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نج
کانون ا من اهی صنفی کارفرمایی
آموزاگشه اهی فنی وحرفه ای آزادکشور

اتریخ 97/11/03 :
شماره -95/155:ک

(( شماره ثبت ))541
((سال حمایت از کاالی اریانی ))

اطالعیه شماره  1مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور


جهت اعالم آمادگی حضوردر مجامع  ،ثبت اطالعات انجمن وارسال مدارک مورد نیاز حداکثرتاپایان وقت اداری روز پنجشنبه
بتاریخ 97/11/25به آدرس  www.irankanon.comبخش ثبت نام وواریزحق ع ضویت مراجعه فرمایید  .شایان ذکرا ست
سامانه درپایان وقت اداری مورخه  97/11/25ب سته و امکان ثبت و ار سال اطالعات نخواهد بود و پذیرش و شرکت در مجمع
صرفا منوط به ثبت و ارسال مدارک دربازه زمانی مشخص شده میباشد.



نماینده هرانجمن صنفی جهت حضور درمجمع عمومی باید طی صورتجلسه هیات مدیره تعیین گردد  ،ارائه اصل صورتجلسه
در روز برگزاری مجمع الزامی می باشد .



داوطلبان تصدددی سددمت بازرس کا نون باید حداکثرتا تاریخ  97/11/15ثبت نام ودرخواسددت رسددمی خودرا ازطریق سددایت
رسمی کانون به نشانی  www.irankanon.comاعالم و به ثبت برسانند  .بدیهی است هیچگونه درخواستی خارج ازرویه
ویا بعدازتاریخ یاد شده مورد قبول نخواهد بود.




مالک واریزحق عضویت  ،واریز مبلغ  /150000یکصدوپنجاه هزارریال به ازای هرعضو به حساب شماره ( )1051686337نزد
بانک تجارت کد شعبه  10510بنام کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشورمی باشد .
اسامی نمایندگان مجاز به شرکت درمجمع عمومی  ،درتاریخ  96/11/28ازطریق سایت رسمی کانون اطالع رسانی
خواهدشد.



ازهرانجمن صنفی صرفا یک نماینده حق حضوردرمجمع رادارد.



ازپذیرش هرگونه همراه با شرکت کنندگان درمجمع معذوریم .






درصورت نیاز به اعطای وکالت  ،وکیل لزوما باید عضو هیات مدیره یکی از انجمن های شرکت کننده درمجمع عمومی باشد.
(اعطای وکالت به افراد خارج ازاین حیطه ممنوع می باشد وارائه اصل وکالت نامه در روز مجمع الزامی می باشد)
هرشخص حداکثر مجاز به قبول وداشتن وکالت ازیک عضو دیگرمیباشد .
انجمن هایی که تاریخ اعتبارآنها به اتمام رسیده و انتخابات جدید آنها انجام و ثبت نشده مجاز به حضور درمجمع عمومی
نمی باشند.
همراه داشتن اصل مدارک ارسال شده از طریق سایت جهت تطبیق در روز برگزاری مجمع الزامی میباشد.
(تذکر مهم  :عدم ارائه اصل مدارک درروزمجمع بمنزله غیراصل بودن مدارک ارسالی بوده و ازحضوردرمجمع جلوگیری
خواهدشد)
اله کرم لیراوی
رئیس هیات مدیره

