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 92/۱۱/۱921 : تاریخ ( کانون بازنشستگان آجا ) معاونت نيروي انساني : از

 ۱901۱/21/9290 : شماره کليه کانونها : به

 تبليغات انتخاباتي : موضوع
  

 

 «بازنشسته ها ذخيره هاي شمايند، آنان را تکريم کنيد و گرامي بداريد.)مقام معظم رهبري( » 

 سالم عليکم،

، دستتور رممایدتد  ( 82/۱۱/69مجمع کانون بازنشستگان آجا )از تاریخ  کاندیداهای دور دوم با توجه به آغاز ثبت نام

، در ، ضمن دقت و نظارت در اجمای کلده مفتاد ییت   و درتم ، نمایندگیآن کانون رئدس و کلده کارکنان زیم مجموعه

 ممتبط با انتخابات ، اهمدت موضوع را ملحوظ نظم قمار دهند:   اقدامات

،  ، نمایندگی ها و دراتم از همگونه تبلدغ در کلده مماسم هتا اعتم از ضتدارت   ، کانون هااز آغاز ثبت نام انتخاباتی (۱

 بم له و یا علده هم یک از کاندیداها اکدداً خودداری نمایند.   ، ...و  ، دیدار ، سخنمانی گلگشت

در صورتی که رئدس کانون یا کارمندی جهت احماز نمایندگی ثبت نام نموده است می بایست از تاریخ ثبت نتام   (8

تی استتفاده  ، دیدارها شمکت ننموده و در این زمدنه از سایم کارکنان به صتورت ندتاب  ، گلگشت هادر ضدارت ها

 نمایند.

) انتخابات ( در شبکه های مجازی خودداری  مسئولدن کانون ها از پاسخ دادن به پدام های ممتبط با موضوع روق (3

 . نمایند

تأکدد می گمدد با توجه به حساسدت و اهمدت موضوع ، کاندیداها از همگونه اقدام مغایم بتا ضتوابط و مرتمرات     (4

)وقتی خود خالف نکمدی ، قطعاً زبان و قلم بمای نظارت بتم ختالف هتای احتمتالی     انتخاباتی خودداری نمایند 

 دیگمان جاری خواهد شد( 

 . سایت کانون همواره آماده دریارت انترادها و پدشنهادهای اعضاء محتمم کانون بازنشستگان آجا می باشد (5

، سالم و دور از بمای بمگزاری انتخاباتی مطلوب، خویشتن داری کارکنان کانونها ، بمدباری و متانتصبم و حوصله (9

 . انشاءاهلل به جهت انتخاب همکارانی شایسته موردانتظار می باشد ، گماییقشم

 رئدس کانون بازنشستگان آجا

 دکتم اسداهلل حددری -سمتدپ 
 

 


