
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزنامه محترم خبر جنوب

 با سالم

اقدام الزم را  2/9/1401 شنبه مورخچهار روز در  ذیلآگهی  چاپ احتراماً ، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به 

 مبذول فرمایند .

 قبالً از همکاری صمیانه شما کمال تشکر و قدردانی را داریم .

 من اله التوفیق

 علی راستگو

 کارگران بازنشسته ئت مدیره کانونرئیس هی

 تأمین اجتماعی شیراز و حومهو مستمری بگیر 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 شیراز  شهرستان و مستمری بگیر تأمین اجتماعی کانون کارگران بازنشسته دومنوبت  و انتخابات  عادیفوق العاده و آگهی دعوت مجمع عمومی 

 

جلسه مجمع  می رساندشیراز  شهرستان بدینوسیله به اطالع اعضاء محترم کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی

 عمومی جهت مجمع صبح 9لغایت  8رأس ساعت  29/9/1401شنبه مورخ سه کانون در روز  دومنوبت  و انتخابات و عادی فوق العادهعمومی 

جنب نیروی انتظامی شهید  –حسینیه ثامن الحجج واقع در خیابان احمدی نو در محل جهت مجمع عمومی عادی  13الی  9فوق العاده و 

 می گردد . برگزار فعال

 :مجمع عمومی فوق العاده  جلسهدستور 

یک دوره سابقه عضویت در کانون در خصوص داوطلبین عضویت در هیئت مدیره اساسنامه مربوط به  30ماده  7حذف بند رأی گیری جهت -1

 کانون.و بازرسان 

 دستور جلسه مجمع عمومی عادی :

 هیئت مدیره و بازرسین .عملکرد گزارش -1

 گزارش بیالن و تراز مالی .-2

 انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره .-3

اعالم داوطلبی خود را به  ، اساسنامه 30ماده  7کانون را دارند بدون در نظر گرفتن بند *ضمناً اعضائی که تمایل به داوطلبی در هیئت مدیره 

مجمع عمومی فوق العاده ، افراد حائز شرایط با توجه به شرایط اساسنامه  هیئت مدیره کانون تحویل دهند . بدیهی است پس از برگزاری

 مشخص و اعالم می گردند .

 *داشتن کارت عضویت جهت حضور در مجمع عمومی الزامی است .

 – 25هکوچ –*اعضاء محترمی که فاقد کارت عضویت کانون می باشند می توانند جهت دریافت کارت به کانون واقع در خیابان قصردشت 

 جنب تأمین اجتماعی شعبه یک مراجعه نمایند .

 ماندگان قادر به دادن رأی در انتخابات نمی باشند .بازطبق اساسنامه *

 )هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی شیراز(

 .............. ....................... :  شمـاره

 .................................... تاریــخ  :

 .................................... : پیوست  

 

 بسمه تعالی
 

 کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی

 شیراز و حومه


