فناوری
بیش از  ۸۵درصد از بیامرانی که فوت
کردند ،واکسن کرونا تزریق نکردند
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تمام افرادی که در کشور
واکسن کرونا را دریافت می کنند ،رصد می شوند و متاسفانه بیش از ۸۵
درصد از بیمارانی که جان خود را از دست می دهند ،واکسن کرونا تزریق
نکرده اند و نگرانی موج ششم بخاطر افرادی است که واکسینه نشده اند.
به گزارش جام جم آنالین ،دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه بازدید از
مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،اظهار داشت:
تزریق واکسن و ایمنی حاصل از واکسیناسیون به طور کامل و  ۱۰۰درصد
از مرگ و میر ناشی از کرونا پیشگیری می کند و شایعاتی که در مورد
فوت ناشی از تزریق واکسن کرونا گفته می شود ،به هیچ عنوان صحیح
نیست چون مطالعات علمی ،دانشمندان و مراکز پژوهشی نشان داده
اند که واکسیناسیون یکی از مهمترین عوامل مقابله با کرونا است .وی
افزود :واکسن یکی دو ساله به وجود نیامده و  ۱۰۰سال است که در
ایران واکسن برای مقابله با بیماری ها از جمله سیاه سرفه ،کزاز و فلج
اطفال تزریق شده و موجب کنترل و ریشه کنی بیماری ها شده است
اما واکسیناسیون ،یک کار علمی است .ایران در پزشکی قدمت بسیار
دیرینه ای دارد .به عنوان نماینده  ۲۰هزار عضو هیات علمی و  ۸۰۰مرکز
تحقیقاتی باید بگویم که واکسیناسیون برای نجات جان مردم و عزیزان
ما الزم است .هر فردی که فوت کند ،متاثر می شویم اما برای تامین
سالمت مردم حتما باید واکسیناسیون با پوشش باال انجام شود .وزیر
بهداشت گفت :امروز از وضعیت این خوابگاه بازدید کردیم و متاسفانه
مشکالت عمده ای در این خوابگاه وجود دارد که دانشجویان از عدم
رسیدگی های کافی در دوران گذشته ،گالیه داشتند اما اولویت جدی و
مهم دولت سیزدهم ،رسیدگی به مشکالت مردم است و دانشجویان نیز
برای ما اولویت دارند و قابل احترام هستند .وی افزود :در واکسیناسیون
نشان دادیم که ما می توانیم و با مشارکت مردم در مدت کوتاهی و
حدود دو ماه و نیم توانستیم بیش از  ۷۰درصد از جمعیت هدف را
در نوبت اول ،واکسینه کنیم و حتما به دنبال حل مشکالت رفاهی و
خوابگاهی دانشجویان نیز هستیم و از مردم و خیرین و سایر نهادهای
مردمی و انقالبی می خواهیم که در این کار خیر نیز مشارکت کنند.
امیدواریم ظرف مدت کوتاهی ،مشکالت کوتاه مدت دانشجویان مانند
بازسازی و ترمیم ساختمان خوابگاه کوی دانشگاه علوم پزشکی را حل
کنیم اما برای حل اساسی مشکالت مانند تخریب و ساخت خوابگاه های
جدید ،زمان بیشتری نیاز است .وزیر بهداشت تصریح کرد :دانشگاه علوم
پزشکی تهران ظرفیت دو هزار و  ۵۰۰نفر در خوابگاه را دارد که به دلیل
وضعیت نامناسب خوابگاه ها ،توانسته اند یک هزار و  ۷۰۰نفر را اسکان
بدهند .خوابگاه های متاهلی این دانشگاه نیز مشکالتی دارد اما تا کنون
 ۶۰زوج متاهل در این خوابگاه اسکان یافته اند اما برنامه دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،اجاره کردن ساختمان های برای اسکان دانشجویان
است .بهبود وضعیت خوابگاه ها از اولویت های اصلی وزارت بهداشت
است .به دانشجویان مستقر در خوابگاه کوی دانشگاه علوم پزشکی
تهران قول دادم که در هفته های آینده مجددا از این خوابگاه بازدید کنم
تا ببینیم مشکالت آنها حل شده است یا خیر .دکتر عین اللهی خاطرنشان
کرد :می توان بودجه و منابع را برای کارهای لوکس و تزییناتی هزینه کرد
اما اولویت اول ما ،بهبود وضیعت خوابگاه کوی دانشگاه علوم پزشکی
است و در این زمینه تا جایی که امکان داشته باشد ،منابع الزم را در
اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار خواهیم داد .وزیر بهداشت گفت:
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی خیلی زود واکسن کرونا را تزریق
کردند و اکثر آنها دو ُدز واکسن را تزریق کرده اند که خیال ما کمی
راحت تر شده است اما دستورالعملی برای خوابگاه های دانشجویی از
سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تهیه شده تا اگر
دانشجویی دچار بیماری شد ،اقدامات الزم مانند ایزوله کردن آنها انجام
شود .وی ادامه داد :با سرعت باالی واکسیناسیون در کشور ،خوشبختانه
وضعیت بیماری بهتر می شود .امروز همه دانشجویان مستقر در خوابگاه
کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ماسک استفاده کرده بودند .یکی از
مشکالت ما در کشور ،ناقص بودن اطالعات برخی افراد در زمینه کرونا
و واکسن است اما اکثر مردم واکسن تزریق کرده اند چون می دانند که
مقاومت بدن آنها در مقابله با کرونا افزایش می یابد.
آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرصه و مسکن
مصوب 1388/12/2
بدینوسیله در اجرای بند دوم ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی
و حمایت از تولید عرصه و مسکن و ماده  10آیین نامه اجرایی آن آراء صادره از
هیأت موضوع بند  2ماده یک قانون مستقر در واحد ثبتی شهرستان دیر مربوط به
متقاضیانی که در اجرای قانون فوق الذکر تقاضای ثبت نموده اند به شرح ذیل جهت
اطالع عموم آگهی می شود.
 -1رأی شماره  1656مورخ  1400/06/13آقای رضا گل چمن ششدانگ یکبابخانه
قسمتی از پالک  2105واقع در بردستان
لذا بدینوسیله اعالم می دارد اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ
الصاق یا انتشار این آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی
اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت بیست روز باید
اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک دیر تسلیم نمایند
و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به ثبت دیر دادخواست خود را به مرجع
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک دیر
تسلیم نماید .رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم
تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک دیر عملیات ثبتی با رعایت مقررات
تعقیب خواهد شد/ .تاریخ انتشار/ 1400/08/03 :شماره/125 :م .الف
 14000081099محمد رمضانی زاده /رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیر
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1400/6/20 - 140011442400900031هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای سجاد عباس زاده بایقوت فرزند
حسین بشماره شناسنامه --صادره از ملکان به شماره ملی  5040034502در ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  139/96مترمربع پالک  75فرعی از  3387اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد/244973 .
شماره/330 :م .الف
14000081101
تاریخ انتشار نوبت اول /1400/7/18:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/3:
شکراله سعادتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

سال سیزدهم شماره   1787دوشنبه  3آبان ماه 1400

payameasalooye@gmail.com

تحویل  ۶میلیون دوز واکسن به
وزارت بهداشت

سیامین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هاللاحمر حاوی
 ۶میلیون دوز واکسن ،امروز یکشنبه؛ دوم آبانماه در فرودگاه امام خمینی
(ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد .به گزارش جام جم آنالین ،همتی،
رئیس جمعیت هالل احمر کشور با اعالم اینکه  ۷محموله  ۶میلیون دوزی
واکسن سینوفارم از  ۴مهرماه تاکنون وارد کشور شده گفت :طبق تاکید
معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ادامهدار بودن واردات واکسن کرونا از
سوی هاللاحمر ،این دستگاه با همکاری خوب وزارت بهداشت و وزارت امور
خارجه ،فرآیند وارداتش را ادامه داده و عدد محمولههایش را به  ۳۰رسانده،
همچنان هم واردات واکسن سینوفارم را ادامه میدهد .وی افزود :جمعیت
هال ل احمر در مجموع از اردیبهشت ماه تاکنون ۹۴ ،میلیون و  ۳۹۰هزار دوز
واکسن سینوفارم به کشور وارد کرده است .به گزارش روابط عمومی جمعیت
هالل احمر ،همتی گفت :ما برای رسیدن به جامعهای آرام و به پایان رساندن
همهگیری کرونا در دنیا نیازمند همراهمی مردم هستیم ،همانطور که با
واکسینه کردن بخش زیادی از جامعه نظیر کادر درمان ،کارمندان ،سالمندان
و سایر افراد به شکل محسوسی میزان ابتال و مرگومیر را کاهش دادیم االن
هم میتوانیم با مشارکت سایر کسانی که هنوز واکسن نزده اند به شرایط
مطلوب و ایدهآل برسیم.
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سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد:

نیاز مربم به همه گروههای خوین

سخنگوی سازمان انتقال خون با تاکید بر نیاز
مبرم به همه گرو ه های خونی ،شرایط اهدای
خون پس از تزریق واکسن کرونا و یا ابتالء به
این بیماری را توضیح داد .به گزارش جام جم
آنالین ،بشیر حاجی بیگی گفت :همه ساله با
شروع فصل سرما و سرد شدن هوا و کم شدن
طول روز ،میزان مراجعه مردم به مراکز انتقال
خون جهت اهدای خون کاهش مییابد و این
درحالی است که با گسترش روز افزون عملهای
جراحی تخصصی و فوق تخصصی روبرو هستیم؛
از طرفی با گسترش مراکز خون آنکولوژی و مراکز
پیوند اعضا و رشد چشمگیر فضاهای درمانی هم

در کالنشهرها و مراکز استانهای تهران ،فارس،
اصفهان ،خراسان رضوی ،خوزستان ،آذربایجان
شرقی و مازندران و گیالن روبرو هستیم و این
در شرایطی است که در استانهای شمالی و
جنوبی کشور نیز که افراد مبتال به تاالسمی حضور
دارند نیاز به خون وجود دارد و با گسترش نیاز
به این ماده حیاتی روبرو میشویم .وی افزود:
با این افزایش نیاز شاهد افزایش مصرف خون
و فرآوردههای آن نظیر گلبول قرمز فشرده شده،
پالسما و پالکت هستیم .با راه اندازی شبکه ملی
خون رسانی کشور و فعالیت مستمر این شبکه،
خون بیماران را در سراسر کشور تأمین کردیم ولی

به هر حال مردم باید خون اهدا کنند و این یک
فراخوان و دعوت عمومی از همه مردم است که
به کمک ما بیایند تا هیچ بیماری روی تخت
بیمارستان دغدغه تأمین خون و فرآوردههای
آن را نداشته باشد .وی در ادامه درباره کسانی
که واکسن کرونا تزریق کردهاند و میخواهند
خون اهدا کنند ،تصریح کرد :این افراد بدانند که
با تزریق واکسن سینوفارم و برکت منعی برای
اهدای خون ندارند و بعد از رفع عوارض اولیه
میتوانند اقدام به اهدای خون کنند .همچنین
افرادی هم که واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک
تزریق کردند میتوانند  ۱۴روز پس از تزریق،
اقدام به اهدای خون کنند .سخنگوی سازمان
انتقال خون ،تاکید کرد :کسانی هم که به کرونا
مبتال شدند ،میتوانند  ۲۸روز پس از بهبودی
اقدام به اهدای خون کنند .تمامی پروتکلهای
بهداشتی در تمامی مراکز انتقال خون رعایت
میشود و تجهیزات ما که در پروسه اهدای
خون مصرف میشود یکبار مصرف و استریل
است و کرونا ربطی به اهدای خون ندارد .وی
که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد
در پایان ،اظهار کرد :در حال حاضر به تمامی
گروههای خونی احتیاج داریم ولی افرادی که
گروه خونی منفی و یا  ABمثبت دارند ،اقبال
بیشتری به اهدای خون داشته باشند.

بسمه تعالی

مجموع واکس ن های
تزریق شده در ایران
از  ۸۰میلیون دوز
گذشت

آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرصه و مسکن
مصوب 1388/12/2
بدینوسیله در اجرای بند دوم ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی
و حمایت از تولید عرصه و مسکن و ماده  10آیین نامه اجرایی آن آراء صادره از
هیأت موضوع بند  2ماده یک قانون مستقر در واحد ثبتی شهرستان دیر مربوط به
متقاضیانی که در اجرای قانون فوق الذکر تقاضای ثبت نموده اند به شرح ذیل جهت
اطالع عموم آگهی می شود.
 -1رأی شماره  1662مورخ  1400/06/16آقای جواد اندخش ششدانگ یکبابخانه
قسمتی از پالک  2105واقع در بردستان
لذا بدینوسیله اعالم می دارد اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ
الصاق یا انتشار این آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی
اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت بیست روز باید
اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک دیر تسلیم نمایند
و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به ثبت دیر دادخواست خود را به مرجع
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک دیر
تسلیم نماید .رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم
تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک دیر عملیات ثبتی با رعایت مقررات
تعقیب خواهد شد/ .تاریخ انتشار/ 1400/08/03 :شماره/126 :م .الف
محمد رمضانی زاده /رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیر

14000081098

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  306/15واقع در بخش دو بوشهر
آقای هادی صابر دشتی با تسلیم استشهاد محلی مدعی است یک جلد
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه سوم واقع در
بخش دو بوشهر که در دفتر الکترونیک به شماره 139620324009005585
بنام هادی صابر دشتی صادر و تسلیم گردیده و به علت جابه جایی مفقود
شده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق
اصالح تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آئیننامه قانون ثبت اعالم میشود که
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
شماره/372 :م .الف
14000081102
تاریخ انتشار آگهی1400/08/03 :
شکراله سعادتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان واقع در بخش 2
بوشهر کوی تنگک ملکی آقای عبدالرضا افسون پالک  3387/70بمساحت
 140مترمربع بعمل نیامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهی
اختصاصی وقت تحدید حدود مورخه  1400/8/29تعیین و عملیات تحدید از
ساعت  8صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد .اینک بوسیله این آگهی
از متقاضی و کلیه مجاورین بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت می شود که
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رساند .واخواهی مجاورین
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدیدی بمدت  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتب ًا
به اداره ثبت بوشهر تسلیم نماید .معترض مکلف است طبق ماده  74و 86
آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعترض به اداره
ثبت دادخواست به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم نماید واال حق او ساقط
خواهد شد1440527 .
شماره/363 :م .الف
14000081100
تاریخ انتشار1400/8/3 :
شکراله سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی تحدید حدود امالک واقع در بخش  5بوشهر  -خورموج
برابر مقررات مواد  14و  15قانون ثبت ،عملیات تحدید حدود امالک واقع در بخش  5خورموج در روز و ساعت ذیل الذکر به
عمل خواهد آمد.
قطعه یک
پالک  -1040/2873آقای محمد دهباشی ششدانگ یکباب خانه بمساحت  287/29مترمربع واقع در شهر خورموج بخش ۵
بوشهر
پالک  -1040/10117آقای مسعود غالمی ششدانگ یکباب مغازه به مسحت  179/38مترمربع واقع در شهر خورموج بخش ۵
پوشهر
پالک  -1040/10174آقای اسماعیل شجریان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  13136مترمربع واقع در شهر
خورموج بخش  5بوشهر
پالک  -1040/10233آقای قادر کللی ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت  240/51مترمربع واقع در شهر خورموج
بخش  ۵بوشهر
قطعه سه
پالک  -1644/1411آقای علی علی زاده ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  1168/27مترمربع واقع در روستای
محمدآباد بخش  ۵بوشهر
پالک  - 1647/226آقای احمد اسمعیلی  43060/82سهم مشاع از 150714/82سهم سهام ششدانگ و آقای غالمعلی اسمعیلی
 43061سهم مشاع از 150714/82سهم سهام ششدانگ و خیری اسمعیلی  ۲۱۵۳۱سهم مشاع از 150714/82سهم سهام ششدانگ
و سکینه اسمعیلی  ۲۱۵۳۱سهم مشاع از 150714/82سهم سهام ششدانگ و پری اسمعیلی  ۲۱۵۳۱سهم مشاع از 150714/82
سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  150714/82مترمربع واقع در روستای مل گاودان بخش  ۵بوشهر.
تاریخ تحدید حدود :روز دوشنبه 1400/08/24
عملیات تحدید حدود امالک فوق الذکر از ساعت  8صبح در تاریخ تعیین شده در محل های مذکور به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده  14قانون ثبت بدین وسیله صاحبان امالک مجاور و امالک مورد این آگهی اعالم می گردد؛ در روز و ساعت
تعیین شده در محل حضور به هم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک در موقع تحدید حدود حاضر نباشند؛ مطابق ماده
 15قانون ثبت امالک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد .و مطابق ماده  20قانون ثبت مجاورین
امالک مورد تحدید حدود از تاریخ شروع عملیات تحدیدی تا  30روز می توانند اعتراض خود را نسبت به حود اربعه و حقوق
ارتفاقی به اداره ثبت محل تحویل و رسید اخذ نمایند /.شماره/212 :م .الف /تاریخ انتشار1400/08/03 :
شناسه آگهی1211322 :
امیرعباس ترجمان  /رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی

14000081103

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مرزنشینان شهرستان دیر

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی گیری الزامی می باشد.
مرزنشینان دیر در ساعت  9صبح روز یک شنبه مورخ 1400/08/23
در مسجد جامع واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد .بدینوسیله دستور جلسه:
از کلیه اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند .با  -1انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه
توجه به اینکه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره  3سال
و بازرسی در دستور می باشد ،لذا کلیه سهامداران جهت سمت  -2تصویب صورتهای مالی سالهای  98-97و 99
هیأت مدیره و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عضو و غیر عضو  -3انتخابات بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی
جهت سمت بازرسی می توانند از تاریخ انتشار به مدت هفت روز  -4تصمیم گیری در خصوص نحوه اطالع رسانی از مجامع شرکت
تا پایان روز اداری  1400/08/10با مراجعه حضوری به دفتر شرکت مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از کاندیداتورهای هیأت مدیره
و بازرسی
واقع در خیابان شهید شهریاری و ارائه مدارک ذیل ثبت نام نمایند.
آندسته از اعضاء شرکت تعاونی که امکان حضورشان در مجمع  -1کپی شناسنامه از کلیه صفحات
میسر نمی باشد می توانند با همراه داشتن دفترچه عضویت و  -2کپی کارت ملی و پایان خدمت
مدارک شناسایی خود و وکیل عضو (وکالت سه نفر) و غیر عضو  -3کپی آخرین مدرک تحصیلی
(وکالت یک نفر) از تاریخ  1400/08/12لغایت  1400/08/18با حضور  -4اصل و کپی دفترچه عضویت
در دفتر تعاونی به همراه وکیل خود و تکمیل فرم وکالتنامه آنرا به  -5دو قطعه عکس 3*4
تأیید برسانند .تذکر :همراه داشتن دفترچه عضویت و کارت ملی  -6تکمیل فرم ثبت نام
یا شناسنامه عکسدار برای وکالت و شرکت در جلسه مجمع و رأی هیأت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان شهرستان دیر

هیأت مدیره رشکت تعاونی مرزنشینان شهرستان دیر

14000081104

