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اترخی 09/90/62 :

(( شماره ثبت ))145

شماره -09/585 :ک

آموزاگشه اهی فنی وحرهف ای آزادکشور

ن

(( سال حمایت ازکاالی اریا ی ))

روسای محترم انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور
باسالم
احتراماپیرو اعالمیه شماره - 77/271ک مورخ  ، 2977/80/17باتوجه به بند  2مداهه  0اساسدنامه ادانو
انجمن های صنفی اارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاهاشور  ،ضروری اسد انجمدن هدایی اده تداانو
نسب به واریز حق عضوی خوه اق ام ننموهه ان ح ااثر تا تاریخ  2977/28/21نسب به واریز حق عضوی سدا
 2977انجمن متبوع به حساب شماره ( )6336161001نزه بانک تجارت ا شعبه  63363بنام ادانو انجمدن
های صنفی اارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاهاشور ،براساس تعد اه اعضدای انجمدن صدنفی و بده ازای
هرعضو (یکص وپنجاه هزارریا ) 218888ریا اق ام فرمایی .
ب یهی اس انجمن های صنفی اه طی سالهای 71و 79حق عضوی خوهرا واریزننموهه ان باعنای به بن
 9ماهه  7اساسنامه و پیرو هو فقره اخطار طی سالهای  71و 79چنانچده تدا تداریخ یداه شد ه اقد ام مزم رامعمدو
نفرماین  ،عضوی آنها از اانو سلب می گرههو عضوی ج ی آنها منوط به پرهاخ ب هی معوقده وتایید مجمد
عمومی خواه بوه .
بنابراین باتوجه مصوبه جلسه شماره  7هیات م یره مبنی بر  ،برگزاری مجام عمومی عاهی و فوق العاهه ادانو هر
تاریخ  2977/22/81و بمنظور مشارا ح ااثری انجمن ها هراین مجام و برنامه ریزی هقیق وبرگزاری جلسه ای
هرخور شا وامی همکارا محترم  ،شایسته اس تا هرزما تعیین ش ه اق ام مزم بعمل آی .
ب یهی اس این اطالعیه هرسای رسمی اانو اشوری منتشر وبه منزله ابالغ رسمی به الیه اعضا می باش .
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