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 اطالعیه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

 

مجمع نوبت دوم  "می رساند اعضای محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیهبه اطالع کلیه 

یکشنبه در روز  انتخابات هیات مدیرهاین اتاق مشترک با دستور جلسه  "عمومی عادی به طور فوق العاده 

       تشکیلبصورت حضوری  تاق ایراناسالن اجتماعات طبقه دهم در  14:00ساعت  19/10/1400مورخ 

 می گردد.

 

 نکات قابل توجه:

حداقل سه ماه از عضویتشان دارای کارت عضویت معتبر اتاق ایران باشند و صرفا آن دسته از اعضاء که  .1

کلیه اعضاء سابق)دارای سه ماه  در اتاق ایران و روسیه سپری شده باشد از حق رای برخوردار می باشند.

و یا تا زمان اق مشترک خاتمه یافته است عضویت در اتاق مشترک (که اعتبار کارت عضویت آنها در ات

 07/10/1400برگزاری مجمع خاتمه خواهد یافت ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

 از طریق هماهنگی با دبیرخانه اتاق مشترک نسبت به واریز حق عضویت و تمدید عضویت اقدام نمایند.

 (88848010) شماره تماس دبیرخانه: 

پری شده باشد ، امکان سال از عضویتشان در اتاق مشترک س سته از اعضاء که حداقل یکصرفا آن د .2

کلیه اعضاء حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  .مدیره را خواهند داشت نامزدی هیات

 فرصت دارند درخواست مکتوب نامزدی خود را در دبیرخانه اتاق ایران ثبت نمایند. 08/10/1400

 یاشخاص حقوق رهیمد اتیاتاق مشترک از طرف اعضاء ه رهیمد اتیه ینامزد نیدر خصوص داوطلب .3

فرد  ینامزد دییبر تا ی)شرکت( مبنیشخص حقوق رهیمد اتی، الزم است مصوبه ه رعاملیاز مد ریبه غ

 ارائه گردد.داوطلب ، 

در  یده ی( از دو عضو اتاق ، جهت رایوکالت )محضر ای یندگیتواند به نما یهر شخص صرفا م .4

 .ابدیمجمع حضور 
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در مجمع حضور خواهند داشت ، همراه داشتن  یده یجهت را ندهیعنوان نماکه به  یدر مورد افراد .5

 یو مهر شرکت الزام رعاملیمد یسربرگ با امضا یشرکت بر رو ینامه رسم ی، معرف ییکارت شناسا

 است.

در مجمع حضور یابند. حضور نماینده یا وکیل صرفا از طریق ارائه باید شخصا نامزدهای هیات مدیره  .6

 می باشد.میسر  ، زدی در متن وکالت نامهوکالت محضری با تصریح اجازه نام
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