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 مقدمه:

 16680/12/1شوااره  نامهدر اجرای تصووی  قانون مدیریت خدمات کشوری و 115به استناد ماده 

هوای تصصصوا ناموه اجرایوا نهووه تسسویج ان انآیین و شوورای اوا ا اداری 12/10/77مورخ 

 و 9/4/78موورخ  1547/2015/17092های صنعت، معدن و ت ارت بوه شوااره صنایع هاگن و خانه

ریزی و حو  گیری و برناموهدر امور تصوای  و معوادن نظور مشارکت مردما صاحبان صنایعبه م

بورداری مشکالت اجرایا و ای واد و حظوه هاواهنگا بوین ااصوای صونایع و معوادن هاگون و ب ره

های موجود صنعتا و معدنا نیوروی انسوانا و ارتبوان من بوا بوا شایسته و ب ینه از کلیه ظرفیت

انجمه  خصصصه   موسسهه ها و مؤسسوات،و ت ارت و سوایر وزارتصانوهوزارت صنعت، معدن 

غیور ت واری ، شوود و تشوکلا ................................... که از این پج ان ان نامیوده ماصنایع همگ  

شوود کوه قبوو موواد ایون اساسونامه در  وار و  تشوکی  ما، باشد غیرسیاسا و غیرانتظااا ما

 کار ناوده و اداره خواهد شد.مبررات حاک  شروع به

 فصل اول: کلیات

 نام، نوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلا و موضوع و هدف ان ان

ان اوون تصصصووا صوونایع هاگوون ............................................... اسووتان  :موسسووه  نووام :1مهها   

شوود و نووع اساسنامه ان ان نامیوده ما باشد که از این پج در این................................... ما

 غیرانتظااا و غیرسیاسا است.غیر ت اری، آن ان ان تصصصا، فنا، 

 مدت فعا یت ان ان نامهدود است. :2ما   

 تابعیت ان ان ایرانا است.: 3ما   

یت آن در س ح اسوتان ............................................... و حوزه فعا ... مرکز اصلا ان ان ش ر: 4ما   

 ..................................................... است.

 

 «اساسنامـه انجمـن تخصصـی صنایـع همگـن»
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در ایون صوورت  و توانود مرکوز ان اون را ترییور دادهدر صورت نیاز هیوست مودیره ما :1خبصر  

سازمان صنعت، معدن و ت ارت استان رسیده و در روزنامه  و تسیید به اقالع بایستا مرات 

 گردد.و منتشر درج  16 ماده 4بند  موضوع

توان دفاتری را با تصوی  هیست مدیره در هر ش رستان داخ  استان مربوون ان ان ما :2خبصر  

نهووه  .تسسیج نااید و مرات  را به اقالع سازمان صنعت، معودن و ت وارت اسوتان برسواند

 کند.فعا یت دفتر را هیست مدیره تعیین ما

 موضوع و هدف انجم : 5ما   

وضوعیت و جایگواه  ،شناسایا بازارهای مصرف تو یدات ااصوای ،های اقالااتاانکای اد ب -1

 .فروشندگان مواد او یه کایا  و اقالاات بازرگانا مورد نیاز ااصای رقبا در بازارها،

های کاربردی و حین کار فنا و تصصصا و مدیریتا موورد نیواز برگزاری آموزش به کاک -2

 .گیری از امکانات موجود کشور(حداکثر ب ره ااصای و کارکنان واحدهای اصو )با

های تو یود و افوزایض قودرت رقابوت کاک به ارتبای کاا و کیظوا، کواهض ضوایعات، هزینوه -3

گیووری از مشوواورین توانانوود و تو یوودات ااصووای در بازارهووای داخلووا و خووارجا )بووا ب ره

 .نظر(صاح 

مشصصوات و ناونوه  ،ا آدرسهای ااصوای هاوراه بوت یه کتابچه راهناا و معرفا توانانودی -4

های تو یود سازی کس  بازارهای جدید و توسعه پیاانکاری و زن یرهتو یدات آن ا و زمینه

 .با صنایع بزرگ )داخلا و خارجا(

های )داخ  و خارج(، معرفا تو یدات و کاوک بوه بازاریوابا، فوروش و شرکت در ناایشگاه -5

 .صادرات تو یدات ااصای

 .ا  مورد نیاز ااصایزار و مواد او یه کایه و تسمین ابکاک به ت ی -6

 .معرفا آخرین دستاوردهای فناوری در صنایع مربوقه و ارائه اقالاات به ااصای -7

 .فراه  کردن زمینه ابد قراردادهای بزرگ و کلا با مشتریان داخلا و خارجا برای ااصای -8
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دوین های اجرایووا در تووهاکوواری بووا وزارت صوونعت، معوودن و ت ووارت و سووایر دسووتگاه -9

ها و ت یه و تدوین  وایح قوانونا ج وت ارائوه بوه دو وت و م لوج و دستورا عا ها سیاست

 .شورای اسالما

گیوری از تسو یالت کاک به ای اد آزمایشگاه مشترک تصصصا )با هاکاری ااصای و ب ره -10

 .های سا یانه دو ت(بودجه

زی و بازسوازی و هوا و جلو  هاکواری آن وا ج وت توسمین ااتبوارات نوسوامذاکره با بانک -11

 .سرمایه در گردش مورد نیاز ااصای

نظران بوا ت ربوه )از داخو  و های تصصصا و داوت از اساتید و صواح برگزاری هاایض -12

 .های الاا و تصصصا ااصایخارج از کشور( و کاک به ارتبای اقالاات و توانایا

 .ا اللادفاع از منافع ااصای در م امع حبوقا داخلا و بین -13

 .های تصصصا و خبری مورد نیاز ااصای )در صورت  زوم(یه و بو تنت یه نشر -14

های مشوترک بوا دیگور کشوورها و هاکواری در ت یوه هوا و کایسویونمشارکت در اجالس -15

 .های تظاه  و کس  بازارهای جدید در دیگر کشورهایادداشت

س بوور اسووا گووذاریپیشوون اد ج ووت قیاتت زیووه و تهلیوو  دزم در زمینووه تنظووی  بووازار و  -16

  .های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و ت ارتسیاست

اسوتاندارد و تهبیبوات  ملوا تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت بوا هاکواری سوازمان -17

 .صنعتا ایران و نظارت بر تهبو آن

های ان بوواقا بوورای مرغوبیووت کوواد، کوواهض میووزان انوور ی، مسووای  نامووهتوودوین آیین -18

 .تیارات دزم برای ان ام وظایف تدوین شدهمهی ا و گرفتن اخزیست

های واردات کاد و ارائوه آن های صادراتا و نیز تعرفههای قیات داخلا، تعرفهتنظی  تعرفه -19

های به وزارت صنعت، معدن و ت ارت برای تصوی  در هیوست دو وت بور اسواس سیاسوت

 .دو ت و ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و ت ارت
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از جالوه  های تهبیباتا کواربردی صونعتا و معودناهای توسعه فعا یتزمینهفراه  کردن  -20

 .ارتبان صنعت و دانشگاه

 .کاک به ای اد و یا تبویت بازار سرمایه به منظور تسمین نیازهای ما ا -21

گیری از سرمایه، اقالاوات، تکنو وو ی، فنوون و و ب ره ودورسازی امکانات به فراه کاک  -22

 .تبویت اقتصاد، صنعت، معدن و ت ارت ایرانت ربیات خارجا در ج ت 

ان ان تصصصا صنایع و معادن هاگن توسط وزارت صنعت، معدن و ت وارت تشوصی ، : 6ما   

 گردد.تعریف و ااالم ما

 فصل دوم: شرایط عضویت و منابع مالی

د کلیه صاحبان صنایع و معادن هاگن )اا  از حبیبا و حبوقا( مسوتبر در اسوتان کوه واجو :7ما   

صونایع ان اون  یتاصووبا تصوی  هیات مودیره بوه توانند شرایط این اساسنامه باشند، ما

 هاگن در آیند.

 شرایط عضویت :8ما   

 داشتن تابعیت جا وری اسالما ایران -1-8

 متدین به یکا از ادیان رساا -2-8

 قبول و تع د اجرای مبررات این اساسنامه -3-8

 اقامت در حوزه فعا یت ان ان -4-8

 قور مرت اصویت تعیین شده به پرداخت ورودیه و حو -5-8

 نداشتن پیشینه کیظری که موج  مهرومیت از حبوق اجتاااا باشد.  -6-8

پروانه  )شاغ  بودن در صنعت یا حرفه مربون مستبر در استان و داشتن م ووز دزم  -7-8

 از وزارت صنعت، معدن و ت ارت  (بهر  بر اری 

 سال سن تاام 25داشتن  -8-8
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 ه برگ معافیت دای ان ام خدمت وظیظه ااوما یا ارائ -9-8

توانند اصو ان اون گردنود، در ایون اشصاص حبوقا صاحبان صنعت و معدن هاگن ما :1خبصر  

صورت کو  ااصوای هیوست مودیره اشوصاص حبووقا و مودیراام  آن وا بایود واجود شورایط 

 منصو  بوه ناموه شوااره 1/4012شااره  دستورا عا  3ا ذکر باشند و بر اساس تبصره فوق

های تصصصا، صنعتا صدور پروانه تسسیج و فعا یت تشک  13/10/91خ مور 261737/60

های صونعت و معودن های تصصصا و خانوهو معدنا اشصاص حبوقا که به اصویت ان ان

توانند ناایندگان خود را ج ت اصویت در هیست مودیره و بوازرس آیند در صورتا مادرما

وابستگا به سیس  دو تا از نظور مودیریت ها، گیریها معرفا ناایند که در تصای این تشک 

 ها نداشته باشند.سازیدر تصای 

هر یک از ااصای که شرایط اصوویت ان اون را از دسوت دهود، از اصوویت در ان اون : 2خبصر  

 شود و یکن ملزم به ان ام تع دات قبلا است.مستعظا شناخته ما

ااوما بوده و هیوست مودیره قبوو تعیین ضوابط اصویت در ان ان از اختیارات م اع  :3خبصر  

باشد.  نانچه به د یو  ضوابط مصو  م اع ااوما ملزم به پذیرش اصویت متباضیان ما

واجد شرایط نبودن بعصوا از متباضویان، تباضوای اصوویت آنوان از سووی هیوست مودیره 

تواند ااتراض خود را در او وین جلسوه م اوع ااووما م ور  و پذیرفته نگردد، متباضا ما

 ادجرا است.ات م اع در این مورد ق عا و دزمتصایا

 شرایط تعلیو از اصویت یا سل  اصویت از ااصای: 9ما   

 آرای صادره از دادگاه قصایا درباره مهرومیت از حبوق اجتاااا اصو -1-9

 برداریاین اساسنامه باشد و یا اب ال پروانه ب ره 4ترییر شر  به نهوی که مرایر ماده  -2-9

 این اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال 10یت با توجه به ماده ادم پرداخت حو اصو -3-9

 ادم راایت مظاد اساسنامه -4-9

فراا مستبر در صورت احراز تصلف اصو در کایته حبوقا ان ان و تسیید کایسیون  -5-9

  در سازمان صنعت معدن وت ارت استان
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 10ادم ایظای تع دات ما ا مصو  م اع ااوما وهیات مدیره ان ان مندرج درماده  -6-9

 منابع ما ا ان ان ابارتست از:: 10ما   

ورودیه برای هر اصو به مبلغ مصو  م اع ااوما که فبط برای یک بار دریافوت  -1-10

 گردد.ما

 حو اصویت سا یانه به میزان مصو  هیست مدیره -2-10

بوا تسییود   او غیرااصای در حد توانایا و اختیار آنهای ما ا داوقلبانه ااصای کاک -3-10

 هیست مدیره

 ها بابت ارائه خدمات به ااصای با تصوی  م اع ااومایافتاسایر در -4-10

 آوری هر گونه کاک، ورودیه و حو اصویت و غیره باید به موج  فویضدریافت و جاع: 1خبصر  

پوج از م ورو امصوای و تهویو  داده ور موا ا ان اون ام به بانکا صورت گیرد که اص  آن 

 اهد شد.تهوی  اصو خو فیض رسید ما ا امور مسئول  توسط

اصویت خود را به موج  فویض بوانکا پرداخوت کلیه ااصای ان ان موظظند هر سا ه حو  :11ما   

 تهوی  داده و در ظ ر تصویر آن رسید دریافت ناایند. ناوده و اص  فیض را به ان ان

 تواند منابع ما ا ان ان را خارج از حدود مبرر در این اساسنامههیست مدیره ان ان ناا :1خبصر  

 مصرف نااید.

هر نوع هزینه بایستا بوسیله  ک بانکا ان ام و اسناد هزینه آن ا م ابو مبوررات موا ا : 2خبصر  

 تنظی  گردد.

 نانچه هر یک از ااصای در مودت یوک سوال بودون اوذر موجوه از پرداخوت حوو اصوویت  :12ما   

ورتا که حوداکثر ظورف شود. در صدار به آنان کتباً اخ ار ماخودداری ناایند، از قرف خزانه

سه ماه پج از اخ ار، اصو مورد اشاره اقدام به پرداخت حو اصویت ننااید، از اصوویت در 

و پرداخت حوو  اادی ان ان اخراج و قبول م دد اصویت آنان مستلزم تصوی  م اع ااوما

 خواهد بود.اصویت معوق تا هاان سال 
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 هیست مدیره است.تشصی  موجه یا غیرموجه بودن اذر ااصای با  خبصر :

 فصل سوم: ارکان انجمن تخصصی صنایع همگن

 ارکان ان ان ابارتست از: :13ما   

 م اع ااوما -1

 هیست مدیره -2

 بازرس یا بازرسان -3

ترین رکن ان ان است که از اجتااع ااصای حبیبوا و یوک نااینوده از اا ا مجمع عموم  :14ما   

اع ااوما توسط هیات مودیره ، داوت به م شودقرف هر شص  حبوقا اصو تشکی  ما

، قا انتشار آگ ا در روزنامه کثیرادنتشار مصو  ان اون وارسوال داووت ناموه کتبوا بوه 

آدرس قانونا ااصای به فاصله حداق  بیست روز و حداکثر     روز قب  از تاریخ برگزاری 

م اع ااوما صورت ما پوذیرد. هاچنوین هیوات مودیره موظوف اسوت پوانزده روز قبو  از 

کمیسهیو  زاری م اع ااوما قا نامه ای یک نسصه از آگ وا داووت بوه م اوع را بوه برگ

مسوتبر در سوازمان صونعت فرع  نظارت بر خشکل های خصصص  صنایع ومعا   همگ  

ارسال ونسبت به داوت از نااینده ناظر ایشوان  خانه صنعت استا معدن وت ارت استان و 

 س است:دارای دو نوع اجال م اع ااوما اقدام نااید.

 العا  مجمع عموم  فوق -2       عا ی مجمع عموم  -1

بوار و در م ور مواه اول هور سوال قبوو مبوررات م اع ااووما اوادی ان اون سوا ا یک :15ما   

ااصا بر اساس ف رسوت اسواما ان اون در یک اساسنامه تشکی  و با حصور نصف بعالوه 

یابود و در صوورت رسوایت ماره برای تشکی  م اع ااوما اوادی یزمان تصای  هیست مد

 15مرحله دوم به بعد که آگ ا تشوکی  آن وا ظورف مودت  درادم حصول حد نصا  مذکور، 

شود و بوا حصوور حوداق       ااصوای روز پج از ادم تشکی  رساا جلسه قبلا منتشر ما

 یابد.      رسایت مااصلا 

1 

3 
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ق  نصف بوه اوالوه یوک افوراد تصایاات م اع ااوما اادی در مرحله اول با آرای حدا: 1خبصر  

گیری در م اوع ااووما مرحلوه دوم حاضر معتبر خواهود بوود. نصوا  دزم بورای تصوای 

 باشد.اکثریت نسبا آرای حاضران ما

تواننود در صورت استنکاف هیست مدیره از داوت م اع ااوما بازرس یا بازرسان ما :2خبصر  

هاچنین در صورت خودداری بازرسوان از  راساً نسبت به داوت م اع ااوما اقدام ناایند.

از ااصووای       داووت م اوع ااوووما )حوداکثر دو موواه پوج از پایووان م لوت هیووست مودیره( 

بوازرس یوا  هیوست مودیره،  نانچوه توانند نسبت به داووت م اوع ااووما اقودام نااینود.ما

صهی  کمیسهیو  ابازرسان ویا     ااصای نسبت بوه داووت م اوع ااووما اقودام ننااینود، 

نظارت بر خشکل های خصصص  صنایع ومعا   همگه  بعنهوا  نهاور ومسهحون  سه  

 نسبت به برگزاری م امع براساس مواد اساسنامه اقدام ما نااید. انجام کار

در صورت ادم تشکی  رساا جلسات م اع ااووما اوادی پوج از سوه بوار داووت، :  : 3خبصر 

کی  و هاچنوین در ارتبوان بوا انهوالل یوا ا عاده برای بررسا ال  ادم تشم اع ااوما فوق

  .اتصاذ تصای  خواهد ناود ،ان انفعا یت تعلیو 

 باشد:وظایف م اع ااوما اادی به شر  زیر ما: 16ما   

 رسیدگا و اظ ارنظر نسبت به گزارش هیست مدیره و بازرسان -1

 های ما ا ان انبررسا و تصوی  صورت -2

 انتصا  ااصای هیست مدیره و بازرس -3

 های مربون به ان انروزنامه کثیرادنتشار یا مهلا به منظور درج آگ ا تعیین -4

 مشا ان ان تعیین خط -5

 هائتالف با سایر تشک گیری در مورد هاکاری و یا اتصای  -6

شور و اخذ تصای  در مورد کلیه مسوایلا کوه در  وار و  اساسونامه در دسوتور جلسوه  -7

 ا عاده نباشد.ااوما فوق م اع قرار دارد مشرون به آنکه در صالحیت م اع

1 

3 
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: بنا به داوت هیست مدیره یا بازرسان و یوا بوه تباضوای کتبوا العا  مجمع عموم  فوق :17ما   

 شود و اختیارات آن به شر  ذی  است:حداق  نیاا از ااصای تشکی  ما

و ارسوال یوک نسوصه از آن پوج از تصووی  در م اوع  پیشن اد ترییر و اصال  اساسونامه -1

 استان صنعت، معدن و ت ارت سازمانبه ا عاده  فوقااوما 

ازل انظرادی یا اجتاااا ااصای هیست مدیره یا بازرس و انتصا  ومعرفا ااصای جدید به  -2

 کایسیون ذیربط در وزارت صنعت، معدن و ت ارت

نظوارت بور  فراوا تعیین میزان ورودیه و حو اصویت ااصای وتایید آن توسط کایسویون -3

  تشک  های تصصصا صنعتا ومعدنا

 تعیین مه  مرکز اصلا و تصوی  ترییر آن و یا تظویض اختیار به هیست مدیره در این زمینه -4

کایسیون فراا نظارت بور تشوک  به  تسویهپیشن اد انهالل ان ان و انتصا  ااصای هیست  -5

  استان صنعت، معدن و ت ارت سازمانمستبر در  های تصصصا صنعتا ومعدنا

 

ازل انظرادی یا اجتاااا ااصای هیات مدیره یا بازرس ومعرفا ااصای جدید بوه کایسویون  -6

 در سازمان صنعت ،معدن وت ارت فراا

یابد و تصایاات ااصای رسایت ما     ا عاده با حصور حداق  جلسات م اع ااوما فوق :18ما   

 آرای حاضرین نافذ خواهد بود.     آن با حداکثر 

نصوا  دزم را بدسوت نیواورد بوار دوم بوه  حود ا عاده بار اول نانچه م اع ااوما فوق صر :خب

روز با حصور حداق  نصف به االوه یک ااصای رسایت یافته و تصایاات آن بوا  15فاصله 

 آرای حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.    اکثریت 

قور وری م اوع ااووما اوادی را بوهتواننود در مواقوع ضورهیست مدیره و بازرسان ما :19ما   

 ا عاده داوت ناایند.فوق

روز  40و حداکثر  20فاصله بین تاریخ انتشار آگ ا داوت و تشکی  م اع ااوما حداق   خبصر :

ایون اساسونامه معوین  16ای که بر اساس ماده های داوت باید در روزنامهخواهد بود. آگ ا

 شود درج شود.ما

2 

3 

2 

3 

2 

3 
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بینا شده و یا  امع ااوما النا است به جز مواردی که در اساسنامه پیضاخذ رأی در م :20ما   

 نسبت به آن در م اع ااوما اخذ تصای  بعا  آید. 

گیوری در م وامع ااووما رأی حو رأی در م امع ااوما غیرقاب  انتبال به دیگری است. :21ما   

 آید.اا  مااز ااصا یا نااینده معرفا شده از قرف آن ا به

همچنهی   ،انتصا  هیست مدیره و بازرسان ان ان با رأی کتبا و مصظا باید صوورت گیور :22 ما  

 پذیرش وکالت اعضاء برای شرکت  ر مجامع منوط به خصویب مجمع عموم  م  باشد

په  ا   ومعرفوا ناایود  توانودناابیض از یک نااینده به م اوع  هر یک از ااصای تبصره : خبصر :

د  اشهته نهخوانر یک ا  اعضاء ، وکالت بیش ا  یک عضو را نم موافقت مجمع عموم ، ه

 .باشند

 ترتی  تشکی  و اداره جلسات م اع ااوما :23ما   

دو  ،ای مرک  از یک رئیج، یک نای  رئویج، یوک منشوام امع ااوما توسط هیست رئیسه -1

  .شوداداره ما ناظر و یک نظر به انوان نااینده از وزارت صنعت، معدن و ت ارت

ریاست م اع ااوما با رئیج هیست مدیره خواهد بود مگر در مواقعا که انتصا  یوا اوزل 

بعصا از مدیران یا کلیه آن ا در دستور جلسه باشد کوه در ایون صوورت رئویج م اوع از 

شوود. در صوورت اودم حصوور ااصای حاضر در جلسه با اکثریت نسوبا انتصوا  مابین 

 ترین اصو هیست مدیره خواهد بود.ه مسنرئیج هیست مدیره ریاست جلسه به ا د

و اخوذ تصوای  در موضوواات م روحوه در دسوتور جلسوه  شوور هر گاه در م اع ااوما -2

تواند ااالم تنظج ناوده و تاریخ جلسوه خاتاه نیابد. هیست رئیسه م اع با تصوی  ااصای ما

از به داوت و انتشار بعد را که حداکثر از سه هظته مت اوز نباشد تعیین نااید. تادید جلسه نی

 باشد.نصا  قبلا ما نآگ ا م دد خواهد داشت و نصا  دزم ج ت رسایت جلسه هاا

ای توسوط منشوا تنظوی  و بوه امصوای از مذاکرات و تصایاات م اع ااوما صورت لسوه -3

 م اع خواهد رسید. ههیست رئیس
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نسخ اساسنامه کلیه صورت لسات،  یست اساما حاضرین در م اع، ااالم نتایج انتصابات،  -4

ای از آن وا بایود بوه و نسوصه هتصویبا و تسیید صهت انتصابات باید به امصای هیست رئیسو

 وزارت صنعت، معدن و ت ارت ارسال گردد.

م امع ااوما نااینده قانونا کلیه ااصای بوده و تصایاات آن در مورد تاام ااصوای ااو   -5

 از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود

مدیره مسئول اداره امور ان ان و حظه حبووق و منوافع مشوروع و قوانونا ااصوای  هیست :24ما   

ا بودل هیوست مودیره دو باشد. تعداد ااصای اصلا هیست مدیره پنج نظر و تعداد ااصای الاما

از  گردند و انتصوا  م ودد آنوانباشد که برای مدت دو سال از بین ااصای انتصا  مانظر ما

و یا با خصهویب و نظهر موافهج مجمهع برای دو دوره متوا ا مه این اساسنازمان تصوی  

 است.  عموم  بیشترا   و  ور  بالمانع

 ااصای هیست مدیره قبلا خواهد بود. ها بر ا دهتا تعیین هیست مدیره جدید کلیه مسئو یت خبصر :

نتصابوات ای که حداکثر یک هظته پج از ق عوا شودن اااصای هیست مدیره در او ین جلسه: 25ما   

دار شود از بین خود یک نظر به انووان رئویج، یوک نایو  رئویج، یوک نظور خزانوهتشکی  ما

ای اساما انتصا  شدگان را ج ت اقالع ااصای انتتصا  و ضان تنظی  و امصای صورت لسه

و هاچنین ان ام تشریظات قوانونا و صودور کوارت شناسوایا بوه وزارت صونعت، معودن و 

 .ناایندت ارت تسلی  ما

تواند یک نظر را به انوان دبیر از بین ااصای یا خارج از ااصوای انتصوا  هیست مدیره ما :1خبصر  

و قساتا از وظایف خود را به وی تظویض نااید. انتصا  رئیج هیست مدیره به انووان دبیور 

 بالمانع است.

جلسات بدون حوو تواند در در صورتا که دبیر ان ان از ااصای هیست مدیره نباشد، ما: 2خبصر  

 رأی شرکت نااید.

اصو هیوست  تصصصا، صنعتا و معدنا هاگنبیض از یک ان ان  در تواندهیچکج ناا: 3خبصر  

 مدیره باشد.
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جلسات هیست مدیره با حصور حداق  سه نظر از ااصای رسایت یافته و تصوایاات آن بوا : 26ما   

 حداق  سه رأی معتبر خواهد بود.

لسه متوا ا یا پنج جلسه متناو  بدون ارائه اذر موجه و یا الو  دیگوری غیبت در سه ج: 1خبصر  

که مانع ان ام وظیظه هر یک از ااصای اصلا هیست مودیره گوردد، موجو  اسوتعظای از سوات 

ا بدل که به ترتی  بیشوترین آرای اصویت در هیست مدیره خواهد بود و اصو یا ااصای الا

 شین اصو یا ااصای مستعظا خواهند شد.اند جانرا در م اع ااوما کس  ناوده

 باشد.تشصی  موجه یا غیرموجه بودن اذر بر ا ده رئیج هیست مدیره ما :2خبصر  

 گردد.جلسات هیست مدیره حداق  دو هظته یک بار تشکی  ما: 3خبصر  

هیست مدیره مکلف است حداکثر دو ماه پج از دریافت م وز تسسیج ان اون حسوابا بوه : 27ما   

های کشور باز دار در یکا از بانکان ان و با امصای مشترک رئیج هیست مدیره و خزانهنام 

 و وجوه متعلو به ان ان را در حسا  بانکا مزبور نگ داری نااید.

دار مشترکاً صاحبان امصای م از، اسناد و مدارک ما ا و کوالً رئیج هیست مدیره و خزانه: 28ما   

هوا و اسوناد و اوراق ب وادار و ده و حظه کلیوه امووال، دارایامسئول اداری و ما ا ان ان بو

 هیوست مودیرهنایو  رئویج  ، در غیا  رئیج هیست مودیره باشد.دفاتر ما ا به ا ده آنان ما

 تواند اسناد و اوراق ما ا را امصا نااید.ما

ان اون و  کلیه مکاتبات اداری و اوراق اادی با امصای رئیج هیست مودیره یوا دبیور و م ور خبصر :

کلیه اسناد ما ا و اوراق رساا و ب ادار و قراردادهای تع دآور که به تصوی  هیست مودیره 

دار و ما وور بوه م ور رسیده باشد با امصای مشترک رئیج هیست مودیره یوا دبیور و خزانوه

 ان ان معتبر خواهد بود.

ست مدیره به جای آنوان در صورت استعظای، فوت و یا فبدان صالحیت هر یک از ااصای هی: 29ما   

 با توجه به تبدم آرای جایگزین اصو مزبور خواهند شد. ا بدلااصای الا

قبوو هیست مدیره ان ان مکلف است حداق  سه ماه قب  از پایوان دوره، م اوع ااووما را : 30ما   

 ت دید انتصابات داوت ناایند. مبررات اساسنامه برای
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ایان دوره، به هر التا ت دید انتصابوات صوورت نگرفتوه  نانچه حداکثر شض ماه پج از پ خبصر :

باشد، بازرس مکلف است انهالل ان ان را به کایسیون ذیوربط در وزارت صونعت، معودن و 

 ت ارت ااالم نااید.

 وظایف و اختیارات هیست مدیره:: 31ما   

 اجرای مصوبات م اع ااوما و راهبرد وظایف تصصصا ان ان -1

 و قانونا ااصایحظه حبوق و منافع مشروع  -2

 هاافتتا  و یا بستن حسا  در بانک -3

 های ان اونمنظور اسوتظاده و یوا توسمین هزینوه به خرید و فروش اموال منبول و غیرمنبول -4

 نباشد. تبسی  سود بین ااصایمشرون بر آنکه به منظور 

ح  اختالف به نااینودگا از سووی ااصوای و  شوراهای ،داری وا قصایا حصور در مراجع -5

 از حبوق آنان دفاع

های کووارگری و انعبوواد قراردادهووای دسووت اعا بووه نااینوودگا از ااصووای بووا سووایر تشووک  -6

 هانامه و اساسنامه ان انکارفرمایا با راایت قوانین و مبررات مربون و هاچنین آیین

 استصدام، ازل و نص  کارمندان اداری -7

 داوت م امع ااوما قبو مبررات اساسنامه -8

 سا یانه به م اع ااوما ت یه و ارائه گزارش -9

 بینا بودجه سال آتا ج ت ارائه به م اع ااوماهای ما ا و هاچنین پیضت یه و تنظی  صورت -10

 های داخلانامهتدوین آیین -11

 تعیین میزان حو اصویت ااصای -12

روز قب  از انعبواد جلسوه بوه وزارت صونعت،  15ااالم کتبا تشکی  جلسات م اع ااوما  -13

 معدن و ت ارت
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 ااصای ج ت های تعاونا برای ای اد امکانات رفاهابویت شرکتتسسیج و ت -14

 به شر  زیر ج ت تس ی  وظایف ان ان: وکایسیون ها  هاتشکی  کایته -15

 ا ف: کایته حبوقا

  : کایته ح  اختالف بین ااصای

 هانامهج: کایته بررسا و تدوین آیین

 د: کایته آمار و ا قالاات

 هو: کایته رفاها

 ت و پشتیباناو: کایته تدارکا

 های آموزش و تهبیوز: کایته

ی: سایر کایسیون ها و کایته های تصصصا با تصووی  هیوات مودیره قابو  تشوکی  موا 

 باشد

تواند با مسئو یت یکا از ااصای هیست مدیره یوا دبیور و بوا راایوت هیست مدیره ان ان ما -16

بوا فعا یوت ان اون  قوانین و مبررات جاری کشور نسبت به انتشار هر گونه نشریه مورتبط

 پج از کس  م وزهای دزم از مراجع ذیصال  اقدام نااید.

 وظایف رئیج هیست مدیره:: 32ما   

 اداره جلسات هیست مدیره -1

 داوت ااصای هیست مدیره به تشکی  منظ  جلسات -2

 مراقبت در حسن جریان امور ان ان -3

 ن ان ان ج ت اجراابالغ تصایاات م اع ااوما و هیست مدیره به دبیر و سایر مسئود -4

 ان ام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر ا ده رئیج قرار دارد. -5
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دار بووده و مسوئول تشوکیالت اجرایوا دبیر ان ان ریاست امور دبیرخانه ان ان را ا وده: 33ما   

 :باشداست و وظایف او به شر  زیر ما

ت  وزوم اسوتصدام مشواور و کار گااردن کارکنوان اداری ان اون و در صووراستصدام یا به -1

 کارشناس پج از تصوی  هیست مدیره

 های اداری ان ان و نظارت بر حسن اجرای مبررات داخلا ان انان ام مکاتبات و نامه -2

هوای دار و رئیج هیست مودیره در یکوا از بانکگشایض حسا  جاری ان ان به اتظاق خزانه -3

 از آنم از و واریز وجوه ان ان به حسا  مذکور و برداشت 

 اجرای مصوبات و تصایاات هیست مدیره و م اع ااوما و ان ام امور جاری و اداری ان ان -4

 ثبت صورتهسا  هیست مدیره در دفتر مربوقه -5

 حظه و نگ داری اسناد و مدارک ما ا و اداری و دفتر مشصصات کام  ااصای ان ان  -6

دار و م ور خزانوه ت یه و تنظی  کارت اصویت با امصای خوود و رئویج هیوست مودیره و یوا -7

 رساا ان ان

دار و ما ور به م ر ان ان در صورت ها و اسناد و اوراق ب ادار به اتظاق خزانهامصای  ک -8

 تصوی  هیست مدیره

دبیر مکلف است در انبصای مدت ااتبار اصوویت هیوست مودیره مبودمات داووت و تشوکی   -9

نانچوه انتصابوات م ودد م اع ااوما را برابر مبوررات بورای ان وام انتصابوات فوراه  و  

بایود بوه حداکثر در فاصله شض ماه از پایان مدت ااتبار مسئودن ان اون بعاو  نیایود، ما

اتظاق بازرس مرات  را ج ت تعیین تکلیف به کایسیون ذیربط در وزارت صونعت، معودن و 

 ت ارت اقالع دهد.

و اسوناد موا ا و اوراق  هوادار مسئول امور ما ا ان اون اسوت و امصوای کلیوه  کخزانه: 34ما   

 باشد:ب ادار بر ا ده او و رئیج هیست مدیره بوده و سایر وظایف وی به شر  زیر ما

 هااداره امور ما ا ان ان، تنظی  دفاتر و اسناد، صورت لسات ما ا و رسیدگا به حظه حسا  -1
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 های ما ا در مباب  قبض رسیدها و کاکآوری ورودیه، حو اصویتوصول و جاع -2

 بودجه سا یانه و پیشن اد آن به هیست مدیره و م اع ااوما ج ت بررسا و تصوی  آن ت یه  -3

باشود کوه ا بدل مابازرسان ان ان متشک  از یک نظر بازرس اصلا و یک نظر بازرس الا :35ما   

با رأی مستبی  و مصظا ااصا از بین نامزدهای واجد شرایط اصوو ان اون بورای مودت یوک 

های بعدی مشرون بوه حظوه شورایط و ت دید انتصا  آنان برای دورهشوند سال انتصا  ما

 دزم بالمانع است. 

 وظایف و اختیارات بازرس:

نظارت بر کلیه اقدامات هیست مودیره و دبیور در حودود مبوررات ایون اساسونامه و هاچنوین  -1

 ا عاده.امور مربوقه به داوت م اع ااوما اادی و فوقمراقبت در کلیه 

های ان اون و مراقبوت در حسون ت بر دفاتر و اوراق و اسناد ما ا و هزینهرسیدگا و نظار -2

 جریان امور ما ا و اداری ان ان.

پیگیری و رسیدگا به شکایات ااصا و در صورت  وزوم ت یوه گوزارش و ارائوه بوه وزارت  -3

صنعت، معدن و ت ارت و هاچنین ارائه رونوشت گزارش به هیست مدیره یا م اع ااووما 

 .)حس  مورد(

 رسیدگا و اظ ارنظر در مورد گزارش ما ا ج ت ارائه به م اع ااوما. -4

 اقدام به داوت و تشکی  م اع ااوما در صورت  زوم. -5

 تواند در جلسات هیست مدیره بدون داشتن حو رأی شرکت نااید.بازرس ما -6

بایسووت پوویض از توواریخ تشووکی  م اووع ااوووما سووادنه گووزارش مووا ا و کلیووه بووازرس ما -7

 یا منظا خود را به دبیرخانه ان ان ااالم نااید. ان را رسیدگا و نظر مثبت مهاسبات ان

باشد خالصه اقدامات خود را مکتو  ناووده توا در مواقوع نیواز بوه م اوع بازرس ملزم ما -8

 ااوما، هیست مدیره یا وزارت صنعت، معدن و ت ارت ارائه نااید.
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قور ر م اوع ااووما سوادنه بوهبازرس مکلف است اقدامات خود را حداق  سا ا یک بار د -9

 کتبا و رساا گزارش نااید.

در صووورت اسوتعظای، فوووت از دسوت دادن شوورایط اصوویت بووازرس اصولا، بووازرس  :1خبصهر  

 شود.دار وظایف بازرس اصلا ماا بدل برای ببیه دوره جانشین و ا دهالا

  در تاریخ ........................ به تصوی  رسید.این اساسنامه شام  ................ ماده و ............... تبصره 

 

 

 


