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  العملكاران گمركي ايران حقاتحاديه محترم هيات مديره 

  رساند: ضمن اظهار شگفتي از نامه جناب آقاي سالمي به استحضار مياحتراما، 

(منجمله نامه   .البته از طرف ايشان جدي گرفته نشده بود كهاصل موضوع از مدتها قبل به اتحاديه ارجاع شده  -1

 اينجانب) 07/05/91

مقرر شد اينجانب و آقاي  07/02/93پس از تكرار و تاكيد اعضاء بر اهميت موضوع نهايتا در جلسه مورخ  -2

 پور وضعيت موجود را ساماندهي كنيم. درويش طي مذاكره با جناب حاجي

جلسه برگزار و  ،پور متقاعد شدند با اعضاء فعلي ، جناب حاجيري جناب درويش)(با همكا با انجام اين مذاكره -3

نسبت به اصالح اساسنامه و شرايط عضويت اقدام شود.  بديهي است اظهار نظر در رابطه با اينكه آيا اعضاء 

اند به عنوان تو تمايل به عضويت در اتاق دارند يا خير و با چه شرايطي به عهده اعضاء است و هيات مديره نمي

 گيري كند. قيم در اين رابطه تصميم

اند  را از دست داده 38يا چند شرط از شروط ماده كه يك اساسنامه صراحتا تكليف آن دسته از اعضاء  40ماده  -4

معين كرده و لزومي براي نگراني وجود ندارد.  البته اتحاديه نيز تاكنون هيچ عضوي را تعليق و يا اخراج ننموده 

العاده امكان حضور در  تعيين تكليف اساسنامه در مجمع عمومي فوقليه اعضاء به عنوان اعضاء رسمي تا و لذا ك

 مجمع خواهند داشت.

گردد، وگرنه امور  مربوط ميبه خواست برخي افراد  مجمع گذشته، نه به اظهارنظر امور تشكلها كهرسميت عدم  -5

 .يد مصوبات است و نبايد در اداره جلسات دخالت نمايدئتاتشكلها در مقام نظارت فقط قادر به تائيد يا عدم 

العملكاران در  هاي حق بهتر است به جاي كوبيدن بر طبلي كه اتفاقا در روزهاي گذشته توسط برخي اتحاديه -6

رنگ شدن نقش اتحاديه است  شود كه در جهت كم نين برخي اعضاء اتاق بر آن كوبيده ميساير استانها و همچ

گيري به جاي اعضاء  توجه نموده و به جاي تصميم 32ماده  3يف مقرر در اساسنامه به ويژه بند به انجام وظا

 گيري مشاركت دهيم. آنها را نيز در تصميم

هاي الزم جهت مشخص شدن نحوه ارجاع موارد به هيات مديره  نامه در خاتمه استدعا دارد نسبت به تهيه و تدوين آئين

سامان ايي شدن يا نشدن آنها اقدام مقتضي صورت پذيرد تا بتوان به مكاتبات اتحاديه و جلسات هفتگي، تصويب و اجر

داده و همچنين عدم توجه به برخي مصوبات هيات مديره و يا پيگيري موارد بدون مصوبه هيات مديره را بهتر بررسي 

  نمود.

  با تقديم احترام

  اصغر مظاهري

 


