
 جمن شرکتهای فضای کار اشتراکیموسسین انعمومی  هت برگزاری مجمع  فراخوان ثبت نام عضویت ج   آگهی

تشول   ای اتا    کمیته سویاسوتاراری س سوامان  ی  11/12/1400ص مورخ  /12659/14در اجرای موافقت اصوویی شومار   

مقرر گردی  تا مجمع عمومی موسوسوین    اتا  ایران،در   "انجمن شورکتهای فضوای کار اشوتراکی  "ت بر تاسوی  س ثبایران مبنی  

مح  سواین جسسواط قبقه اسس سواختمان ج ی  اتا  ایران به  در   22/03/1401مورخ    شونبهیلرسز   15نجمن مزبور در سواعت ا

   با رعایت تشریفاط قانونی برگزار شود.  175نبش خیابان شهی  موسوی )فرصت( شمار   -خیابان قایقانی  –نشانی تهران  

ایی پایان سقت اداری رسز    16/03/1401مورخ    شونبهدس   از رسزدعوط می نمای این حوز    در فعایینکسیه   ب ینوسویسه از یرا

تشول   ای اتا  ایران ساقع در تهران    اسوتانها س جهت ثبت نام س تلمی  م ارک عضوویت به معاسنت  21/03/1401مورخ   شونبه

 مراجعه نماین . قبقه چهارم 175موسوی )فرصت( شمار  خیابان قایقانی نبش خیابان شهی     –

 باش .شایان ذکر است که مهست یاد ش   جهت ثبت نام س تلمی  م ارک قاب  تغییر س تم ی  نمی 

 دستور جسسه :

 بررسی س تصویب اساسنامه. (1

 .انتخاب اعضای  یاط م یر  س بازرسان (2

 .تعیین سرسدیه س حق عضویت (3

 .تعیین رسزنامه کثیراالنتشار (4

 سایر موارد. (5

 :  م ارک عضویت

معادن س  نی، صوونایع، اتاقهای بازرگا از  )اشووخاص حقوقی(  کارط معتبر بازرگانی یا کارط عضووویت  کپیاصوو  س    –ایف  

     اسرزی کشور  کش

دارابودن مجوز فضووای کار اشووتراکی از معاسنت عسمی ریاسووت جمهوری یا سزارط تعاسن، کار س رفا  اجتماعی یا    –  ب

 سزارط فر نگ س ارشاد اسالمی

 نماین گان )    اصوو  معرفی نامه نماین   اشووخاص حقوقی جهت حضووور در مجمع با مهر س امضووای صوواحبان امضووا   –  ج

   (. اشخاص حقوقی می بایست م یرعام  یا عضو  یاط م یر  شرکت متبوع باشن  

 نماین   اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع.  ارط مسی س شناسنامهکپی کاص  س  -د

 آگهی تغییراط رسزنامه رسمی شرکت)تغییراط  یاط م یر (.  ارائه آخرین - 

  (1515115115میسیون تومان( به شمار  حساب ) چهار  میسیون ریاس )معادس  000/000/40اص  فیش ساریزی به مبسغ   –  س

،  به نام اتا  بازرگانی  بانک مست   9900080172134شوناسوه ساریز  با   IR460120000000001515115115به شومار  شوبا  

 ایران. صنایع، معادن س کشاسرزی

تشلسهای اتا  ایران  استانها س  معاسنت  


