کلیات شرح وظایف ساختار سازمانی انجمن واردکنندگان برنج ایران
 -1هیآت مدیره :کلیه وظایف مندرج در ماده  33اساسنامه
 -2دبیر:کلیه وظایف مندرج در ماده 33اساسنامه ،هماهنگی های داخلی وخارجی انجمن ،برنامه ریزی وتنظیم
ارتباطات داخلی وخارجی
 -3دبیرخانه :انجام کلیه اموراجرایی مورد نیاز ارجاعی از سوی دبیرانجمن
 -4مشاورین:افرادمتخصص در زمینه های مورد نیاز انجمن که به صورت پاره وقت ویا تمام وقت به کلیه ارکان
انجمن مشورت میدهند ودر کمیته تدوین استراتژیک در موضوعات تخصصی مشخص خدمات مشاوره ارائه
می دهند .
 -5کمیته تدوین استراتژیک  :با مسئولیت رئیس ویا نائب رئیس انجمن با حضور دبیرومشاورین بر اساس اهداف
انجمن نسبت به تجزیه وتحلیل موضوعات اقدام ونتیجه را جهت طرح وبررسی وتصویب به هیآت مدیره
ارائه می نمایند
 -6کمیته فنی :با مسئولیت یکی از اعضاء هیآت مدیره به انتخاب هیآت مدیره وتعداد حداقل 2نفر از اعضاء
انجمن که دارای تخصص وتجربیات الزم در موضوعات مربوطه هستند تشکیل میگردد .موضوعات فنی
وتخصصی در زمینه تنظیم بازار داخلی وخارجی ،پاسخ به استعالم های فنی اعضاء ومراجع ذیربط
وبررسیهای کیفیت وتعیین ارزش با کسب اطالعات بروز بازار داخلی وبازارهای خارجی ومشارکت در
تدوین استانداردها ومقررات فنی ،در گروه ها زیرمجموعه کمیته فنی انجام وبا تآیید کمیته فنی جهت طرح در
هیآت مدیره وتصویب آن ارائه می گردد.
صالحیت های تخصصی اعضاء جهت عضویت در زیر گروه های کمیته فنی انجام ونتایج به منظور عضویت به
اطالع کمیته عضویت وروابط عمومی وروابط بین الملل میرسد شرایط احراز تخصصی طی آئین نامه های داخلی
تنظیم خواهد شد .
 -3کمیته عضویت وروابط عمومی وبین الملل :برنامه ریزی جذب کلیه فعاالن اقتصادی در زمینه واردات برنج
بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه ،مشارکت در برنامه های فرهنگی واجتماعی کشور،برنامه ریزی
وتنظیم ارتباطات رسانه ای وتبلیغات ،برگزاری نمایشگاههای تخصصی ،کلیه فعالیت های پس از تصویب در
هیآت مدیره اجراء میگردد..

 -3کمیته حقوقی :با مسئولیت یکی از اعضاء هیآت مدیره ،وحداقل 2نفر از اعضاء انجمن ومشاوران حقوقی
ارتباط با کمیته داوری اتاق ایران ،خدمات حقوقی الزم را در قراردادهای داخلی وخارجی اعضاء ارائه
میدهند .تدوین آئین نامه های داخلی وبررسی وتنظیم مفاد سایر قراردادها ومقررات مورد نیاز سایر کمیته ها
در گروه این کمیته انجام می شود .
 -9کمیته توسعه واردات ومشارکت :با بررسی های بازارهای جدید وارائه خدمات ترانزیت برنامه های توسعه
واردات را تنظیم وبا هماهنگی وتصویب هیآت مدیره در سطوح مختلف تا سطح ملی اقدامات اجرایی الزم را به عمل
می آورند .
مشارکت داخلی اعضاء در اشکال تعاونی ویا شرکتهای سهامی ومشارکت به سایر اشکال در جهت تقویت
فعالیت های اقتصادی اعضاء در کشورویا خارج از کشوردر این کمیته بررسی وتنظیم وجهت تصویب به
هیآت مدیره ارائه می شود .
شرح وظا یف به صورت کلیات در فوق آورده شده به صورت جزئی با هماهنگی دبیرخانه هر کمیته شرح
وظایف تفضیلی را ارائه خواهند داد. .

