تاریخ6930/70/70 :
موضوع :اطالعیه شماره ( )2کمیته انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

اعضای محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

با سالم و احترام،

بدینوسیله به اطالع می رساند برای کلیه اعضا دارای حق رای ،پکیج انتخابات شامل برگه رای پستی ،لیست کاندیداها،
دستورالعمل شرکت در انتخابات ،برگه وکالت حق رای و پاکت های مربوطه در هفته سوم مهرماه سال جاری ارسال خواهد
گردید .برای آن دسته از اعضا که تمایل به شرکت در انتخابات و ارسال رای از طریق پست را دارند ،می بایست برگه رای
مربوطه را مطابق دستورالعمل شرکت در انتخابات حداکثر تا تاریخ  27آبانماه سال جاری به اداره پست تحویل نمایند.
شایان ذکر است طبق اساسنامه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و آیین نامه برگزاری انتخابات آن اتاق ،فرایند شرکت در
انتخابات و اخذ رای به یکی از سه روش حضوری ،وکالتی و پستی انجام می پذیرد.

توجه  )6اعضای دریافت کننده پکیج انتخابات افرادی خواهند بود که حق عضویت سال  2760خود را تا قبل از  60مهرماه
پرداخت نموده باشند.

توجه  ) 2اعضایی که موفق به پرداخت حق عضویت خود تا تاریخ یاد شده نگردیده اند می توانند با بروزرسانی شرایط عضویت
تا تاریخ برگزاری انتخابات نسبت به اعمال حق رای خود اقدام نمایند.

با سپاس
کمیته انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

مهری آشتیانی – رئیس کمیته
محمود محبی – نایب رییس کمیته
بابک شادمهری – دبیر کمیته
آرمین فرتاش – عضو کمیته
عاطفه افشاری – عضو کمیته

Datum: 29.08.2017
Thema: Ankündigung Nr.2 Vorstandswahlausschuss der Deutsch-Iranischen Industrie –und
Handelskammer
Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Iranischen Industrie– und Handelskammer,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie bis mitte Oktober folgende Unterlagen von uns zugeschickt
bekommen. Dies gilt für alle Mitglieder mit Wahlerlaubnis: ein Wahlzettel (per Post schicken), eine
Liste der Kandidaten, eine Anleitung für die Wahlteilnahme, ein Vollmachtsschreiben zur
Wahlbeteiligung bei Bedarf.
Für alle Mitglieder die sich an der Wahl beteiligen möchten, werden aufgefordert bis zum 11.
November dieses Jahr alle benötigten Unterlagen an uns zurückzuschicken.
Es sei zu erwähnen, dass alle 3 Möglichkeiten bei der Wahl teilzunehmen durch der Deutsch –
Iranischen Industrie –und Handelskammer Satzung, geregelt sind. (Vor Ort Persönlich, per Post,
Vollmacht an Drittperson).
Punkt 1- Das Package bekommen nur diejenigen, die den Mitgliedsbeitrag 2017 bis spätestens den
9. Oktober 2017 bezahlt haben.
Punkt 2- Für Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag bis zum oben genannten Datum noch nicht
bezahlt haben, besteht noch die Möglichkeit, dass diese durch die Verlängerung der Mitgliedschaft
an den Wahlen teilnehmen.
Vielen Dank!
Vorstandskommittee der Deutsch-Iranischen Industrie -und Handelskammer

Mehri Ashtiani - Leiterin des Kommittees
Mahmoud Mohebbi - Stellvertretender Leiter
Babak Shadmehri – Sekretär des Kommittees
Armin Fartash – Mitglied des Kommittees
Atefe Afshari – Mitglied des Kommittees

