فرم درخواست تائید اهلیت صادرکنندگان گیاهان داروئی

کمیته محترم ارزیابی اهلیت صادرکنندگان گیاهان داروئی
بدینوسیله اینجانب  ........................به شماره ملی  ...............................به عنوان مدیر عامل شرکت  ........................به شماره کارت بازرگانی
 ..........................ضمن ارسال اظهارنامه های صادراتی سه سال گذشته  ،در خواست خود را مبنی بر تائید اهلیت این شرکت  ،جهت صادرات
محصوالت ذیل تقدیم میدارد.
فهرست محصوالت
-1
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-3
-4
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-6
-7
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-9
-11
اهلیت مورد تائید می باشد

اهلیت مورد تائید نمی باشد

تاریخ درخواست :

تاریخ ارزیابی :

نماینده اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داروئی  ،فرآورده های
غذائی و زعفران ایران

نماینده دفتر صادرات وزارت جهاد کشاورزی

مرام نامه صادرکنندگان دارای اهلیت صادرکنندگان گیاهان داروئی

اینجانب  .................به شماره ملی  .....................به عنوان مدیر عامل شرکت  ..............به شماره کارت بازرگانی ..........................
به عنوان یکی از صادرکنندگان گیاهان داروئی  ،همواره در راستای اعتالی صادرات و پیشرفت اهداف ملی کشور عزیزمان ایران
تالش نموده و شرایط ذیل را سرلوحه تجارت خود و شرکت تحت مدیریت خود قرار خواهم داد.
 -1رقابت سالم را پیشه کار خود ساخته و از تخریب رقبا به هر نحوی پرهیز خواهم نمود .
 -2مصالح ملی را محترم و مقدم شمرده و در چارچوب قوانین کشور عمل خواهم نمود .
 -3از قیمت شکنی های نامتعارف در بازار های بین المللی به منظور حذف رقبای هموطن خویش پرهیز خواهم نمود.
 -4کشاورزان و تولید کنندگان محصوالت را عضوی از خانواده بزرگ این صنعت دانسته و هموراه صرفه و صالح آنان را نیز در نظر خواهم
داشت.
 -5حفظ و حراست از مراتع کشور را از وظایف ملی خود دانسته و از صادرات محصوالتی که باعث ایراد آسیب به مراتع ملی و ذخایر ژنتیکی
کشور می گردد  ،پرهیز خواهم نمود .
 -6ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه تولید کشور بازگردانده و تالش خواهم نمود که باعث رونق کشاورزی و تولید این مرز و بوم گردم .
 -7اعتبار محصوالت خود را اعتبار میهن عزیزمان ایران دانسته و از صادرات محصوالت بی کیفیت جلوگیری خواهم نمود.
 -8از استفاده از کارتهای بی هویت و یک بار مصرف اکیدا خود داری نموده و کلیه کاالها را به نام شرکت متبوع خود صادر خواهم نمود.
 -9از اظهار خالف واقع کاالها خود داری نموده و کلیه اقالم صادراتی خود را در کمال صحت و صداقت اظهار خواهم نمود.
 -11در رونق صادرات گیاهان داروئی کوشا بوده و برای کشف بازارهای جدید تالش نمایم .
 -11از خام فروشی محصوالت اجتناب نموده و در فرآوری و بسته بندی صادراتی و ایجاد ارزش افزوده در محصوالت کوشا باشم.

مهر و امضا

لوگوی شرکت
تاریخ :

فرم تعهد صادرکنندگان جدیدگیاهان داروئی و زعفران

کمیته محترم ارزیابی اهلیت صادرکنندگان گیاهان داروئی

بدینوسیله اینجانب  ........................به شماره ملی  ...............................به عنوان مدیر عامل شرکت  ........................به شماره کارت بازرگانی
 ..........................تعهد مینمایم که درصورت تائید اهلیت خود توسط کمیته تائید اهلیت  ،نسبت به صادرات صحیح و قانونی محصوالت مرتبط
اقدام نموده و اظهارنامه صادراتی خود را ظرف مدت  6ماه به کمیته ارائه نمایم .
بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک مثبته  ،کمیته می تواند نسبت به تمدید یا عدم تمدید اهلیت این شرکت  ،تصمیمات مقتضی گرفته و
اعالم رای نماید .

مهر و امضا مدیر عامل

