به نام مدير و مدبر جهان هستي

اساسنامه انجمن صنفي مديران فني و اجرايي
فصل يكم
كليات
ماده  -1هدف:
در اجرای ماده  131قانون كار جمهوری اسالمي ايران و آيين نامه های صنفي و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع
و قانوني و بهبود وضع اقتصادی مديران فني و اجرايي و هم چنين هماهنگي و هم فكری در اجرای پروژه های عمراني و ارتقاء كيفيت
اجرايي آن ها ،انجمن صنفي كارگری مديران فني و اجرايي تشكيل مي گردد.
تبصره -منظور از مديران فني و اجرايي ،اشخاصي هستند كه مسؤوليت طراحي و اجرای طرح های صنعتي و پروژه های توسعه ای
كشور يا مديريت آن ها را عهده دار مي شوند و يا در طرح های مشابه مسؤوليت فني و اجرايي دارند.

ماده  -2نام ،حوزه فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن:
 -1-2نام :انجمن صنفي كارگری مديران فني و اجرايي (استان تهران) كه در اين اساسنامه به اختصار انجمن صنفيناميده مي شود،
انجمني غيرانتفاعي است.
 -2-2حوزه فعاليت انجمن:حوزه جغرافيايي استان تهران است.
 -3-2اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزی انجمن صنفي به شرح زير است:
تهران -ميدان ونك-خيابان مالصدرا -خيابان شيخ بهايي شمالي -كوچه الدن -شماره  -8طبقه اول -كد پستي 19911-36953 :تلفن:
 -88515538دورنگار.88833818:
تبصره -هيأت مديره مي تواند هر زمان كه ايجاب نمايد،اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و
مراتب را هم زمان به اطالع اعضاء و طي صورت جلسه ای به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي نيز منعكس نمايد.

ماده  -3وظايف اساسي و عام انجمن صنفي:
 -1-3كوشش در راستای استيفای حقوق صنفي و خواسته های مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينههای مساعد به منظور نيل
به اهداف انجمن صنفي.
 -3-2جمع آوری اطالعات ،بررسي و تحقيق درباره مشكالت ،شناخت نيازها و اولويت ها.
 -3-3دريافت وروديه ،حق عضويت و كمك های مالي داوطلبانه اعضاء.
 -3-3همكاری در راستای تأسيس ،تقويت و گسترش شركت های تعاوني مربوط به وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداری اعضاء از
تسهيالت بيشتر.
 -6-3حمايت و دفاع ازحقوق و منافع صنفي وحرفه ای اعضاء ازطريق ارايه پيشنهاد،جلب پشتيباني مراجع ،سازمان های دولتي و ملي.
 -5-3خريد ،فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن به نام و به حساب انجمن صنفي ،مشروط بر آن كه به قصد تجارت و جلب
نفع نباشد.

 -1-3شركت در مذاكرات حرفه ای با ساير سازمان های كارگری ذی ربط مشمول قانون و انعقاد پيمان های دسته جمعي با سازمان های
كارفرمايي.
 -8-3پيوستن به انجمن های صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون مربوط ،پس از تصويب مجمع عمومي با رعايت
مقررات قانوني.
 -9-3همكاری با ساير تشكل های صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني برعهده انجمن های
صنفي قرار داده شده يا خواهد شد و به نحوی در ارتباط با اهداف انجمن صنفي باشند.

ماده  -3وظايف اختصاصي انجمن صنفي:
 -1-3مبادله تجربيات و ايجاد هماهنگي در فعاليت های مديران فني و اجرايي.
 -2-3كوشش در راستای حل مسايل و مشكالت پروژه های اجرايي و ارتقاء سطح كيفي و فني پروژه ها بـه منظور بهينه سـازی
فعاليت های اجراي ي و نيز هماهنگي و ايجاد ارتباط بين كارفرمايان ،مشاوران ،سازندگان و پيمانكاران با يك ديگر و با ارگان های ذيربط.
 -3-3برنامه ريزی برای تأمين نيازها ،توسعه و گسترش فعاليت ها.
 -3-3جلب پشتيباني قوای مقننه ،مجريه و قضاييه و به طور كلي مراجع ذی صالح در راستای نزديكي به اهداف انجمن صنفي.
 -6-3همكاری با وزارت خانه ها ،سازمان ها و نهادهای رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كـه اين دستگاه ها به انجمن صنفي محـول
مي كنند و آمادگي برای ارايه مشورت های الزم به آن ها.
 -5-3ارايه نظر درخصوص تهيه لوايح ،طرح های قانوني ،مقررات و آيين نامه های مرتبط با اهداف انجمن صنفي و مسايل رفاهي،
حقوقي و قانوني اعضاء به مراجع ذی ربط.
 -1-3تعامل با دستگاه های اجرايي و مراجع ذی ربط برای حسن اجرای قوانين و مقررات و آيين نامه های مربوط ،درصورت نياز.
 -8-3عضويت و يا ايحاد ارتباط با تشكل ها و سازمان های مرتبط با وظايف و اهداف انجمن صنفي در چارچوب فعاليت های صنفي و
قوانين و مقررات كشور.
 -9-3رسيدگي و حل و فصل اختالفات في مابين اعضای انجمن صنفي و يا في مابين اعضای انجمن صنفي با ساير اشخاص حقيقي و
حقوقي (درصورت پذيرش طرف مقابل) از طريق حكميت و داوری.
 -18-3تشكيل صندوق تعاون ،شركت های تعاوني ،باشگاه های ورزشي و امكانات و تأسيسات رفاهي ،به منظور حمايت فني ،مادی و
خدماتي اعضاء با رعايت مقررات مربوط.
 -11 -3همكاری همه جانبه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور به منظور ارتقاء سطح دانش علمي كشور و دانشجويان
رشته های مرتبط ،در راستای تربيت و تأمين مديران و متخصصان آينده كشور از طريق تبادل اطالعات و تجربيات علمي.
 -12-3انتخاب مديران اليق ،شايسته و پيش كسوت برای تقدير از خدمات ايشان در حد امكانات روز انجمن صنفي.

فصل دوم
شرايط عضويت ،تعليق ،سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي
ماده  -6شرايط عضويت:
كليه مديران فني يا اجرايي واجد شرايط زير مي توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

 -1-6تابعيت جمهوری اسالمي ايران.
 -2-6حداقل سن 32 ،سال تمام.
 -3-6حداقل مدرك كارشناسي يكي از رشته های مهندسي كه ده سال از زمان اخذ آن سپری شده باشد.
 -3-6حداقل دارای پنج سال سابقه مديريت در مؤسسات مهندسي ،مديريت طرح ها و پروژه های توسعه ای كشور ،مديريت پروژه،
مديريت كارگاه و يا مديريت دفاتر فني باشند با ارايه مدارك معتبر شامل :تصاوير شناسنامه ،كارت ملي ،مدارك تحصيلي و سوابق
مديريتي و هر گونه مدرك ديگری كه هيأت مديره انجمن صنفي تعيين نمايد.
 -6-6متدين به يكي از اديان رسمي كشور.
 -5-6نداشتن محكوميت كيفری مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي.
 -1-6قبول و تعهد به اجرای مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
 -8-6پرداخت حق عضويت به طور مرتب.
تبصره  -1غيرمتوالي بودن سابقه كار مذكور در اين ماده و يا متصل نبودن آن ،در زمان تسليم تقاضای عضويت ،تأثيری بر پذيرش
تقاضای عضويت نخواهد داشت.
تبصره -2مديرا ن فني يا اجرايي كه سابقه كاری مذكور در ماده فوق را ندارند ،ليكن دارای مدرك تحصيلي ذكر شده هستند ،مي توانند
بدون داشتن حق رأی در مجامع عمومي ،به عضويت انجمن پذيرفته شوند.
تبصره  -3كليه افرادی كـه دارای سابقه مفيـد و مؤثـر در انجام مسؤوليت و مديريت طرح هـا و پروژه های توسعه ای كشور باشنـد،
مي توانند به عضويت انجمن پذيرفته شوند.
تبصره  -3كليه واجدان شرايط مي توانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نمي توان به قبول عضويت در انجمن
صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره  -6چنان چه بـه دليل فقدان شرايط بعضي از متقاضيان تقاضای عضويت آنـان از سوی هيأت مديره پذيرفته نگردد ،متقاضي
مي تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره  -5چنان چه عضوی مقررات اساسنامه و آيين نامه های انجمن صنفي را اجرا نكند ،پس از بررسي موضوع ،هيأت مديره انجمن
صنفي مي تواند عضويت عضو خاطي را معلق و مراتب را به اولين مجمع عمومي گزارش كند و درصورتي كه عضو خاطي نسبت به
تصميم هيأت مديره اعتراض داشته باشد ،مي تواند شكايت خود را از طريق بازرس به مجمع عمومي اعالم كند و رأی مجمع عمومي
قطعي خواهد بود.
تبصره  -1در صورتي كه هر يك از اعضاء شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست بدهد ،از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته
مي شود ،ليكن ملزم به انجام تعهدات پيشين است.
تبصره  -8هرگاه عضو به هر علتي از انجمن صنفي اخراج و يا مستعفي شود ،هيچ گونه حقي نسبت به اموال منقول و غيرمنقول ،اوراق
و اسناد بهادار و يا استفاده از منافع آن ها را نخواهد داشت و هر نوع سندی كه حاكي از بدهي عضو مستعفي به انجمن صنفي باشد،
قابل وصول و غيرقابل برگشت خواهد بود حتي اگر پس از استعفاء و يا اخراج عضو مزبور ،انجمن صنفي بالفاصله منحل گردد .بديهي
است چنان چه عضو اخراجي يا مستعفي ،طلبي از انجمن صنفي داشته باشد ،محق به دريافت آن از انجمن صنفي خواهد بود.
تبصره  -9چنان چه عضو انجمن صنفي استعفاء دهد ،در صورت تقاضای عضويت مجدد ،بايد كليه حق عضويت های مربوط به دوران
استعفاء تا عضويت مجدد را به انضمام حق وروديه مجدد ،پرداخت نمايد تا تقاضای چنين عضوی مورد رسيدگي قرار گيرد .اين امر در
مورد اعضای اخراجي نيز مصداق خواهد داشت.

ماده  -5موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي:
 -1-5عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده  9اين اساسنامه (با اعالم مسؤوالن مالي انجمن صنفي).
 -2-5عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه ها و تصميمات قانوني هر يك از اركان انجمن صنفي (بـا اعالم هيأت مديره انجمن
صنفي).
 -3-5از دست دادن شرايط مندرج در ماده  6اين اساسنامه.
 -3-5آراء صادره از مراجع قضايي كشور و مراجع حل اختالف قانون كار.
 -6-5تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.
تبصره  -1در صورتي كه هر يك از اعضای انجمن صنفي به اعمالي كه موجب زيان مادی و يا معنوی انجمن صنفي گردد مبادرت نمايد،
هيأت مديره بايد عضويت آن عضو را معلق و مراتب را به اولين مجمع عمومي گزارش نمايد.
تبصره  -2در موارد بندهای  1-5و  ،2-5عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد و تا رفع تعليق ،در
مجمع عمومي حق رأی نخواهد داشت.

ماده  -1منابع مالي انجمن صنفي:
 -1-1وروديه برای هر عضو مبلغ  2،688،888ريال كه فقط برای يك بار دريافت مي گردد.
 -2-1حق عضويت به ميزان  3،888،888ريال در سال.
 -3-1كمك های مالي و هدايای مالي و غيرمالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي به اختيار كمك دهنده.
 -3-1حق الزحمه خدماتي از قبيل كارشناسي ،تحقيقات ،حكميت ،انتشارات و نظاير آن و تعرفه حكميت و حق الزحمه خدماتي كه
برای انجمن صنفي ،توليد هزينه نمايد ،براساس تصويب هيأت مديره انجمن صنفي خواهد بود.
 -6-1اخذ جايزه و سود از محل سپرده های احتمالي انجمن صنفي ،نزد بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتي و خصوصي.
تبصره  -1قبول و دريافت كمك های مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غيرعضو ،منوط است به اطالع كتبي به وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي.
تبصره  -2انجمن صنفي بايد دارای حداقل دو دفتر با عنوان های دفتر عضويت و دفتر امور مالي باشد.
ماده  -8كليه اعضاء بايد با توجه به ماده  1اين اساسنامه  ،همه ساله حق عضويت خود را مرتباً به خزانه دار پرداخت و يا به حساب
بانكي كه هيأت مديره انجمن صنفي تعيين و اعالم مي كند ،واريز و رسيد بانكي را به خزانه دار تسليم نمايند.
تبصره  -1دريافت و جمع آوری حق عضويت و ساير منابع مالي ،بايد به موجب قبض های چاپي شماره دار باشد و به امضای رييس هيأت
مديره و خزانه دار انجمن صنفي برسد.
تبصره  -2مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي شود ،قابل استرداد نيست.
تبصره  -3هيأت مديره نمي تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.
ماده  -9چنان چه هر يك از اعضای انجمن صنفي در مدت حداكثر سه ماه بدون عذر موجه ،از پرداخت حق عضويت خودداری نمايند،
از طرف خزانه دار به ايشان اخطار كتبي مي شود و چنان چه از تاريخ اخطار ،حداكثر ظرف يك ماه ،اقدام به پرداخت حق عضويت های
عقب افتاده ننمايند ،با تصويب هيأت مديره ،عضويت ايشان در انجمن صنفي به حالت تعليق درمي آيد .اخراج يا قبول مجدد آنان از
اختيارات مجمع عمومي عادی است.

تبصره -تشخيص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر ،با اعضای هيأت مديره خواهد بود.

فصل سوم
اركان انجمن صنفي
ماده  -18اركان انجمن صنفي عبارت است از:
الف -مجمع عمومي
ب -هيأت مديره
ج -هيأت بازرسان

الف -مجمع عمومي ،حدود وظايف و اختيارات آن
ماده  -11مجمع عمومي كه عاليترين ركن انجمن صنفي است ،از اجتماع اعضاء با هماهنگي و نظارت وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي ،به دو صورت عادی و فوق العاده تشكيل مي گردد.
تبصره  -1برای تشكيل مجامع عمومي عادی و فوق العاده ،هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله ارسال دعوت نامه
كتبي يا ايميل كه در آن روز ،ساعت ،مكان تشكيل و دستور جلسه به طور روشن قيد شده باشد ،اقدام نمايد .بديهي است از تاريخ
دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و هم چنين بين دو مرحله مجمع عمومي ،بايد حداقل  28روز كاری فاصله باشد و حداكثر اين
فاصله نبايد از  36روز كاری تجاوز نمايد.
تبصره  -2دعوت مجامع عمومي از وظايف هيأت مديره است و در صورت تفويض اختيار از سـوی هيأت مديره ،دبير انجمن صنفي نيز
مي تواند اين وظيفه را انجام دهد.
تبصره  -3دعوت مجامع عمومي بـه تصويب هيأت مديره خواهد بـود و در صـورت استنكاف هيأت مديره ،بازرس يـا هيأت بازرسان
مي توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند .هم چنين در صورت خودداری هيأت بازرسان ،حداقل يك چهارم اعضای
انجمن صنفي مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .در صورتي كه دعوت مجامع عمومي توسط هيأت بازرسان يا يك چهارم اعضاء
صورت گيرد ،بايستي دستور جلسه به اطالع هيأت مديره و دبير انجمن صنفي ،برای آماده بودن به منظور پاسخ گويي ،رسانده شود.
تبصره  -3دعوت كنندگان مجامع عمومي عادی يا فوق العاده ،مكلف هستند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل  28روز
پيش از تشكيل جلسه بدون احتساب روزهای تعطيل ،طي دعوت نامه كتبي به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند.
نبصره  -6دستور جلسه در مراحل بعدی مجامع عمومي عادی يا فوق العاده ،دقيقاً همان دستور جلسه ای خواهد بود كه در مرحله اول،
مجمع برای رسيدگي بدان دعوت شده است.
تبصره  -5اخذ رأی در جلسات مجامع عمومي ،علني است مگر در مورد انتخاب هيأت مديره ،هيأت داوری و بازرسان و ساير مواردی كه
مجمع تصويب نمايد ،به طور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.
تبصره  -1هريك از اعضای مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضاء انجمن صنفي را بر عهده گيرد .برگ وكالت بايستي پيش
از ورود به جلسه مجمع ،به مسؤوالن برگزاركننده جلسه ،تسليم گردد.
ماده  -12مجمع عمومي عادی هر سال يك بار با حضور دست كم نصف به عالوه يك اعضاء و نمايندگان ايشان رسميت مي يابد و
چنان چه مجمع عمومي ،بار اول به نصاب الزم نرسد ،برای بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضاء و نمايندگان
ايشان رسميت خواهد يافت.

تبصره  -1مجمع عمومي عادی در مواقع ضروری بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرسان و يا يك سوم اعضاء به طور فوق العاده
تشكيل مي گردد .مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده نيز دارای همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادی است و ترتيب دعوت
و تجديد دعوت و نصاب آن نيز ،همانند مجمع عمومي عادی خواهد بود.
تبصره -2تصميمات مجمع عمومي عادی در كليه مراحل با اكثريت نصف به عالوه يك آرای حاضران معتبر است مگر در موارد انتخاب
اعضای هيأت مديره و هيأت بازرسان كه با اكثريت نسبي آرای حاضران در جلسه نافذ خواهد بود.
ماده  -13وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادی عبارت است از:
 -1-13تصويب اساسنامه.
 -2-13انتخاب اعضای هيأت مديره و هيأت بازرسان انجمن صنفي از بين نامزدهای واجد شرايط.
 -3-13استماع گزارش هيأت مديره و هيأت بازرسان در مورد كارهای انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن ها و
هم چنين اتخاذ تصميم به پيشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتي انجمن صنفي.
 -3-13استماع ،رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي.
 -6-13دادن رهنمود و تصويب سياست های كلي و تعيين خط مشي و برنامه های آتي انجمن صنفي.
 -5-13تعيين نحوه اطالع رساني به اعضای انجمن صنفي در خصوص دعوت به مجامع عمومي و ساير موارد.
 -1-13بررسي و تصويب يا رد تقاضای متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صالحيت ايشان از سوی هيأت مديره تأييد نشده باشد.
 -8-13رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه بر اساس مقررات انضباطي اين اساسنامه ،ازعضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت
شده اند (موضوع ماده  5اساسنامه).
 -9-13تصويب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمان های دسته جمعي در راستای استيفای حقوق و خواسته های قانوني
اعضای انجمن صنفي و كسب امتيازات جديد برای آنان.
 -18-13تصويب ايجاد كميته و همكاری به منظور تأسيس و تقويت تعاونيها.
 -11-13اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن های صنفي ديگر به منظور تشكيل كانون و يا عضويت در كانون انجمن های صنفي
مربوط و يا خارج شدن از آن ها.
 -12-13تغيير ميزان وروديه و حق عضويت اعضاء با تفويض اختيار به مجمع عمومي يا هيأت مديره ،در اين زمينه.
ماده  -13مجمع عمومي فوق العاده برای اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده ( 16وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده)،
باحضور دست كم نصف به عالوه يك اعضاء و نمايندگان ايشان تشكيل خواهد شد .چنان چه در مرحله اول مجمع عمومي فوق العاده،
اين نصاب حاصل نشود ،در مرحله دوم ،با حضور دست كم يك سوم اعضاء و نمايندگان ايشان رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات
آن اعم از مرحله اول يا دوم ،با اكثريت سه چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده  -16وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از:
 -1-16طرح و تصويب اصالحات اساسنامه.
 -2-16عزل انفرادی و يا دسته جمعي اعضای اصلي و علي البدل هيأت مديره و هيأت بازرسان انجمن صنفي.
 -3-16انحالل انجمن صنفي و انتخاب هيأت تسويه.
تبصره -پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصالح مواد اساسنامه ،بايد به طور مشخص درآگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود.

ماده  -15جلسات مجامع :پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضای حاضر و اعالم رسميت جلسه مجمع عمومي توسط رييس يا
يكي از اعضای هيأت مديره ،بالفاصله هيأت رييسه مجمع مركب از يك رييس ،يك نايب رييس و يك نفر منشي از بين اعضای حاضر با
رأی اكثريت اعضاء ،انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت .چنان چه انتخابات هيأت مديره و هيأت بازرسان يا يكي از آن ها
نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ،دو نفر ديگر نيز به عنوان هيأت ناظر از بين اعضای حاضر در جلسه ،با رأی اكثريت اعضای حاضر
در جلسه ،برای نظارت بر انتخابات ،انتخاب مي شوند.
تبصره  -1اعضای هيأت رييسه مجمع و هيأت نظارت بر انتخابات  ،نبايد نامزد عضويت در هيأت مديره و هيأت بازرسان باشند (مگر در
صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در جلسه مجمع عمومي و يا زماني كه تعداد حاضران در جلسه مجمع عمومي ،كم تر از  68نفر
باشد).
تبصره  -2برگزاركنندگان مجامع عمومي عادی يا فوق العاده ،موظف هستند فهرست اسامي و مشخصات اعضای انجمن صنفي را تهيه و
پيش از آغاز جلسه مجمع عمومي ،آن را به امضای اعضای حاضر در جلسه برسانند.
تبصره  -3هيأت رييسه و هيأت نظارت بر انتخابات ،مكلف هستند در پايان رأی گيری ،پس از شمارش و قرائت آراء به ترتيب حائزان
اكثريت آراء ،اعضای اصلي و علي البدل هيأت های مديره ،داوری و نيز بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورت جلسه تعيين نمايند.
تبصره  -3هر گاه در جلسات مجمع عمومي ،شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور كار ،خاتمه نيايد ،هيأت رييسه
مجمع با تصويب اكثريت اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومي ،مي تواند اعالم تنفس نموده ،تاريخ ،ساعت و محل برگزاری جلسه بعدی
را كه حداكثر از سه هفته تجاوز نكند ،معين و به حاضران در جلسه ابالغ نمايد .تمديد جلسه ،نياز به دعوت مجدد نخواهد داشت و
نصاب الزم برای تشكيل جلسه ،همان نصاب جلسه پيشين خواهد بودكه در صورت عدم تشكيل ،در مرحله بعدی ،مجمع عمومي
براساس روال مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.
تبصره  -6تصميمات مجمع عمومي عادی و يا فوق العاده (به عنوان نمايندگان) برای كليه اعضای انجمن صنفي حتي اعضای غايب،
دارای اعتبار خواهد بود.
ماده  -11چنان چه اعضای شركت كننده در انتخابات ،ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي ،با ذكر داليل و ارايه مستندات،
به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ،هيأت رييسه مجمع و هيأت نظارت بر انتخابات ،مكلف خواهند بود ،حداكثر ظرف يك
هفته از تاريخ رؤيت اعتراض ،به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطالع اعضای انجمن صنفي به ويژه اعضای معترض برسانند و
رونوشت آن را به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند.
تبصره -چنان چه اعتراض يا اعتراض های رسيده ،وارد باشد ،هيأت نظارت ،ابطال انتخابات را اعالم و به ترتيب مقرر در اساسنامه،
نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ،اقدام خواهد شد.

ب -هيأت مديره و وظايف و اختيارات ايشان
ماده  -18هيأت مديره مسؤول اداره امور انجمن صنفي و حفظ حقوق و منافع صنفي اعضاء است .هيأت مديره دارای يازده نفر عضو
اصلي و پنج نفر عضو علي البدل بوده كه از بين نامزدهای واجد شرايط ،با رأی كتبي و مخفي اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومي
عادی ،برای مدت سه سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب ايشان برای دوره های بعدی ،در صورت حفظ شرايط الزم ،بالمانع است.
ماده  -19هيأت مديره انجمن صنفي مكلف است ،پس از قطعيت انتخابات ،ظرف يك هفته ،اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود،
يك رييس ،يك نايب رييس و يك خزانه دار و هم چنين از بين اعضای اصلي هيأت مديره يا خارج از آن ،يك دبير برای دوره هيأت
مديره انتخاب و صاحبان امضاهای مجاز اسناد ،مدارك مالي و اوراق تعهدآور را طي صورت جلسه ای تنظيم و مراتب را به اطالع اعضاء
برساند و نسخه ای از صورت جلسه مذكور را به همراه مدارك مربوط ،به منظور انجام تشريفات ثبت ،به وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي تسليم نمايد.
تبصره  -1دبيری كه از خارج از اعضاء هيأت مديره انتخاب شده باشد ،در جلسات هيأت مديره ،بدون حق رأی شركت مي نمايد.

تبصره  -2يك عضو هيأت مديره انجمن صنفي نمي تواند در بيش از يك انجمن صنفي ،رييس هيأت مديره و يا دبير باشد.
ماده  -28جلسات عادی هيأت مديره هر دو هفته يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء (حداقل  5نفر) رسميت مي يابد و
تصميمات آن با آراء اكثريت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء ،رأی گروهي كه رياست هيأت مديره جزو
آن گروه باشد ،مالك عمل قرار مي گيرد .هم چنين برحسب ضرورت ،بنا به دعوت رييس ،نايب رييس يا يك سوم اعضای هيأت مديره،
جلسات هيأت مديره به طور فوق العاده تشكيل مي گردد .اداره جلسات با رييس هيأت مديره و در غياب وی با نايب رييس و در غياب
هر دو ،با دبير انجمن خواهد بود.
تبصره  -1تنظيم دستور جلسات و صورت جلسات مذاكرات و تصميمات هيأت مديره ،با دبير انجمن صنفي است .بديهي است كه صورت
جلسات هيأت مديره ،در دفتر ويژه صورت جلسات ،ثبت و به امضاء حاضران در جلسه بايد برسد.
تبصره  -2حضور اعضای علي البدل هيأت مديره در جلسات هيأت مديره بدون رأی ،بالمانع است.
تبصره  -3هيأت مديره برای اداره جلسات خود مي تواند آيين نامه داخلي ويژه تدوين و تصويب نمايد.
تبصره  -3خدمات هيأت مديره افتخاری است مگر اين كه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگری اتخاذ و به تصويب برساند.
تبصره  -6در صورت تساوی آراء اعضای علي البدل ،انتخاب به قيد قرعه خواهد بود.
ماده  -21هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي و دريافت گواهي نامه ثبت انجمن صنفي ،به نام انجمن صنفي و با امضای مشترك صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارك مالي
انجمن صنفي (رييس ،دبير و خزانه دار) ،در بانك يا بانك های كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واريز نمايد.
ماده  -22رييس هيأت مديره يا دبير و خزانه دار انجمن صنفي ،مشتركاً صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارك مالي و كالً مسؤوالن
اداری و مالي انجمن صنفي بوده و حفظ كليه اموال ،دارايي ها ،اسناد ،اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن صنفي به عهده ايشان است.
تبصره -كليه مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن صنفي ،با امضای رييس هيأت مديره يا دبير و ممهور به مهر انجمن صنفي و كليه
اسناد مالي  ،اوراق رسمي بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصويب هيأت مديره رسيده باشد ،با امضای مشترك رييس هيأت مديره يا
دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود.
ماده  -23در صورت استعفاء ،فوت ،از دست دادن شرايط يا سلب عضويت ي ا غيبت غيرموجه عضو اصلي هيأت مديره در سه جلسه
متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارايه عذر موجه ،اعضای علي البدل با توجه به تقدم آراء ،جايگزين عضو يا اعضای مزبور برای باقي
مانده دوره هيأت مديره خواهند شد .هيأت مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضای صورت جلسه ،به وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي تسليم نمايد.
نبصره  -1تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر غيبت عضو اصلي هيأت مديره ،به عهده هيأت مديره خواهد بود.
تبصره  -2مادامي كه اكثريت اعضای هيأت مديره سمت خود را حفظ نموده باشند ،انتخابات تكميلي برای باقي مانده دوره هيأت مديره
برگزار مي گردد.
تبصره  -3در صورت استعفاء ،فوت ،از دست دادن شرايط و يـا سلب عضويـت اكثريـت اعضای هيأت مديره توسـط مجمع عمومي
فوق العاده ،انتخابات اعضای هيأت مديره بايد تجديد گردد .در اين صورت هيأت بازرسان يا يك سوم اعضای انجمن صنفي ،موظف
هستند مجمع عمومي را به منظور انجام انتخابات دعوت نمايند و به هر حال چنان چه ظرف شش ماه در اين زمينه اقدامي صورت
نگيرد ،هيأت بازرسان يا يك سوم اعضای انجمن صنفي موظف هستند برای تعيين تكليف ،مراتب را به اطالع وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي برسانند.

ماده  -23هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني ،در مورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد
انتخابات مسؤوالن انجمن صنفي ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
تبصره -هيأت مديره پس از پايان دوره مأموريت ،تا تعيين هيأت مديره جديد ،مسؤول حفظ كليه دارايي ها ،اموال ،اسناد و مدارك
انجمن صنفي خواهد بود.

ماده  -26ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره:
 -1-26تهيه دفاتر رسمي و فانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي و عضويت).
 -2-26اجرای دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
 -3-26دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر.
 -3-26بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي و عضويت در هيأت مديره و هيأت بازرسان.
 -6-26اداره امور مالي انجمن.
 -5-26بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي عادی ساالنه.
 -1-26تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاری انجمن صنفي.
 -8-26استخدام و عزل دبير خارج از اعضای هيأت مديره و كاركنان انجمن و هم چنين پرداخت حقوق و پاداش به دبير خارج از اعضای
هيأت مديره و كارمندان انجمن بر اساس مصوبه هيأت مديره انجمن صنفي.
 -9-26تعيين اقامتگاه قانوني و دفتر مركزی انجمن صنفي.
 -18-26انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذی صالح برای موارد ويژه و معين.
 -11-26طرح اقامه ،تعقيب و جواب گويي هر گونه دعوای حقوقي و جزايي به طرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي ،به نمايندگي از سوی
انجمن و به طور كلي ،قيام و اقدام به هر عمل قضايي و حقوقي كه يك طرف آن انجمن باشد ،با حق انتخاب وكيل و عزل آن.
 -12-26حق اقدام بر كليه اموری كه برای اداره انجمن صنفي و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرروت داشته و در اين اساسنامه و
مقررات حاكم بر آن ،منع نشده باشد.
 -13-26هيأت مديره مجاز است از محل منابع مالي انجمن صنفي برای اداره امور آن و هم چنين امور آموزشي و به طور كلي هرگونه
مخارج ضروری كه جنبه انتفاعي نداشته باشد ،براساس اين اساسنامه و آيين نامه های مربوط ،اقدام نمايد.
 -13-26بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه های جاری و ضروری آن.
 -16-26همكاری در راستای تأسيس و تقويت شركت های تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي برای اعضاء.
 -15-26وكالت و نمايندگي انجمن صنفي در مراجع قانوني ،حقوقي ،قضايي ،دستگاه های دولتي و ملي در حدود مقررات اين اساسنامه.
 -11-26اتخاذ تصميم در مورد پيمان های دسته جمعي و بررسي و تصويب آيين نامه های داخلي.
 -18-26تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي عادی.
 -19-26تعيين و اعزام نمايندگاني به منظور شركت در جلسات مراجع حل اختالف و كميته های مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت
كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

 -28-26تشكيل كارگروه های مختلف (در صورت لزوم) از قبيل :كارگروه حل اختالف ،كارگروه عضويت ،كارگروه تداركات و پشتيباني،
كارگروه امور حقوقي ،كا رگروه رفاهي ،كارگروه ارتباطات و روابط عمومي ،كارگروه انتشارات و تبليغات و ساير كارگروه ها.
 -21-26مقررات و آيين نامه های داخلي انجمن براساس اساسنامه انجمن صنفي ،به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد مگر در مواردی
كه در اين اساسنامه و يا بر اساس رأی مجمع عمومي ،طريق ديگری برای تصويب آن منظور شود.

ماده  -25وظايف رييس هيأت مديره:
رييس هيأت مديره دارای وظايف و اختياراتي به شرح زير است:
 -1-25مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضای هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه.
 -2-25اداره جلسات هيأت مديره و تنظيم صورت جلسه ها با همكاری دبير.
 -3-25ابالغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبير و ساير مسؤوالن انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره
استخدام خواهند شد.
 -3-25امضای كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان ،مشاوران ،دبير خارج از هيأت مديره و ساير مسؤوالن انجمن صنفي كه با
تصويب هيأت مديره ،استخدام خواهند شد.
 -6-25امضای كليه چك ها ،اسناد ،اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
 -5-25انجام ساير اموری كه به موجب اين اساسنامه ،بر عهده رييس هيأت مديره قرار دارد.
تبصره -قسمتي از وظايف رييس هيأت مديره كه مربوط به امور اداری است ،قابل واگذاری به دبير انجمن صنفي خواهد بود.
ماده  -21دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسؤوليت مستقيم دبير انجمن صنفي و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيالت
اجر ايي و اجرای مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند دارای كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رييس هيأت
مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ،استخدام مي شوند.

ماده  -28وظايف دبير:
 -1-28حفظ و نگه داری كليه اسناد ،مدارك ،صورت جلسات ،سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي.
 -2-28انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن صنفي.
 -3-28امضای كليه چك ها ،اسناد ،اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
 -3-28تهيه و صدور و ابالغ دعوت نامه ها و امضای كارت های عضويت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن صنفي.
 -6-28تهيه دفاتر عضويت و امور مالي و هم چنين دفتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها.
 -5-28تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.
 -1-28مهيا ساختن مكان و امكانات الزم و انجام تشريفات اداری برای تشكيل جلسات هيأت مديره و هم چنين جلسات مجامع
عمومي انجمن صنفي پس از تصويب هيأت مديره.
 -8-28ابالغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن صنفي و احكام و نامه های واصله از مراجع قانوني و دستگاه های اداری ،به مسؤوالن
مربوط و هم چنين جمع آوری و ارسال اساسنامه ،بخش نامه ها و شيوه نامه های دولتي و سايرمقررات قانوني مرتبط بـا فعاليت انجمن

صنفي برای مسؤوالن و اعضای انجمن صنفي به منظور آگاهي و استفاده و رعايت موضوعات و مقررات مندرج در آن ها.
 -9-28انجام ساير اموری كه به نحوی از انحاء با وظايف دبير و دبيرخانه ارتباط دارد.
تبصره -كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره انجمن صنفي مسؤول هستند.

ماده  -29وظايف و اختيارات خزانه دار:
خزانه دار مسؤول امور مالي انجمن صنفي بوده و دارای وظايف و اختياراتي به شرح زير است:
 -1-29امضای كليه چك ها ،اسناد ،اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق رييس هيأت مديره يا دبير انجمن صنفي و ممهور نمودن آن به مهر
انجمن صنفي.
 -2-29اداره امور مالي انجمن صنفي ،تهيه وتنظيم و حفظ دفاتر ،اسناد ،صورت جلسات مالي و حساب های انجمن صنفي در دفتر
مركزی انجمن.
 -3-29رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافت ها و پرداخت ها و تأييد و امضای صورت حساب های
مربوط.
 -3-29صدور و امضاء كارت عضويت اعضاء به اتفاق رييس هيأت مديره يا دبير انجمن صنفي.
 -6-29نظارت بر خريد ،فروش ،اجاره و هر نوع عمل مالي و مسؤوليت در حفظ اموال منقول ،غيرمنقول ،وجوه ،اسناد ،مدارك مالي و
صحت معامالت انجمن.
 -5-29ثبت كليه دريافتي ها و هزينه های انجمن صنفي در دفتر مربوط به امور مالي انجمن صنفي.
 -1-29پيش بيني بودجه و هزينه های يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره به منظور ارايه به مجمع عمومي.
تبصره  -1خزانه دار موظف است هر سال پيش از تشكيل مجمع عمومي عادی ساالنه ،گزارش مالي انجمن صنفي را به منظور ارايه به
مجمع عمومي تنظيم و پس از امضای خود و اعضای هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار هيأت بازرسان قرار دهد.
تبصره  -2خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای هيأت بازرسان ،كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را برای رسيدگي در
محل دفتر مركزی انجمن صنفي در ازای رسيد و برای مدت معين ،در اختيار ايشان قرار دهد.

ج -هيأت بازرسان و حدود وظايف و اختيارات ايشان
ماده  -38هيأت بازرسان انجمن صنفي متشكل از سه نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل است كه با رأی مستقيم و مخفي
اعضاء از بين نامزدهای واجد شرايط عضو انجمن صنفي ،برای مدت يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخابات ايشان برای دوره های
بعدی ،مشروط به حفظ شرايط الزم ،بالمانع است.
تبصره -شرايط نامزدهای عضويت در هيأت بازرسان همان شرايط نامزدهای عضويت در هيأت مديره است.

ماده  -31وظايف و اختيارات هيأت بازرسان:
 -1-31نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير و مطابقت اين اقدامات با حدود مقررات و مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجامع
عمومي انجمن و قوانين جاری كشور و هم چنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي.
 -2-31رسيدگي و نظارت بر دفاتر ،اوراق مالي و هزينه های انجمن صنفي و مراقبت در حسن جريان امور مالي و اداری انجمن صنفي.

 -3-31چنان چه بازرس يا هيأت بازرسان در اين نظارت و بررسي ها ،مغايرتي مشاهده نمايند ،مراتب را بايد به هيأت مديره اعالم و رفع
آن را مطالبه نمايند.
 -3-31پيگيری و رسيدگي به شكايات اعضاء و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و هم چنين
ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي (حسب مورد).
 -6-31رسيدگي و اظهار نظر در مورد گزارش مالي به منظور ارايه به مجمع عمومي.
 -5-31اقدام به دعوت و تشكيل مجامع عمومي در صورت لزوم ،با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.
 -1-31شركت در جلسات هيأت مديره (در صورت لزوم) بدون داشتن حق رأی.
تبصره  -1هيأت بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادی ساالنه ،گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن صنفي را
رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند.
تبصره  -2هيأت بازرسان ملزم هستند ،اقدامات خود را سالي يك بار در مجمع عمومي عادی ساالنه به طور كتبي و رسمي گزارش
نمايند.

فصل چهارم
ساير مقررات
ماده  -32نامزدهای عضويت در هيأت های مديره ،داوری و بازرسان ،عالوه بر شرايط مندرج در ماده  ،6بايد دارای شرايط زير باشند:
 -1-32التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
 -2-32عدم وابستگي به احزاب و گروه های سياسي غيرقانوني.
 -3-32نداشتن هر گونه سوءپيشينه كيفری.
 -3-32داشتن حسن شهرت.
 -6-32داوطلب عضويت در هيأت های مديره ،داوری و بازرسان ،بايستي مراتب تمايل خود را كتباٌ به دبيرخانه انجمن صنفي اعالم
دارد .اظهار كتبي داوطلبان در مورد شرايط مندرج در اين اساسنامه ،مورد پذيرش خواهد بود ،ليكن در صورت اثبات خالف آن،
اظهارنامه خالف واقع مذكور ،به منزله استعفاء از سمت در هيأت مديره ،هيأت داوری و هيأت بازرسان خواهد بـود (درصورت انتخاب
شدن).

ماده  -33كارگروه ها و مشاوران انجمن صنفي:
 -1-33هيأت مديره انجمن صنفي به منظور پيشبرد اهداف و ايفای وظايف خود ،مي تواند تعدادی كارگروه دايم و يا موقت از بين اعضاء
انجمن صنفي تشكيل دهد .روش انتخاب آنان و وظايف كارگروه ها براساس آيين نامه ای خواهد بود كه توسط هيأت مديره تهيه و
تصويب مي گردد .درصورت استعفاء و يا عزل اكثريت هيأت مديره ،كارگروه ها مي توانند تا انتخاب هيأت مديره جديد ،به كار خود ادامه
دهند.
 -2-33هم چنين هيأت مديره انجمن صنفي مي تواند از ميان اعضاء و يا خارج از انجمن ،مشاوراني برای بهبود و پيشبرد اهداف خود
انتخاب نمايد .وظايف و حدود اختيارات مشاوران انجمن صنفي ،براساس آيين نامه ای خواهد بود كه توسط هيأت مديره انجمن صنفي
تهيه و تصويب مي گردد.

تبصره -هيأت مديره يك نفر از اعضای خود يا از اعضای هيأت بازرسان را به عنوان نماينده هيأت مديره در كارگروه ها معرفي مي نمايد.
ماده  -33هزينه های نظارت بر انتخابات ،ثبت و آموزش انجمن های صنفي و كانون های مربوط توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي ،از محل همكاری های اعضاء و خودياری ايشان تأمين مي شود ،ميزان سهميه قابل پرداخت هر انجمن صنفي پس از تعيين
شورای عالي كار ،قابل وصول خواهد بود .چنان چه در زمان انحالل هر يك از انجمن های صنفي و كانون های مربوط ،فاقد دارايي باشند،
هزينه درج أگهي ،از محل حاصل از اجرای اين ماده پرداخت خواهد شد.
ماده  -36در صورت بروز اختالف بين اعضای هيأت مديره با يك ديگر يا هيأت مديره با هيأت بازرسان و يا اعضای انجمن صنفي با هر
يك از اعضای هيأت مديره يا هيأت بازرسان ،حل آن از طريق هيأت داوری صورت مي گيرد .به اين منظور در صورت درخواست هر يك
از طرفين اختالف ،مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط ،تشكيل و از بين خود  3يا  6نفررا به عنوان هيأت داوری برای حل
اختالف انتخاب مي نمايد .در صورت عدم پذيرش رأی هيأت داوری از سوی طرفين اختالف ،براساس مواد اين اساسنامه و مقررات
مربوط ،اقدام مي شود .هيأت داوری ،پس از صدور رأی خود ،منحل مي گردد.
ماده  -35مهر انجمن صنفي پس از تصويب هيأت مديره و تأييد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي قابل استفاده خواهد بود .هر گاه
مهر انجمن صنفي تعيير يابد ،بدون تأييد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،استفاده آن غيرقانوني و قابل پيگرد است.
ماده  -31مسؤوالن انجمن صنفي ،مكلف هستند هر نوع مدارك ،دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي را
برای بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن ،در اختيار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

ماده  -38حكميت:
 -1-38قبول حكميت و داوری از ناحيه هر مقام و هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به انجمن صنفي واگذار يا پيشنهاد گردد ،مشروط بر
آن كه درباره كارهای مربوط و حوزه فعاليت های انجمن صنفي باشد ،توسط انجمن صنفي بالمانع خواهد بود و هيأت مديره مي تواند در
اين موارد اقدام و از ميان اعضاء خود يا اشخاص آگاه ،يك يا چند نفر را مأمور رسيدگي كند .در هرحال اخذ تصميم نهايي در اين
خصوص ،با هيأت مديره انجمن صنفي است.
 -2-38قبول داوری به نام انجمن صنفي از طرف اعضاء بدون اجازه و تصويب هيأت مديره انجمن صنفي ،به منزله عدول از مقررات اين
اساسنامه تلقي شده و با عضو خاطي براساس مقررات مندرج در اين اساسنامه عمل خواهد شد.
 -3-38چنان چه عضو پس از قبول كتبي حكميت انجمن صنفي در اختالفي ،خواه با دولت يا سازمان های كشوری و يا خصوصي و يا با
ساير اعضای انجمن صنفي و يا افراد خارج از انجمن صنفي ،از انجام نظريه حكميت اعالم شده به وسيله اين انجمن صنفي خودداری
نمايد ،عضويت وی در انجمن صنفي تا رفع نهايي اختالف ،به حالت تعليق در مي آيد.
 -3-38هرگاه طرف ديگر موضوعي كه داوری آن به انجمن صنفي واگذار شده ،آن مقدار از نظرات داوری را كه مربوط به وی است را
قبول نكرد ،عضو انجمن صنفي نيز مختار است از قبول آن قسمت كه مربوط به وی مي شود ،امتناع ورزد و اين امتناع ،تخطي از نظريه
حكميت انجمن صنفي به شمار نمي رود.
 -6-38اعضای انجمن صنفي در قراردادهايي كه با سايرين منعقد مي كنند ،درصورت توافق طرف ديگر ،مي توانند با اطالع قبلي و
كسب موافقت هيأت مديره انجمن ،انجمن صنفي را حكم خود قرار دهند.
 -5-38انتخاب اعضای انجمن صنفي در هيأت های منصفه پيش بيني شده در قوانين ،بالمانع است ولي هرگاه موضوع رسيدگي در
هيأت منصفه مربوط به منافع اين انجمن صنفي باشد ،مطلع ساختن هيأت مديره انجمن صنفي ،ضروری است.
 -1-38چنان چه رسيدگي به اختالف ،ايجاب كند كه هيأت مديره انجمن صنفي نماينده ای را به محل اعزام دارد ،در اين صورت به
نماينده مذكور حق الزحمه كارشناسي تعلق خواهد گرفت كه ميزان آن و هم چنين اعتبار پرداخت آن براساس ضوابطي خواهد بود كه
به تصويب هيأت مديره انجمن صنفي رسيده باشد.

ماده  -39انحالل انجمن صنفي:
انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد:
 -1-39در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
 -2-39در صورت صدور رأی قطعي از طرف مراجع قضايي.
 -3-39گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم تجديد انتخابات آن براساس روش هايي كه در اين اساسنامه آمده
است.
تبصره  -1انحالل انجمن صنفي ،موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قراردادهای منعقده پيشين نخواهد بود.
تبصره  -2از تاريخ انحالل انجمن صنفي ،اختيارات مسؤوالن آن خاتمه يافته و تحت نام تشكل ياد شده ،حق ادامه فعاليت ندارند.
مراتب انحالل و تسويه ،بر اساس اساسنامه مربوط انجام و به هزينه انجمن صنفي منحل شده ،در يكي از روزنامه های سراسری يا
روزنامه محلي مربوط به حوزه فعاليت انجمن صنفي برای اطالع همگان ،درج خواهد شد.
تبصره  -3چنان چه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد ،مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين
اعضای باسابقه و مطلع حاضر در جلسه ،نسبت به انتخاب  3يا  6نفر به عنوان اعضای هيأت تسويه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و
امضای صورت جلسه ،به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايد.
تبصره  -3چنان چه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيأت مديره در مهلت مقرر قانوني شش ماهه يا براساس رأی مراجع
قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ديگر امكان پذير نباشد ،حداكثر ظرف دو هفته ،هيأت بازرسان و رييس هيأت
مديره با نظارت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهند داشت كه در صورت عدم وجود اعضای هيأت يازرسان
و رييس هيأت مديره ،حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تسويه ای مركب از  3يا  6نفر از اعضای باسابقه و مطلع انجمن صنفي با نظارت
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد.
تبصره  -6چنان چه حداكثر دو ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره ،نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت
مديره اقدام نشده باشد ،بازرس يا هيأت بازرسان بايد نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات اعضای هيأت مديره ،به اعضای
انجمن صنفي اخطار دهند ،پس از اخطار بازرس يا هيأت بازرسان ،يك سوم اعضای انجمن صنفي ،حداكثر تا چهار ماه فرصت دارند
نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره اقدام نمايند و چنان چه ظرف حداكثر شش ماه پس از پايان دوره اعتبار
هيأت مديره ،تجديد انتخابات اعضای هيأت مديره صورت نگرفته باشد ،بازرس يا هيأت بازرسان مكلف هستند انحالل انجمن صنفي را
به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايند .درصورت عدم اقدام وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،به هزينه انجمن صنفي ،از
طريق درج آگهي در يكي از روزنامه های كثيراالنتشار يا روزنامه محلي مربوط به حوزه فعاليت انجمن صنفي ،انحالل انجمن صنفي را
اعالم مي نمايد.
تبصره  -5هيأت تسويه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي ،راهنمايي و نظارت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،به كليه
حساب های انجمن صنفي رسيدگي نمـوده ،فهرست كاملي از كليـه دارايي های انجمن صنفي اعـم از اموال منقول ،غيرمنقول و وجـوه
نقدی و هم چنين فهرستي از بدهي های انجمن صنفي را تهيه نموده ،دارايي انجمن صنفي را پس از تسويه كليه حساب های بدهكاران
و بستانكاران و تأديه بدهي ها ،ضمن تنظيم و امضای صورت جلسه ای ،مابقي را در صورت مازاد ،با نظارت وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي در اختيار يكي از انجمن های صنفي مشابه و يا مؤسسه خيريه و عام المنفعه هديه دهند.
ماده  -38اين انجمن به هيچ يك از احزاب و دسته های سياسي وابستگي نداشته و نخواهد داشت.
ماده  -31در صورتي كه هر گونه ابهامي در اجرای مقررات اين اساسنامه وجود داشته باشد ،نظر وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي الزم
الرعايه است.

ماده  -32هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه ،پس از موافقت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و تصويب مجمع عمومي فوق العاده ،قابل
اجرا خواهد بود.
ماده  -33كليه مهلت های مندرج در اين اساسنامه ،بدون احتساب روزهای تعطيل خواهد بود.
ماده  -33اين اساسنامه در چهار فصل و چهل و چهار ماده و شصت و يك تبصره در تاريخ  1393/86/21با اكثريت آراء به تصويب

مجمع عمومي فوق العاده انجمن صنفي مديران فني و اجرايي رسيد.

هيأت رييسه مجمع عمومي فوق العاده:
 -آقای مهندس مصطفي اميری فر

رييس مجمع

 -خانم مهندس محبوبه شركاء

نايب رييس مجمع

 -آقای مهندس افشين احمديان

منشي مجمع

