
 

 
 
 

 

 های عضو انجمن شرکتمدیریت محترم 

 

 با سالم و ادای احترام،

که کپی آگهی  روزنامه کار و کارگر 26/03/1401رساند مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن )نوبت دوم( بشرح آگهی مندرج در روزنامه مورخ باستحضار می 

در محل تاالر صدرا واقع در تبریز: ابتدای خیابان گلکار، روبروی مجتمع رفاهی  17:00ساعت  03/05/1401مورخ  دوشنبهمی باشد در روز  برگدر ظهر این 

  پتروشیمی برگزار خواهد شد.

 برگدن فرم مندرج در ظهر این بدینوسیله خواهشمند است ضمن رعایت مفاد اساسنامه انجمن، جنابعالی شخصاً و یا نماینده آن مجموعه محترم با پر کر

نق این جهت حضور در مجمع به انجمن معرفی گردند. هیئت مدیره در انتظار حضور فعال شما آبادگران محترم بوده و امیدوار است با حضور خود بر رو

 گردهمائی افزوده و فرصتی برای تبادل نظرات در راستای تحقق اهداف انجمن فراهم گردد.

شود تقاضای کتبی خود را با رعایت مفاد باشند دعوت میحترمی که مایل به کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن میضمناً از اعضاء م

 به دبیرخانه انجمن تسلیم فرمایند. 16/04/1401 مورخ پنجشنبهاساسنامه حداکثر تا آخر وقت اداری روز 

جهت اطالع اعضای محترم در محل دفتر انجمن موجود بوده و همکاران  16/04/1401انجمن از تاریخ  1400مالی مربوط به سال  هایصورتتوضیح اینکه 

 محترم می توانند نسبت به مطالعه آن اقدام نمایند.

 باشد:دستور جلسه مجمع عمومی عادی بشرح ذیل می

.  1401و تصویب بودجه سال  1400و  1399و  1398های مالی سالهای رسیدگی و تصویب صورت - 2استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان انجمن  -1

تعیین روزنامه  -4باشد. بررسی و رسیدگی به پیشنهادات ارائه گردیده از طرف هیئت مدیره و اعضاء که در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی می -3

 ان انجمنمدیره و بازرسانتخابات هیئت - 5های انجمن کثیراالنتشار جهت درج آگهی

و سال های قبل از آن را تسویه  1398می بایست حق عضویت سال جهت حضور در مجمع  در جهت رعایت مفاد اساسنامه اعضا محترم 

 اساسنامه را نیز رعایت نمایند.  10ماده  7و 6و ضمناً تبصره  نمایند

را به صورت رسمی یا طبق فرمت ارسالی انجمن با مهر وامضای مجاز موکل تواند حداکثر وکالت دو عضو دیگر هر یک از اعضای مجمع عمومی می-6)تبصره 

 بر عهده گیرد

  ()دارای آگهی معتبر هیئت مدیره نمایندگان اعضای حقوقی حاضر در مجمع عمومی  بایستی یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل باشد-7تبصره 

 .:داوطلبان کاندیداتوری باید دارای شرایط زیر باشند 

 -4مشهور به حسن شهرت باشد.  -3سابقه محکومیت کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته باشد.  -2تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -1

 شد. سه سال عضو انجمن بوده با حداقلهای عضو یا اعضای حقیقی که مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره یکی از شرکت -5سال سن داشته باشد.  30حداقل 

 . هستند معاف 5 بند در مقرر شرط از بازرسان و مدیره هیات دوره اولین کاندیداهای –1تبصره 

 نماید. ت مدیره یا بازرسان معرفی میهیا در عضویت کاندیدای عنوان به را نفر یک فقط عضو شرکت هر – 2تبصره 

یت آن نماینده نیز رکه نماینده آن در ارکان انجمن صنفی دارای سمتی است مامودر صورت استعفا از عضویت، اخراج و یا انحالل شرکت عضوی  -3تبصره 

 به تبع شرکت متبوع منتفی خواهد شد. 

 متبوع شرکت در عضویت از دلیلی هر به( بازرسان –ب در ارکان انجمن صنفی )هیات مدیره انتخا از پس عضو حقوقی اشخاص نماینده چنانچه – 4تبصره 

 سمت و داشت نخواهد صنفی انجمن در سمتی هیچگونه و معزول دارد صنفی انجمن در که سمتی از خود خودی به شرکت اعالم از پس. گردد خارج خود

 اساس مقررات انتخابات به عمل خواهد آمد. بر نیاز، صورت در و تفویض البدل علی عضو به نامبرده

 
 

 

 

 با احترام

 

 مهدی نسیانی

 دبیر و عضو هیات مدیره انجمن

29/03/1401  

1586/12/13  
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