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(سال دولت و ملّت  ،همدلی و همزبانی)
نمایندگان محترم اتاق اصناف ایران
آنی

موضوع :انتخاب اعضای کمیسیونهای اتاق
سالم علیکم

احتراماً ،پیرو بخشنامه شماره  7/05/5684مورخ  94/8/20درخصوص ثبت نام داوطلبین عضویت در کمیسییوناا
اتاق اصناف ایران به آگاهی می رساند:
باتوجه به اینکه تعداد  76نفر از نمایندگان محترم اتیاق جایت عضیویت در کمیسییوناا 6گانیه براسیاا اویوییت
خوددر3کمیسیون ثبت نام نمودند ،همچنین به استناد بند  3ماده  8آئین نامه اجرائی ماده  46ق.ن.ص که انتخاب
اعضا کمیسیوناا را منوط به پیشنااد هیأت رئیسه اتاق نموده است .یذا دراین راستا اعضیا کمیسییوناا 6گانیه
توسط هیأت رئیسه اتاق تعیین گردیدو مقرر بود اعضا هریک ازکمیسیوناا 6گانیه در هایارمین اجیسییه دوره
ششم اتاق اصناف ایران مورخ  94/9/17ازسو اعضا اجیا انتخاب شوند ،ییکن به دالیل حجم باال برنامه ها
اجیا ونامساعد بودن وضعیت جو (برف وسرماویخبندان)که موجب شد نمایندگان هنداستان نتواننید دراجییا
حضورداشته باشند ،برگزار انتخابات میسر نگردیدوموضوع انجام انتخابات کمیسیوناا  6گانه به اجیسییه بعید
موکول ومقرر شد انتخابات فوق ایذکر دراجیا بعد منعقد گردد.
یذا بدینوسیله ییست 6گانه پیشنااد اعضا هیأت رئیسه اتاق (حاو
داوطلبین عضویت درکمیسیونها ) به شرح پیوست

فهرست اسامی ،میزان تحصیالت و سوابق تجربی

جهت اطالع اعضاای محتارم کمیسایون یی ربا

ارسیال میی گیردد،

خواهشمند است هریک ازنمایندگان محترم اتاق که اسامی آنها درلیست های  6گانه وجاوددارد وتمایاد دارناد در هییأت
رئیسه کمیسیون مربوطه درانتخابات داخلی شرکت نمایند  ،فرم داوطلب شرکت در انتخابات را ( به شرح پیوست )
تکمیل و حداکثر تا تاریخ  94/10/15به اتاق اصناف ایران به شماره  88345966دورنگار (فکس) نمایند.
بدیای است مالت فوق قابل تمدید نمی باشد.
مالحظات :

 -1افرادیکه اسامی آناا در ییست هر یک از کمیسیوناا درج شده ،فقط می توانند داوطلب عضیویت در هییأت
رئیسه همان کمیسیون شوند .
 -2انتخابات هیأت رئیسه هر یک از کمیسیوناا توسط اعضا داوطلب همان کمیسیون انجام خواهد شد.
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 -3اعضا هیأت رئیسه کمیسیون از داوطلبین همان کمیسیون به ترتیب ( رئیس  ،نائب رئیس  ،منشیی ) بیر
اساا بیشترین آرا کسب شده انتخاب خواهند شد.
 -4به درخواست ها واصله برا عضویت در هیأت رئیسه کمیسیوناا پس از تاریخ  94/10/20ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 -5تاریخ ومکان برگزار انتخابات کمیسیون ها موصوف متعاقباً اعیم می گردد.

*توجه
این نامه به علت حجم باالی پیوست در ایمیل نمایندگان محترم داوطلب عضویت در کمیسیون های 6گانه نیز قرار گرفته است لطفا از
این طریق دریافت نمائید.

