
 پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم 

  15 از 1 صفحهاساسنامه انجمن 

 اساسنامه
 ".............انجمن  "

 کلیات –فصل اول 

 موضوع فعالیت:اهداف و   -1ماده 

برداری بیشتر از  و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره مرتبط با صنعت سنگ ایرانبه منظور ساماندهی امور 

ن برای نیل به اهداف تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آسرمایه گذاری و 

ی ها در چهارچوب قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکالت و نارسای

مطابق با  رانسنگ ایو قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن  مشروع منافع و حقوق از قوانین موضوعه کشور و دفاع

 مفاد زیر تشکیل می گردد. 

  نام: -2ماده 
  " انجمن سنگ ایران "

 هویت: -3ماده 
 لی( قانون تشک5بند )ک( ماده ) یشود در اجرا یم دهیاساسنامه اختصاراَ انجمن نام نیکه در ا رانیانجمن سنگ ا

اساسنامه  نی( که در ا15/07/1373 هیو اصالح 15/12/1369)مصوب  رانیا یمعادن و کشاورز ع،ی، صنا یاتاق بازرگان

 رانیکسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ا طی( قانون بهبود مستمر مح5و ماده ) ودش یم دهینام رانیاختصاراَ انجمن ا

 نیو تجارت ب ی، توسعه معدن، فراور ینیتزئ یانواع سنگ ها یو تخصص یدر امور حرفه ا یو هماهنگ یبمنظور سامانده

  است. دهیگرد سیکشور تأس ینیتزئ یسنگ ها یالملل

 تابعیت:  -4ماده 

 ایرانی است. ”نجمنا “تابعیت 

 اقامتگاه:  -5ماده 
 تهران می باشد. در " انجمن "اقامتگاه قانونی

 می باشد.ت مدیره أاختیارات هی از " انجمن "تعیین محل دفتر مرکزی تبصره: 

به اطالع اتاق  کتباً نیز شود و آگهی میمراتب در روزنامه کثیراالنتشار منتخب  ”نجمنا “در صورت تغییر اقامتگاه قانونی 

 .، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسیدبازرگانی
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 حوزه فعالیت:  -6ماده 
ید اتاق یأو تمجمع عمومی عادی  از تصویب می تواند پس "انجمن "سراسر ایران است.  "انجمن "حوزه فعالیت 

 .کندنمایندگی دایر  و خارج از کشور در شهرستانهاو کشاورزی ایران  معادن ،صنایع، بازرگانی

 و کشاورزی معادن ،عصنای ،تبصره : شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی

 ایران باشد. 

 : فعالیت  تمد -7ماده 
 است.  نامحدوداز تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران  "انجمن "مدت فعالیت 

 

 وظائف و اختیارات – فصل دوم

 عبارتند از:  "انجمن  "وظایف و اختیارات  -8ماده 
الن در این صنعت، ارائه ارتباط مستمر با سازمانها و دوایر دولتی مرتبط درخصوص اتخاذ سیاست گذاری های ک -1-8

ی به مسئولین دولتی در اتخاذ تصمیمات مرتبط، ارائه مشورتهای الزم به کمیسیون هاو کارشناسی  تخصصیمشورتهای الزم 

مجلس شورای اسالمی و دولت و بطور کلی مشارکت و تاثیرگذاری در اتخاذ هرگونه سیاست، قانون، مصوبه و تخصصی 

 ؛این صنعت تاثیرگذار می باشد تصمیم گیری های مسئولین دولتی که در
 موضوع فعالیت انجمن؛مرتبط با  نهادهایتصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیش ی درمشارکت گروه -8-2

انین ط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوایجاد ارتبا -8-3

 اعضا؛ بهی تسهیالت مال تسهیل و گسترش خدمات و با هدف ایران جمهوری اسالمی

و اطالع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطالع  ”انجمن “ظایف وایجاد بانک اطالعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و  -8-4

 ؛هرسانی و نشر کتب، مجالت و بروشورهای تخصصی وتبادل اطالعات مربوط

 خارج کشور؛و  در داخل " انجمن "با مأموریت  مرتبط تحقیقاتی و نجام فعالیت های علمیا -8-5

 ؛مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان مشروع و قانونی حمایت از منافع -8-6

 ؛ صنعت  تولید و صادرات موضوع فعالیتیت از سرمایه گذاری مشترک در تشویق و حما -8-7

 ؛ برای اعضاء همکاری و توسعه فعالیتای هایجاد فرصت  -8-8

 ؛جمنورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز اناجرای استانداردهای م رکت در تدوین ومشا -8-9

 ؛ اده از خدمات و تسهیالت قابل ارائهعرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفم -8-10
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و میزگردها و همچنین حضور در مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی  های آموزشی برگزاری دوره  -8-11

 ؛ حرفه ایهمایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقاالت 

 ؛ ”انجمن “ مأموریترگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با ب -8-12

بازاریابی ازکشورهای عزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های تجاری وا-8-13

 خارجی؛

اعمال  گی های درون تشکلی و پس از آن هماهن از طریقبا یکدیگر جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا  -8-14

 ؛ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران 

 ؛ صفعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصو رفع اختالفات فی مابین برایکوشش  -8-15

ساله توسعه اقتصادی، قانون  5وانین رای قبستر و سازوکار الزم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجایجاد  -8-16

ویض شده و و اجرای صحیح وظایف تف تفویض  می شود ”انجمن “به   و دیگر قوانین مربوطه 44اجرای سیاستهای اصل 

 ؛ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه

 ؛اری کشور و رعایت شئون تجبه اجرای صحیح  و ملزم نمودن اعضاکوشش برای مقید  -8-17

و تقلبی و قاچاق با همکاری و  اطالع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصوالت غیر استاندارد -8-18

 ؛معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول 

المللی در ارتباط با  ای تخصصی ، منطقه ای و بینهماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانه -19 –8

 ؛فعالیتهای انجمن 

 ؛صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط  -8-20

با  "انجمن  "ای فنی بین اعضاء ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل ه -8-21

 ؛نهادهای داخلی و خارجی 

ئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت ش -8-22

 ق گروه داوری.عنداللزوم از طری " انجمن "ضوابط 

 

 فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

 عضویت و شرایط آن : ـ 9ماده 

 باشد  یسه نوع عضو م یآن : انجمن دارا طیو شرا تیعضو
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  یاصل یاعضا -1-9

 : ندیانجمن درآ تیبه عضو ریز طیتوانند با داشتن شرا یانجمن م تیدر عرصه موضوع فعال نیفعال هیکل

 یرانیا تیداشتن تابع -الف

  یشاورزمعادن و ک ع،یصنا ،یمعتبر در اتاق بازرگان  تیکارت عضو ای یدارا بودن کارت بازرگان -ب

 :  لیبه شرح ذ  یقانون صالحیالزم از مراجع ذ های مجوز بودن دارا – ج

 کارانمانیپ و ینیتزئ یها سنگ معادن از استخراج یبرا صالحیذ مراجع از معتبر یبردار بهره و اکتشاف پروانه دارندگان-

 ؛  یمعدن

 ؛  یدارندگان قرارداد اجاره ا و ینیتزئ یسنگ ها یفراور یبرا صالحیمعتبر از مراجع ذ یدارندگان پروانه بهره بردار-

 ؛  صالحیجواز کسب معتبر از مراجع ذ ای یپروانه بهره بردار یدارا یمصنوعات سنگ دکنندگانیتول-

 سنگ؛ یمعادن و کارخانجات فراور یو لوازم مصرف زاتیاالت ، تجه نیو واردکنندگان ماش دکنندگانیتول-

 صنعت سنگ کشور ؛  زاتیلوازم و تجه وو مواد  ینیتزئ یبازرگانان فعال در امر صادرات و واردات سنگ ها-

 موضوع بند ج. یحقوق یشرکت ها رهیمد ئتیه یسهامداران و اعضا-

 یباشند ول یکه با صنعت سنگ مرتبط م یمشاغل نیو همچن ینیمرتبط با سنگ تزئ یو تخصص یصنعت یتشکل ها هیکل  -

را  تیو نحوه عضو طیشرا رهیمد ئتیشوند.)ه رفتهیانجمن را ندارند بعنوان عضو وابسته انجمن پذ یعضو اصل طیشرا

 مشخص و اعالم خواهد نمود.(

ژوهش، تبلیغات و بازاریابی فعالیت موثر صنعت سنگ در زمینه های آموزش،پاشخاص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با  -

 دارند با تایید هیئت مدیره.

 مفاد اساسنامه تیو رعا رشپذی  – د

 انهیسال تیو حق عضو هیـ پرداخت ورود ه

ینی که فاقد مجوزهای الزم مندرج : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت سنگ های تزئوابسته  یاعضا -2-9

بسته انجمن پذیرفته کتبی و تصویب هئیت مدیره بعنوان عضو وا در شرایط اعضای اصلی هستند می توانند با درخواست

 شوند. 

ده اعم از عادی و فوق العااعضای وابسته از کلیه حقوق اعضای اصلی به استثناء داشتن حق رای در مجامع انجمن  تبصره:

 برخوردار می باشند. 

 :  یافتخار یاعضا -3-9

 یافتخار تیتوانند به عضو یند مآنان در جهت تحقق اهداف انجمن باش یها تیکه فعال یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل

 . ندیانجمن درآ

 انجمن است.  رهیمد ئتیه دییمنوط به تا یافتخار یاعضا رشیپذ -الف

ه را از دست بدهد ، ادام تیعضو طیشود شرا یاحصاء م الَیکه ذ یلیاز اعضاء بنا به دال کیکه هر  ی: در صورت1 تبصره

 گردد.  یم یتلق کنیکان لم  شانیا تیعضو



 پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم 

  15 از 5 صفحهاساسنامه انجمن 

 اساسنامه . نی( ا 9مندرج در ماده )  تیعضو طشرای دادن دست از – 1 بند

 مرتبط با موضوع انجمن . تیعدم فعال ای و انحالل – 2 بند

 . رانیا یاسالم یجمهور ییبر مبناء احکام مراجع قضا یاقتصاد ایو  یاجتماع تمحرومی – 3 بند

خواهد  دیورود اعضاء جد طی، مشمول شرااست دهیگرد لغو آنها تیعضو نحو هر به که ییاعضا مجدد رشپذی – 2 تبصره

 .بود

 ـ حقوق و وظایف اعضاء :  10ماده 

ـ مصـوب ه  ینامـه هـا   نیـی مفـاد اساسـنامه و مقـررات و آ    تیانجمن موظف به رعا یاعضا هیکل ـ و مق رهیمـد  أتی بـه   دی

 .باشند یم "انجمن  "به اهداف   یابیجهت دست یهمکار

ـ شدن هر لیزا -1 تبصره ـ هر یبـرا  تیعضـو  رشیاز شـروط پـذ   کی موجـب   تیاز اعضـا در وـول مـدت عضـو     کی

 .آن عضو خواهد شد قیتعل

ـ اسـت کـه بـا زا    تیتوقف عضـو  ینوع قیتعل -2تبصره ـ گرد لی ـ هـر   دنی ـ   تیاز شـرائط عضـو   کی ـ آ یبوجـود م . دی

واجـد اعتبـار خواهـد شـد و عضـو محـق بـه اسـتفاده از حقـوق           تیشـده، مجـدداع عضـو    لیدر صورت اعاده شرط زا

ـ     یتعهـدات مـال   گـر یو د تیحـق عضـو   نکـه یشود، منوط به ا یم شیخو یقانون کـل   یرا بـرا  نخـود نسـبت بـه انجم

 .دیپرداخت نما قیدوره تعل

ـ آن دسـته از اعضـاء کـه بـه هردل     -3 تبصره خـود را از دسـت بدهنـد حـق شـرکت در مجـامع        تیشـرائط عضـو   لی

 را نخواهند داشت.” انجمن“ ارکان و استفاده از خدمات  یدادن و نامزد شدن برا یرأ ،یعموم

 ارکان  –فصل چهارم 

 عبارتند از:  ”انجمن “ارکان  -11ماده 

 ؛مجمع عمومی -

 ؛هیات مدیره -

 .بازرس -

 مجمع عمومی:  -12ماده 
 میباشد. ”نانجم “ حقوقی یا نمایندگان رسمی اعضایحقیقی مجمع عمومی باالترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء 

و  ده روزو حداقل  انجمنعمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیراالنتشار منتخب  دعوت هر نوبت از مجامع -12-1

مجمع  و مقام دعوت کننده ساعت و محل برگزاری روز، و با اعالم دستور جلسه، تاریخ جلسهروز قبل از  حداکثر چهل

ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی  صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه
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معاونت تشکل های اتاق ایران به  از طریق اطالع رسانی بایددعوت در جراید کثیر االنتشار منتخب، مقام دعوت کننده 

 هماهنگی نماید.

باید عضو هیات ، کاندید شدن ،انشاء رأیو  یجهت شرکت در مجامع عموم ”انجمن “هر عضو حقوقی در  هنمایند -12-2

ف است شخصاً مکل مزبوردارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده  و مربوطه شرکتمدیره یا مدیرعامل 

بایست اصالتاٌ در جلسه  اً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناٌ اعضای حقیقی نیز میو اصالت

 حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

اعضای  انتخاب یا عزل رأی گیری برای بصورت علنی می باشد مگر زمانی که ”انجمن “ر مجامع عمومی داخذ رای  -12-3

 اید.و یا به صالحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نم باشدهیأت مدیره و بازرسان 

ماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعالم و بالفاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع مرکب ن -12-4

ره جلسه را به یسه منتخب ادائلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت راز یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره ج

 عهده می گیرد.

 د.برای کلیه اعضاء الزم االتباع می باش با تایید اتاق ایران ”انجمن “صوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه م -12-5

منضم به فهرست اعضای حاضر وظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منشی جلسه م -12-6

 به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

( ، موسسین، فوق العادهالعاده فوق در کلیه جلسات مجمع عمومی)عادی، عادی به طور ینده اتاق ایرانحضور نما -12-7

 بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

، عادی به طور فوق العاده،موسسین، فوق العاده( منضم به صورتجلسات مجامع عمومی)عادی باید ”انجمن “ دبیرخانه -12-8

 فهرست حاضرین در جسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ایی که متضمن موارد نقض این هاتاق ایران می تواند از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیئت مدیره تشکل  -12-9

  نامه یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.آیین 

 مجامع عمومی بر دو نوعند:  -13ماده 
 مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده، -

 مجمع عمومی فوق العاده. -
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گردد.  تشکیل  می 12وفق ماده  مالیماهه اول سال ترجیحاَ ظرف چهار  مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و -14ماده 

 تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که الزم باشد بالمانع است. 

 وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده: -15ماده 
 ش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛استماع گزار -15-1

 استماع گزارش بازرس؛ -15-2

 ؛”انجمن “تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه بررسی و  -15-3

 ش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛استماع گزار -15-4

 ؛بودجه و دستورالعمل ها و آیین نامه های پیشنهادیرودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و وتصویب مبلغ  -15-5

 ی اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛فردی یا جمعی اعضاانتخاب یا عزل  -15-6

 نتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛ا -15-7

 نتخاب روزنامه کثیراالنتشار.ا -15-8

 ی باشد.سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده نم -15-9

ی به بازرس خود را آماده و جهت بررس هایروز پیش از تاریخ مجمع گزارش 20هیأت مدیره می بایست حداقل  :1تبصره

ه نسبت به بررسی بازرس می تواند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاَ با حضور در محل دبیرخانارائه نماید. 

 اقدام نماید.

 عتبر نخواهد بود. صمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مبدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ ت : 2تبصره 

یره یا صورت در صورتیکه در مجمع عمومی سالیانه یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده عملکرد هیئت مد -16ماده

دام و به رادات اقبه تصویب مجمع نرسد هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایهای مالی 

عمومی می  مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی و عملکرد هیئت مدیره از سوی مجمع ، مجمع

 تواند به طور فوق العاده با دستور انتخاب هیئت مدیره برگزار می شود. 

یره اقدام به برگزاری مجمع هیئت مدروز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای  20هیئت مدیره بایستی حداقل  -17ماده 

رای مسئولیت خواهد هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دا انتخاببنماید. در هر صورت تا زمان 12عمومی عادی وفق ماده 

  .بود
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اساسنامه  12مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده  -18ماده 

 تشکیل می گردد.

می کند و  مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت پیدا -19ماده 

ه حد نصاب، بمصوبات آن با آراء مثبت نصف بعالوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه 

د. جلسه نوبت اساسنامه برگزار خواهد ش 12با رعایت ماده  پس از نوبت اول روز 20دت نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف م

صویب تدوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به عالوه یک اعضای حاضر به 

 رسد.  می

   آراء ماخوذه می باشد.در زمان انتخابات هیئت مدیره و بازرس، انتخاب افراد براساس بیشترین تبصره: 

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:  -20ماده  
 ؛”انجمن “تغییر و اصالح اساسنامه  -الف

 ؛و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه ”انجمن“انحالل  -ب

  هرگونه تغییر و اصالح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران برسد.تبصره: 

صمیمات ترسمیت پیدا می کند و  ”انجمن “حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی  مجمع عمومی فوق العاده با -21ماده 

 مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 

پس از  وزر 20نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف  درصورت به حد -22ماده 

و در غیر   عضانصف به عالوه یک اوم مجمع با حضور  داساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت 12با رعایت ماده  بت اولنو

ای حاضر معتبر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضاینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء 

 خواهد بود.

 ،بازرس فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط طوربا تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی ب -23ماده

رس، وفق روز از تاریخ وصول درخواست باز 15مدیره اعالم و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف  هیأتمراتب به 

واند رأساً با ت ، بازرس میهیأت مدیره تنکافدر صورت اس .اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد 12ماده

 نماید.  به برگزاری مجمع اساسنامه اقدام 12رعایت ماده 

مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع اعضا  یک سومبا درخواست کتبی حداقل  ـ24ماده 

یخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل روز از تار 20عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 
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دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی 12مجمع طبق ماده 

روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی ، اعضا را جهت تشکیل  15را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 

 می توانند دعوت مجمع عمومی را ازدرخواست کنندگان  چنانچه بازرس نیز امتناع کند دعوت نماید و 12 مجمع طبق ماده

باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست  بخواهند و اتاق ایران اتاق ایران

 ت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید. نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعای اعضاء

س از سه مرتبه اخطار چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پ -25ماده 

  مکتوب به فاصله یک ماه ، راساَ نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید. 

دارای سمتی  ”نجمنا “ از عضویت، اخراج و یا انحالل عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان ءصورت استعفادر  -26ماده 

 است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

گردد،  ود خارجبوع خپس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت مت ”انجمن “چنانچه نماینده عضو حقوقی  -27ماده  

  ”انجمن ”دارد معزول و هیچگونه سمتی در ”انجمن “به خودی خود از سمتی که در پس از اعالم کتبی شخص حقوقی، 

 ل خواهد آمد.نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعم

 هیأت مدیره:  -28ماده 
صل  7از ) بیانجمن ترک رهیمد ئتیه ضو ا ضو عل 2و ) ی( نفر ع س  ی( نفر ع  یعاد ایو  یعاد یمجمع عموم لهیالبدل که بو

 شوند. یسه سال انتخاب م یحاضر در مجمع برا یاعضا ندگانینما نیبطور فوق العاده از ب

ــاده ــد از      -92م ــه بع ــک هفت ــرف ی ــداکثر ظ ــه ح ــه ای ک ــین جلس ــدیره در اول ــأت م ــکیل   هی ــا تش ــاب آنه  انتخ

ــود از   ــی ش ــیس و   م ــوان رئ ــر را بعن ــود یکنف ــین خ ــک ب ــوان   ی ــر را بعن ــنا نف ــوان   ب رئیسئ ــه عن ــر ب ــک نف ،ی

  انتخاب خواهد نمود.خزانه دار 
 هیئت مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیئت مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.  تبصره:

 اشند. بتوسط هیئت مدیره ، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می  هر یک از سمت های هیئت مدیره -30ماده 

ــاده  ــزل    -31م ــا ع ــتعفا و ی ــورت اس ــردر ص ــک  ه ــی     از ی ــای عل ــدواَ اعض ــدیره، ب ــت م ــلی هیئ ــای اص اعض

نصـــاب مقـــرر در اساســـنامه را از دســـت بدهنـــد، بـــرای  حـــد البـــدل جـــایگزین و  نانچـــه هیئـــت مـــدیره

ــدیره، مج   ــت م ــای هئی ــابقی اعض ــت        م ــات هیئ ــتور انتخاب ــا دس ــاده ب ــوق الع ــور ف ــه و ــادی ب ــومی ع ــع عم م

  مدیره برگزار خواهد شد.
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از اعضای  هریک و یا ب رییسئهیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نا -32ماده 

یا در محل دیگری که در دعوتنامه  ”انجمن “تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی هیئت مدیره 

 تشکیل خواهد شد.است معین شده 

ت رأی بیشتری درصورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابا -33ماده

 داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. 

دا رساامیت پیاا  هیااات ماادیره  اعضااای اصاالی  ازنفــر   4حــداقلدیره بااا حضااور  ماا جلسااات هیااأت  -34مــاده 

 می کند. 

 .  ب رئیس استئاداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نا -35ماده 

ــاده ــداقلتصااامیمات هیاااأت مااادیره باااا رای    - 36 مـ ــر 4حـ  در از اعضاااای اصااالی هیاااات مااادیره حاضااار   نفـ

 جلسه معتبر خواهد بود. 

ظیم و از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تن -37ماده 

 المجلس به امضای حاضرین می رسد.  فی

  وظایف و اختیارات هیأت مدیره: -38ماده 
ردار است.  اهم وظایف برخو ”انجمن ”است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور ”انجمن “هیأت مدیره نماینده قانونی 

 ت مدیره به شرح زیر می باشد: أو اختیارات هی

و پرداخت هزینه ها از  ”انجمن “ی مجاز و واریز کلیه وجوهات در بانکها ”انجمن “افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام  -38-1

 ؛این حساب ها

 ؛و اوراق عادی و مکاتبات اداری سناد و مدارک مالی و تعهد آورتعیین صاحبان امضاهای مجاز ا -38-2

زارش ساالنه عملیات و گاداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه -38-3

  ؛اقدامات مالی خود به مجمع عمومی

 ؛”انجمن“ل بنام و حساب عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقو -38-4

یشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع پ -38-5

 عمومی عادی جهت تصویب.

  دستمزد و سایر پرداختها؛وتعیین حقوق و  ”انجمن “عزل ونصب دبیر  استخدام و -38-6 
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ه محاکم و پرداختن به امر دادرسی باقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه  -38-7

وق وتکالیف مربوط تفاده از حقاز حق تجدید نظر در دادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، اس

 ؛به داوری

اف آن ضرورت داشته و در اساسنامه و پیشرفت مقاصد و اهد ”انجمن “انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره  -38-8

 ؛منع نشده باشد

 ارجی؛خداخلی و تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ،کمیته ها، هیات ها و مراجع  -38-9

 درچارچوب اساسنامه؛”منانج ”دبیرخانه و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور تدوین -38-10

 ؛مومیعه به مجمع جهت ارائ ”انجمن“ و آیین نامه ها و دستورالعمل ها تدوین برنامه و بودجه-38-11

 ارائه به مجمع عمومی؛ ل گذشته جهتوحساب عملکردهای سا، تنظیم ترازنامه ”انجمن “تهیه صورت دارائی و دیون -38-12

 به اتاق ایران؛ ”انجمن“ارسال گزارشهای ساالنه از عملکرد -38-13

 ؛یشنهاد دبیربراساس پ و پرسنل تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان-38-14

 ؛ه به مجمع عمومیئجهت ارا ”انجمن “تدوین سیاستها و خط مشی های کالن  -38-15

 ؛”نجمنا “تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های -38-16

وازی کاری و پیشبرد اهداف مجلوگیری از  تصادی به منظور ایجاد هم افزایی،و تشکل های اق رانیاتاق اهمکاری با  -38-17

 قانونی.

  تشکیل دبیرخانه: -39اده م

 می گردد.  یسسأمدیره ت تأدبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هی ”انجمن “انجام امور اداری و اجرایی  برای

 وظایف خرانه دار: -40 ماده
  خانه انجام می گردد؛بررسی و تایید کلیه عملیات مالی انجمن که توسط دبیر- 1-40

  ؛نظارت بر روند صحیح ثبت امور مالی انجمن -2-40

 ؛با مهر انجمن امضاء اسناد مالی تعهدآور به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره- 3-40

کـــی دیگـــر از اعضـــای هیئـــت مـــدیره توســـط ز اعـــم از خزانـــه دار و یدارنـــدگان امضـــاهای مجـــا تبصـــره:

 اکثریت اعضای هئیت مدیره تعیین و تصویب می گردد.

ــای    -4-40 ــی و تصــویب و تاییــد گــزارش ه ــاالنه جهــت ارائــه بــه       بررس  مــالی انجمــن اعــم از دوره ای و س

 .هیئت مدیره 
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 دبیرمی نماید. اختیارات هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را به صورت تمام وقت به عنوان دبیر استخدام  -41ماده 

  د:ن. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشرا هیئت مدیره تعیین می نماید
ت مدیره جهت بررسی و أآن به هی و ارائه ”انجمن “تهیه و تدوین برنامه های )کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت( -41-1

  ؛تصویب

  ؛تصویب جهت بررسی و و ارائه آن به هیات مدیره ”انجمن ”تهیه و تدوین پیش نویس بودجه-2-41

مدیره جهت بررسی  ارائه آن به هیات و ”انجمن “سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی  تهیه ساختار-41-3

 و تصویب؛

نترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، کرا  ”انجمن “های مالی، وصولی ها وپرداختهای دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت-41-4

، در محل دبیرخانه ”ننجما “رخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با د

 ور را در اختیار بازرس قرار دهد.اسناد مذک

ه هئیت مدیره جهت بررسی و و ارائه ب ”نجمنا “تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی  -41-5

 ؛تصویب

یأت مدیره جهت بررسی و هبه انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد -41-6

 تصویب؛
 ؛هیئت مدیره جهت بررسی و تصویببه  ”انجمن “ارائه گزارش عملکرد  -7-41

 .جهت ورح در مجامع عمومیزرس رسیده است ه که به تأیید باساالنه عملکرد و مالی هیأت مدیر هایارائه گزارش -8-41

  :بازرس -42ماده 
مجمع عمومی عادی برای مدت  توسط ءیکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضا -42-1

  ”انجمن “ازرس پست بافرادی که نامزد و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بالمانع است.  می شود یکسال انتخاب

 د.نداشته باش را آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس باید تجربه و می شوند

 جام خواهد داد. البدل ان درصورت فوت، استعفاء بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی -42-2

 وظایف بازرس: -43ماده 

مفاد اساسنامه، مصوبات تطبیق آن با  ونظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه  -43-1

خلف از طریق قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده ت ضوابط اتاق ایران و مجامع عمومی و

 .دبیرخانه مراتب را به  هیأت مدیره اطالع و رفع آنرا درخواست می نماید
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مومی ساالنه و همچنین در صورت عسلیم به مجمع ت مدیره برای تأتهیه شده توسط هی هایبازرس ترازنامه و گزارش -43-2

مکتوب در اختیار  و موظف است نظر خود را بصورت می دهدرا مورد بررسی قرار  ”انجمن “لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی 

  .مجمع عمومی بگذارد

دبیر   اعضاء تهیه و بهود را جهت اطالع بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خ -43-3

  .خانه ارائه خواهد نمود

 

 

 منابع مالی –فصل پنجم 
 منابع مالی انجمن عبارتند از :  -44ماده 

 ،ورودیه  -1-44 

 حق عضویت ساالنه ؛ -44-2
ا، سازمانها و هوقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه هدایا، عطایا،  -3-44

 ؛و خصوصی مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی
 ؛و غیر اعضاء در  هار وب اساسنامهوجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا  -4-44

یشگاه ها و سمینارهای شخصی ، تشکیل کارگاههای آموزشی،انتشار کتب و نشریات و نظایر آن ، اعزام برگزاری نما -5-44

 یابی. ری و بازارهیئت های تجاو پذیریش 

یز و قبض رسید آن وار ”انجمن “هرعضو عالوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب  -45 ماده

 را نیز تحویل دبیرخانه نماید. 

خواهد شد. در  وسط مجمع عمومی عادی تعیینمبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیأت مدیره و ت -46 ماده

 ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت ساالنه به هیأت مدیره تفویض کند. 

بانک ها و  انجمن  نانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از -47ماده 

  موسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.
 کمیته های تخصصی انجمن  -ششمفصل 

 تخصصی یا کمیتهکارگروه بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز  ”انجمن “- 48ماده 

 تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر)اعم از اصلی،وابسته و افتخاری( ”انجمن“دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء 

و  کمیسیون، تعداد اعضاء آن و ورز انتخاب آنان،  گونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحالل آن براساس آیین نامه ها

 هیه و تصویب خواهد شد.ت مدیره تأمقرراتی خواهد بود که توسط  هی
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مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت ، خارج از اعضای می تواند به تعداد مورد نیاز از  ”نجمنا “ -49ماده 

 جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید. "انجمن"

 حکمیت :  -50ماده 

می تواند مدیره  اید ، در این صورت هیأتداوری ( نم حوزه تخصصی خود اقدام به امر حکمیت )می تواند در ”انجمن “

 خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران استفاده کند. از

نظر اتاق در این  رد وایران صورت  می پذیدر صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق  -51ماده 

 خصوص قطعی و الزم االتباع خواهد بود. 

ن انجمن الزم رعایت کلیه مصوبات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکا –52ماده 

 االجرا می باشد.

شد. همچنین درخصوص مسائل کلی و کالن بخش انجمن تابع تشکل باالدستی به تشخیص اتاق می با -53ماده 

 ی باشد.چگونگی ارتباط عملکردی انجمن با تشکل باالدستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل باالدستی م

 " سسینؤمجمع عمومی م ه تصویبب              تبصره در تاریخ ( 11)ماده و (  61( فصل و)  7 )این اساسنامه در  -54ماده 

 رسیده است. " ...انجمن 

 انحالل و تصفیه –هفتمفصل 
 بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.  ”انجمن “ -55ماده 

ا متشکل از سه از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای ر ”انجمن “چنانچه انحالل  -56ماده 

ء هیأت تصفیه بالمانع در مقام اعضا ،قبل از انحالل ”انجمن“مدیره  انتخاب اعضاء هیأت. کندنفر از نمایندگان انتخاب می 

 است. 

می اوراق، اسناد، مکلفند تما ”انجمن “و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق  ”انجمن “پس ازاعالم انحالل  -57ماده 

 نمایند. هیأت تصفیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل ”انجمن“دفاتر، اموال و اثاثیه 

ز تسویه، کلیه او پس  می کند ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشنتصفیه با نظارت نماینده اتاق  هیأت -58ماده 

 اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

و بطور کلی امر  ”انجمن “موجود، مطالبات و دیون وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال  -59ماده 

  .و مفاد اساسنامه خواهد بود 24/12/1347تصفیه طبق مقررات الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 
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