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  بسمه تعالي

  

  العاده شيوه نامه شركت در مجمع عمومي عادي و فوق

  1394العملكاران گمركي ايران ديماه  اتحاديه حق 

  

 02/10/94ايران در تاريخ العملكاران گمركي  العاده اتحاديه حق با ياري خداوند، جلسات مجمع عمومي عادي و فوق

و حذف الزام كارت بازرگاني براي كارگزاران  1390برگزار خواهد شد.  با توجه به تغييرات قانون امور گمركي مصوب 

باشد، طي  اساسنامه در تعيين شرايط عضويت كه كماكان باقي و معتبر مي 38گمركي از يكسو و صراحت ماده 

العاده با حضور آن  مقرر شد در روز برگزاري مجمع ابتدا جلسه فوق ي اتاق ايراناهاي متعدد با معاونت تشكله رايزني

هستند  و اتحاديه  تعداد از اعضايي كه داراي كارت كارگزاري گمركي، كارت بازرگاني و كارت عضويت معتبر اتاق

عمومي عادي با  تشكيل و پس از اصالح اساسنامه و تصويب حذف كارت بازرگاني از شرايط عضويت، جلسه مجمع

باشند و بدون در نظر گرفتن وضعيت كارت بازرگاني برگزار  حضور كارگزاران گمركي كه داراي كارت عضويت اتاق مي

شايان ذكر است، تحوالت اخير در نحوه تشريفات گمركي، تغييرات بنيادين در قانون مالياتهاي مستقيم و  گردد.

هاي اعضا و بهبود  حاديه بتواند با تمام قدرت در جهت تامين خواستهشرايط خطير اقتصادي، ايجاب مينمايد تا ات

تك اعضا ميسر نخواهد بود.  و لذا هيات مديره  وكار اقدام كند و اين مهم بدون حمايت و مشاركت تك شرايط كسب

ور مستمر بر اتحاديه از همگي اعضا محترم تقاضا دارد نه تنها در جلسات آتي مجمع عمومي مشاركت فرمايند بلكه بط

  .نحوه فعاليت و اقدامات انجام شده نظارت نموده و پيشهادات خود را در در جهت بهبود اعتبار اين حرفه ارائه فرمايند

  در اين رابطه و به منظور جلوگيري از بروز اختالل در برگزاري مجامع الزم است:
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  1394العملكاران گمركي ايران ديماه  حقالعاده اتحاديه  شيوه نامه شركت در مجمع عمومي عادي و فوق

را به دفتر اتحاديه اتحاديه  و كليه اعضا تصاوير مدارك خود شامل كارت كارگزاري گمركي، كارت بازرگاني و كارت عضويت اتاق -1

 ايميل نمايند. dabirkhaneh@icbu.irارسال و يا به نشاني 

اند، مراتب را  ا مبادرت به ابطال آن نمودهتمايلي به تمديد آن ندارندوي است و افرادي كه اعتبار كارت بازرگاني آنها منقضي شده -2

 به دبيرخانه اتحاديه و ذيل اطالعات ارسالي بند يك اعالم فرمايند. "صريحا

اند، درخواست  است و تاكنون مبادرت به تمديد آن ننموده از افرادي كه اعتبار كارت عضويت اتاق بازرگاني آنها منقضي شده -3

دد نسبت به تمديد عضويت خود اقدام نمايند ( در اين مرحله نياز به مراجعه به سازمان بيمه تامين اجتماعي و دارايي نخواهد بود) و در گر مي

 هر صورت چنانچه مايل به تمديد آن نيستند مراتب را صريحا به دبيرخانه اتحاديه و ذيل اطالعات ارسالي بند يك اعالم فرمايند.

اعضا حاضر كه به هر دليل و بر خالف خواسته قلبي همكاران شما در اتحاديه، تمايلي به ادامه عضويت در اتحاديه از آن دسته از  -4

باشند، مراتب انصراف خود را  گردد به منظور حفظ حقوق ساير اعضا كه همگي از همكاران و دوستان شما مي ندارند، صميمانه درخواست مي

 فرمايند.كتبا به دبيرخانه اتحاديه ارسال 

العاده و عادي بر اساس  تعيين تعداد اعضا واجد شرايط و به تبع آن حد نصاب قانوني در هر يك از جلسات مجمع عمومي فوق -5

 نماييم. اطالعات دريافتي بوده و لذا رعايت موارد فوق را از تمامي اعضا درخواست مي

كه باعث افزايش اقتدار و اعتبار اتحاديه خواهد بود فعاالنه در گردد به منظور افزايش ميزان مشاركت  از كليه اعضا درخواست مي -6

باشند، حسب  هاي ضروري قادر به حضور در جلسات نمي مجامع شركت نموده و چنانچه به هر دليل اعم از عدم حضور در تهران و يا مشغله

دارك خود (شخص عضو اتحاديه) در زمان مقرر اعزام و از اساسنامه، نماينده رسمي خود را با معرفي نامه كتبي و در اختيار داشتن م 11ماده 

 اين طريق امكان به رسميت رسيدن جلسات را افزايش دهند.

حضور كليه اعضا فعلي اتحاديه، صرف نظر از احراز يا عدم احراز شرايط عضويت در وضعيت كنوني در جلسات آزاد و موجب  -7

نده اتاق، ممانعت به عمل يالعاده باشد توسط نما شرايط بسته به اينكه جلسه عادي يا فوق دلگرمي خواهد بود و صرفا از راي دادن افراد فاقد

 . خواهد آمد

  كاران گمركي ايران ت مديره اتحاديه حق العملاهي  

 


