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 بسمه تعالی

 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج

 1041سال  اول( نوبت(آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

 

 اول مجمرع عمرومی عرادی نوبرت      دعروت مری شرود ترا در     مصررف فرهنگیران کررج    کلیه اعضاء محترر  شررکت تعراونی    بدینوسیله از

اجتماعررات کررانون شررهید فهمیررده برره ن ررانی   در محررس سررال    40/44/1041 همورخرر شررن ه بعرردازرهر روز  3کرره راس سرراعت 

 برگزار می گردد حضور به هم رسانید  بلوار انقالب  بلوار موذن حد فاصس دان گاه آزاد و

  توجه:**  

مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در  -1

ر سه رای و هر شخص غیر الختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثرای در مجمع عمومی به یک نماینده تا  ا

اء بازرس/اکثریت هیئت مدیره تعاونی خواهد دگی تا  االختیار با امضای  صورت تایید نماین تنها یک رای خواهد بود و در عضو

 40/41/1044روز از انت ار ای  آگهی )از مورخه  7ر ررف مدت متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثبود. بدی  منظور عضو 

به همراه نماینده خود و با در دست داشت  مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسای معت ر در  (31/41/1044لغایت 

ربوطه نمایندگی محس دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفی ، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه م

 ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.توسط مقا  مذکور تایید و برگه 

 ی  مجمع عمومی با حضور نصف + یک کس اعضاء  رسمیت خواهد داشت.ا -4

کپی شناسنامه  -1: روز از تاریخ انت ار آگهی( 7)به مدت    و هیئت مدیرهدر انتخابات بازرسی ث ت نا  مدارک مورد نیاز جهت تذکر:

دو قطعه عکس ) از تاریخ انت ار ای  آگهی حداکثر یک هفته -0کپی آخری  مدرک تحصیلی  -3کارت ملی )پ ت و رو( کپی  -4

سال تجربه موثر و یا تحصیالت  3الز  به ذکر است دارا بودن حداقس  ز آن پذیرفته نخواهد شد.(فرصت برای ث ت نا  می باشد و بعد ا

 دان گاهی مرت ط برای انجا  امور محوله جهت کاندیداتوری الزامی می باشد

ی ارائه برگه وکالت و کارت عضویت موکلی  توسط وکیس در جلسه برگزاری مجمع عمومی جهت دریافت برگه ی رای الزام -3

 است.

نیز به اطالع  43/41/1041از طریق روزنامه زمان مورخه  www.tmfk.irای  آگهی ضم  درج در سایت تعاونی به ن انی  -0

 اعضاء محتر  تعاونی خواهد رسید.

 * دستورجلسه : 

 گزارش هیئت مدیره و بازرسان -1

 88و  89صورتهای مالی منتهی به سس گزارش و اتخاذ تصمیم در خصوص  -4

 1041 الی  89مربوط به سالهای ویت بودجه طرح و تص -3

 سال 3انتخاب بازرسان برای یک سال مالی و اعضاء هیئت مدیره برای -0
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