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 ن تابلوهای برق ایراناانجمن صنفی تولید کنندگ

 (27/4/1377 تاریخ ثبت:          32 – 2/3-174:  )شماره ثبت

 کمیته صادراتآئین نامه 
 

 صویب : هیئت مدیرهت                                                                              تهیه و تدوین : علی فتح اله زاده

     3 2 1 0 ویرایش

     19/08/99 30/07/99 04/04/99 29/03/96 تاریخ

  امضاء در هیئت مدیره سمت هیئت مدیره نام اعضاء 

 رئیس سید علی کهفی قانع
 ورپحسن خسروی  

 دبیر انجمن

 

 

 نایب رئیس سیروس مقدم 
 

 احمد مقیمی اسفند آباد
خزانه دار و عضو هیئت 

 مدیره

  

 عضو گرامیمحمد کاظم 
 

 عضو عبدالصاحب القاصی
 

 عضو محسن نجاتیان
 

 عضو علی فتح اله زاده

 

  د (نفقط امضا می شو  آئین نامه می گردد ؛ بقیه صفحات و تکمیلدرج  در روی جلداین جدول فقط )
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 مقدمه

 ایران، برق تابلوهای گانکنند تولید صنفی انجمناساسنامه  37و ماده  30ماده  ذیل 14بند  بر اساسانجمن  "و توسعه بازار کمیته صادرات"          

 می گردد.   تشکیل ،05/06/93 مورخ ۀتجدید نظر شدمتن و  15/04/92مورخ مصوب 

 کمیته عنوان -1ماده 

 "کمیته صادرات و توسعه بازار " عنوان رسمی کمیته عبارت است از 

 کمیته تصدی دوره -2ماده 

می بایست  کمیته باق کامل با دوره تصدی هیئت مدیره می باشد. پس از تغییر هیئت مدیره، اعضاء و رئیسدر انطدوره تصدی اعضاء کمیته 

 اعضاء و رئیس کمیته برای دوره های متوالی بالمانع است.  ندوباره منصوب شوند. برگزید

 . دادخواهد  انجاموظایف خود در کمیته  همچنان تا ابالغ نظر هیئت مدیره جدید مبنی بر ابقاء یا تعویض رئیس کمیته، نامبرده (1تبصره 

 کمیتهف اهدا -3ماده 

صادرات و ات تابلو( ) از طریق کمک به ممانعت از واردکمک به اعضاء انجمن به منظور توسعه بازار محصوالت در داخل هدف از تشکیل کمیته 

 خارج از کشور می باشد. محصوالت به 

 کمیته وظایف -4ماده 

 الف ( وظایف داخلی کمیته 

های کلید پروژه از بخشیصورت های ذیربط جهت حفاظت از منافع سازندگان تابلو و جلوگیری از ورود تابلو از خارج حتی به تعامل با دولت و ارگان -

 EPCدر دست و 

 به منظور تعیین تعرفه های ورود تابلوتعامل و همکاری با دولت  -

 توسعه بازار تابلو برای رفع موانع موجود در کشور گذارینهادهای دولتی و قانوننهاد، و های مردمسایرکمیته های انجمن، سازمان تعامل با  -

 ب( وظایف بین المللی

 تابلو رفع موانع صادرات اری برایتعامل با دولت و نهادهای قانونگذ بررسی قوانین و مقررات صادرات و -

 برای تولید کنندگان تابلو در ایران  درخارج کشور شناسائی بازارهای هدف تابلو -

 های نفوذ به بازارهای هدفتدوین استراتژی های صادرات تابلو و روش -

  با کشورهای مورد نظردر زمینه تابلو  های صادراتیعقد مقاوله نامه مذاکرات بین المللی برای در و اتاقهای بازرگانی همکاری با مقامات ذیربط دولتی -

 از کشوری خارج لای بین الملاتخاذ تصمیم در باره شرکت و نحوه شرکت انجمن در مجامع و نمایشگاه ه -
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  فعالیت مقر و محل -5ماده 

 دفتر انجمن می باشد. مقر و محل فعالیت کمیته 

 کمیتهو مسئولیتهای  اختیارات -6ماده 

رسمی و قانونی  جنبه پس از تصویب هیئت مدیرهکه –این آیین نامه و اساسنامه انجمن کمیته در چهارچوب و مسئولیت های حدود اختیارات 

  .می باشد -خواهد گرفتبه خود 

 کمیته ارکان -7ماده 

رسمیت می یابد.  که یکی از شرکت کنندگان الزاماً می بایست رئیس کمیته باشدنفر از اعضاء کمیته  2با حضور حداقل جلسات : هجلسات کمیت -

ان ذکر است که شای. شدخواهد  مصوبنفر با اجماع  آراء و در صورت حضور دو نسبی جلسات در صورت حضور بیش از دو نفر با اکثریت تصمیمات

ئیس جلسه تعیین ره  شرکت کند، مسن ترین عضو حاضر در جلسه به عنوان کمیتای از جلسات رئیس کمیته نتواند در جلسه  ،چنانچه به هر دلیل

  حضور داشته است. تصمیمات و فرآیند پی گیری مصوبات این جلسه همانند جلساتی خواهد بود که رئیس جلسهد. نموشده و جلسه را اداره خواهد 

الی نمی تواند فاصله دو جلسه متوتوسط رئیس کمیته تعیین می شود. بسته به ضرورت فاصله بین دو جلسه متوالی،   :فواصل برگزاری جلسات -

  بیش از دو ماه باشد.

پاسخ گو می  هیئت مدیره شود و در مقابل تعیین میاز میان اعضاء هیئت مدیره یا خارج از آن کمیته توسط هیئت مدیره  یاست: ررئیس کمیته -

 باشد. 

 رئیس کمیته تعیین می شود. : به پیشنهاد دبیر انجمن و تأییددبیر کمیته -

بط، دعوت از اعضاء برگزاری جلسات، شرکت در جلسات بیرون از انجمن با سازمان ها و نهادهای مختلف و ذیر به : دعوتاختیارات رئیسوظایف و  -

، ناساسنامه انجم 11ماده  5و  4 ندهایمطابق ب کمیته ها و مکاتباتکمیته و دیگر افراد ذیصالح برای شرکت در جلسات بیرون از انجمن، امضاء نامه

 .و عقد قراردادهای مشاوره و اجرائیِ مرتبط با موضوع فعالیت کمیته با مجوز و تأیید هیئت مدیره

گیری و به سرانجام رساندن مصوبات صورتجلسات کمیته و تمام موارد ارجاع شده از سوی رئیس کمیته زیر : پیوظایف و اختیارات دبیر کمیته -

بیر انجمن، رئیس کمیته، و نظر دبیر انجمن و با رعایت ضوابط و مقررات این آئین نامه و اساسنامه انجمن و گزارش نتایج بدست آمده به ترتیب به د

 در تمام جلسات کمیته بدون داشتن حق رأی شرکت می نماید. جلسات کمیته. دبیر کمیته 

ونه تعهد مالی، به تصویب نده هزینه یا بار مالی برای انجمن باشد، الزم است پیش از ایجاد هرگردر صورتی که مصوبه ای از کمیته در بردا (1تبصره 

 هیئت مدیره انجمن برسد. 
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 ر پیشبرد امور کمیته صادراتهای دبیر انجمن دوظایف و مسئولیت -8ماده 

 معرفی دبیر کمیته -

 دبیر کمیته اداری و کاری نظارت بر عملکرد -

ها و برگزاری جلسات دیگر برنامه ریزی برای تأمین محل جلسات حتی االمکان در زمان مورد نظر رئیس کمیته. بدیهی است با توجه به محدودیت -

 . می گردددبیر انجمن و رئیس کمیته تعیین بین  در دفتر انجمن، زمان جلسات در تعامل

 . تهدر تعامل با رئیس کمی نظارت بر هزینه های ایجاد شده از سوی کمیته و در صورت نبود مصوبه هیئت مدیره، جلوگیری از آن -

ها برای شرکت مان ها وحضور در نهادها، ساز ، تعامل با کمیته برایتسهیل جلسات بیرون از انجمن کمیته و در صورت درخواست رئیس کمیته -

 پیشبرد امور کمیته. 

 .فعالیت در کمیته جهتجمن برای جذب عضو با اعضاء انمکاتبه  -

نها نقش مستقیم آشرکت در جلسات کمیته بدون حق رأی بنا به درخواست رئیس کمیته در ارتباط با موضوعاتی که بعداً قرار است در پی گیری  -

 داشته باشد. 

 اعضاء کمیته به هیئت مدیرهگزارش حضور و غیاب  -

 مشارکت برای انتخاب مشاورین و بازوهای اجرائی بیرون از انجمن -

 انجمن تبدیل کمیته به شاخه صادرات -9ماده 

ت الزم است آئین در صورت استقبال اعضاء انجمن و تقبل هزینه ها، این کمیته می تواند به شاخه صادرات انجمن تبدیل شود. در این صور

 شود.  و تصویب ویرایش ،نامه مطابق با مقضیات جدید دوباره تنظیم 

 اصالح آئین نامه -10ماده 

ه رسمی پیدا خواهد اصالح شود. پس از تصویب اصالحات توسط هیئت مدیره، اصالحات جنبآئین نامه با تصمیم اکثریت اعضاء کمیته می تواند 

 کرد. 

 مواد و نسخ آئین نامه -11ماده 

خانه انجمن نگهداری ماده و تبصره )های( ذیل مواد و در یک نسخه تنظیم شده است. نسخه مصوب اعضاء هیئت مدیره در دبیر 11آئین نامه در 

 ارائه به اعضاء کمیته یا به هر منظور مجاز بالمانع می باشد.   جهته اصل می شود. کپی از نسخ

 امضاء اعضاء هیئت مدیره


