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 بسمه تعالی
 

 یابی رادیوییهای شناسایی و مکانمرامنامه اعضای سندیکای شرکت

 

 هدف مرامنامه – 1ماده 

باشد به نحوی که از حقوق اعضا در مقابل مابین کلیه اعضای سندیکا میهدف از تهیه این مرامنامه، ایجاد یک رویه الزام آور فی

های دولتی و قانونی به مین کنندگان، کلیه سازمانأیان، تمشتر یکدیگر و همچنین در تعامل با ذینفعان خارج از سندیکا شامل

 نحو مطلوب محافظت شود.

 محدوده مرامنامه – 2ماده 

باشد و همچنین امضا و تعهد به اصول آن عضای فعلی قطعی و الزم االجرا میبرای کلیه ا هیات مدیرهاین مرامنامه با تصویب 

 یکا خواهد بود.شرط الزم برای ورود اعضای جدید به سند

 این مرامنامه از تاریخ تصویب به مدت یکسال بصورت آزمایشی اجرا و پس از آن بازنگری و بروزرسانی خواهد گردید.

 اصول مرامنامه – 3ماده 

ه محصوالت دارای کیفیت ارائنمایند مین کننده کاال یا مجری تعهد میأکلیه اعضای تولید کننده، ارائه دهنده خدمات و ت 3-1

 نموده که کلیه مشخصات فنی محصول و یا خدمات نهایی کامالً منطبق با اطالعات اولیه ارائه شده و بروشورهای مربوط باشند.

های عضو حق تبانی برای تضییع حقوق یکی از اعضا با مشتری بیرونی را ندارد و ملزم به رعایت قانون تسهیل رقابت شرکت 3-2

 باشند.و منع انحصار می

لذا الزم است کلیه اعضا  اعضای سندیکا در ارائه محصوالت و خدمات بوده، به استفاده حداکثری از توانلیه اعضا ملزم ک 3-3

باید به ارائه شده اقدام نمایند. بدیهی است قیمت و کیفیت محصوالت  داخلینسبت به همکاری با یکدیگر برای استفاده از توان 

 د.نصورت رقابتی باش

 ی،ماه از پایان همکار 18کمتر از  در صورت گذشتضو برای استفاده از نیروهای انسانی شاغل در سایر اعضاء، های عشرکت 3-4

 باشند.موظف به دریافت قبلی رضایت نامه کتبی از عضو مربوطه می

  رند.هیچ یک از اعضا را به ذینفعان ندا در مورد)طبق پیوست( های عضو حق تخریب و ارائه اطالعات غلط و محرمانه شرکت 3-5

در صورت بروز چنین رفتاری، عضو متخلف  اعضا نباید مرتکب رفتار و اقدامی شوند که موجب کاهش اعتبار سندیکا شوند. 3-6

 به کمیته انضباطی ارجاع داده خواهد شد.
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اذهان عمومی، مصرف کنندگان و دستگاه های ای در اعضا باید محصوالت خود را به گونه ای عرضه نمایند که خدشه 3-7

 های داخلی بوجود نیاید.گزار و نظارتی نسبت به توانمندیسیاست

های ایرانی )عضو یا غیر عضو( بدون هماهنگی و جلب رضایت قبلی کپی برداری از طرح های سایر شرکتاعضا از هرگونه  3-8

 پرهیز نمایند.

بموقع قبلی و پیشنهاد جایگزینی، پشتیبانی  وفادار بوده و بدون اطالع رسانی از فروش خودپس اعضا باید به تعهدات پشتیبانی  3-9

 خود را قطع ننمایند.

 افزار،افزار و نرم، در هر دو حوزه سختاعضا چنانچه در مراحل مناقصه، استعالم و یا قرارداد به عنوان تولیدکننده داخلی 3-10

 حضور یافته و مطرح شده اند، متعهد به تحویل محصوالت ساخت داخل هستند.

به قصد ورود به بازار و از بین بردن رقبا پرهیز نمایند )قیمت پیشنهادی باید با استاندارد قیمت تمام  اعضا از قیمت شکنی 3-11

 .شده تناسب داشته باشد(

ز تولیدات، محصوالت و خدمات خود را به دبیرخانه سندیکا و ذینفعان های عضو سندیکا اطالعات کامل و دقیقی اشرکت 3-12

 دهند تا سندیکا با تمام توان از منافع اعضا در مقابل ذینفعان به صورت کامل حمایت نماید.بیرونی ارائه می

 عمل نمایند.های عضو سندیکا که با سایر اعضاء همکاری مشترک دارند طبق مفاد موافقت نامه عدم افشاء شرکت 3-13

 تعهدات سندیکا به اعضا – 4ماده 

های غیر عضو و یا مشتریان رعایت چون اعضا طبق اصول مرامنامه متعهد به انجام اموری هستند که ممکن است توسط شرکت

ت زیر را های عضو ضایع شود، لذا سندیکا برای حفظ حقوق اعضا و ایجاد زمینه رقابت سالم اقدامانشود و در نتیجه حقوق شرکت

 انجام خواهد داد.

های غیر عضو ادعای تولیدی بودن و ارائه کاال با استاندارد الزم و یا خدمات فنی و مهندسی را به صورت خالف چنانچه شرکت 4-1

م و مورد های نظارتی اعالواقع بنمایند، سندیکا عدم تایید خود را نسبت به موارد غیر واقع به خریدار کاال و خدمات و سایر دستگاه

 را از کانال های قانونی دنبال خواهد نمود.

های داخلی های مرتبط نسبت به توانمندیهای غیر عضو در اذهان عمومی، مصرف کنندگان و سایر دستگاهچنانچه شرکت 4-2

 خدشه بوجود آورند، سندیکا برای رفع تشویش از ابزار الزم استفاده خواهد نمود. های عضومرتبط با فعالیت شرکتصنعت 

های عضو اقتباس و کپی برداری نمایند، سندیکا نسبت به افشای های شرکتهای غیر عضو از طرحچنانچه شرکت و یا شرکت 4-3

 زم را به عمل خواهد آورد.موضوع و شفاف سازی امر در بازار مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده، اقدامات ال
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های خارجی )یا نمایندگان آنان( و یا شرکت های غیر عضو نسبت به قیمت شکنی جهت ورود به بازار چنانچه شرکت 4-4

)دامپینگ( اقدام نمایند به طوری که این امر صدماتی را به توانمندی های داخلی وارد نماید، سندیکا در دفاع از حقوق اعضا از 

 نات استفاده خواهد نمود.تمام امکا

ت مدیره سندیکا بر اساس منافع ملی و رعایت حقوق اعضا نسبت به پیگیری امور مربوط به این مرامنامه اقدام خواهد أهی 4-5

 نمود.

 رعایت تصمیمات سندیکا – 5ماده 

ت مدیره تصویب می شود با عضو در صورت تخلف هریک از اعضا از اصول این مرامنامه، طبق آئیین نامه مربوطه که در هیا 5-1

 خاطی برخورد خواهد شد.
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