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ندارد

عضو محترم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 
موضوع: دعوتنامه و اطالعات مربوط به مجمع عمومی فدراسیون ( مجازی ) 

با سالم 

     احتراماً، به آگاهی می رساند: مجمع عمومی فدراسیون فوتبال  طبق مصوبه هیات رئیسه و بدلیل شدت شیوع کرونا روز 
شنبه مورخ ١٣٩٩/٩/٨ راس ساعت ١٠:٠٠ صبح به صورت مجازی برگزار خواهد گردید.

مستدعی است ضمن حضور مجازی در مجمع فوق الذکر نسبت به موارد ذیل اقدام نمائید. 

توضیحات : 

سامانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ( سامع ) به آدرس same.ffiri.ir به منظور برگزاری مجازی مجمع  -١
عمومی و ارسال کلیه اطالعات،  ابالغ ها ،  مکاتبات، ارائه پیشنهادات،  اسناد و مدارک مربوط به مجمع عمومی راه 
اندازی شده است که راهنمای استفاده از سامع به طور کامل بشرح پیوست ایفاد می گردد . ضمناً نام کاربری و رمز 

عبور سامع به شماره همراه هر عضو مجمع به صورت محرمانه و مستقیم در تاریخ ٩٩/٨/١٧ ارسال می شود.
کلیه مدارک شامل: دستورجلسه، گزارش حسابرس و بازرس، صورت های مالی، برنامه و بودجه، عملکرد فدراسیون،   -٢
اساسنامه پیشنهادی، مقررات انتخاباتی، دستورالعمل برگزاری مجمع، اسامی نامزدها برای تصدی پست های کمیته 
های انتخاباتی ، فرم شرکت در مجمع و فرم رای گیری در سامع در تاریخ ٩٩/٨/١٧ جهت دانلود توسط اعضای محترم 
مجمع بارگزاری می شود. الزم به ذکر است فرم رای گیری می بایست تا تاریخ ٩٩/٨/٢٨ در سامع تکمیل و ارسال و 

نسخه چاپ شده بعد از مهر و امضا توسط عضو مجمع به آدرس فدراسیون ارسال گردد. 
اولویت برای شرکت در مجمع عمومی با باالترین مقام مسئول شخصیت حقوقی است که طبق اساسنامه عضو مجمع  -٣
می باشد و در صورت غیبت، حضور ایشان یا جانشین وی با تکمیل فرم شرکت موجود در سامع و ارسال نسخه چاپ 
شده با مهر و امضا همان مقام مسئول، طبق شرایط ذیل تا تاریخ ٨/٢٨/ ٩٩به آدرس فدراسیون فوتبال امکانپذیر است.
٣/١ در صورت عدم حضور رئیس هیات فوتبال استان، نایب رئیس یا دبیر هیات فوتبال استان می تواند در مجمع شرکت 

نماید.

٣/٢ در صورت عدم حضور مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه می تواند در مجمع شرکت نماید.



٣/٣ در صورت عدم حضور رئیس هیات/ انجمن، دبیر عضو مذکور در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، ستادکل نیروهای مسلح و ورزش های روستایی، می تواند در مجمع شرکت نماید.

در صورت تمایل به هر گونه اظهارنظر در خصوص اسناد و مدارک مذکور در بند ٢ تا تاریخ ٩٩/٨/٢٦، نظر خود را از  -٤
طریق سامع ارسال نمائید. بدیهی است پس از تاریخ مذکور به نظرات دریافتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطالع رسانی و ارسال کلیه مدارک مرتبط با مجمع صرفاً از طریق سامع صورت می گیرد. شایسته است اعضای  -٥
محترم مجمع تا زمان برگزاری مجمع هر روز سامع را بازدید نمایند. ضمناً در صورت تغییر شماره موبایل و هرگونه 

تغییر دیگر، مراتب را به صورت کتبی به فدراسیون اعالم نمائید.
به منظور اطمینان از حُسن فرآیند برگزاری مجمع مجازی، مقرر است کارگاه آموزشی به صورت مجازی در ساعت  -٦
١٤:٠٠ مورخ ٩٩/٨/٢٥ و از طریق سامع به آدرس same.ffiri.ir برگزار گردد. که مقتضی است در کارگاه مجازی 

شخصاً حضور بهمرسانید.
در صورت بروز هرگونه مشکل و نیاز به راهنمایی برای اتصال به سامع با گروه پشتیبانی و فناوری اطالعات فدراسیون  -٧

با شماره های ٠٩١٠٢٧٩٤٩٢١ ، ٠٢١٨٨٢١٣٣٠٦ ، ٠٢١٨٨٢١٣٣٠٧ داخلی ٢١٣ و ٢١١ تماس حاصل فرمائید.


