
 
 

 

 1پیوست: 

 

 1011نکات مهم در خصوص مجمع عمومی و انتخابات سال 

 

، برای شرکت در فرآیند به عنوان نهاد ناظر سندیکا ایران صنایع معادن و کشاورزی طبق مقررات اتاق بازرگانی .1
گیری، انتخابات و عضویت در ارکان سندیکا، ارائه کارت عضویت و یا کارت بازرگانی حقوقی معتبر الزامی  رأی

هایی که تاکنون نسبت به دریافت کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق  ذا ضروری است شرکتاست. ل
 اند و یا اعتبار کارت عضویت یا کارت بازرگانی شان به پایان رسیده در اسرع وقت نسبت به بازرگانی اقدام نکرده

 اقدام فرمایند.  صدور یا تمدید اعتبار کارت خود

موجب تعلیق  "عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداکثر یك سال "اسنامه سندیکا اس 11ماده  2براساس بند  .2
اند، را تسویه نکرده 1911تا پایان سال  ویتهای معوق خودضیا سلب عضویت می گردد، لذا شرکتهایی که حق ع

 امکان شرکت در فرآیند انتخابات ممجمع عمومی و عضویت در ارکان سندیکا را نخواهند داشت.

و  اساسنامه سندیکا نماینده هر عضو حقوقی در سندیکا جهت شرکت در مجامع عمومی 19ماده 2بند براساس  .9
نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است  انشاء رأی و کاندیدا شدن باید دارای معرفی

ر شخص حاضر در مجمع تنها شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ه
عمومی نیز اصل  ها برای حضور در مجمع دارای یك رای می باشد. لذا مقتضی است نمایندگان محترم شرکت

)فرم معرفی نماینده شرکت جهت حضور در مجمع عمومی و انتخابات دوره هشتم هیات مدیره نامه  معرفی
 اشند. و مدارک معتبر شناسایی خود را همراه داشته ب سندیکا(

در انتخابات هیأت مدیره سندیکا شدن  انماینده هر عضو جهت کاندیداساسنامه سندیکا،  21ماده  2براساس بند .4
لذا ضروری  نامه از سوی شرکت خود باشد. معرفی مربوطه به همراهشرکت مدیره یا مدیرعامل  باید عضو هیات

متبوع با موضوع کاندیداتوری در انتخابات  نامه کتبی از سوی شرکت است نامزدهای محترم انتخابات معرفی
به همراه روزنامه رسمی مدیران دوره هشتم سندیکا(  یا بازرس )فرم اعالم کاندیداتوری در انتخابات هیأت مدیره

 فرمایند.  ارائهرا به دبیرخانه سندیکا 

نفر عضو  4اصلی و نفر عضو  11اساسنامه سندیکا؛ هیأت مدیره سندیکا مرکب است از  21ماده  1طبق بند  .5
وسیله مجمع عمومی عادی از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب  البدل که بهعلی
 شوند. می

 اساسنامه سندیکا؛ شرایط عضویت در هیات مدیره به این شرح است:  21ماده  2طبق بند  .6
 دارابودن تابعیت ایرانی  -
 داشتن حسن شهرت  -
 ی کشور متدین به یکی از ادیان رسم -
 سال سابقه مدیریت مرتبط در زمینه موضوع فعالیت سندیکا 5حداقل  -

 های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سراسر کشوردارای کارت معتبر بازرگانی/ عضویت اتاق -

ت مدیره مستلزم اهیی : انتخاب بیش از دو بار متوالی هر یك از اعضااساسنامه سندیکا 21طبق تبصره ماده  .7
 باشد. حاضر در جلسه مجمع عمومی می یاعضا یکسب دو سوم آرا

 



 
 

 

 
 
 

البدل از داخل یا خارج از اعضا نفر بازرس علی نفر بازرس اصلی و یك یكاساسنامه سندیکا؛  45ماده  1طبق بند  .8
های بعدی  شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره سال انتخاب می توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یك

شوند ترجیحاً  تجربه و آشنایی کافی با وظایف و  بالمانع است. افرادی که نامزد پست بازرس سندیکا می
 های بازرس مندرج در الیحه اصالحی قانون تجارت را داشته باشند. مسئولیت

ند هفته قبل در نظر است نامزدهای انتخابات هیات مدیره چ طبق روال موفق دوره قبلی انتخابات هیأت مدیره .1
اعضای محترمی مقتضی است  . از اینروبه اعضا معرفی شوندهای سندیکا  از طریق رسانهاز زمان مجمع عمومی 

که عالقمند به استفاده از این فرصت هستند درخواست مکتوب از سوی شرکت متبوع، یك قطعه عکس 
)فرم  .دبیرخانه سندیکا ارسال نمایند به 88/86/1488تاریخ  راخود  و برنامه های پیشنهادیپرسنلی و رزومه 

متعاقبا از طریق اطالعیه های سندیکا  درخواست استفاده از خدمات معرفی نامزدهای محترم از طریق رسانه
 رسانی خواهد شد(. اطالعبرای کاندیداهای محترم مربوطه 

کا، هزینه خدمات عمومی و انتخابات دوره هشتم سندی طبق مصوبه کارگروه نظارت بر حسن اجرای مجمع .18
معرفی نامزدهای محترم هیأت مدیره و بازرس در کتابچه اطالعاتی مربوطه و فیلم ویدئویی معرفی کاندیداها 

 از کاندیداهای محترم دریافت میگردد.  میلیون تومان( 5)به مبلغ که در جلسه مجمع ارائه خواهد شد 

روز برگزاری مجمع امکانپذیر است. لیکن با توجه به  اعالم کاندیداتوری برای هیأت مدیره و بازرس سندیکا تا .11
 88/86/1488اینکه در نظر است بسته ویدئویی و چاپی برای معرفی کاندیداهای محترم تهیه شود، پس از تاریخ 

 ی محترم میسر نخواهد بود. امکان فراهم آوردن خدمات فوق برای کاندیداها

 آغاز خواهد شد.  81/86/1488ندیکا از تاریخ معرفی نامزدهای محترم هیأت مدیره و بازرس س .12

به اعضای محترم بازرس سندیکا حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش  .19
 اطالع رسانی خواهد شد. 

 مقتضی استدر مجمع عمومی،  لزوم حفظ سالمتی اعضای محترم و رعایت پروتکل های بهداشتیبا توجه به  .14
 شده خود را جهت حضور در جلسه اعزام و از حضور جمعی و گروهی خودداری نمایند. نماینده معرفی اعضا تنها

 


