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 استان تهران یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ییسرکار خانم رضا

 یالماستان ا یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یرخانیش  یآاق جناب

 استان لرستان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-آشتاب یآاق جناب

ن جتماعیمحترم تعاون، کار و رافه ا ریکلمد-یفیانتوص  یآاق جناب  استان همدا

 یاری استان چهارمحال و بخت  یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یافضل  یآاق جناب

 استان کردستان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یصلوات  یآاق جناب

 استان کرمان یاجتماع کل محترم تعاون کار و رافه  ریمد-پور نوش آباد یلیاسماع  یآاق جناب

 یناستان قزو یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یگروس  آاقی جناب

 زیداستان  یسررپست محترم تعاون کار و رافه اجتماع -یتشکر  یآاق جناب

 استان قم یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یانیکاو یآاق جناب

 ناناستان سم  یکل محترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریمد-یانغن  یآاق جناب

 یاستان مرکز یسررپست محترم تعاون کار و رافه اجتماع -یری دل  یآاق جناب

 استان زنجان یسررپست محترم تعاون، کار و رافه اجتماع -ی انصار یآاق جناب

 استان البرز یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-فالح ژناد یآاق جناب

 ریاحمدو بو یلوهیاستان کهگ  یاجتماع  افهمحترم تعاون کار و ر ریکلمد-مرام یکخانم ن  ارسرک

 استان اصفهان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمهاباد یکالن  یآاق جناب
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 استان خوزستان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ینغمگ  یآاق جناب

ر یجاناستان آرذبا یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یعباد یآاق جناب  بیغ

 یاستان خراسان شمال  یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ی نور یآاق جناب

 استان هرمزگان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمیارباه  یآاق جناب

 یلاستان اردب   یماع کل محترم تعاون کار و رافه اجت  ریمد-ردآباد یمیرح  یآاق جناب

 و بلوچستان یستاناستان س  یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یدهجهاند یآاق جناب

 استان گلستان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمازندران  یآاق جناب

 یاستان خراسان جنوب  یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یاشرف  یآاق جناب

 استان مازندران یکل محترم تعاون, کار و رافه اجتماع  ریمد-یغراص  یآاق جناب

ز یآاق جناب  استان کرمانشاه یکل محترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریمد-زییع

 یشرق  یجاناستان آرذبا یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یفتح  یآاق جناب

 استان بوشهر یسررپست محترم تعاون، کار و رافه اجتماع -ی کشاورز یآاق جناب

 استان افرس یکل محترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریمد-ی مختار یآاق جناب

 یالناستان گ  یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یزادهعل  یآاق جناب

 یاستان خراسان رضو یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-پناه یآاق جناب
 با سالم
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درخصوص نحوه تجدیدانتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی  18/1/1400مورخ  6391؛ پیرو نامه شماره احتراماً

، به اطالع می رساند : باعنایت به تداوم شرایط مذکور ، ضمن ارسال صورتجلسه در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا 

 2و با توجه به بند  10/3/1400کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا مورخ  46شماره 

راسرکشور و تشابه شرایط صورتجلسه مذکور مبنی بر تمدید اعتبار عضویت هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی س

تشکل های کارگری و کارفرمایی با آنها ؛ اعتبار هیات مدیره و بازرسان کلیه تشکل های کارگری و کارفرمایی به موجب 

ا تشخیص تمدید می گردد. درعین حال چنانچه براساس درخواست هریک از ارکان تشکل ب 1400شهریور  31این نامه تا 

وجود داشته باشد ، پس از اخذ ، امکان برگزاری مجمع عمومی حضوری  با رعایت پروتکل های بهداشتی آن اداره کل

مراجع ذی صالح در استان ؛ اقدام الزم معمول گردد. ضمناً برگزاری مجازی مجامع عمومی نیز با رعایت مقررات  مجوز

 ر است.و ضوابط دستورالعمل مرتبط که به زودی ابالغ خواهد شد؛ امکان پذی

 

 

 

 

 

 

  


