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 تعالیبسمه

 ویراستاران یصنفانجمن  اساسنامۀ 

 

 اتیلک -م یکفصل 

 : هدف1 مادۀ

چگونگی تشکیل، حدود  نامهنییآ» یران و در اجرایا یاسالم یار جمهورکقانون  131مادة به استناد 

، ت محترم وزیرانئمصوب هی»مربوط  یهاانونکو  یصنف یهاانجمن عملکرد نحوة وظایف و اختیارات و

 نحوةهیئت محترم وزیران و دستورالعمل  22/8/98مورخ  هـ 56914 ت/105569 شمارة نامۀتصویب

حفظ حقوق و  منظوربهو  مربوط هایکانون، هنر و رسانه و های صنفی فرهنگتشکیل و فعالیت انجمن

 ؛ز باشدیمتضمن حفظ منافع جامعه ن ه خودک گرانارک یو بهبود وضع اقتصاد یمنافع مشروع و قانون

 د.شویل مکیتش ویراستاران یانجمن صنف

 

 یانجمن صنف یاقامتگاه قانون ،جغرافیایی، حوزۀ : نام2 مادۀ

 .شودیده مینام« یانجمن صنف» اختصاربهن اساسنامه یه در اک ویراستاران یصنفانجمن : نام

است و اقامتگاه قانونی آن در  جمهوری اسالمی سراسر کشور یت انجمن صنفیفعال ییایجغراف حوزة

واحد  4دهم، پالک  کوچۀخرمشهر، خیابان صابونچی،  خیابانشهر تهران، تهران،  شهرستان تهران استان

 خواهد بود. anjoman.virastar@gmail.com الکترونیک پستو  021-88514614یک، تلفن: 

 حوزة محدودةرا در  یانجمن صنف ی، نشاندکنجاب یه اکتواند هر زمان یمره یمدئتیه :تبصره

ب یه به تصوک یقیطراز  — زمان با اطالع به اعضاراتب را همر داده و مییخود تغت یفعال جغرافیایی

 .داطالع دهز ین یو رفاه اجتماع ارک، به وزارت تعاون و کتباً برساند —ده باشد یرس یمجمع عموم

 یانجمن صنفو اختیارات ف یوظا :3 مادۀ

اعد مس یهانهیزم فراهم کردنبا اعضا  یمشروع و قانون هایخواستهحقوق و  یفایاست برایوشش ک .1

 .اهداف انجمنل به ین برای

مراجع و  یبانیشنهاد و جلب پشتیق پیاعضا از طر شغلیو  یمنافع صنفت و دفاع از حقوق و ی. حما2

 .یو مل یدولت هایسازمان

افزایش بهرههای راه مهارتی،، شغلی مشکالت دربارةو تحقیق بررسی آوری اطالعات، تالش برای جمع .3

 .و مسئوالن مربوط، مدیران به اعضا هاپیشنهاد ارائۀوری و 
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 نیمتأو  الحسنهقرضو صندوق  یتعاون هایشرکتت و گسترش یس، تقویتأسبرای  یارکهمتالش و  .4

 .رعایت مقررات مربوط با اعضا یفاهر امکانات

 هایپیمانمشمول قانون و انعقاد  ربطذی هایسازمانر یبا سا ایحرفهرات کت در مذاکشر .5

 .المللیبیندر سطح ملی و  هاسازمانبا  جمعیدسته

 .یت مقررات قانونیانون با رعاکدر ت یا عضویل کیتش منظوربههمگن  یصنف یهاوستن به انجمنیپ .6

در حدود های صنفی و سایر تشکلوط صنفی مرب هایانجمنفعالیت مشترک با کانون  همکاری و .7

 .قوانین و مقررات کشور

 ینهادها با یهمکار و شیرایوو  نگارش حوزةدر  یالمللنیو ب یمل یاستانداردها نیتدو یبرا تالش. 8

 .[1شمس]مربوط

ها الزحمهو حق دستمزدها شنهادیو پ نییو تع یشغل یهاتعرفه و هایبندرتبهانواع  نیتدو یتالش برا .9

 .آن های حقیقی و حقوقی بنا به درخواستبرای شخصیت

قانون  در و اجراهای شغلی برای طرح انواع خدمات ویرایشی و تعرفه الزحمۀحق. تالش برای تعیین 10

 .های مرتبطها و سازمانبا هماهنگی وزارتخانه کار

 .یحقوق و یقیحق اشخاص ریسا و اعضا به یحقوق و یصنف یامشاوره خدمات انواع دادن .11

 انـواع یبرگـزار بـا های مرتبطو سایر حوزه شیرایو و نگارش عرصۀ فعاالن و نظرانصاحب از لیتجل .12

 یگـذارانیبن نامـه،ژهیـو ،مقاالت مجموعه یآورجمع نامه،جشن و ادنامهی انتشار ز،یاوج یاهدا ،هانشست

 .ژهیو زیجوا

اعضا و  یبرامدت( مدت، کوتاه)بلندمدت، میان یآموزش یهاکارگاه و هادوره انواع یبرگزار طراحی و. 13

 .های علمی مورد نیازحضوری و مجازی، در زمینه صورتبه، یحقوق و یقیحق اشخاص

 در الزم هـایآگاهیسـطح  یارتقـا منظوربـهاعضـا  یو اجتمـاع یفرهنگ ،یعلمآموزش  یبرا تالش .14

 .شانحقوق احقاقو  یمسائل حقوق شناخت

 ازجملـه گوناگون یهاتیفعال و هاطرح یاجرا یبرا یحقوق و یقیحق اشخاص با مشارکت و یهمکار. 15

 قالـب در راسـتاریو انـواع نیتـأم ،آثار شیرایو ،یامشاوره و یپژوهش ،یآموزش ،یتخصص، یفرهنگ ،یعلم

 .آن مانند و نامهمانیپ نامه،موافقت نامه،تفاهم قرارداد، انواع انعقاد

 و یعلم مسابقات و شیهما ،جشنواره ،یسخنران ازجمله ها،ییگردهما انواع یبرگزار یبرا تالش .16

 نظر تبادل و بحث یبرا ،یالمللنیب و یمل سطوح در ،و هنری یفرهنگ و یپژوهش و یآموزش و یکاربرد

 .یفرهنگ امور ریسا و شیرایو و نگارش و نشر گوناگون مسائل رامونیپ
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 ،نمایشگاه مانند یخارج و یداخل یصنف و یفرهنگ و یپژوهش و یعلم مجامع در حضور یبرا تالش. 17

 .مرتبطهای حوزهسایر  و شیرایو و نگارش با مرتبط یهاشیهما و جشنواره

های دیداری رسانه ،یتالیجید الکترونیکی و و یکاغذ یهارسانه ،قلم و نشر اصحاب بیترغ و قیتشو .18

 .خود داتیتول یفیک و یکمّ سطح یارتقا یبرا محتوا تولیدکنندةو سایر مراکز و مؤسسات  ،و شنیداری

 درزمینۀ یاچندرسانه و یتالیجید و یکاغذ یمحتواها انواع انتشار و محتوا دیولت یبرا کوشش .19

 .الزم یمجوزها گرفتن از پس ،هاآن و فروش عیتوز وهای مرتبط و سایر حوزه شیرایو و نگارش

 تبادالت یبرا انتشارات ه،ینشر ،وبگاه ،یخبر گاهیپا ،یخبرگزار یاندازراه و سیتأس یبرا تالش .20

 .و تبلیغی مطابق با قوانین و مقررات یفرهنگ و یعلم

استاندارد  یبرا راستارانیو نامۀنظام و شیرایو و نگارش یهانامهوهیش انواع نیتدو و هیته یبرا تالش. 21

 .آنان یصنف و یعلم فعالیت کردن

بـرای ویراسـتاران و اصـحاب  یتخصصـمرجع و  کتابخانۀ سیتأس در یهمکار ای سیتأس یبرا تالش. 22

 .نشر

 و کتـاب عرضـۀ یبـرا یقـیحق ایـ یمجـاز فروشـگاه سیتأسـ در یهمکـار ایـ سیتأس یبرا تالش .23

 .یفرهنگ محصوالت

 مدرسه، آموزشگاه، ازجمله یتخصص یآموزش مراکز انواع سیتأس در یهمکار ای سیتأس یبرا تالش. 24

 از الزم یمجوزها اخذ با های مرتبطنشر و حوزه و شیرایو و نگارش حوزة در یعال آموزش مؤسسۀ

 .صالحیذ ینهادها

 .نشر و ویرایش جامعۀپژوهشی مورد نیاز علمی و های تالش برای اجرای انواع طرح. 25

و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  اعضا داوطلبانۀ یمال هایکمک و تیعضو حق ه،یورود افتیدر. 26

 .مطابق با قوانین و مقررات

 و یاعتبار مؤسسات و یحقوق و یقیحق اشخاص و نهادها و هابانک از التیتسه افتیدر یبرا کوشش .27

 .انجمن نفع به یرنقدیغ و ینقد یایهدا قبول

به نام و به حساب انجمن مشروط بر  یرمنقول انجمن صنفیاموال منقول و غ کفروش و تمل د،یخر. 28

 .نباشد یشخص منافع و تجارت قصد به هکآن

 .راستارانیو ویژة یهامهیب انواع یبرقرار یبرا الشت .29

 هااستان شیرایو و نشر حوزة با ارتباط یبرقرار منظوربه یاستان یهایندگینما جادیا یبرا تالش .30

 .مربوط هایدستورالعملو  هانامهشیوه نیتدو با (هاشهرستان و شهرها)
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 و یقیحق اشخاص ای اعضا درخواست صورت در ،تیحکم قیطر از یصنف اختالفات رفع یبرا اقدام. 31

 .یحقوق

 .انجمن بودجۀ محل از انجمن ازین مورد لیوسا و لوازم انواع نیتأم و هیته. 32

 .یاز طرُق قانون انجمن یهانهیهز نیتأم یبرا تالش. 33

  

 دوم فصل

 یصنف انجمن یمال منابع و تیعضو سلب ق،یتعل ت،یعضو طیشرا

 تیط عضویشرا :4 مادۀ

 :ندیدرآ ین انجمن صنفیت ایتوانند به عضویر میط زیشرا دارا بودندر صورت  افراد همۀ

 .رانیت ایتابع .1

 .کشور یرسم انیاد از یکی به نیمتد. 2

 .یاجتماع حقوق از تیمحروم در مؤثر یفریک تیمحکوم نداشتن. 3

 .[2شمس]تمام سال 25حداقل  داشتن. 4

 .آن معادل ای یکارشناس یلیتحص مدرک حداقل داشتن. 5

 :معتبر مستندات عرضۀ با ریز طیشرا از یکی دارا بودن. 6

 در( در سه سال منتهی به درخواست عضویت) سالیک کم دست یراستاریو حرفۀ به اشتغال( الف

 ؛یهنر و یفرهنگ و یعلم و یانتشارات مؤسسات مانند یخصوص و یعموم و یدولت ینهادها از کیهر

 یصنعت و یاقتصاد مراکز ؛یپژوهش و یعلم مراکز ؛یکیالکترون و یداریشن و یدارید و یکاغذ یهارسانه

 ؛یتجار و

 به یمنته سال سه در یخصوص و یعموم ،یدولت ینهادها از کیهر اب یشیرایقرارداد معتبر و داشتن( ب

 .تیعضودرخواست 

 درکتاب  8حداقل  ایو/ سالبزرگ حوزةدر  کتاب 4 شناسنامۀ در حداقل تیعضو یناِم متقاض درج( ج

 .و نوجوان کودک حوزة

 ای هارسانه و اتینشر از یکی با (سه سال منتهی به درخواست عضویتدر ) سالهکی حداقل یهمکار( د

 .هینشر شمارة سه در )ویراستار( یمتقاض نام درج

ساعت  200 کمدست سابقۀبا  شیرایومربوط به نگارش و  هایو کارگاه هامدرسان دوره :1 تبصرۀ

 .ندیدرآ انجمن تیعضو به توانندیممعتبر  یگواه ارائۀبا  آموزش
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توانند همچنان اند میمدیره این انجمن بودهکم در سه دوره عضو اصلی هیئتافرادی که دست :2 تبصرۀ

 .[3شمس]باشندعضو انجمن 

 .انجمن انکار یقانون مصوبات و ماتیتصم و اساسنامه نیا مقررات یاجرا تعهد و قبول. 7

 .الزم مدارک لیتحو و تیعضو هایکاربرگه کردن پر. 8

 .مرتب طور بهساله یک تیعضو حقورودیه و  پرداخت. 9

توان به یس را نمکچیرند و هیت انجمن را بپذینه عضواتوانند آزادیط میواجدان شرا کلیۀ :3 تبصرۀ

 د.کرت آن منع یا از قبول عضویمجبور  یصنف ت در انجمنیعضو

یا ( طیاحراز شرا غیر از دالیلی به)ت یرش عضویعدم پذ بر ان مبنییمتقاض تیاکشدر صورت  :4 تبصرۀ

مدیره به آن رسیدگی کند و در صورت هیئت جلسۀدر  مکلف است مدیرهتئهی ،اعضاعضویت از تعلیق 

مات یو تصم هدد قراردستور جلسه در موضوع را  ،مجمع عمومی جلسۀدر اولین  حل نشدن مشکل،

 .است ینه قطعین زمیدر ا یعموممجمع 

مدیره هیئت عهدةتأیید صالحیت علمی متقاضی عضویت، در صورت نداشتن مدرک الزم، بر  :5 تبصرۀ

 است.

را از دست دهد؛ یا در صورت عدم  یت انجمن صنفیط عضویاز اعضا شرا یکهر کهدرصورتی :6 تبصرۀ

قطعی از سوی مراجع قضایی  ییا در صورت صدور آرا یک سال ازمربوط بیش  صنفِ  اشتغال ارادی در

شناخته شده و  یمستعف یت در انجمن صنفیکشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضو

 است. یتعهدات قبل اجرایه ملزم ب ولیاز موضوع مطلع خواهد شد؛  ین انجمن صنفتوسط مسئوال

 انیمتقاض طیشرا احراز و یبررس در خصوص را خود اراتیاخت از یخشب تواندیم رهیمدئتیه :7 تبصرۀ

 با یانامهشیوه طبق مذکور یسیونکم. کند ضیتفو «یتعضو ونیسیکم» عنوان با یونیسیکم به تیعضو

 .کرد خواهد تیفعال رسد،یم رهیمد ئتیه بیتصو به که ،«یریعضوگ نامۀشیوه» نام

 در که را یاجتماع و یفرهنگ یهاتیشخص و هنرمندان مترجمان، لفان،ؤم تواندیانجمن م :8 تبصرۀ

 خود یافتخار تیعضو به ،اندکرده یابرجسته خدمات های مرتبطو نشر و حوزه شیرایو و گارشن

 در یافتخار یاعضا یرأ. بود خواهند معاف پیوسته یاعضا فیوظا و فیتکال از یافتخار یاعضا .ردیبپذ

 .ندارد تیرسم یعموم مجامع

توانند آزادانه به عضویت انجمن تمام ویراستاران، در صورت احراز شرایط، از سراسر کشور می: 9 تبصرۀ

درآیند. کسانی هم که خارج از کشور هستند اما با مراکز انتشاراتی و فرهنگی مستقر در ایران همکاری 

 .توانند به عضویت انجمن درآینددارند می
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 یصنف انجمن تیعضو ازو خروج قطعی  قیتعل موارد: 5 مادۀ

)با اعالم مسئوالن  ن اساسنامهیا 8 مادةشده با توجه به نییت تعیموقع حق عضوب نکردن پرداخت .1

 .مالی انجمن صنفی(

 .یصنف ان انجمنکاز ار یک هر یقانون مصوباتن اساسنامه و یت مفاد ایعدم رعا .2

مدیره و در صورت لزوم، اتخاذ رأی هیئتشخـص موردنظـر تا ت یعضو 2 و 1 یبندهاد رمو در :1 تبصرۀ

 نخواهـد یرأ حق یعموم مجمـع در ـق،یتعل رفـع تا و دیآیدرمق یبه حالت تعل یمجمع عموم ارجاع به

 .داشت

 .ن اساسنامهیا 4 مادةط عضویت مندرج در ی. از دست دادن شرا3

 .یک سالاز  شیشغل و عدم اشتغال در شغل مربوط، ب رییتغ. 4

از اموال انجمن یا از امتیاز کارت عضویت، هتک حرمت و دعوی  یالم سوءاستفادة ای امانت در انتیخ. 5

 .جا به انجمن و اعضای آنناموجه و تهمت بی

 ست.ا یالزامو رأی صادره از دادگاه مدارک و مستندات  ارائۀبرای اثبات این موضوع،  :2 تبصرۀ

 .مدیرهو تأیید هیئت تیعضو انصراف از ایبر عضو یکتب درخواست. 6

 .انجمن عضو فوت .7

 شود.به خروج قطعی از عضویت منجر می 7و  6موارد مندرج در بندهای  :3 تبصرۀ

 یانجمن صنف ی: منابع مال6 مادۀ

مجمع عمومی عادی تعیین  درگردد و مبلغ آن یافت میدراز هر عضو  بار یکه فقط که یورود (الف

 .شودمی

 .شودمیمجمع عمومی عادی تعیین  دره مبلغ آن کانه یت سالیب( حق عضو

حقوقی  های مالی داوطلبانه اعضا و افراد غیرعضو و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی وکمک (ج

 دولتی و غیردولتی.

ها، ی در برگزاری انواع گردهماییا مراکز و مؤسسات دولتی و خصوصرآمدهای حاصله از همکاری ب( دد

کاالهای  فروش و حقوقی، ایمشاوره ، خدماتسازیویرایشی و آماده خدماتها، انجام حضور در نمایشگاه

به و مربوط مقررات رعایت با صنفی انجمن اهداف و وظایف چارچوب رنظایر آن د فرهنگی و و وزشیآم

 .باشد نداشته انتفاعی ماهیت که ایگونه
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مدت( مدت، کوتاه)بلندمدت، میان یآموزش یهاکارگاه و هادوره انواعدرآمدهای حاصل از برگزاری هـ( 

 .حضوری و مجازی صورتبه، یحقوق و یقیحق اشخاصاعضا و  یبرا

 برای اشخاص حقیقی و حقوقی.علمی و پژوهشی های فعالیتو( درآمدهای حاصل از انواع 

دار و با ثبت در دفاتر مالی انجمن خواهد بـود با نظارت خزانه های فوقدرآمدهای حاصل از بند :1 تبصرۀ

دار موظـف اسـت هـر سـال گـزارش آن را بـه مدها برای مخارج انجمن صرف خواهد شد و خزانهو این درآ

 مجمع عمومی ارائه دهد.

عضویت خود را به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و  حق 6 مادةاعضا باید با توجه  کلیۀ :7 مادۀ

 رسید بانکی را به مسئول مالی ارائه دهند. کند واریز واعالم می

 ست.یقابل استرداد ن شودیافت میت دریه و حق عضویورود عنوانبهه ک یمبالغ :2 تبصرۀ

ن اساسنامه به یرا خارج از حدود مقرر در ا یانجمن صنف یمنابع مالتواند یمدیره نمهیئت :3 تبصرۀ

 مصرف برساند.

ت خود را پرداخت یحق عضوبعد از موعد مقرر  ماه 3 ثرکاز اعضا در مدت حدا یکچنانچه هر: 8 مادۀ

 ، حداکثر ظرفاخطار کتبی؛ چنانچه پس از شودمیول مالی به وی اخطار کتبی داده ئ، از طرف مسنکند

ت شخص مذکور ی، عضومدیرهب هیئتید، با تصوافتاده نکنعضویت عقباقدام به پرداخت حق  یک ماه

رفع تعلیق، اخراج یا قبول عضویت مجدد این  برایمراتب  .دیآیق درمیبه حالت تعل یدر انجمن صنف

 شود.مدیره واگذار میبه هیئتدسته از افراد، 

حق عضویت خود را پرداخت نکند و مجدداً بخواهد به عضویت  یک سالچنانچه عضوی  :4 تبصرۀ

 .[4شمس]بپردازدمجدد  ورودیۀانجمن درآید باید 

کتبی به  نامۀچنانچه تأخیر در پرداخت حق عضویت علت موجهی داشته باشد و طبق  :5 تبصرۀ

 خواهد رهیمدتئیبا ه آن شخصعذر  بودن غیرموجه ایموجه  صیتشخ ،باشد شده اعالم انجمن دبیرخانۀ

 .بود

سوم فصل  

 یصنف انجمن انکار

 عبارت است از: یان انجمن صنفکار :9 مادۀ

 یمجمع عموم .1

 مدیرههیئت .2

 ا بازرسانیبازرس . 3
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 آن اراتیاخت و فیوظا حدود ،یمجمع عموم (الف

و  یصورت عادبه دو  ، از اجتماع اعضااست ین انجمن صنفکن ریتریه عالک یمجمع عموم :10 مادۀ

 د.شویل مکیتش العادهفوق

 اب دعوت اعضاست برای ا موظف مدیرههیئت، العادهفوق و یعاد یل مجامع عمومکیتش یبرا :1 تبصرۀ

ه در آن، روز، ساعت، ک ،رسمی انجمنوبگاه  رسمی و رایانامۀ ،رسانیحداقل در دو منبع اطالعدرج آگهی 

خ دعوت اعضا تا یاست از تار یهید. بدکند شده باشد اقدام یقطور روشن هل و دستور جلسه بکیان تشکم

روز فاصله باشد و  20د حداقل ی، باین دو مرحله مجمع عمومین بیهمچن و یل مجمع عمومکیتش

 .کندروز تجاوز  45د از یله نبان فاصیثر اکحدا

 وا بازرسان یبازرس  ضمن اینکه خواهد بود. مدیرههیئتب یتصو اب یدعوت مجامع عموم :2 تبصرۀ

 .ندکناقدام  یمجمع عمومدعوت  برای رأساً توانندمیچهارم اعضا همچنین یک

ل کیخ تشیتارو  ، مکانند موضوعالفکم العادهفوقا ی یعاد یمجامع عموم کنندگاندعوت :3 تبصرۀ

ر و رفاه اک، تعاونبه وزارت  یتبک نامۀدعوت ی، طلکیش از تشیپ روز 20را حداقل  یمجمع عموم

 .دکنن اعالم یاجتماع

به  نامهدعوتبا  زمانهم، باشددی که مستلزم بررسی قبلی اعضا مالی و سایر موار هایگزارش :4 تبصرۀ

 شود. رسانیاطالعبه اعضا  (12 مادة 4 طریق مقتضی )بند

، بازرسان و مدیرههیئتاست مگر در مورد انتخاب  یعلن یدر جلسات مجامع عموم اخذ رأی :5 تبصرۀ

 درهرصورت .عمل خواهد آمده ب یو مخف یتبک صورتبهه ک دکنب یتصو یمجمع عمومه ک یموارد ریسا

 ن الزامی است.امشارکت اکثریت مطلق حاضر

انجمن  یاز اعضا یکیفقط به  یحضور در مجمع عموم برایتواند یانجمن م یاز اعضا کیهر :6 تبصرۀ

و  لیصورت وک نی. در اردیعهده گ تواند بریاز اعضا را م گرید یکیوکالت دهد و هر عضو فقط وکالت 

وکالت خود را از طریق  امضاشدة برگۀ یمجمع عموم یهفته قبل از برگزار کیحداقل  دیموکل با

در مجمع  یو لیوک زمان عضو و. حضور همانجمن ارسال کند و رسید دریافت کند دبیرخانۀرایانامه به 

 .باطل شده باشد یمیتنظ نامۀوکالت یمجمع عموم لیاز تشک شیپ نکهیممنوع است مگر ا یعموم

کار و با نظارت وزارت تعاون،  )غیرحضوری( مجازی صورتبهعمومی  مجامع جلسات یبرگزار :7 تبصرۀ

 وزارت کار خواهد بود. تأییدشدةضوابط  اساس برو  رفاه اجتماعی مجاز است

شرکت در مجامع مجازی )غیرحضوری(، یک هفته پیش از مجمع، از طریق  هایدستورالعمل :8 تبصرۀ

 های ارتباطی انجمن به اطالع اعضا خواهد رسید.شبکه
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ت یاعضا رسم یک عالوةبهم نصف کبار با حضور دست یکهر سال  یعاد یمجمع عموم :11 مادۀ

یکب دعوت و با حضور حداقل یبار دوم به همان ترت ی؛ برانانچه بار اول به نصاب الزم نرسد. چیابدمی

چنانچه برای بار دوم به نصاب نرسد، برای بار سوم به همان ترتیب  .افتیت خواهد یاعضا رسمسوم 

 .یابدمیدعوت با حضور هر تعداد اعضا رسمیت 

یکا ا بازرسان یی مدیرههیئتدعوت  ص ویبنا به تشخ یدر مواقع ضرور یعاد یمجمع عموم :1 تبصرۀ

ارات مجمع یف و اختیهمان وظا یز داراین مجمع نی. اشودیل مکیالعاده تشطور فوقهب اعضاچهارم 

خواهد  یعاد یمانند مجمع عمومه زید دعوت و نصاب آن نیدعوت و تجدب یو ترت است یعاد یعموم

 .بود

آرای حاضران  یک عالوةبهت نصف یثرکبا ا مراحل کلیۀدر  یعاد یت مجمع عموممایتصم :2 تبصرۀ

 معتبر است.

، ثبت به وزارت تعاون برایف شش ماه چنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومی ظر :3 تبصرۀ

در صورت ، دشومل مدارک و مستندات خودداری کا ارائۀد یا به هر دلیل از شوه نئکار و رفاه اجتماعی ارا

برگزاری مجمع  برایتشریفات قانونی  بایستمی، 35 مادةمندرج در  ماهۀ 6از مهلت  بودن برخوردار

 .دشواجرا  مصوبات مجدداً تأییدیۀعمومی و اخذ 

 :از ستا عبارت یعاد یارات مجمع عمومیف و اختیوظا :12 مادۀ

مدیره و بازرسان تئگزارش عملکرد هی خصوص در مدیرهتئهیعملکرد گزارش  رسیدگی بهبررسی و  .1

 .آتی و قبلی انجمن صنفی هایبرنامهصویب پیشنهادهای مربوط به ت در موردو اتخاذ تصمیم 

تصویب عملکرد گذشته و مورد تصویب یا عدم  و اتخاذ تصمیم در مسئول مالیبررسی گزارش مالی . 2

 .مجمع خواهد بود عهدةرسیدگی بر  نحوة خصوص درگیری تصمیم ،در صورت عدم تصویب آتی. بودجۀ

 .آتی انجمن صنفی هایبرنامهو  مشیخطکلی و تعیین  هایسیاستدادن رهنمود و تصویب . 3

 ....( و هابخشنامهمالی،  هایگزارش، جلساتصورت خصوص دربه اعضا ) یرساناطالع نحوةن ییتع .4

 .(پسند)مستند به دالیل محکمه یت در انجمن صنفیان عضویمتقاض پذیرشا رد یب یو تصو یبررس .5

ا سلب یمعلق  یصنفت انجمن یاز عضو ن اساسنامهیا که طبق یسانکبه اعتراض  یینها یدگیرس .6

 .اساسنامه( 5 مادةموضوع ) اندشدهت یعضو

 یفایاست برای جمعیدسته هایپیمانمورد انعقاد  در مدیرههیئتار به یض اختیتفو وتصویب  ،بررسی .7

 اعضا. یقانون هایخواستحقوق و 
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 مرتبط. مراکز ریسا و یتعاون هایشرکتت یس و تقویتأس برای یارکو هم هاکمیتهجاد یا .8

 .یو بازرسان انجمن صنف مدیرههیئت جمعیدستهیا و عزل انفرادی  انتخاب .9

 ر آن.ییا تغیت اعضا و یه و حق عضویزان ورودین مییتع .10

 انجمن صنفی. هایآگهیبرای درج  ارتباطیهای یا راهراه تعیین  .11

م کبا حضور دست ،15 مادة اتمورد موضوع م دریاتخاذ تصم برای العادهفوق یمجمع عموم :13 مادۀ

در مرحلۀ دوم با  ،ن نصاب حاصل نشودیانچه بار اول ا. چنل خواهد شدکیتشک اعضا ی عالوةبهنصف 

سوم با  مرحلۀدوم به نصاب نرسد، در  مرحلۀکه . درصورتییابدمیت یاعضا رسم سومیک حداقل حضور

مات آن اعم از یو درهرحال تصم ؛یابدمیاعضا رسمیت  چهارمیکهمان ترتیب دعوت با حضور حداقل 

 .معتبر خواهد بود ،حاضر در جلسه یاآرای اعض دوسومت یثرک، با ایا سوم ا دومیاول  مرحلۀ

 :از ستا عبارت العادهفوق یعموم مجمع اراتیاخت و فیوظا: 14 مادۀ

 ب اصالحات اساسنامه.یطرح و تصو .1

 .هسویت تمن صنفی و انتخاب هیئانحالل انج .2

روز قبل از  20حداقل  ،تباًکطور مشخص و د بهیبا، ا اصالح اساسنامهیر ییتغ درزمینۀشنهادها یپ :تبصره

 رسانده شود. یار و رفاه اجتماعک، اعضا و وزارت تعاون کلیۀه اطالع ب ،العادهفوق یمجمع عموم یبرگزار

توسط  یممجمع عمو جلسۀت یحاضر و اعالم رسم یدن تعداد اعضایپس از به حد نصاب رس: 15 مادۀ

 ب ازکمر نفر، 5شامل حداقل  یمجمع عموم رئیسۀهیئت، بالفاصله مدیرههیئت یاعضااز  یکیا یس یرئ

جلسه را  ادارةت اعضا انتخاب و یثرکا یحاضر با رأ ین اعضایاز بناظر  3و حداقل  یمنش یکس، یرئ یک

 .بر عهده خواهند گرفت

 و ناظران مجمع بایستی عدد فرد باشد. رئیسههیئتمجموع اعضای  :تبصره

 

 رئیسههیئت اراتیاخت و فیوظا: 16 مادۀ

صالحیت  ،صورت وصول اعتراض( )در دعوت اعضا مجمع نحوة بررسی اجرای صحیح مواردی از قبیلِ  .1

 مدیرههیئتبه تذکرات و اخطارهای اعضا طرح و بررسی  ،مجامع جلساتصورت تهیۀ ،ن در مجمعاحاضر

 .و اجرای سایر مقررات

و بازرسان  مدیرههیئت در تیعضو یدایاندک یا مدیرههیئتاز بین اعضای  دینبا رئیسههیئت اعضای .2

تعداد حاضران در مجمع ه ک یا زمانیو  یچهارم حاضران در مجمع عمومنظر مثبت سه بامگر باشند )

 .عضو باشد( 20متر از ک عمومی



11 

 

 :و ناظران سهئیرهیئت یاعضا یمحل نام و امضا

 

 

 

 

 :یرفاه اجتماع و کار ،د وزارت تعاونییمحل تأ

 

 

 

 

 

و مشخصات  یفهرست اسام از دو نسخهند اموظف العادهفوقا ی یعاد ینندگان مجامع عمومکبرگزار .3

ش از یپ دیگر را نسخۀرفاه اجتماعی،  کار و، وزارت تعاونضمن ارسال به  ه ویرا ته یانجمن صنف یاعضا

ارائه  رئیسههیئتیید و امضا به أبررسی، ت برای و حاضر برسانند یاعضا یبه امضا یآغاز مجمع عموم

 .ندکن

)پس از را مصوبات و انتخابات  کلیۀ نتیجۀ ،مجمعان یدر پااست  لفکم یعموممجمع  رئیسههیئت .4

 .دکنامضا  وقرائت  مجمع جلسۀصورت( ضمن درج در شمارش آرا

، ابدیمطروح در دستور جلسه خاتمه نموضوعات  مورد درم یشور و اخذ تصم یمع عموماهرگاه در مج .5

 ،را یبعد جلسـۀ خیتارمکان و  ده،کراعالم تنفس  تواندمیت اعضا یثرکب ایمجمع با تصو رئیسۀهیئت

مجدد  یاز به دعوت و انتشار آگهید جلسه نی. تمدندکن یمع ،متجاوز نباشدروز  20ثر از که حداک

ل، کیه در صورت عدم تشکد خواهد بو یلل جلسه همان نصاب قبکیتش ینخواهد داشت و نصاب الزم برا

 خواهد شد.ن اساسنامه برگزار یطبق روال مندرج در ا یمجمع عموم ،یبعد مرحلۀدر 

با  یل مجمع عمومکیخ تشیهفته از تار یکدر انتخابات ظرف  کنندهشرکت یعضاچنانچه ا :17 مادۀ

مجمع  رئیسۀهیئت، ندکنتبًا اعتراض کات انجام انتخاب و یمجمع عموم یبرگزار یل به چگونگیر دالکذ

جه را به یو نت یدگیبه آن رس، اعتراض رؤیتخ یهفته از تار یکرف ثر ظک، حدالف خواهند بودکم یعموم

د و رونوشت آن را به وزارت معترض برسانن یخصوصًا اعضا یانجمن صنف یبه اطالع اعضا ینحو مقتض

 .ندکنم یتسل یار و رفاه اجتماعک، تعاون

 ارات آنیف و اختیوظا ،مدیرههیئت (ب

واجد  یداهایاندکن یه از بکبوده  البدلعلینفر عضو  2و  ینفر عضو اصل 5 یدارا مدیرههیئت :81 مادۀ

 ی، برایعاد یمجمع عموم جلسۀدر ( 10 مادة 5 تبصرةخوذه )طبق أم یط، با اکثریت نسبی آرایشرا

 ط الزمیرت حفظ شرادر صو یبعد هایدوره ید انتخاب آنان براید و تجدنشویمسال انتخاب  3 مدت

 .بالمانع است

ل کیخود را تش جلسۀ نیهفته اول یک، ظرف انتخاباتت یلف است، پس از قطعکم مدیرههیئت :19 مادۀ

 ین اعضاین از بیو همچن مسئول امور مالی یکو  رئیسنایب یکس، یرئ یک، ن خودیو از بدهد 

و اوراق  یمال کاسناد و مدارمجاز  یانتخاب و صاحبان امضار یدب یکا خارج از آن ی مدیرههیئت

ور را به همراه کمذ جلسۀصورتاز  اینسخهبه اطالع اعضا برساند و  ایجلسهصورت یرا ط تعهدآور

 .دکنم یتسل یار و رفاه اجتماعک به وزارت تعاون، فات ثبتیانجام تشر منظوربهاز ینمورد کمدار

 .است مدیرههیئت عضو ترینمسن عهدة بر مدیرههیئت جلسۀدعوت اولین  :تبصره
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( نفر 3 ت اعضا )حداقلیثرکور ابا حض باریک هفته دو هر ماه/ مدیرههیئت یجلسات عاد :02 مادۀ

در جلسه حضوری یا مجازی  صورتبهحاضر  یات اعضیثرکمات آن با آرای ایو تصم یابدمیت یرسم

 .معتبر خواهد بود

رسانی اطالعو ن ییتع مدیرههیئتن جلسه یدعوت در اول نحوةو  جلسات یان برگزارکم و زمان :1 تبصرۀ

 خواهد شد.

 نفر( برگزار 3/1حداقل )بنا به درخواست اکثریت اعضا  مدیرههیئت العادةفوقجلسات  :2 تبصرۀ

 .خواهد بودزمان و مکان جلسه مانند جلسات عادی  در خصوصرسانی دعوت و اطالع نحوة. شودمی

 یشخص یاستعفادر طول یک سال ( العادهفوقجلسات  استثنایبه)سه جلسه  بیش از بتیغ :3 تبصرۀ

به  ،البدلیعل یا اعضایعضو ، مدیرههیئت جلسۀصورتبر اساس د و شویم یتلق مدیرههیئتاز سمت 

 غیبت نظیر بیماری و موجه بودنمگر اینکه مستندات  .جایگزین عضو اصلی خواهند شد ،ب تقدم آرایترت

 ارائه شده باشد. مدیرههیئت... به 

فقط از طریق  مدیرههیئتاست و هرگونه پرداخت به اعضای  یافتخار مدیرههیئتخدمات  :4 تبصرۀ

 است.پذیر تصویب مجمع عمومی عادی امکان

 یصوبات مجمع عمومدن میماه پس از به ثبت رس یکثر ظرف کحدا ،موظف است مدیرههیئت :21 مادۀ

در افتتاح حساب  برای ،یصنف انجمنثبت  گواهینامۀافت یو در یاجتماعار و رفاه ک، در وزارت تعاون

( به اطالع 13 مادة 4 بندشماره حساب را از طریق مقتضی )مطابق ده و کر اقدامشور ک هایبانک یکی از

 .برسانداعضا 

از  مالی داوطلبانه باید صرفاً هایکمکدریافت هرگونه وجه شامل ورودیه و حق عضویت و  :1 تبصرۀ

 طریق واریز به حساب بانکی انجمن صنفی صورت گیرد.

برای مصارف  گردانتنخواهد از طریق چک انجام شود و انجمن صنفی بای هایپرداخت کلیۀ :2 تبصرۀ

 .شودگرفته می نظر درضروری و جزئی 

ر، ممهور به مهر یا دبی مدیرههیئتس یرئ یبا امضا انجمن یو اوراق عاد یاتبات ادارکم کلیۀ :22 مادۀ

ده یرس مدیرههیئتب یه به تصوکتعهدآور  یدادهابهادار و قرار ی، اوراق رسمیاسناد مال تمامو  انجمن

 انجمنو ممهور به مهر  مدیره یا دبیررئیس هیئتو دار( )خزانه ل مالیوئمس کمشتر یبا امضاد باش

 معتبر خواهد بود.

، (21 مادة 3 تبصرة)برابر بت یا غیت یسلب عضو ،طیاز دست دادن شرا ،در صورت استعفا :23 مادۀ

در صورت تغییر در . مزبور خواهند شد یا اعضاین عضو یگزیجا ،با توجه به تقدم آرا البدلعلی یاعضا
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ار و ک ،جلسه به وزارت تعاونصورت یو امضام یجه را ضمن تنظیلف است نتکم مدیرههیئت، هاسمت

پس از ثبت در وزارت  و بازرسان مدیرههیئت یدر اعضاهرگونه تغییرات  .دکنم یتسل یرفاه اجتماع

 اجرا خواهد بود.و قابل مؤثر، کار رفاه اجتماعی تعاون

 یلیمکانتخابات ت ،ده باشندکرسمت خود را حفظ  مدیرههیئت یت اعضایثرکه اک یامماد :1 تبصرۀ

 .دشویدوره برگزار م ماندةباقی یبرا

، مدیرههیئت یت اعضایثرکت ایا سلب عضـویـط یشرا دادنازدست فوت، صورت استعفـا،در  :2 تبصرۀ

رد، یصورت نگ ینه اقدامین زمیماه در ا 6هرحال چنانچه ظرف د. بهشود ید تجدیبا مدیرههیئتانتخابات 

 ند.کناعالم  یار و رفاه اجتماعک ،را به وزارت تعاون انجمنند انحالل ابازرس یا بازرسان مکلف

، درمورد دعوت مجمع یاعتبار قانون دورةان یش از پایسه ماه پظرف موظف است  مدیرههیئت :24 مادۀ

 .عمل آورده اقدامات الزم را ب یصنف د انتخاب مسئوالن انجمنیتجد منظوربه یعموم

 کلیۀول حفظ ئد، مسیجد مدیرةهیئتن یی، تا تعتیمورأم دورةان یپس از پا مدیرههیئت :تبصره

 انجمن خواهد بود. کاسناد و مدار ،اموال، هادارایی

 مدیرههیئتارات یاخت ف ویر وظایسا :25 مادۀ

 قابل استناد بوده و کهنحویبه مدیرههیئت جلساتصورتو  تیعضو ،یدفاتر مالو تنظیم  هیته .1

 .باشد مدیرههیئتعضویت اعضا و مصوبات قانونی  نحوه و ترتیب ،نگر گردش مالیانمای

 .ید اساسنامه و مصوبات مجامع عمومق مفایدق یاجرا .2

 .یت در انجمن صنفیان عضویط متقاضیق شرایو تطب یو بررس مقرر موعد در یدعوت مجامع عموم .3

 .یشنهاد آن به مجمع عمومیو پمسئول مالی  یبودجه و گزارش مال یبررس .4

 .یانجمن صنف یبه امور جار یدگیمنظور رسبه مدیرههیئتموقع جلسات مرتب و بل کیتش .5

 .یانجمن صنف یزکو دفتر مر ین محل اقامتگاه قانونییتع .6

 ن.یموارد خاص و مع یصالح براینده به مراجع ذینما یمعرف انتخاب و. 7

و درآمدهای  آن یو ضرور یجار هایهزینهدر مورد م یو اتخاذ تصم یانجمن صنف یوضع مال یبررس .8

 .احتمالی

 .اعضا یبرا یانات رفاهکجاد امیو ا یتعاون هایشرکتت یس و تقویسمنظور تأبه یارکهم. 9

 حدود در یو مل یدولت هایدستگاه، ی، قضائی، حقوقیانجمن در مراجع قانون یگندیالت و نماکو .10

 .سنامهن اسایمقررات ا

 .یداخل هاینامهآیین تصویب و یو بررس جمعیدسته هایپیمانم در مورد یاتخاذ تصم. 11
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 .(12 مادة 4 بنداعضا )مطابق ه آن به و ارائ مدیرههیئترد کگزارش عمل تهیۀ .12

و حضور در مراجع و مجامع مرتبط داخلی و ت در جلسات کشر برای یگانندین و اعزام نماییتع. 13

ر آن با یو نظا حمایت از امور صنفیر یمختلف نظ هایکمیتهو  اختالف حلمراجع  نظیر المللیبین

 .و .... یت مقررات قانونیرعا

 ،یحقوق و یصنف امور ونیسیکم لیقب از( لزوم صورت)در  مختلف هایکمیته ای ونیسیمک لکیتش .14

روابط  ونیسیکم پژوهش، ونیسیکم ،یشیرایو امور ونیسیکم آموزش، ونیسیمک ،یتعضو ونیسیمک

 .المللنیب

 .و مشاوران انجمن یو ادار ییکارکنان اجرا برکناریاستخدام و  .15

ت یا عضویل کیمنظور تشبه گرید المللیبین و یداخل یصنف یهاوستن به انجمنیپ بیتصو و یسربر .16

 .ورکمذ هایکانونا خارج شدن از یمربوط و  یصنف یهاانون انجمنکدر 

 .)شهر و شهرستان( هااستان در مستقر راستارانیو به یندگینما تیمسئولدادن  .17

 بود خواهدهایی نامهوهیش مطابقها انتخاب آن و هااستان یهایندگینما با انجمن ارتباط نحوة: تبصره

 .شودرسانی میمدیره تنظیم و اطالعکه با تأیید هیئت

 .است یصنف انجمن رهیمدتئیه عهدةبر  که قانوناً یافهیوظ. هرگونه 18

 

 مدیرههیئت سیئر فیوظا: 26 مادۀ

 .ل مرتب جلسهکیبه تش مدیرههیئت یو دعوت از اعضا یان امور انجمن صنفیمراقبت در حسن جر. 1

 .مدیرههیئتجلسات  ادارة .2

 ، براییوالن انجمن صنفر مسئیسا ر ویبه دب مدیرههیئت و یمات و مصوبات مجامع عمومیابالغ تصم .3

 آن. یریگیاجرا و پ

 یالن انجمن صنفوئر مسیر و سایشناسان، مشاوران، دبارک یام استخدامکدادها و احقرار کلیۀ یامضا .4

 ار گمارده خواهند شد.کبه  ایاستخدام  مدیرههیئتب یه با تصوک

به اتفاق ( مدیرههیئتتوسط  تعیین)در صورت  تعهدآورو اسناد و اوراق بهادار و  هاچک کلیۀ یامضا .5

 .یدن آن به مهر انجمن صنفکرمهور م و مسئول مالی

 .یصنف انجمن یمال مسئول دییتأ از پس هاتیعضو دییتأ .6

 س قرار دارد.یئر عهدةه به موجب اساسنامه بر ک یر اموریانجام سا .7
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ر یبه دب ی، قابل واگذاراست یه مربوط به امور ادارک مدیرههیئتس یئف ریاز وظا یقسمت :1 تبصرۀ

 خواهد بود. یصنفانجمن 

عهده خواهد ه را ب 3 و 2و  1های انجام وظایف بند رئیسنایب، مدیرههیئتیس ئدر غیاب ر :2 تبصرۀ

 داشت.

، مدیرههیئتان اعتبار یبا پا. کندانتخاب و استخدام  اعضا ازخارج دبیر را  تواندمی مدیرههیئت :27 مادۀ

 .شودمی یز ملغین یانجمن صنفر با یدب یاستخدام رابطۀ

 منظوربه ،مدیرههیئتر نظر یو ز یصنفانجمن  ریم دبیت مستقیولمسئ با یانجمن صنف دبیرخانۀ :تبصره

 و شودمی ریدا ،یانجمن صنف یز اصلکدر مر مدیرههیئتمصوبات  یو اجرا ییالت اجراکیتش ادارة

، به مدیرههیئتب یر و تصویا دبی مدیرههیئتس یشنهاد رئیبنا به پ ،هکباشد  ینناکراک یدارا تواندمی

 .شوندمیار گمارده ک

 ریدب اراتیاخت ف ویوظا :28 مادۀ

 ل خواهد بود:یبه شرح ذ یفیوظا ی، دارامدیرههیئتطرف  ض ازیدر صورت تفو ،ریدب 

 .یو دفاتر انجمن صنف و سوابق اعضا جلساتصورتو  کاسناد و مدار کلیۀ یدارحفظ و نگه .1

 .یانجمن صنف یو جار یاتبات ادارکمم دادن انجا .2

انجمن  مسئول مالیاتفاق ه ب ت اعضایعضو هایکارت یو امضا هانامهدعوته و صدور و ابالغ یته .3

 .صنفی

 .هانامهاتور و ثبت و صدور یکاند ن دفاتریو همچن «یامور مال»و « تیعضو»دفاتر  تهیۀ. 4

 .یدر حدود مقررات قانون یات مربوط به انجمن صنفیم نشریه و تنظیته .5

و استفاده  یآگاه یبرا یقانون ر مقرراتیو سا یدولت هاینامهشیوهو  هابخشنامهاساسنامه و  ابالغ .6

 .یانجمن صنف یوالن و اعضائمس

 بازرسان.بازرس/ و  مدیرههیئت ،یل جلسات مجامع عمومکیان تشکن ما ساختیمه. 7

 یادار یهاو دستگاه یواصله از مراجع قانون یهاو نامهام کاح ،ان انجمنکمات اریبالغ مصوبات و تصم. ا8

 مربوط.

 .والن انجمن صنفیئمس اببا هم و اعضا امکان تماس بین  فراهم کردنو عرفی . م9

 رخانه ارتباط دارد.یف دبیاز انحاء با وظا یه به نحوک یر اموریسا دادن انجام. 10

 باشد. مدیرههیئته و توافقات دارنباید خارج از ا درهرصورتاقدامات و مکاتبات دبیر : 1 تبصرۀ

 .نداولئمس مدیرههیئتز در برابر یر نیدبر و یرخانه در برابر دبینان دبکارک :2 تبصرۀ
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 دار()خزانه یمال ولئمس اراتیاخت ف ویوظا :29 مادۀ

مدیره یا رئیس هیئتبه اتفاق  است دارخزانه عهدةبر  تعهدآورناد و اوراق و اس هاچک کلیۀ یامضا .1

 .یآن به مهر انجمن صنف کردن ممهورو  یمجاز اسناد مال یگر از صاحبان امضاید یکی

 هایحسابو حفظ  یدگیرسو  یمال جلساتصورتاسناد و  م دفاتر ویه و تنظیته ،یامور مال ادارة. 2

 .یانجمن صنف

 ید و امضاییأو ت هاپرداختو  هادریافت کلیۀشده درمورد میتنظ کصحت اسناد و مدار به یدگیرس. 3

 .مربوط هایصورتحساب

 .مدیرههیئتس یئر تأییدامضا یا برای ت اعضا یارت عضوکور صد .4

رمنقول، یحفظ اموال منقول، غ ت دریولئمس و یال، فروش، اجاره و هر نوع عمل مخرید برنظارت . 5

 .یصحت معامالت انجمن صنف و یمال کر، مداوجوه، اسناد

 .یانجمن صنف یدر دفاتر رسم یانجمن صنف هایهزینه و هادریافتی کلیۀثبت  .6

ه به مجمع ئارا برای مدیرههیئتم آن به یو تسل یانجمن صنف سالۀیک هایهزینهبودجه و  بینیپیش .7

 .یعموم

 ساالنه، گزارش یل مجمع عمومکیموظف است هر سال قبل از تشدار( )خزانه مسئول مالی :1 تبصرۀ

ه ئارا برای سال، همان اسفند انیهر سال تا پا نیفرورد یاز ابتدا ،مطابق سال مالی را یمن صنفانج یمال

بازرس/ ار یرونوشت آن را در اخت ،مدیرههیئتس یئخود و ر یم و پس از امضایتنظ یومبه مجمع عم

 قرار دهد. اطالع به اعضا برایو دبیر  بازرسان

 دفاتر و کلیۀ ،بازرسانبازرس/  یهر مورد بنا به تقاضا درموظف است  دار()خزانه مسئول مالی :2 تبصرۀ

، در نیمدت مع ید و برایرس یدر ازا یفدر محل انجمن صن یدگیرس یرا برا یانجمن صنف یاسناد مال

 ار آنان قرار دهد.یاخت

را  مصوب مجمع عمومی هایسیاستموظف است موارد مغایر با  دار()خزانه یل امور مالئومس :3 تبصرۀ

 .دکنبه مجمع عمومی ارائه  مدیرههیئتضمن تذکر به 

مجمع عمومی موضوع از طریق  با تصویب ،مالی هایصورت بیعدم تصودر صورت  :4 تبصرۀ

 د.شوبررسی میحسابرسان رسمی 

 آنان اراتیاخت و فیوظا حدود بازرسان، ای بازرس( ج
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ه ک البدلعلینفر بازرس  یکو  ینفر بازرس اصل یکل از کمتش یبازرسان انجمن صنفبازرس/  :03 مادۀ

سال یک  مدت یبرا یصنفط عضو انجمن یواجد شرا یداهایاندکن یاعضا از ب یم و مخفیمستق یأبا ر

 ط الزم بالمانع است.یمشروط به حفظ شرا یبعد هایدوره ید انتخاب آنان برایو تجد شوندمیانتخاب 

ا بازرسان ی، بازرس هاآنت یا سلب عضویط انتخاب یشرا دادن، ازدستدر صورت استعفا، فوت :1 تبصرۀ

 ف آنان خواهند بود.یدار وظان و عهدهیدوره جانش بقیۀ یبرا البدلعلی

قع موموقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام بموظف به برگزاری ب مدیرههیئت :2 تبصرۀ

 .پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود

 بازرسان بازرس/ اراتیاخت و فیوظا: 31 مادۀ

ن مراقبت در یهمچن ن اساسنامه ویحدود مقررات ار در یو دب مدیرههیئتاقدامات  کلیۀنظارت بر  .1

 .العادهفوقو  یعاد یبه دعوت مجامع عموم امور مربوط کلیۀ

حسن  و مراقبت در یانجمن صنف هایهزینهو  یاوراق و اسناد مال دفاتر و و نظارت به یدگیرس .2

 .(29 مادة 3 تبصرة ازجمله) یانجمن صنف یو ادار یان امور مالیجر

رفاه  و ارک، ه به وزارت تعاونئگزارش و ارا تهیۀات اعضا و در صورت لزوم یاکبه ش یدگیو رس گیریپی .3

 (.)حسب مورد یا مجمع عمومی مدیرههیئترونوشت گزارش به  ارائۀن یچنو هم یاجتماع

 .یه به مجمع عمومئارا برای یرش مالاظهارنظر درمورد گزا و یدگیرس .4

 .اساسنامه نیارات مندرج در ای، با توجه به اختلزومدر صورت  یل مجمع عمومکیاقدام به دعوت و تش .5

 شرکت کند. مدیرههیئتت در جلسا تواند بدون داشتن حق رأیبازرس/ بازرسان انجمن می .6

 کلیۀ و یساالنه، گزارش مال یل مجمع عمومکیخ تشیش از تارید پیبازرسان بابازرس/  :1 تبصرۀ

ن یم دارند. همچنیتسل انجمن دبیرخانۀخود را به  یا منفینظر مثبت  و یدگیرا رس محاسبات انجمن

)گزارش  یاز به مجمع عمومیتوب تا در مواقع نکاقدامات خود را م خالصۀبازرس/بازرسان ملزم هستند 

 .ندکنه ئارا یو رفاه اجتماع کار ،وزارت تعاونو ساالنه( 

 دارسمت یهریک از اعضا سوءاستفادة مشاهدةیا گزارش در صورت دریافت  بازرسان بازرس/ :2 تبصرۀ

 کند.اخطار می مدیرههیئتبه  باً موضوع را کت، انجمن از موقعیت خود

 

 چهارم فصل

 مقررات ریسا

 :ر باشندیط زیشرا ید دارایرسان باو باز مدیرههیئتت در یعضو ینامزدها :32 مادۀ
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 .انریا یاسالم یت جمهوریتابع .1

 .رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساسبه  یالتزام عمل .2

 .یرقانونیغ یاسیس هایگروهحزاب و به ا یعدم وابستگ .3

 د.شوموجب محرومیت از حقوق اجتماعی  که مؤثر یفرکی محکومیت قطعینداشتن  .4

 .داشتن حسن شهرت .5

 .اد به مواد مخدریعدم اعت .6

 .نشر و ویرایش حوزةفعالیت در  سابقۀسال  5و سال عضویت پیوسته در انجمن  3. حداقل 7

 تیعضو به و کنند پرداخت تیعضو حق مجمع از شیپ ماه دو چنانچه انجمن یافتخار یاعضا :تبصره

 .بشوند رهیمدئتیه نامزد توانندیم ند،یدرآ وستهیپ

کارگری و  هایسازمانمدیرکل اسناد مورد درخواست ند الفکم یانجمن صنف مدیرةهیئت :33 مادۀ

یا گرفتن تصویر در  یبررس برایرا قانونی ایشان  نمایندةیا  یار و رفاه اجتماعکوزارت تعاون، کارفرمایی 

 د.نجلسه و اخذ رسید کتبی در اختیار قرار دهقبال دریافت درخواست کتبی رسمی، تنظیم صورت

 :شودمیر منحل یدر موارد ز یصنف انجمن :34 مادۀ

 .العادهفوق یب مجمع عمومیورت تصودر ص .1

 .د انتخابات آنیتجد عدم و مدیرههیئتان اعتبار یخ پایماه از تار گذشت شش. 2

 .شورک ییاز طرف مراجع قضا یقطع یأدر صورت صدور ر. 3

 یعموم، مجمع شوده منحل دالعافوق یب مجمع عمومیبنا به تصو یصنفچنانچه انجمن  :1 تبصرۀ

عنوان هنفر ب 5ا ی 3انتخاب  در مورددر جلسه  حاضر ین اعضایلف است در همان جلسه از بکور مکمذ

 ار و رفاهک، به وزارت تعاون جلسهصورت یامضا م ویجه را ضمن تنظیاقدام و نت سویهت هیئت یاعضا

 .کند اعالم یاجتماع

 برا ی یدر مهلت مقرر قانون مدیرههیئتد انتخابات یعدم تجدبه لحاظ  یچنانچه انجمن صنف :2 تبصرۀ

مراحل ، نباشد پذیرامکان العادهفوق یمومل مجمع عکید و تششومنحل  ییمراجع قضا یأر اساس

 16 مادة تبصرة)با توجه به رفاه اجتماعی  ، کار وتعاونبا هماهنگی وزارت  هاحساب تصفیۀانحالل و 

با نظارت مراجع قضایی  طبق مقررات قانون تجارت و (،مربوط هایکانونصنفی و  هایانجمن نامۀآیین

 .گیردمیکشور صورت 

ار و ک، وزارت تعاون ییو راهنما یهماهنگ ماه با ششثر ظرف کلف است حداکم تسویه هیئت :35 مادۀ

 هایدارایی کلیۀاز  یاملک فهرستکند و  یدگیرس یصنف انجمن هایحساب کلیۀبه  یرفاه اجتماع
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ه یرا ته یصنف نجمنا هایبدهیاز  ین صورتیرمنقول و همچنیاموال منقول و غشامل  یانجمن صنف

ها، یه بدهیـاران و تأدکـاران و بستانکبده هـایحساب کلیۀ تصفیۀرا پس از صنفی انجمن  ی، دارایندک

ار و رفاه ک، نظارت وزارت تعاونصورت مازاد با در  یمابق ایجلسهصورت یم و امضـایتنظ ضمن

و در صورت  [5شمس]ددهقرار  نهاد با موضوع فعالیت مشابههای مردمیکی از سازمان اریدر اخت یاجتماع

 .واگذار شود [6شمس]کودکانحمایت از  خیریۀیکی از بنیادهای عدم وجود به 

و مقررات تدوین مربوط  هایکانونو  یصنف یهاانجمن نامۀآیینتابع  ،مفاد این اساسنامه :36 مادة

 .است یار و رفاه اجتماعکون، ، تابع نظر وزارت تعاآنمقررات  یدر اجرا یهرگونه ابهامو بوده اساسنامه 

قابل و  معتبر یرفاه اجتماعار و ک، وزارت تعاونموافقت ر در مفاد اساسنامه پس از ییهرگونه تغ :37 مادة

 اجراست.

 .ل خواهد بودیتعط ین احتساب روزهامندرج در اساسنامه بدو هایمهلت :38 مادة

ب یت آرا به تصویثرک.. با ا............................خ ...یتبصره در تار 50ماده و  83 فصل و 4ن اساسنامه در یا

 د.یرس ویراستاران یانجمن صنفالعاده سس/ فوقؤم یمجمع عموم

 محل امضا خانوادگی نامنام و  سمت فیرد

   سیئر 1

   یمنش 2

   ناظران 3

 


