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خبر

حضور پله در ایران پنجاه ساله شد

 
بخش ورزش- اگر امروز به شما بگویند رونالدو و مسی همزمان به 
ایران می آیند چه حالی پیدا می کنید، حاال فرض کنید این 2 غول 

فوتبال جهان به تهران می آیند تا با تیم ملی فوتبال ایران بازی کنند!
این حس را 50 سال قبل هواداران فوتبال ایران قبل از حضور پله بزرگ 
در ایران داشتند، پله در ان زمان چنان نام بزرگی در فوتبال جهان داشت 
که حضورش در تهران با تیم سانتوس برای هوادارن امروز فوتبال دنیا با 

حضور مسی و رونالدو هم سنگ بود.
پله یک طرف و بکن باوئر و کرویف و بابی چارلتون و اووه زیلر و.... یک 

طرف دیگر، این واقعیت آن روز فوتبال دنیا بود.
برابر تیم  بازی دوستانه  ایران آمد و یک  به  تاج  باشگاه  به دعوت  پله 

منتخب تهران برگزار کرد، تیم سانتوس در این بازی 5-1 برنده شد.
در این بازی تاریخی پله 2 سال بعد از قهرمانی با تیم ملی برزیل در جام 
جهانی با ایرانی ها بازی می کرد، پله در اوج قدرت فوتبالش قرار داشت.
اما رسانه های ایرانی در هتل محل هایت تهران، به خوبی حضور پله 
را پوشش داده و بازیگران و ورزشکاران و خوانندگان زیادی با او عکس 
گرفتند اما بخش مهم تر حضور پله در رسانه ها، گفتگو با او در کاخ 

مرکزی تاج در بهارستان بود.
50 سال بعد از حضور پله در ایران و در اردیبهشت ماه 1351 برنامه 
ای برای این حضور تاریخی ساخته ایم. حضور مردی که در چند ساعت 
فوتبال ایران را به هم ریخت و فوتبالی که 2 روز قبل برابر کره شمالی 
در پیونگ یانگ بازی مرگ و زندگی حضور در المپیک 1972 مونیخ را 
انجام داده بود، تمام قد تحت تاثیر پله در فوتبال ایران قرار گرفت. بعد 
از این بازی، ورزشگاه محل تمرین تاج سابق یعنی باشگاه دیهیم به نام 
پله تغییر نام داد و این حضور به قدری جذاب بود که یکی از بزرگان تاج 

سابق یعنی پرویز ابوطالب، نام پسر خود را پله گذاشت.

بازی با آبروی سرمربی و بازیکن تیم قهرمان 
بخش ورزش- پس از قطع همکاری باشگاه نساجی با ساکت الهامی و 
انتشار یک بیانیه عجیب از سوی باشگاه که به جای شفاف سازی باعث 

شایعه پراکنی شد، شاهد اتفاقات شرم آوری در فضای مجازی هستیم.
 پس از اتفاقی که روز گذشته در نساجی رخ داد، باشگاه نساجی تصمیم 
به قطع همکاری با سرمربی خود گرفت. ساکت الهامی به دلیل اتفاقاتی 
که پس از بازی با آلومینیوم در تهران و اراک رخ داد، از مدیران باشگاه 
دلخور بود. او اعتقاد دارد که مدیران باشگاه از او حمایت نکرده اند آن 
اند.  کرده  توهین  او  به  آلومینیوم  هواداران  اراک  در  که  حالی  در  هم 
همچنین شایعاتی که هرچند وقت یک بار در خصوص تغییر سرمربی 
در باشگاه نساجی به گوش می رسد، دیگر دلیل ناراحتی ساکت الهامی 
بود. ساکت الهامی از این اتفاقات دلخور بود، در رختکن عصبانی شد و 
در این خصوص صحبت هایی کرد. از اینکه چه صحبت هایی در رختکن 
تیم شده فعال می گذریم اما این شایعه چطور گسترش یافت و چرا باید 

هواداران فوتبال به چنین شایعه ای دامن بزنند؟
سناریوی اول؛ برداشت خوشبینانه!

بیاید، وویسی در فضای  به نساجی  اینکه صابر حردانی  از  مدتها قبل 
مجازی پخش شد که یکی از مربیان حردانی خطاب به این بازیکن جمله 
ای ناشایست گفت که بی ارتباط با شایعه به راه افتاده در فضای مجازی 
وایرال  برای  تلگرامی  های  کانال  برخی  کنیم  تصور  توانم  می  نیست. 
شدن و بازدید گرفتن از این وویس استفاده کرده و این شایعه را به راه 
انداختند. نتیجه اش چه شد؟ متاسفانه توهین و شوخی های زشت که 

در فضای مجازی با صابر حردانی و ساکت الهامی شد.
سناریوی دوم؛ برداشت بدبینانه!

ببینید این سناریو چیست که ما آن افتضاح سناریو اول را خوشبینانه 
می دانیم. سناریو دوم می گوید افرادی برای منافع خود و تخریب تیمی 
که اولین قهرمانی تاریخش را به دست آورده این شایعه را به راه انداخته 

اند. متاسفانه فعال نمی توان جزییات بیشتری از این اتفاقات گفت.
هرکدام از این دو سناریو که صحت داشته باشد، از شما می خواهیم 
بار بخوانید: کسانی که برای این  عبارات پایانی این یادداشت را چند 
سرمربی و بازیکن کامنت گذاشتند، یک لحظه خودشان را جای آنها 
یا حتی خانواده آنها بگذارند. ببینید به قیمت چند ثانیه خنده چطور با 
شخصیت افراد بازی می کنید آن هم با فرمان کانال های تلگرامی که 

حتی از آوردن اسم شان شرم داریم و با آبروی بسیاری بازی کرده اند.

کاوه رضایی اولین شاه ماهی فصل 
نقل و انتقاالت تابستانی

بخش ورزش- کاوه رضایی با جدایی از باشگاه اودهورلی بلژیک ممکن 
است تصمیم بگیرد بعد از سال ها به ایران برگردد و فوتبالش را در این 

کشور ادامه بدهد.
باشگاه  با  از استقالل جدا شد و  پایان لیگ شانزدهم  کاوه رضایی در 
شارلوا بلژیک قرارداد امضا کرد و در طول این 5 سال در باشگاه های 
بلژیک خبر  از  این حال  با  بازی کرده است.  بلژیک  مختلفی در لیگ 
رسیده کاوه رضایی که در یکی دو سال گذشته با چند مصدومیت روبرو 
شده است، از باشگاه اودهورلی بلژیک جدا شده تا حاال تیم های ایرانی 

این شانس را داشته باشند این بازیکن را به خدمت بگیرند.
در این بین استقالل تیم سابق رضایی محسوب می شود و با توجه به 
بازیکن  این  به جذب  اقدام  احتماال  دارد  مشکالتی که در خط حمله 
خواهد کرد ضمن اینکه یحیی گل محمدی هم در ذوب آهن با این 
بازیکن کار کرده و بی میل به جذب او نیست و بی تردید تیم های پولدار 

لیگ هم سراغ جذب او می روند.
البته همه این گمانه زنی ها به شرطی است که رضایی تمایل به بازگشت 
به ایران داشته باشد و نخواهد فوتبالش را در کشورهای دیگر ادامه بدهد.

سیاوش یزدانی اولین خرید ملوان در بازگشت به لیگ برتر

از انحالل تا پرواز با دوقلوهای محبوب انزلی
را  تیمی  ملوان  در  سال حضورش  چهارمین  در  زارع  مازیار  بخش ورزش- 
مهیای صعود کرده که حتی می تواند روی نام دو تن از بهترین بازیکنان فوتبال 

ایران قلم بگیرد!
لیگ پانزدهم لیگ شگفتی ها بود. قهرمانی استقالل خوزستان که این روزها 

در لیگ دسته اول برای بازگشت به لیگ برتر تقال می کند یکی 
از  این شگفتی ها بود و شگفتی دیگر را باید به سقوط ملوان 
بندرانزلی نسبت داد که پس از 15 سال حضور مستمر در سطح 
اول فوتبال ایران مجبور شد به دلیل سوء مدیریت در یک دسته 

پایین تر به فوتبال ادامه بدهد.
حاال شش سال از آن روزهای تلخ برای مردم انزلی گذشته است. 
یکی از هواداران این تیم پس از آن اتفاق تلخ برای مردم شهرش 
گفته بود دوست دارد به خاطر یکسال تالش بی ثمر آهی از ته 
دل بکشد و این آه شروع روزهایی بود که سفیدپوشان شهر انزلی 
به انزوا رفتند و در حال سقوط از لیگ دسته اول و حتی انحالل 
هم بودند که به یکباره با رفتن میرابی و ورود تیم مدیریتی جدید 

انقالبی جدید در این تیم آغاز شد.
پژمان و مازیار؛ این برادری تنی است 

سه سال پیش بود که ملوان در حال سقوط بود و در حالی که 
محمد احمدزاده از هدایت تیم استعفا داده بود، اکبر میثاقیان با 
امید حفظ تیم در مسابقات به انزلی رفت و در پایان توانست این 
ماموریت را انجام دهد. در این روزها مازیار اگرچه کنار میثاقیان 
نماند ولی دو سال دستیاری در ملوان را با محمد احمدزاده پس 
از خداحافظی از فوتبال تجربه کرده بود و آماده قبول هدایت 

تیم شده بود.
آغاز پروژه پرواز و انقالب با تیم مدیریتی جدید

مقتدر  هافبک  زارع  مازیار  حضور  فصل  اولین  گذشته  فصل 
همراهی  به  آنها  بود.  تیم  سرمربی  عنوان  به  ملوان  دور  چندان  نه  سال های 
پوررشید که حامی مالی ملوان طی این دوره درخشان در تاریخ فوتبال انزلی 
بوده، کارشان را با پرداخت بدهی های گذشته باشگاه نظیر بدهی به دراگان 
اسکوچیچ آغاز کردند و با شرایط خوبی به لیگ فصل گذشته رسیدند. با این 
اولین سالی که این پروژه به صورت جدی دنبال شد، شاهد فراز و  حال در 
نشیب های زیادی در این تیم بودیم و نتایج ضعیف در برخی مقاطع حساس 
فصل سبب شد تا آنها از کورس صعود جا بمانند. حتی در مقطعی مازیار به 
دلیل فشاری که تحمل می کرد تصمیم به استعفا گرفت، ولی پژمان نوری اجازه 
این جدایی را نداد تا پروژه به امسال برسد؛ سالی که قرار بود ماموریت پرواز به 
سرانجام برسد؛ سالی که بدهی های دالری تسویه شده است و بدهی های ریال 

هم به صفر میل می کند.
فصل 1401-1400؛ وقت کمال گرایی 

این کمال گرایی را می توان در ابعاد مختلف بررسی کرد. هماهنگی پوررشید به 
عنوان حامی مالی باشگاه علی رغم اختالفاتی که در ابتدای فصل ایجاد  شده بود 
با باشگاه بیشتر شد و همکاری منحصر به فردی که مازیار و پژمان به عنوان دو 
هم بازی قدیمی و حاال به عنوان دو رکن اصلی باشگاه ملوان دارند، تیم فوتبال 
رختکن های  وارد  وقتی  کمال گرایی  این  داد.  قرار  صعود  مسیر  در  را  باشگاه 
این  بود. رختکن های  قابل لمس  به وضوح  قایقران شدیم،  ورزشگاه سیروس 
ورزشگاه هیچ شباهتی با رختکن های سال گذشته نداشت و با تغییراتی که 
در ظاهر آن انجام شده بود و اضافه شدن المان های باشگاه ملوان بندرانزلی 
به رختکنی در کالس جهانی تبدیل شده است. این تغییر مثبت در شرایط 
چمن ورزشگاه نیز کامال مشخص است و به جرات می توان گفت که نسبت به 
بسیاری از چمن های لیگ برتر به مراتب وضعیت بهتری دارد. نحوه انعکاس 
اخبار باشگاه ملوان به مخاطبان نیز بعد دیگری از پیشرفت این باشگاه را به 

تصویر می کشد؛ جایی که با تاکید بر اهمیت روابط عمومی و بخش رسانه شاهد 
خروجی چشم گیر و البته چشم نوازی از این باشگاه هستیم.

مازیار و تیمی که حال مرادمند و یزدانی را درک می کند
ملوانی که سال گذشته مازیار زارع هدایت آن را برعهده داشت، شباهت زیادی 

به ملوانی که در حال حاضر در زمین مسابقه می بینیم، ندارد. سرمربی ملوان 
سال گذشته نقاط ضعف تیمش را شناخت و برای فصل جدید به سراغ نفراتی 
در  مثال  عنوان  به  ایجاد شود.  آنها  با  برتر  لیگ  به  پتانسیل صعود  که  رفت 
خط دفاعی این مربی چهار بازیکن با خصوصیات مختلف نظیر بازی فیزیکی 
و درگیرانه، بازیسازی، تبحر در دوئل های هوایی، توانایی پیش آمدن و گلزنی 
و ... را در کنار هم گرد آورده است. سعید کریمی، علی خوشکفا، عظیم گوگ 
مدافع  بازیکن هستند که در طول فصل در پست  این چهار  فاروق  و وحید 
میانی برای ملوان بندرانزلی بازی کرده اند. آنها در فاصله 5 هفته مانده به پایان 
مسابقات تنها 13 گل دریافت کرده اند و به همین دلیل هم مازیار زارع وقتی 
دید سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند وضعیت روحی و روانی مساعدی 
پس از جدایی از استقالل ندارند، به آنها سخت نگرفت و آنها را علی رغم اینکه 
در اختیار داشت، به حال خودشان گذاشت تا با شرایط جدیدشان کنار بیایند.

* در همه خطوط آماده مسابقات
به میدان  با سیستم 4-1-4-1  این فصل  در سایر خطوط هم ملوان که در 
می رود، شرایط مشابهی دارد. این روزها در سمت راست و چپ خط دفاعی 
محمد پورمحمد و پدرام قاضی پور به میدان می روند. یک خط جلوتر از آنها 
میالد شعبانلو به میدان می رود که سابقه حضور در استقالل را هم دارد. دو 
هافبک هجومی تیم هم که یک خط جلوتر از شعبانلو بازی می کنند، صادق 
بارانی با تجربه هستند و محمد انبساطی که پس از چند فصل حضور در ملوان 
به  ملوان هم  و راست  وینگرهای چپ  تبدیل شده است.  تیم  به ستاره  حاال 
ترتیب سجاد بازگیر تکنیکی و مهدی مومنی بازیکن سابق استقالل هستند که 
حمید کاظمی یکی از گلزن ترین بازیکنان لیگ یک طی سال های اخیر را تغذیه 
می کنند. یکی از نکات قابل توجه ملوان در این فصل بازیکنان جایگزین است و 
در واقع مازیار تیمی ساخته که در هر پست حداقل دو بازیکن با توانایی رقابت 

در لیگ دسته اول را در اختیار دارد.
*تعویض های طالیی 

شب گذشته در شرایطی ملوان مقابل سایپا به برتری دو بر صفر دست یافت که 
شاهد عملکرد بسیار خوبی از تعویض های مازیار زارع بودیم. گل دوم این تیم با 
پاس پرهام صیاد و ضربه مهران فیاض به دست آمد که هر 
دو بازیکنان تعویضی بودند. یک بازی قبل تر هم ارسالن 
تفضلی زننده گل پیروزی بخش برابر شهرداری آستارا بود. 
این یکی از ویژگی های تیم مازیار زارع در فصلی بوده که 
به 5 هفته انتهایی اش رسیده ایم و ملوان صدرنشین آن و 

شانس اول صعود به لیگ برتر محسوب می شود.
گل دوم ملوان مقابل سایپا با همکاری دو بازیکن تعویضی 
به دست آمد تا شاهد شمایلی از  ملوان در طول فصل 
مقابل شاگردان روانخواه باشیم. آنها با استفاده از بازیکنان 
جوان و با تجربه و ترکیبی همگن که تعویضی ها هم خود 
با  نمی بینند، فقط چند سانتی متر  بیرون  آن  دایره  از  را 

صعود فاصله دارند.
مرادمند می رود؛ یزدانی اولین خرید لیگ برتری 

آنطور که شنیده می شود کارهای معافیت محمدحسین 
مرادمند تمام شده و او با شروع لیگ بیست و دوم می تواند 
یزدانی  برای سیاوش  بازی کند.  استقالل  برای  دیگر  بار 
اما اوضاع طور دیگری رقم خورده است. او اگر در آزمون 
دکتری قبول نشود باید رفته رفته خودش را مهیای حضور 
دوباره در مسابقات کند و حاال که خدمت سربازی راهی 
برای بازگشت به استقالل برای او باقی نگذاشته، چه جایی 
جایی  ملوان؛  و  انزلی  از  بهتر  ملی پوش  مدافع  این  برای 
که زیرساخت های مورد نیاز برای درخشش فراهم است و 
بی شک با قطعی شدن صعود شاهد حضور نام های سرشناس دیگری در این تیم 
نیز خواهیم بود؛ نام هایی که بتوانند ملوان بندرانزلی را آماده رقابت در سطحی 
باالتر و جدی تر کنند و حاال یکی از مهم ترین هایشان که سیاوش یزدانی است 
تقریبا قطعی به نظر می رسد. صادق بارانی یکی از خریدهای مازیار زارع برای 
بازی را  او روز گذشته مقابل تیم سابقش سایپا سرنوشت  تقویت ملوان بود. 
تعیین کرد و با یک ضربه ایستگاهی تماشایی دروازه مهرداد طهماسبی را باز 

کرد تا هواداران در طول مسابقه با لقب صادق با تعصب به تشویق او بپردازند.
تماشاگران انزلی چی؛ خامه روی کیک 

کافی بود روز گذشته در استادیوم سیروس قایقران که به تازگی و با تصمیمی 
تا متوجه فضای خاص  نام درآمد، حضور می داشتید  این  به  برانگیز  تحسین 
ورزشگاه می شدید. این تماشاگران بدون اغراق در طول 90 دقیقه باال و پایین 
پریدند و گلوهایشان در پایان بازی نایی برای فریاد نداشت. باران هم نعمت خدا 
برای پسران هوادار انزلی بود و انگار انرژی آنها را بیشتر کرد. بازگشت هواداران 
به ورزشگاه خامه روی کیک تولد دوباره انزلی در فوتبال ایران است و آنها سال 
آینده برای هر حریفی در ورزشگاه خانگی شان خطرناک و ترسناک خواهند بود.

قوی سفید در حال نشستن بر آشیانه جدید
یک حامی مالی قوی و بابرنامه، رفاقت و هماهنگی پژمان نوری و مازیار زارع که 
به مانند برادر در کنار هم هستند، هوادارانی که مجموعه در حال کار را دوست 
دارند و حمایت می کنند، آرامشی که به واسطه همین مسائل به تیم تزریق 
شده، رفاقت و همدلی میان بازیکنان، تماشاگرانی پرشور و خاص با انرژی تمام 
نشدنی؛ همه و همه مسائلی هستند که ملوان را تا چند هفته دیگر پس از شش 
سال به لیگ برتر خواهد رساند و البته که با این وضعیت انتظار می رود آنها در 
لیگ برتر نیز تیمی کامال قابل احترام باشند و حتی شاید سالی که اسکوچیچ با 

آنها نتایج خیره کننده ای کسب کرد را تکرار کنند.

هیات رئیسه بی اثر شد!
مجمع و دبیرکل همه کاره فوتبال شدند

بخش ورزش- از رسمیت افتادن هیات رئیسه فدراسیون فوتبال باعث شد تا 
اعضای مجمع با هماهنگی دبیرکل امور برنامه ها و دستورالعمل های مربوط به 
این فدراسیون را تا روز دهم خرداد پیش ببرند. به گزارش مهر، فدراسیون فوتبال 
که باید در سال منتهی به جام جهانی امور مربوط به آماده سازی تیم ملی را 
بدون مشکل و با برنامه از پیش در نظر گرفته شده پیش ببرد، در انجام ابتدایی 
ترین مسائل خود سرگردان و آشفته است و کسی به درستی نمی داند آینده این 

فدراسیون پرحاشیه و البته بی ثبات به کجا خواهد رسید.
هیات رئیسه آشفته و بی اثر

اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که بهمن ماه سال گذشته در اقدامی بی 
سابقه تصمیم به برکناری رئیس کردند، از آن زمان تاکنون نتوانسته اند ابتدایی 
ترین مسائل فدراسیون را حل و فصل کنند و هر روز بر اختالفاتشان اضافه شده 
است. آنها که مدعی بهتر کردن شرایط فوتبال بودند حاال به خاطر منافع شخصی 
دست به هر اقدامی می زنند و حاضر نیستند به خاطر منافع ملی از خودشان 
بگذرند. هیات رئیسه که رای خودش را از مجمع گرفته است بدون این که با 
اعضای مجمع مشورتی داشته باشد، تصمیم به عزل موقت رئیس گرفت و از 
آنجایی که مستنداتی برای این تصمیم نداشتند دچار اختالف و بی ثباتی شده 
اند و با وجود تالشی که صورت داده اند هنوز نتوانسته اند نشست رسمی داشته 

باشند و در هر جلسه چند عضو غایب بودند.
به دنبال شدت گرفتن اختالف نظری که بین اعضای هیات رئیسه وجود داشت، 
جلسات در نظر گرفته شده به حد نصاب نرسید تا هیات رئیسه از رسمیت بیفتد 
و به یک جمع بی تاثیر و آشفته تبدیل شود. در آخرین جلسه اعضای هیات 
رئیسه تالش شد تا تعداد اعضا به هشت نفر برسد و جلسه رسمیت پیدا کند اما 
باجود اقدام عجیب برای حضور آنالین عضو بازداشتی در جلسه، بازهم تعداد اعضا 

به حد نصاب نرسید.
با از رسمیت افتادن هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، مجمع و دبیرکل تصمیم گیر 
اصلی شدند تا با همکاری و هماهنگی یکدیگر دستور جلسه مجمع روز 10 خرداد 
را نهایی کنند. به این ترتیب هیات رئیسه تا زمان برگزاری مجمع هیچ تاثیری 
در تصمیمات نخواهد داشت و این اعضای مجمع هستند که می توانند موارد مد 

نظرشان را از طریق دبیرکل پیش ببرند.
اعضا سه  اکثریت  درخواست  با  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل  فر  کامرانی  حسن 
نشست متوالی را برای آنها در نظر گرفته است که کاماًل عجیب است. ساعت 14 
یکشنبه 25 اردیبهشت ماه، ساعت 10 صبح دوشنبه 2۶ اردیبهشت ماه و ساعت 
10 صبح سه شنبه 27 اردیبهشت ماه تاریخ مدنظر جلسات هفته آینده هیأت 
رئیسه است. این در حالی که مصوبات هیأت رئیسه به اندازه ای است که تمامی 

آنها را می توان در یک نشست بررسی کرد.
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به منظور بررسی و رای گیری در مورد عزل یا 
ماندن شهاب الدین عزیزی خادم رئیس معزول این فدراسیون روز 10 خردادماه 
سالجاری در سالن هگمتانه هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. حسن کامرانی 
فر دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به شهاب الدین عزیزی خادم از وی 

دعوت کرده است که در این مجمع حضور پیدا کند.
براساس اختیاری که اعضای مجمع دو سال قبل به یک شرکت حسابرسی داده 
اند، این شرکت موظف است کلیه اسناد و مدارک مالی فدراسیون در مدت قرارداد 
خود را در مجمع ارائه کند و گزارش افراد دیگری که از سوی برخی اعضای هیات 
رئیسه برای حسابرسی در نظر گرفته شده اند وجاهت قانونی نخواهد داشت و 

برخالف تصمیم مجمع خواهد بود.
امیدواری به پایان آشفتگی در فوتبال

در شرایطی که هیات رئیسه از رسمیت افتاده و توان اداره فدراسیون فوتبال 
را ندارد، اهالی این رشته امیدوارند در مجمع روز 10 خرداد تکلیف همه چیز 
برای  ایران  فوتبال  ملی  برسد.تیم  آرامش  به  فدراسیون  این  و  شود  مشخص 
حضور آبرومند در جام جهانی نیازمند آرامش و برنامه تدارکاتی مناسب است 
و با شرایطی که فدراسیون فوتبال دارد بعید است بتواند به موفقیت تیم ملی 

امیدوار شد.

انتخاب نمایندگان مرحله اول عادي شرکت تعاونی عدالت شهرستان آستارا از طریق استقرار صندوق با 
موضوع انتخاب نمایندگان به شرح زیر در حوزه مربوطه برگزار می گردد. 

توجه: 
1- طبق بند 2 ماده 19 اساسنامه شرکت تعاونی به ازاء هر 1350 نفر یک نماینده براي هر حوزه انتخاب می شود. 
2- زمان اخذ وکالتنامه از زمان انتشار آگهی دعوت تا 48 ساعت قبل از برگزاري انتخابات در هر حوزه با 
حضور وکیل و موکل با ارایه اصل کارت ملی، اصل برگه سهام در محلی که در زیر می آید انجام خواهد شد و 
هر عضو سرپرست خانوار عالوه بر رأي خود و اعمال رأي کلیه افراد زیر 18 سال تحت تکفل از سه عضو دیگر 

به وکالت رأي بدهد اما فرد غیرعضو فقط می تواند از یک نفر اعمال رأي نماید. 
3- تعداد داوطلبین نمایندگان در حوزه باید یک سوم بیشتر از تعداد نمایندگان حوزه باشد. 

4- انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول با حضور هر تعداد نمایندگان حوزه باشد. 
5- داوطلبین از زمان انتشار آگهی دعوت تا پنج روز قبل از روز اخذ رأي می توانند به محلی که در زیر آمده 

مراجعه و ثبت نام نمایند. 
۶- اسامی داوطلبین 3 روز قبل از اخذ راي در محل استقرار صندوق یا صندوق ها توسط مقام دعوت کننده 

به صورت حروف الفبا منتشر و نصب می گردد. 
7- تغییر حوزه عضو از زمان انتشار آگهی دعوت تا روز اخذ رأي ممنوع می باشد. 
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