
 

 

 

 

 

   آئین نامه
  ایران  انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته   رو-کشتیهای تانکر ، فله ، جنرال کارگو و روتخصصی  مشورتی  کمیته  

 الف : اهداف و وظایف : فصل  

و ارائه نظریه کارشناسی جهت رو -، فله ، جنرال کارگو و روبخش تانکر بررسی مسائل و امور مربوط به   این کمیتههدف از تشکیل 

  ، مواد نفتی  مطالعه و پیشنهاد طرحهای دسته جمعی در رابطه با برطرف نمودن مشکالت حمل    ، هیل حمل و نقل در کشور  تس

 .   خواهد بودترانزیتی  ، صادراتی  ،وارداتی  فله و .... شیمیایی

 ب: اعضای کمیته فصل  

  ، شرکتهای نمایندگی کشتیرانی یا  کشتیرانی  شرکتهای :    شاملرو  -، فله ، جنرال کارگو و رو  تانکر )گروه(  فعاالن    :یک  ماده  

 د . نشوصالحیت نمایندگان ایشان که میبایستی احراز 
برای مدت    ومی باشد  نفر به انتخاب هیات مدیره    2و    اعضاء انجمننفر از سوی    5شرح  به    نفر  7متشکل از    اعضای کمیته  -1/1

 .  یکسال انتخاب می شوند

 رخانه اجراء میگردد .معتبر و از طریق دبینتیجه تصمیمات کمیته پس از تنفیذ هیات مدیره   -2/1

ادامه عضویت منتخبین منوط به تداوم حضور در همان شرکتی میباشد که از سوی آن برای عضویت در کمیته و انتخابات    -3/1

 معرفی شده است . 

 اعضاء هیات مدیره نمیتوانند داوطلب عضویت در کمیته باشند . -4/1

 د نبه غیر واگذار نمای ندنمیتوان این مسئولیت را و بودهکمیته ملزم به حضور در جلسات منتخب اعضاء   -5/1

باید ضمن در نظر گرفتن منافع ملی در جهت پیشبرد اهداف کل صنف فعالیت نمایند و در بررسی امور محوله اعضاء کمیته   -6/1

 رعایت نمایند .  را دریائیاصول حاکم بر رویه حمل و نقل   ونظریه کارشناسی ، پیوسته مقررات و عرف بین المللی   اعالمو 

 هر یک از نمایندگان شرکتهای عضو انجمن تنها در یک کمیته میتوانند رسماً حضور یابند . -7/1

 :  دوماده 
ائب رئیس کمیته را با  ن دو رئیس و  و  اولین جلسه خود را تشکیل  و تعیین اعضاء با دعوت دبیرخانه پس از انجام  انتخاباتمیته ک 

 خاب مینمایند . سال انت 1برای مدت اعضاء رای 

هیئت   :  1تبصره • تعیین سمت  مرجع  مدیره  هیئت   ، گردد  مساوی  آراء  جمع   ، رئیسه  هیئت  درانتخاب  صورتیکه  در 

 رئیسه کمیته میباشد . 

 انتخابات تکمیلی انجام خواهد شد .  ودنفر کمتر ش  7اعضاء اصلی و علی البدل از مجموع چنانچه   -1/2

 توسط دبیرکل انجمن منصوب میگردد.  کمیته دارای یک دبیرمیباشد که -2/2

   معرفی میگردد انجمن  کل دبیر توسطکه  باشد میکمیته دارای یک منشی -3/2

، به  برای شرکت در جلسات    را  از اعضای کمیته  تقاضای دعوت  انجمن  کل   با هماهنگی دبیر   ب رئیس کمیتهوارئیس و یا ن  -4/2

 .  دبیرخانه ارائه مینماید

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ج: جلسات

 جلسات بیشتر هیچگونه محدودیتی برای تشکیل    ، در عین حالد  میدهتشکیل جلسه    حداقل یکبار در ماه  کمیته:    سهماده  

 وجود ندارد . 
 .  رسمیت می یابد اصلی عضو  5حداقل کمیته با حضور  جلسات  -1/3

با رئیس و    ریاست  -2/3 نائب رئیسجلسه  با  ، کمیته میباشد و در صورت عدم حضور آن دو    سپس دوماول و    در غیاب وی 

 اقدام مینمایند .  جلسه به عنوان رئیساعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب یک نفر 

 .  تشکیل میگردد ایشانیا نماینده و کل قائم مقام دبیریا  کلدبیر ای با حضور نماینده  هیات مدیره  جلسات کمیته  -3/3

لزوم  ره  -4/3 ازاعضاء کمیته میتوانند در صورت  بویژه  از    با هماهنگی رئیس کمیته،    یک  افراد   حوزه نمایندگان فعال درسایر 

 د . نمی آوردبیرخانه انجمن دعوت بعمل  و... با هماهنگی و از طریقحمل و نقل جهت بحث و ارائه نظریه کارشناسی 

مت  :1تبصره • اعضای کمیته سه جلسه  از  قبلی  چنانچه هر یک  اطالع  بدون  متناوب  چهار جلسه  یا  و  کتبی  والی  به  و 

ننمایند مستعفی شناخته میشوند    دبیرخانه رویداد    ، در جلسات شرکت  این  وقوع  ضمن    رامراتب  دبیرکل  در صورت 

 . ماید وی مینجایگزین را اولین نفر از اعضای علی البدل ، انجمن به هیات مدیره گزارش 

 فصل د: تصمیمات و ابالغ 

اکثریت    چهاراده  م با رای موافق  اصلی حاضر: تصمیمات متخذه در جلسات کمیته ها  .  اعضای  بود    در جلسه معتبر خواهد 

 صورتجلسات پس از تهیه به امضاء اعضاء رسیده و بعنوان سند کمیته نزد دبیرخانه نگهداری میگردد. 

تصمیمات:  1  تبصره • کمیته    ،  کلیه  مکاتبا  مذاکرات  و  و  ارجات  اعضاء  مدارک  و  گردیده  تلقی  محرمانه  کمیته  به  عی 

 کمیته بعنوان امین خوانده میشوند . 

یا مورد بررسی    عنظر مشورتی کمیته های تخصصی را در رابطه با موضوعاتی که به آن ارجا،  در صورت نیاز  انجمن  :    پنج ماده  

 قرار میگیرد پس از تایید هیات مدیره ابالغ و منتشر مینماید . 

رصورتی که کمیته اخذ تصمیم درباره طرح یا پیشنهاد واصله را منوط به بررسی کارشناسی خارج از توان خود  د  :  شش ماده  

بداند، موضوع را برای بررسی به دبیرکل انجمن ارسال خواهد داشت. دبیرخانه با استفاده از توان کارشناسی کمیته های مختلف  

نیز ها  کمیته  چنانچه  فلذا  جست  خواهد  بهره  توان    انجمن  از  باشند  ارجاعی  موضوع  بررسی  برای  الزم  کارشناسی  توان  فاقد 

 کارشناسی مشاوران خارج از انجمن استفاده میگردد. 

دبیر    نظر  تحت  مشترکی  هماهنگی و ارائه مشاوره متقابل بین روسا و نواب کمیته های تخصصی جلسات  بمنظور  ماده هفت :

 ید هر شش ماه یکبار در سال تشکیل شود . تشکیل میگردد . اینگونه جلسات با کل انجمن

حسب تقاضای روسای کمیته ، تشکیل جلسات خارج از برنامه با تقاضا و ذکر دالیل توجیهی به دبیر کل     :  1تبصره   •

 انجمن صورت میپذیرد.

   هیات مدیره به تصویب رسید .و توسط تبصره تنظیم  4 بند و  15ماده ،    7فصل  4 این آئین نامه در


