساز
برکناریاز هدایتتیمملیایران،بهعنوان
مدرس فیفا به ایران آمد .آن سال مدیر
فنی تیم ملی فوتبال جوانان ایران بودم و
خوشبختانهدرسهایایویچرایادداشت

کردم.سپسدرلیگچهارمبهعنوانمربی
به صبا باتری رفتم؛ زمانی که علی دایی و
سهراببختیاریزادهعضواینتیمبودند.
آموزشهایایویچرادرتمریناتارائهمیدادم
و نتیجهاش را میدیدم .ایویچ گفته بود

نویدکیا:

سپاهان برای عبور از سد سایپا مصمم است

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت :بازی
آسانی مقابل سایپا در پیش نداریم و حاضر
هستیم تا امتیاز بگیریم.به گزارش ایرنا،
محرمنویدکیادیروزپیشازدیدارتیمشبرابر
سایپادرهفتهنوزدهملیگبرترفوتبالاظهار
داشت:ابتداامیدوارمسالجدیدبرایهمه
خوب باشد و ویروس کرونا نیز از بین برود تا
همه از زندگی لذت ببرند .سایپا تیم خوبی
استوجوانانخوبوباانگیزهایدارد.شاید
شرایطاینتیمدرطولفصلچندانایدهآل
نبود اما این دلیلی نمیشود که بازی آسانی
پیش رو داشته باشیم.وی افزود :سایپا در

نیمفصل اول نشان داد که مقابل تیمهای
بزرگ عملکرد خوبی دارد و توانسته از تمام
تیمهای بزرگ امتیاز بگیرد .این تیم از ما
نیز در اصفهان امتیاز گرفت .میدانیم بازی
بسیار سنگین و سختی را پیش رو داریم و
بازیکنانمهممیدانند کها گربخواهندخوب
و با تمرکز بازی نکنند ممکن است امتیاز از
دستبدهیم.بایدسایپاراخیلی دستباال
بگیریم.سرمربی تیم سپاهان خاطرنشان
کرد :کادر فنی حریف در این یکی دو سال
سعی کردهبیشترباجوانهاهمکاریداشته
باشدوآنهااین کار راخوببلدهستند.این
موضوع میتواند کار را برای همه رقبا سخت
کند .امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم و از
اینبازیامتیاز بگیریم.نوید کیاتصریح کرد:
برایبازیباسایپامحرومنداریمامامصلحرا
بهخاطرمصدومیتنداریم.خلعتبریهماز
ناحیهمچپامصدومشدهاست.ا گراوبتواند
ی کنیم و ا گر
به تیم کمک کند از او استفاده م 
نهازبازیهایبعدازاواستفادهخواهیم کرد.
دیدار این دو تیم امروز برگزار میشود.

امالك اعتماد
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خرید فروش

رهن اجاره
خت1400/1/14-5

كیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانكها) ،بعد از بازار كیش ،بر ج اداری درسا ،امالك اعتماد
07644421853-5
مدیریت :زاهدی 09120364811

خت1400/1/14-4

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
(نوبت اول) شركت تعاونی مسكن مهر
محلی شماره  22ارومیه
به شماره ثبت 9475

خت1400/1/16-7
خت1400/1/14-6

بنابهتصویبهیاتمدیرهجلسهمجمععمومیفوقالعاده(نوبتاول)شركت
تعاونی مسكن مهر محلی شماره  22راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخه
1400/1/28در محلارومیهشهركولیعصرخیابانسرباز  2كوچهپردیسبلوك
 1طبقه  3محل پروژه تشكیل می گردد .از عموم سهامداران و اعضا محترم
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت
مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانندو یا با توجه به مفاد ماده 19
آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع
میسرنباشد،میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگریانماینده
تام االختیار از میان اعضا یا غیر اعضا وا گذر نماید .در این صورت هر عضوی
می تواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای با وكالت و هر شخص غیرعضو تنها
یك رای با وكالت داشته باشد .توضیحا اینكه وكالتنامه های 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 هیات مدیره بررسی و تائید
گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید
یكی از دفترخانه های رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
طر ح و تصویب مدت فعالیت شركت تعاونی مطابق با تبصره ماده 5
اساسنامه
تاریخ انتشار 1400/1/16
خ ش 1400/1/16
هیات مدیره شركت تعاونی مسكن مهر محلی  22ارومیه
32

این درسها فقط به درد امروز میخورد
و ا گر میخواهید مربیگری کنید از فردا
دنبال تازههای فوتبال جهان باشید.وی
گفت:امروز در پاندمی ویروس کرونا وقتی
به اللیگا ،لیگ جزیره ،بوندسلیگا و لیگ

ی کنیم ،میبینیم رقابتها از
ایتالیا نگاه م 
همانهفتهنخست،فشردهوجذاببرگزار
میشود اما در فوتبال ایران ،بی کیفیت
بودن لیگ را همچنان با بهانههای نخنما
ی کنیم.متأسفانهباید گفتمردم
توجیهم 
ی گوییم.
رافریبمیدهیموواقعیتهارانم 
تیم ملی فوتبال ایران به بحرین و عراق
میبازد و فقط کامبوج و هنگ کنگ را
شکست میدهد .تازه باید چند میلیون
دالر هم به مربی اخراجی غرامت بدهیم.
در واقع تیم ملی ما از نا کارآمدی مدیریت
ضربه خورده است.
پناهگر در ادامه گفت :فوتبال ایران به
لحاظ نیروی انسانی ،یک معدن است و
این گوهرهایی که از معدن بیرون میآید
الماستراش میخواهد که نداریم؛ یعنی
دانشمربیانبهاندازهاینیست که گوهرهارا
پرورشدهد،امروزهآنچهازبازیکنانفوتبال
میبینیمبیشترخودجوشاستومربیان
اثرگذاریاندکیدارند کهبرایآیندهفوتبال
ً
اصالخوشایندنیست.واقعبینانهباید گفت
پیشرفتفوتبالایراننیازبهپوستاندازی
در نظام مدیریت دارد.

خلیلی:

پیشکسوتتیمپرسپولیس گفت:شرایطخط
حملهاینتیمخوبنیست.محسنخلیلیدر
گفتوگوباایسنادربارهتساویپرسپولیسبرابر
پدیدهاظهار کرد:بازی کردنمقابلپرسپولیس
برای هیچ تیمی ساده نیست .پرسپولیس
در این دیدار هم مثل بازیهای قبلی خود
فرصتهای گلزیادیخلق کردامااینفرصتها
ی کنم نبود تمرکز
به گل تبدیل نشد .من فکر م 
در بین بازیکنان پرسپولیس باعث شده بود
که در این دیدار پرسپولیس برنده نباشد .از
دروازهبان تا خط حمله تمرکز الزم را نداشت و
روی گل پدیده هم خط دفاع مهاجم حریف را

بهخوبی مهار نکرد تا در زاویه بسته دروازه لک
باز شود.وی گفت:وقتیدربارهنقاطقوتتیم
ی کنیم باید درباره نقاط ضعف تیم
صحبت م 
هم صحبت کنیم تا درجهت رفع این نقاط
ضعف اقدام شود .در دیدار برابر پدیده دو تیم
عملکردبسیار خوبیداشتندامابهخاطرتنوع
تا کتیکی فرصتهای پرسپولیس بیشتر بود.
ی کنید کهبازیبسته
وقتیمقابلتیمیبازیم 
ارائهمیدهدبایدباسانترهای کوتاهسعی کنید
دفاعرادوربزنیدتابانفوذوپاسروبهعقبفضا
ایجاد بشود اما پرسپولیس بیشتر روی سانتر
کار کرد و روی توپهای برگشتی هم خیلی
خوب کار نشد و فقط روی یک شوت سرلک
توانست گلزنی کند.خلیلیتصریح کرد:شرایط
خطحملهپرسپولیسخوبنیست.بازیکنی
ی کند باید بداند فشار
که در خط حمله بازی م 
زیاد است و باید تالش کند .همان طور که در
فضای مجازی محبوب هواداران میشوند،
ا گر فرصت گلزنی از دست بدهند مورد غضب
ی گیرند.امیدوارمبازیکنانقدر
هوادارانقرارم 
فرصتها را بیشتر بدانند .

آ گهی دعوت از بستانکاران
شرکت صنایع خورشید انرژی
( مسئولیت محدود )
به شماره ثبت -21960نوبت دوم
با توجه به آ گهی انحالل شرکت صنایع خورشید انرژی ( مسئولیت
محدود) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 99/7/20به شماره روزنامه  23037در صفحه  74درج گردیده است
بدینوسیله طبق ماده  215و  225قانون تجارت از کلیه بستانکاران
احتمالی شرکت دعوت میشود با در دست داشتن اسناد و مدارک
مثبته تا شش ماه از تاریخ چاپ اولین نوبت آ گهی به مدیر تصفیه
شرکت به نشانی محل تصفیه استان خراسان رضوی ،شهرستان
مشهد ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،محله آزادشهر ،خیابان مدرس
جنوبی (فرهنگ  6وکیل آباد  ،)9کوچه مدرس ( 8جالل آل احمد )7
پالک  89طبقه اول واحد  2کدپستی  9188875413مراجعه نمایند
تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است هرگونه ادعایی پس از تاریخ
فوق الذکر مسموع نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/16
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/16
تاریخ انتشار نوبت سوم1400/2/16
960
خ ش 99/12/16
مدیر تصفیه شرکت صنایع خورشید انرژی
( مسئولیت محدود)

خت1400/1/16-7
خت1400/1/16-8

ملك كلنگی – تك مالك سند تك برگ – موقعیت عالی
 156متر ( 2 )14×11طبقه بنا و  2سند مستقل  6دانگ
گذر  8متری بر  11متری قابل تجمیع با همسایه
نصف فروش  3/000/000/000و نصف مشاركت
به صورت كامل هم فروخته می شود
تماس و واتساپ 09120198440

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/2/2ساعت  10به شماره روزنامه  21897در صفحه  110درج گردیده است بدین وسیله
طبق ماده  215و  225قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت دعوت میشود با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته ظرف مدت شش ماه
از تاریخ چاپ اولین نوبت آ گهی به مدیر تصفیه شرکت به نشانی محل تصفیه  :استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مرکزی ،دهستان
میانوالیت،آبادیشهرکصنعتیفناوریهایبر،محلهشهرکصنعتیفنآوری،خیابانصنعت،خیابانصنعت2پال ک127طبقههمکفبا کدپستی
 9355133607مراجعه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است هرگونه ادعایی پس از تاریخ فوق الذکر مسموع نمیباشد.

خت1400/1/16-10

تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/16
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/16
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مدیر تصفیه

سوسیداد فاتح جام حذفی شد
رئال سوسیداد با برتری مقابل بیلبائو فاتح جام حذفی اسپانیا شد .
سوسیداد در حالی پس از  ۳۴سال فاتح جام حذفی شد که آخرین بار در
سال۱۹۸۷قهرمانشدهبود.بیلبائوهمبرایپانزدهمینمرتبهدرفینال
شکست خورد تا انتظارش برای قهرمانی ۳۷ ،ساله شود.

مرادی:

هدف،درخشش در المپیک است
رئیس فدراسیون وزنهبرداری گفت :تمام هدف ما درخشش در المپیک پیش
رو و کسب مدال در این میدان بزرگ است .علی مرادی گفت :ملی پوشان از
همان تعطیالت عید در اردو بودند و شبانهروز تالش می کنند تا با حضور در
رقابتهای قهرمانی آسیا که از  ۳۰فروردین در ازبکستان آغاز میشود بهترین
عملکرد را داشته باشند و بتوانند در رقابتهای گزینشی المپیک دو سهمیه
را به دست آورند.

صالح رکورد آنری را شکست
محمدصالحبا گلزنیدر دیدار برابرآرسنالموفقبهشکستنرکوردتیری
آنری شد .صالح با گلزنی در این دیدار شمار گلهای خود را در  ۱۵۰بازی
در لیگ برتر انگلیس به عدد  ۹۳رساند .این در حالی است که تیری آنری
در  ۱۵۰بازی اول خود در لیگ برتر  ۹۲گل به ثمر رسانده بود.

جردن باروز به المپیک نرسید
چهرهشاخص کشتیآزادجهانباقبولدوشکستمقابل کایلدیکدرانتخابی
تیمملی کشتیآزادآمریکا،ازرسیدنبهالمپیکتوکیوبازماند.جردنباروزدارنده
 ۴مدال طالی جهان و یک طالی المپیک که سابقه  ۲دوره حضور در المپیک را
دارد در دوره پیش این رقابتها در ریو به عنوانی بهتر از نهمی نرسید.

هواداران از گلزنان پرسپولیس انتظار دارند

با توجه به آ گهی انحالل شرکت منحله صنایع کشاورزی کشت گستر یکتای
خراسان ( سهامی خاص) به شماره  50401شناسه ملی  10380670517نوبت دوم

سبالن جنوبی خ صبوری

وزیر ورزش تأ کید کرد در ماههای باقیمانده تا شروع بازیهای المپیک،
پشتیبانیها از رشتههای حاضر در این بازیها مضاعف خواهد شد .سلطانی
فر گفت :با وجود مشکالت اقتصادی در کشور به خاطر تحریمهای ظالمانه،
تالش کردیم تا بهترین امکانات را برای فدراسیونها و المپیکیها مهیا کنیم،
در  ۴ماه آینده نیز پشتیبانیها از المپینها مضاعف میشود.

داوودی:

کاراته در توکیومیدرخشد

ً
قهرمانسابق کاراتهایران گفت:ملیپوشان کاراتهقطعادرالمپیکنتایجدرخشانی
ی کنند .داوودی اظهار کرد :با پتانسیل باالیی که در تیم ملی وجود دارد،
را خلق م 
ملیپوشان کشورمان توانایی کسب نتایج درخشان در المپیک را دارند .کاراته
ایران همواره جزو پرافتخارترین در میادین جهانی ،قارهای و بینالمللی بوده است
َ
که مطمئنا در نخستین حضور خود در المپیک نیز نتایج خوبی کسب خواهد کرد.

ماتیوس:

جام بار دیگر به بایرن میرسد
اسطوره فوتبال آلمان و بایرن معتقد است که مونیخیها امسال هم قهرمان
بوندسلیگامیشوند.ماتیوس گفت:فاصلهبایرنوالیپزیگبه7امتیاز رسید.
جبراناینفاصلهدر7هفتهآیندهبرایالیپزیگامکانندارد.ویافزود:ا گربهجای
بایرن،دورتموندصدرنشینبودواینفاصلهامتیازیراباتیمدومداشت،شاید
کمی دچار تردید میشدم اما در مورد بایرن چنین چیزی نمیبینم.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
سالیانه شركت خدماتی شهرك صنعتی
شماره یك میاندوآب (سهامی خاص)
آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شركت خدماتی شهرك صنعتی شماره یك میاندوآب
(سهامی خاص) به شماره ثبت  3266به شناسه ملی  14004041665بدینوسیله از كلیه سهامداران
واعضایشركتدعوتمیشودتادر جلسهمجمععمومیعادیسالیانهساعت10صبحروز شنبه
مورخ  1400/1/28در محل دفتر شركت تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
تاریخ انتشار 1400/1/16
هیات مدیره شركت خدماتی شهرك صنعتی شماره یك
خ ش 1400/1/16
میاندوآب (سهامی خاص)

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
(نوبت دوم) شركت تعاونی مسكن كاركنان
دانشگاه علوم پزشكی زنجان
باعنایتبهعدمرسمیتمجمععمومیفوقالعاده(نوبتاول)وبنابهتصمیمهیاتمدیرهشركت،
مجمععمومیفوقالعاده(نوبتدوم)شركتتعاونیمسكن كاركناندانشگاهعلومپزشكیزنجان
در ساعت  9صبح روز یكشنبه مورخه  1400/1/29در محل پروژه آپارتمانهای كوی دانشگاهیان
واقع در (كوی گلشهر كاظمیه – فاز دو – میدان امام علی (ع) – انتهای خیابان زرتشت غربی) با
دستور جلسه ذیل برگزار خواهد شد .بدینوسیله از كلیه اعضای شركت تعاونی دعوت می شود
در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل در مجمع مزبور
حضور به هم رسانند و یا وكالی خود را با توجه به ماده  19آئین نامه مجامع از بین اعضا یا خارج از
اعضای شركت معرفی نمایند.
 تصمیم گیری درخصوص تمدید مدت فعالیت تعاونیبدینوسیله از اعضای محترم تعاونی دعوت به عمل می آید تا با در دست داشتن اصل كارت ملی و
یا مدارك عضویت از تاریخ  1400/1/21تا تاریخ ( 1400/1/28به جز ایام تعطیل) از ساعت  9الی  15به
دفتر تعاونی واقع در (كوی گلشهر كاظمیه – فاز دو – میدان امام علی (ع) – انتهای خیابان زرتشت
غربی) مراجعه و نسبت به اخذ كارت ورود به جلسه و تكمیل فرم های مربوطه اقدام فرمایند.
آن دسته از اعضای تعاونی كه شخصا نمی توانند در جلسه مجمع حضور یابند می توانند در
تاریخ های اعالم شده به همراه وكیل خود به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن اخذ كارت ورود به جلسه
مجمع ،نسبت به تكمیل فرم وكالت نامه اقدام فرمایند .تاریخ های اعالم شده قطعی و غیرقابل
تغییر بوده و شرط ورود به جلسه مجمع نیز داشتن اصل كارت ملی و مدارك عضویت ،اصل كارت
ورود به جلسه می باشد.
توضیحات تكمیلی:
-1اعضایشركتتعاونیعبارتنداز آندستهاز كاركناندانشگاهعلومپزشكیزنجان كهبهعضویت
تعاونی درآمده و در حال حاضر دارای امتیاز زمین یا آپارتمان می باشند .بدیهی است اعضایی كه
امتیاز متعلقه را به فروش رسانده باشند و یا افرادی كه بدون دارا بودن شرط عضویت اقدام به خرید
امتیاز از وا گذاری های تعاونی نموده باشند ،عضو تلقی نشده و در صورت اخذ وكالت از عضوی كه
كاركنان علوم پزشكی بوده است می توانند در مجمع حضور یابند.
 -2استفاده از ماسك ،مایع ضدعفونی كننده خودكار شخصی و حفظ حداقل فاصله اجتماعی
توسط حاضرین در مجمع الزامی است.
 -3كارت ورود به جلسه صرفا در دفتر تعاونی توزیع خواهد شد و به هیچ وجه در روز مجمع كارت
ورود به جلسه توزیع نخواهد شد.
 -4در روز برگزاری مجمع صرفا دارنده كارت ورود به جلسه حق حضور در مجمع را دارد و از ورود افراد
متفرقه و همراه جلوگیری خواهد شد.
 -5تكمیل فرم های ابالغی از جانب مراجع ذیصالح درخصوص خوداظهاری عدم ابتالی به
بیماری كرونا در هنگام اخذ كارت ورود به جلسه و روز برگزاری مجمع ،توسط اعضای تعاونی و یا
وكالی ایشان الزامی است.
 -6مجمع تعاونی در فضای باز برگزار خواهد شد و حاضرین با حفظ فاصله اجتماعی از یك سمت
وارد و پس از ثبت نام و تكمیل فرم های مربوطه و انداختن رای در صندوق ،از سمت دیگر محل
جلسه را ترك خواهند نمود ،جلسه مجمع راس ساعت های تعیین شده آغاز و به پایان خواهد
رسید .بنابراین از اعضای محترم تعاونی تقاضا می گردد به جهت پیشگیری از شیوع بیماری كرونا
صرفا در محدوده ساعت های تعیین شده در محل مجمع حضور به هم رسانند تا جلسه مجمع در
حداقل زمان ممكن به اتمام برسد.
 -7به جهت رعایت پروتكل های بهداشتی و طبق هماهنگی های به عمل آمده با مراجعه به مراجع
ذیصالح ،انتخاب هیات رئیسه مجمع به صورت رای گیری مكتوب صورت خواهد گرفت و لذا از
داوطلبان عضویت در هیات رئیسه مجمع دعوت به عمل می آید حدا كثر تا تاریخ 1400/1/26
درخواستومداركخودرابهدفترتعاونیارائهفرمایند(اسامیداوطلبانهیاترئیسهقبلاز برگزاری
مجمع به آ گاهی اعضای محترم تعاونی خواهد رسید).
 -8سایر توضیحات و جزئیات و نحوه برگزاری مجمع با رعایت پروتكل های بهداشتی از طریق
تماس تلفنی یا پیامك تلفنی یا كانال شبكه های فضای مجازی تعاونی به آ گاهی اعضای محترم
خواهد رسید.
تاریخ انتشار 1400/1/16
هیات مدیره شركت تعاونی مسكن كاركنان دانشگاه
خ ش 1400/1/16

علوم پزشكی زنجان

