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 اتاق مشترک مع عمومیامجدر  اطالعیه نحوه حضور اعضا                             
کلیه اعضا حقوقی و حقیقی اتاق های مشترک جهت شرکت در مجامع عمومی، باید در زمان برگزاری مجمع، دارای  -1

بازرگانی معتبر باشند یا این که عضویت معتبر یکی از اتاق های استانی سراسر کشور را داشته باشند. ارائه کارت کارت 

 بازرگانی یا کارت شناسایی معتبر در زمان ورود به مجمع الزامی است.
هفته کاری قبل از مجمع عمومی است. بنابراین الزم  1آخرین مهلت ارسال فهرست اعضا اتاق مشترک به اتاق ایران  -2

در مجامع دارای حق رای باشند، در اسرع وقت نسبت به تمدید عضویت خود در اتاق است اعضایی که می خواهند 

 مشترک و تمدید اعتبار کارت بازرگانی یا عضویت اتاق های استانی سراسر کشور )در صورت انقضا( اقدام نمایند.
 .ماه سابقه عضویت در اتاق مشترک باشند حق رای خواهند داشت 3مشترک تنها زمانی که واجد حداقل اعضا اتاق  -3
سال تمام سابقه عضویت در اتاق مشترک باشند امکان نامزدی برای  1اعضا اتاق مشترک تنها زمانی که حداقل واجد   -4

 انتخابات هات مدیره دارند.
ر از مدیر عامل، مشروط به ارائه معرفی نامه در سربرگ شرکت مکان حضور و رای دهی اشخاص حقوقی به غیا -5

ممضی به امضا مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت می باشد. ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر در زمان ورود به 

 مجمع الزامی است.
ر یابد. چنان چه مدیر مدیر عامل شخص حقوقی جهت نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک باید اصالتاً در مجمع حضو -6

عامل شخص حقوقی امکان حضور در مجمع را نداشته باشد و تقاضای کاندیداتوری هیات مدیره اتاق مشترک را داشته 

باشد، باید با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی یک نفر را به عنوان وکیل با اجازه قبول نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک 

 ت نامه و کارت شناسایی معتبر جهت ورود به مجمع الزامی است.ارائه وکال معرفی نماید.
چنانچه سایر اعضا هیات مدیره شخص حقوقی به غیر از مدیر عامل، بخواهند به نمایندگی از شخص حقوقی نامزد  -7

هیات مدیره اتاق مشترک باشند، باید واجد معرفی نامه رسمی ممضی به امضا مدیر عامل و مصوبه هیات مدیره شخص 

حقوقی باشند. ارائه معرفی نامه رسمی، مصوبه هیات مدیره، روزنامه رسمی و کارت شناسایی معتبر جهت ورود فرد 

 معرفی شده به مجمع الزامی است.
اشخاص حقیقی که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی را ندارند الزم است با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی یک  -8

معرفی نمایند. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و وکالت نامه رسمی همراه وکیل جهت  نفر را به عنوان وکیل رسمی

 ورود به مجمع الزامی است.
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چنانچه اشخاص حقیقی امکان حضور در جلسه را نداشته باشند و تقاضای کاندیداتوری هیات مدیره  -9

نامه  یل، قید شده باشد. همراه داشتن وکالترا داشته باشند، باید در وکالت نامه رسمی اجازه قبول نامزدی توسط وک

 رسمی و کارت شناسایی معتبر جهت ورود به مجمع الزامی است.
شخص حقوقی جهت حضور در مجامع  2عضو حقیقی و یا نمایندگی  2هر شخص حداکثر می تواند وکالت رسمی  -11

 را  عهده دار باشد.
 .داشت نخواهند را مجمع نظار یا رئیس عنوان به نامزدی امکان مدیره هیأت نامزدهای -11

روز کاری قبل از برگزاری مجمع عمومی درخواست خود  11نامزدهای انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک الزم است  -12

هفته کاری قبل از برگزاری  1را به اتاق مشترک ارائه نمایند. اتاق مشترک فهرست و پرونده نامزدهای هیات مدیره را 

که با هماهنگی معاونت امور بین الملل اتاق ایران و با حضور نماینده حقوقی  28ه ماده مجمع عمومی در جلسه کمیت

 برگزار می گردد، ارائه نماید.
 
 


