
اعضاء محترم کمیسیون شیمیایی و گاز

؛سالمبا
روز دوشنبه مورخ آید تا در جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز که دردعوت بعمل میبدینوسیله از جنابعالی

کمیسیون در دستور کار این جلسه قرار رئیسههیئتبا عنایت به اینکه انتخابات شود، حضور بهم رسانید.برگزار می08/05/97
رئیسههیئتانتخابات"تخصصی مربوط به هايکمیسیونادارهوتشکیلاجرایی نحوهنامهآیینمواد به پیوست دارد، 

ار ایفاد جهت مزید استحض"هاکمیسیوندرتصمیماخذوگیريرأينحوه"و "اتحادیهتخصصیهايکمیسیون
به مراتب را ، شودمیخواست در، شوندکمیسیون انتخابرئیسههیئتعنوانبهن دسته اعضایی که تمایل دارند . ضمناً از آگرددمی

به دبیرخانه اتحادیه اعالم نمایند.الزمهايهماهنگیجهت انجامصورت کتبی 

15:00ساعــت 08/05/97زمان: روز دوشنبــه مــورخ 
، طبقه اول10مکان: خ بهشتی، خ مفتح شمالی، خ نقدي، پالك 

دستور جلسه:
دقیقه)15دبیرکل (هايگزارشاخبار و .1
دقیقه)45کمیسیون (رئیسههیئتانتخابات .2
دقیقه)30ارزي و صادرات کشور (گذاريسیاستبحث و بررسی پیرامون تغییرات .3
دقیقه)15بحث و بررسی در خصوص مشکالت صادراتی اعضاء (.4
دقیقه)15سایر مسائل (.5

با احترام      
رضا قاري

رئیس کمیسیون شیمیایی و گاز

رونوشت:
 اتحادیه، جهت آگاهی.مدیرههیئتاعضاء محترم

31/04/1397تاریخ:
17707/1397شماره:

داردپیوست:



:هیاتحادیتخصصيهاونیسیکمسهیرئئتیهانتخابات
يپس از برگزارهیاتحادرخانهیدبقیاز طرشدهمیتنظانهیسالمیاست که بر اساس تقويادر هرسال جلسهونیسیجلسه هر کمنیاول-14ماده

.شودیبرگزار مهیاتحادانهیسالیمجمع عموم
سهیرئئتیدارد و پس از انجام انتخابات، هسال گذشته به عهده کیدر طول ونیسیآن کمسیرا رئونیسیجلسه کمنیاولاستیر-15ماده

.کندیواگذار مسیعنوان رئرا به شخص منتخب در جلسه بعد از انتخابات بهاستیرونیسیکم
رئیسه انتخاب شوند، اعالم آمادگی نموده و در همان عنوان هیئتدر اولین جلسه کمیسیون در هرسال افرادي که تمایل دارند به-16ماده 
عنوانرا کسب نمایند، به ترتیب یک نفر به سمت رئیس و دو نفر بهرأيگیرد. افرادي که باالترین صورت نوشتاري انجام میي بهریگيرأجلسه 

.شوندیمتخاب انسیرئبینا
.شوندیمتعیینسالهیکهايدورهبرايتخصصیهايکمیسیونرئیسههیئت:1تبصره
شود.میبرگزارکمیسیونآنجلسهاولیندرتأسیستازهکمیسیونبرايانتخابات:2تبصره
مسئولیتایندارعهدهبعدسالدرسالیانهمجمعازبعدجلسهاولینبرگزاريزمانتاتأسیستازهکمیسیونرئیسههیئت:3تبصره
بود.خواهند
رئیسنوابباشد.کمیسیونآناصلیعضوشرکتسهامداریامدیرعاملمدیره،هیئتعضوبایستمیکمیسیونرئیس:4تبصره

هستند.مستثناقاعدهاینازکمیسیون
مدیرههیئتبهکمیسیونانتخاباتروندبهراخودکتبیاعتراضتوانندمیانتخابات،ازپسروز7ظرفهاکمیسیونءاعضا-5تبصره

نمایند.تسلیم
وگیريتصمیمآنمورددرورسیدگیاعتراضاتبهمزبورمهلتاتمامازپسروز15مدتظرفاستموظفمدیرههیئت-6تبصره

.کنداعالمرانتیجه
رئیسه کمیسیون، منظور انجام هماهنگی میان هیئتعنوان دبیر بهبهتوانند یک نفر از اعضاء خود راها در صورت لزوم میکمیسیون-17ماده 

اعضاء کمیسیون و دبیرخانه اتحادیه انتخاب نمایند.
تخصصی انتخاب شوند.هايرئیسه کمیسیونعنوان عضو هیئتتوانند بهمدیره اتحادیه نمیاعضاء هیئت-18ماده 
توانند انتخاب شوند.دوره متوالی نمی2ها بیشتر از رئیسه کمیسیوناعضاء هیئت-19ماده 

:هاگیري و اخذ تصمیم در کمیسیوننحوه رأي
به روال زیر است:هاگیري و اخذ تصمیم در کمیسیوننحوه رأي-29ماده 

رسد. چهارم اعضاء آن به رسمیت میهر جلسه کمیسیون با حضور بیش از یک
.اعضاء اصلی هر کمیسیون داراي حق رأي هستند
گیري نیستند.اعضاء فرعی کمیسیون مجاز به شرکت در رأي
گیري شرکت نماید.صورت اصالتی در رأيتواند بههر فرد به نمایندگی از یک شرکت می
بایست مراتب وکالت به دبیرخانه اتحادیه وکالت یک شرکت دیگر را بر عهده داشته باشد و براي این امر میتواند هر عضو می

اعالم گردد.
+ مورد تصویب قرار گرفته و جهت اجرایی شدن و اخذ مصوبه 1مصوبات هر کمیسیون یا کارگروه با رأي اکثریت حاضرین (نصف (

گردد.رئیسه کمیسیون ارجاع میمدیره و در مورد کارگروه به هیئتیئتدر مورد کمیسیون از طریق دبیرخانه به ه


