
اعضاء محترم کمیسیون نفت، سوآپ، ترانزیت و بانکرینگ

؛سالمبا
روز دوشنبه ترانزیت و بانکرینگ که درآید تا در جلسه کمیسیون نفت، سواپ، دعوت بعمل میبدینوسیله از جنابعالی

رئیسه کمیسیون در دستور کار این شود، حضور بهم رسانید. با عنایت به اینکه انتخابات هیئتبرگزار می05/06/97مورخ 
انتخابات "هاي تخصصی مربوط به نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره کمیسیونجلسه قرار دارد، به پیوست مواد آیین

جهت مزید "هاگیري و اخذ تصمیم در کمیسیوننحوه رأي"و "هاي تخصصی اتحادیهرئیسه کمیسیونهیئت
رئیسه کمیسیون انتخاب شوند، درخواست عنوان هیئتگردد. ضمناً از آن دسته اعضایی که تمایل دارند بهاستحضار ایفاد می

زم به دبیرخانه اتحادیه اعالم نمایند.هاي الشود، مراتب را به صورت کتبی جهت انجام هماهنگیمی
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نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگرئیس کمیسیون 

رونوشت:
مدیره اتحادیه، جهت آگاهی.اعضاء محترم هیئت
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هاي تخصصی اتحادیه:رئیسه کمیسیونانتخابات هیئت
شده از طریق دبیرخانه اتحادیه پس از برگزاري اي است که بر اساس تقویم سالیانه تنظیمکمیسیون در هرسال جلسهاولین جلسه هر -14ماده 

شود.مجمع عمومی سالیانه اتحادیه برگزار می
رئیسه هیئتدارد و پس از انجام انتخابات، ریاست اولین جلسه کمیسیون را رئیس آن کمیسیون در طول یک سال گذشته به عهده -15ماده 

کند.عنوان رئیس واگذار میکمیسیون ریاست را به شخص منتخب در جلسه بعد از انتخابات به
رئیسه انتخاب شوند، اعالم آمادگی نموده و در همان عنوان هیئتدر اولین جلسه کمیسیون در هرسال افرادي که تمایل دارند به-16ماده 

عنوان گیرد. افرادي که باالترین رأي را کسب نمایند، به ترتیب یک نفر به سمت رئیس و دو نفر بهمیصورت نوشتاري انجام گیري بهجلسه رأي
شوند.رئیس انتخاب مینایب

شوند.میتعیینسالهیکهايدورهبرايتخصصیهايکمیسیونرئیسههیئت:1تبصره
شود.میبرگزاریسیونکمآنجلسهاولیندرتأسیستازهکمیسیونبرايانتخابات:2تبصره
مسئولیتایندارعهدهبعدسالدرسالیانهمجمعازبعدجلسهاولینبرگزاريزمانتاتأسیستازهکمیسیونرئیسههیئت:3تبصره
بود.خواهند
رئیسنوابباشد.کمیسیونآناصلیعضوشرکتسهامداریامدیرعاملمدیره،هیئتعضوبایستمیکمیسیونرئیس:4تبصره

هستند.مستثناقاعدهاینازکمیسیون
مدیرههیئتبهکمیسیونانتخاباتروندبهراخودکتبیاعتراضتوانندمیانتخابات،ازپسروز7ظرفهاکمیسیوناعضاء-5تبصره

نمایند.تسلیم
وگیريتصمیمآنمورددرویدگیرساعتراضاتبهمزبورمهلتاتمامازپسروز15مدتظرفاستموظفمدیرههیئت-6تبصره

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

اعضاء کمیسیون و دبیرخانه اتحادیه انتخاب نمایند.
هاي تخصصی انتخاب شوند.رئیسه کمیسیونعنوان عضو هیئتتوانند بهدیه نمیمدیره اتحااعضاء هیئت-18ماده 
تواند انتخاب شود.دوره متوالی نمی2بیشتر از رئیس کمیسیون-19ماده 

ها:گیري 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 کالت یک شرکت دیگر را بر عهده داشته باشد و براي این امر میتواند وهر 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 هیئتئتدر مورد کمیسیون از طریق دبیرخانه به هی


