دستورالعمل

انجمن کشتیرانی و
خدمات وابسته ایران

آئین نامه انظباطی

مقدمه:
هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به استناد بند  6اساسنامه انجمن بمنظور تقویت و اعتالء جایگاه انجمن و
تسهیل ادامه فعالیت آن و دستیابی به اهداف انجمن و همچنین رعایت ارزشهای اخالقی در راستای فعالیت های حرفه ای اعضاء
و برای تأمین حقوق جمعی و فردی یکایک اعضاء و جلوگیری از بروز تخلفات  ،موظف به اجرای مفاد نظامنامه انجمن میباشد.

فصل اول
این نظام نامه جزء الینفک شروط پذیرش عضویت در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران بوده است و برای تمامی اعضاء
الزم االجراء می باشد.
فصل دوم
الف .منظور از انجمن در این نظام نامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران می باشد.
ب .منظور از اعضاء در این نظام نامه ،اشخاص حقوقی و حقیقی دارای عضویت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران می
باشد.
ج .منظور از هیئت مدیره در این نظام نامه ،هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران می باشد.
د .منظور از دبیر کل در این نظام نامه ،دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران می باشد.
ه .منظور از روسای کمیته ها در این نظام نامه ،روسای کمیته های مشورتی  -تخصصی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ایران می باشد.
فصل سوم
ماده  :1اعضاء انجمن متعهد و ملزم می باشند که همواره سعی ،تالش ،کوشش و مجاهدت خود را در راه اعتالی نام ،مقام و
اعتبار انجمن در داخل و خارج از کشور به عمل آورند و از انجام هرگونه عملی که موجب ورود خدشه به حیثیت انجمن و اعضاء
آن گردد خودداری نمایند.
ماده  :2اعضاء انجمن التزام خواهند داشت مقررات اساسنامه ،نظام نامه ،مصوبات مجامع عمومی ،هیئت مدیره ،مقررات و ضوابط
اعالم شده به موجب دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره انجمن را دقیقا رعایت و اجرا نمایند.
ماده  :3اعضاء انجمن ملتزم به تمکین از آراء صادره کمیته داوری و حل اختالف و مفاد آئین نامه اجرائی آن می باشند.
ماده  :4اعضاء موظفند بمنظور حفظ حقوق حرفه ای و صنفی حوزه کسب و کار و کسب حمایت حقوقی ،قضائی انجمن ،مرکز
داوری و حل اختالف انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران را بعنوان مرجع داوری در کلیه مراودات و قراردادهای تجاری
خود بدون قید و شرط ملحوظ دارند و در دعاوی وارده بر علیه خود از آن تمکین نمایند.
ماده  :5اعضاء انجمن متعهد می باشند از رقابت ناسالم در کلیه زمینه های حوزه کسب و کار دریائی و بندری پرهیز نموده و
از قبول و عقد قرارداد نمایندگی کشتیرانی بدون اخذ استعالم از شرکت نمایندگی قبلی خودداری نمایند .بدیهی است اعالم
نمایندگی شرکتهای کشتیرانی خارجی به انجمن الزامی می باشد.
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ماده  :6اعضاء انجمن موظف می باشند از تعرفه های اعالمی انجمن تبعیت کرده و از وضع و اعمال هر گونه تعرفه خارج از
چهارچوب این نظام نامه خودداری نمایند.
ماده  :7اعضاء انجمن متعهد هستند هرگونه تغییرات رسمی و ثبتی شرکت را بالفاصله با ارائه مستندات به انجمن اعالم نمایند.
(آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی)
ماده  :8اعضاء انجمن ملتزم و متعهدند در مجامع ،نشست های آموزشی ،کمیته های مشورتی  -تخصصی و جلساتی که به
دعوت انجمن تشکیل می گردد حضور یابند.
ماده  :9هرگاه بعد از عضویت متقاضی عضویت ،مشخص گردد که عضو دارای همه و یا یکی از شرایط عضویت ،مندرج در
اساسنامه یا ضوابط نظام نامه نبوده است و یا بعداً آن را از دست داده است به عضو مذکور کتباً اخطار و به مدت سه ماه فرصت
داده می شود تا مدارک مورد نیاز در اثبات کسب و احراز شرایط را به انجمن ارائه نماید در غیر آن ،عضویت به حالت تعلیق در
می آید.
ماده  :10هر گاه مشخص گردد که عضوی با سوء استفاده از نام و نشان و جایگاه انجمن در جهت سود و منفعت شخصی اقدام
نموده است ،عضویت او به حالت تعلیق در خواهد آمد.
ماده  :11اعضاء موظف می باشند حق عضویت ساالنه خود را حسب اعالم انجمن در بازه زمانی مشخص و مبلغ مصوب پرداخت
نمایند.
ماده  :12اعضاء موظفند نسبت به تبعات قانونی فعل یا ترک فعلی که موجب بی نظمی و وقفه در روند متعارف فعالیت شرکتهای
همکار یا انجمن گردد توجه داشته و خودداری نمایند.
ماده  :13تصمیمات انضباطی انجمن اتخاذ شده از سوی هیئت مدیره یا کمیته رسیدگی کننده در رابطه با تخلفات مندرج در
این نظام نامه عبارتند از:
 13-1اعالم محرویت از خدمات جانبی
 13-2اعالم محرومیت از حق رای در کمیته ها و یا جلسات و مجامع انجمن
 13-3تعلیق عضویت و یا انفصال موقت
 13-4محرومیت از کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسی
 13-5سلب عضویت
 13-6معرفی به مراجع اداری و قضائی بمنظور تعیین تکلیف و اعمال قانون
ماده  :14هرگاه عضو انجمن نسبت به تصمیمات انضباطی متعرض باشد می تواند اعتراض خود را با دالیل و مستندات کتب ًا به
بازرس انجمن گزارش نماید .بازرس موظف است ضمن بررسی موضوع و در صورت مشاهده تصمیم خالف هیئت مدیره ،مراتب
را به هیئت مدیره منعکس و چنانچه هیئت مدیره همچنان بر نظرات خود باقی شد در اولین جلسه مجمع عمومی ،موضوع
مطرح و رای مج مع در چنین مواردی الزم االجراء می باشد .در هر صورت این اقدام مانع بر اجرای تصمیم هیئت مدیره تا
برگزاری مجمع نخواهد شد.
ماده  :15اعمال تصمیمات انضباطی مقرر در ماده  15نظام نامه در کمیته انضباطی به شرح ذیل اتخاذ می گردد:
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الف .هیئت مدیره
ب .کمیته بررسی تخلفات متشکل از روسای کمیته های داوری و حل اختالف ،امور حقوقی و بیمه ،کمیته تخصصی حوزه
فعالیت عضو و یا نماینده معرفی شده از سوی کمیته های مذکور ،مشاور حقوقی انجمن و دبیر کل
تبصره :1از نماینده تام االختیار یا وکیل قانونی شرکت خاطی برای حضور در جلسه کمیته انضباطی دعوت بعمل آید.
تبصره :2حدود اختیارات کمیته تصمیم گیری در خصوص بندهای  3 ،2و  4است و تصمیم گیری پیرامون بندهای  1و  5با
هیئت مدیره می باشد.
ماده  :16اعضاء انجمن متعهدند در صورت محکومیت کیفری هر یک از مدیران شرکت طبق رای قطعی که منجر به محکومیت
و محرومیت یا محدودیت مدیران در حوزه حقوق اجتماعی بویژه در امور مالی و اقتصادی باشد موضوع را با ارسال نسخه ای از
رای صادره به انجمن اعالم نمایند.
ماده  :17اعضاء انجمن متعهدند در راستای صیانت از حقوق صنفی خود و بمنظور کسب حمایت حقوقی انجمن در صورت
اطالع از هرگونه شکایت مراجع دولتی و مقامات رسمی در حوزه فعالیت و کسب و کار مراتب را فوراً به انجمن اطالع دهند.
این نظام نامه در  3فصل و در  17ماده و در  12بند و در  2تبصره در تاریخ  .................توسط خا نم/آقا  .......................................با
سمت مدیر عامل شرکت  ................................................................................دارای حق امضاء مجاز ،با امضاء و مهر ذیل تمام صفحات
مورد تائید قرار گرفت.
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