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شرکت های محترم عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

اطالعیه شماره2

موضوع :شرایط ،فرم اعالم کاندیداتوری و سواالت مصاحبه مکتوب در انتخابات دوره جدید انجمن سنگ آهن ایران

با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره  96/11/3163مورخ ( 1396/05/11نامه شماره  1در خصوص مجمع عمومی و انتخابات دوره جدید هیات
مدیره انجمن سنگ آهن ایران) به اطالع میرساند با عنایت به اتمام دوره دوم هیات مدیره ،در مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده انجمن سنگ آهن ایران در روز شنبه مورخ  1396/05/12انتخابات دوره جدید نیز در دستور کار مجمع خواهد
بود.
لذا از اعضای محترم انجمن تقاضا می شود ضمن مطالعه نکات مهم در خصوص کاندیداتوری در دوره جدید هیات مدیره
انجمن سنگ آهن که به پیوست می باشد ،با تکمیل فرم و پرسشنامه مربوطه و ارسال به همراه معرفی نامه رسمی از سوی
شرکت متبوع خود ،مراتب را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1396/05/11به انجمن (شماره فکس  )22653031اعالم
فرمایند.
شایان ذکر است اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره انجمن تا روز برگزاری مجمع امکانپذیر است ولی با توجه به اینکه در
نظر است بسته های تبلیغاتی برای معرفی کاندیداهای محترم تهیه شود ،پس از تاریخ مذکور امکان فراهم آوردن خدمات
فوق الذکر برای کاندیداهای محترم میسر نخواهد بود.
پیشاپیش از توجه ای که می فرمایید سپاسگزاری می گردد.
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نکات مهم در خصوص شرایط کاندیداتوری در انتخابات دوره جدید هیات مدیره انجمن سنگ آهن

 .1براساس بند  1ماده  17اساسنامه انجمن ،هیات مدیره انجمن متشکل از 7نفر عضو اصلی و 1نفر عضو علی البدل
از اعضای انجمن است که بوسیله مجمع عمومی انتخاب می شوند.
 .1بر اساس بند  1ماده  13اساسنامه انجمن ،نامزدهای محترم انتخابات هیات مدیره باید از سوی شرکت متبوع خود
معرفی نامه مکتوب ارائه دهند .لذا ضروری است نامزدهای محترم که قصد حضور در انتخابات دارند ،معرفی نامه
کتبی از سوی شرکت متبوع خود با موضوع کاندیداتوری در انتخابات دوره سوم هیات مدیره را به دبیرخانه انجمن
تحویل نمایند.
 .3طبق مقررات اتاق بازرگانی ایران ،برای کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره ،ارائه کارت عضویت و یا کارت
بازرگانی حقوقی معتبر الزامی است .لذا ضروری است شرکت هایی که عالقمند به معرفی کاندیدا برای انتخابات
هیات مدیره می باشند و تا کنون نسبت به دریافت یا تمدید کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق بازرگانی اقدام
نکرده اند ،در اسرع وقت نسبت به صدور یا تمدید اعتبار کارت شرکت متبوع خود اقدام فرمایند.
 .3بر اساس ماده  15اساسنامه انجمن ،در صورت انصراف از عضویت  ،اخراج و یا انحالل شرکت عضوی که نماینده
آن در ارکان انجمن سمتی دارد ،ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.
 .5براساس ماده  16اساسنامه انجمن،چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان انجمن به هر
دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ،پس از اعالم شرکت بخودی خود از سمتی که در انجمن دارد
معزول و هیچگونه سمتی در انجمن نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز،
برابر مقررات انتخاب بعمل خواهد آمد.
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مهر و امضای رسمی شرکت
*خواهشمند است فرم تکمیل شده فوق را به همراه معرفی نامه رسمی از سوی شرکت متبوع خود ،تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ
 69/50/12به انجمن سنگ آهن (شماره فکس  )44905581ارسال فرمایید.
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سواالت مصاحبه ی مکتوب – معرفی نامزدهای انتخابات دوره ی سوم هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران

با عنایت برگزاری انتخابات دوره سوم هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در روز شنبه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه در
محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار خواهد شد ،به استحضار می رساند در این دوره هر یک از کاندیداهای
محترم می توانند برنامه ها و دیدگاه های خود را از طریق رسانه های انجمن با اعضا در میان بگذارند.
لذا خواهشمند است در صورت تمایل به کاندیداتوری در انتخابات مذکور  ،پاسخ به سواالت مصاحبه مکتوب در خصوص
اعالم برنامه ها ،معرفی توانمندی ها و عنوان کردن نظرات خود را به همراه یک قطعه عکس به دبیرخانه انجمن سنگ
آهن حداکثر تا تاریخ  1396/05/11به صورت فایل Word

به آدرس  info@iropex.irارسال فرمایید.

 .2در ابتدا لطفا خالصه ای از سوابق و تحصیلی خود را ارائه فرمایید (.نیم صفحه )A8
 .1از دیدگاه شما مهم ترین چالش های قابل پیگیری کسب و کار سنگ آهن ایران از سوی انجمن سنگ آهن چه مواردی
است؟(یک صفحه )A8
 .5چه راهکارهایی را جهت افزایش اثر بخشی انجمن در تصمیم سازی نهادهای سیاستگذار پیشنهاد میکنید؟(یک صفحه
)A8
 .8مهمترین برنامه ها ی شما در صورت حضور در هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران چیست؟(یک صفحه )A8
 .0از دیدگاه شما مهمترین دستاوردهای انجمن در طول سال های اخیر چه بوده است؟(یک صفحه )A8
 .9مهمترین انتقادات شما به عملکرد ادوار گذشته انجمن سنگ آهن چیست؟(یک صفحه )A8

 .7سایر مواردی که ذکر آنها را ضروری می دانید مرقوم فرمایید( .یک صفحه )A8
پیشاپیش از بذل توجه و عنایت شما سپاسگزاریم.

