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 مدیران عامل محترم شرکت های سازنده تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر 

 موضوع: دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته سازندگان تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر 

 با سالم و احترام 

حال تشکیل جلسات کمیته  کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر در    به استحضار می رساند انجمن سازندگان و تامین کنندگان

  های چهارگانه سازندگان، تامین کنندگان، پیمانکاران و مشاوران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر می باشد. در این کمیته ها 

کمیته دارای یک هیات مسائل تخصصی شرکتهای عضو هر کمیته بررسی، اولویت بندی و توسط انجمن پیگیری می گردد. هر  

 رئیسه خواهد بود که توسط اعضای کمیته انتخاب می شوند. 

انجمن   جلسه مجمع عمومی کمیته سازندگان تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر بدین وسیله از شما دعوت می شود که در  

 زمان و محل جلسه متعاقبا اعالم می گردد. شرکت فرمایید.  برگزار می گردد  بصورت حضوری    1401/ 18/03تاریخ  در  که  ساتکا  

، لطفا جهت معرفی نماینده شرکت جهت حضور در جلسه، فرم ذیل را تا تاریخ  با توجه به ضرورت انجام هماهنگی های الزم

 ارسال فرمایید.  09391037796از طریق شماره واتس اپ  تکمیل و به دبیرخانه انجمن ساتکا 11/03/1401

  سه یرئ  اتیه  اهایدیکاند  یفرم معرف ،  کاندید شدن برای هیات رئیسه کمیته سازندگانهای محترم می توانند جهت    شرکت

 تا جهت آشنایی اعضا با کاندیداها منتشر گردد.  ندیانجمن ارسال نما رخانهیو به دب لیرا تکم تهیکم

و همچنین کاندیداتوری نیاز است که حق عضویت انجمن ، برخورداری از حق رای  عضویت در کمیته هاشایان ذکر است جهت  

شرکت های محترم که در تهران حضور ندارند، می توانند یک شخص را به عنوان نماینده برای حضور در جلسه   تسویه گردد.

 معرفی نمایند. 
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 را جهت حضور در جلسه مجمع در جدول زیر وارد نموده و مهر و امضا فرمایید.  مشخصات نماینده شرکت لطفا 

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  سمت نام شرکت  نام و نام خانوادگی 

     

 مهر و امضای شرکت

 با احترام 

 حمید رضا صالحی 

 رئیس هیات مدیره 


