بسمه تعالي
Iranian Tunnelling Association

انجمن تونل ايران
(عضو انجمن بين المللي تونل) ITA

(Member of International Tunnelling Association)ITA

Out: …………………..
Your Ref: ……………..

شماره96/118.... :
تاريخ..96/02/09.. :
پيوست......... :

Date: …………….….

عضو محترم پيوسته انجمن تونل ايران
موضوع :دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

با سالم،
احتراماً ،هشتمین مجمع عمومي عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن تونل ايران در روز چهارشنبه مورخ 96/30/30
در سالن همايش شركت سابیر برگزار ميشود .نظر به اهمیت اين نشست ،خواهشمند است در اين نشست مذكور
حضور بهم رسانید .شايان ذكر است طبق بند ( )11اساسنامه ،اعضای پیوسته انجمن جهت شركت در مجمع
عمومي و داشتن حقرأی ميبايستي نسبت به پرداخت حق عضويت خود تا آن تاريخ اقدام نمايند ،همچنین
طبق بند ( )1-11و ( )2-11اساسنامه انجمن ،جلسه مجمع عمومي با حضور يا وكالت كتبي نصف بعالوه يك از
كل اعضای انجمن رسمیت مييابد و تصمیمات با اكثريت آراء معتبر است .در صورت عدم رسمیت داشتن جلسة
اول ،جلسة دوم حداقل بیست روز بعد با هر تعداد حاضر رسمیت خواهد يافت .لذا در صورت عدم امكان حضور،
برگه وكالت ضمیمه را از طريق شخص ديگری كه مورد نظرتان بوده و در جلسه شركت خواهند نمود ،به جلسه
ارائه نمايید .الزم به ذكر است كه هر يك از نمايندگان وكالت تنها يك شخص را دارا ميباشند .قبالً از حسن
توجه شما قدرداني ميشود.
دستور جلسه مجمع به شرح ذيل است:
 .1گزارش عملكرد انجمن در دوره هفتم
 گزارش فعالیتهای انجمن
 گزارش مالي
 .2گزارش بازرس انجمن
 .0تعیین میزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
 .4انتخاب هیاتمديره و بازرس برای دورة هشتم
زمان :روز چهارشنبه مورخ  96/08/08ساعت 10 :الي 18
مكان :تهران ،بزرگراه شهيد همت ،مجتمع ونك پارك ،برج الوند ،سالن همايش شركت سابير
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No.41, 5th Floor, Bulding 1839, After 2th , St. North karegar Ave.
Tel: 88630495-6
Fax: 88008754

تهران ،خيابان كارگر شمالي ،باالتر از بيمارستان قلب تهران
ساختمان  ،1889طبقه پنجم ،واحد 11
تلفن 88680198-6 :نمابر88008081 :
www.irta.ir , E-mail: info@irta.ir

