
 اساسنامه انجمن پایانه داران بنادر ایران 

مورد تأیید قرار گرفت  25/09/1388که در نشست مورخ   

 مقدمه

داران بنادر ایران و خدمات آنان در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم ه منظور ساماندهی صنعت پایانه ب
علمی و عملی  همچنین استفاده از تجربیات شده وکردن امکان بهره برداري بیشتر از سرمایه گذاري هاي انجام 

دست اندر کاران و به هنگام نمودن آن براي نیل به اهداف قانونی و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقوقی عضو در 
صنایع و  ،قانون اتاق بازرگانی  5راستاي اهداف ملی ( انجمن پایانه داران بنادر ایران ) به استناد بند ( ك ) ماده 

 ایران مطابق با مفاد ذیل تشکیل می گردد : وکشاورزي ادن مع

 

 کلیات –فصل اول 
 

 هویت : -1ماده 
انجمن پایانه داران بنادر ایران که در این اساسنامه اختصاراً ( انجمن ) نامیده میشود ، و معادل انگلیسی  هویت :

در اتاق  ASSOCIATION OF IRANIAN PORTS AND HARBORS OPERATORSآن عبارت است از : 
             ایران تشکیل و داراي شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به صورت صنفی و غیر انتفاعی فعالیت 

 می نماید . 

 تابعیت :  -2ماده 
 تابعیت انجمن ، ایرانی است . 

 اقامتگاه :  – 3ماده 
 . می باشد، طبقه اول  72میدان آرژانتین ، انتهاي خیابان الوند  ، پالك اقامتگاه قانونی انجمن در تهران به آدرس : 

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی انجمن مراتب در روزنامه کثیراالنتشار منتخب آگهی و کتباً به اطالع  -1تبصره 
 . ایران خواهد رسیدو کشاورزي صنایع و معادن  ،اتاق بازرگانی 

 

 



 حوزه فعالیت :  -4ماده 

حوزه فعالیت انجمن در کلیه بنادر می باشد . انجمن می تواند پس از تصویب هیات مدیره و اطالع اتاق بازرگانی 
ایران در خارج از کشور و یا بنادر و یا مراکز استان ها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید و کشاورزي ، صنایع و معادن 

 . 

 ،ست مطابق با آیین نامه هاي اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بای -2تبصره 
 ایران باشد . و کشاورزي صنایع و معادن 

 : مدت فعالیت انجمن نامحدود است .  مدت -5ماده 

 اهداف –فصل دوم 

 :  هدفهاي انجمن عبارتند از – 6ماده 

 حمایت از منافع مشترك اعضا  -1-6

رفع مشکالت خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوط به نهادها و سازمانها و هادهاي اجرایی جهت ارائه پیشن -2-6
ایران جهت اطالع و و کشاورزي صنایع و معادن  ،وزارتخانه هاي ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی 

 پیگیري . 

طرح ها و لوایح  ، اجرایی و قضایی در زمینه تهیه همکاري با دستگاههاي قانون گذار مشارکت گروهی و -3-6
 و تصویب نامه ها در موضوعات تخصصی مربوط به امور پایانه داران بنادر ایران . قانونی و آیین نامه ها 

 کمک به تحقق هدفهاي کمی و کیفی تعیین شده براي ارائه خدمات موضوع فعالیت انجمن .  -4-6

 تالش براي توسعه پایانه هاي موجود و ایجاد پایانه هاي جدید در کشور .  -5-6

 تالش براي ساماندهی و بهبود کیفیت خدمات دهی به اعضا .  -6-6

 ارتقاي اعتبار و جایگاه اعضاي انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهاي عضو  -7-6

مرتبط با اهداف و وظائف انجمن ، فعالیتهاي خدماتی اعضاء و اطالع ینه هاي ایجاد بانک اطالعاتی در زم -8-6
 اطالع رسانی و نشر کتب ، مجالت و بوروشورهاي تخصصی .رسانی از طریق ایجاد شبکه 

         ازمانهاي اعتباري کشور و همچنین سازمان هاي مالی و پولی هماهنگی و ارتباط با بانک ها و س ایجاد -9-6
تسهیالت مالی در جهت توسعه می ایران و فراهم سازي در زمینه المللی در قالب قوانین جمهوري اسالبین 

 فعالیتهاي اعضاء . 



 معرفی اعضاء به وزارتخانه و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیالت مورد نیاز .  -10-6

وره حقوقی ، مالی ، مالیاتی ، بیمه اي و مسائل ارائه خدمات جانبی مشاوره اي به اعضاء از قبیل مشا -11-6
 تخصصی 

 مشارکت در تدوین استانداردهاي مورد نیاز خدمات صنفی انجمن با سازمان هاي ذیربط .  -12-6

و برگزاري  ءبرگزاري دوره هاي آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضا -13-6
ا و همچنین حضور در همایش هاي مختلف داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه همایشهاي تخصصی و میزگرد ه

 موضوع فعالیت اتحادیه .مقاالت علمی در زمینه 

 فعالیت براي جذب و مشارکت اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در انجمن .  -14-6

 . کوشش در جهت رفع اختالفات فی مابین اعضاء با تشکیل هیات داوري تخصصی -15-6

 ایجاد صندوق سرمایه گذاري با مشارکت اعضاء . -16-6

 عضویت و شرایط آن –فصل سوم 

 شرایط عضویت و انواع آن  -7ماده 

 نوع عضو :  -1-7

 اصلی : شامل افراد حقوقی است که مستقیماً فعال در امور مربوط به انجمن می باشند .  –الف 

ی متخصص و صاحب منصبان داراي فعالیت هاي مرتبط با اعضاء افتخاري : شامل افراد حقیقی و حقوق –ب 
موضوع که بنا به دعوت هیات مدیره عضو می گردند ( حضور این اعضاء در جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی 

 بدون حق رأي خواهد بود . ) ضمناً اعضاء افتخاري از پرداخت حق عضویت معاف می باشند . 

مقیم خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه می توانند به عضویت انجمن  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی –ج 
 درآیند . 

اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران در صورت تشخیص و تصویب هیات مدیره می توانند با رعایت مقررات  –د 
 مربوطه به عضویت انجمن در آیند . 

 

 



 شرایط عمومی عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی :  -2-7

 تابعیت ایرانی  –الف 

 داشتن مجوز فعالیت قانونی  –ب 

 ایران و کشاورزي داشتن کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن  –ج 

 داشتن فعالیت پایانه داري در بنادر کشور و با معرفی دو نفر از اعضاء اصلی انجمن و تصویب هیات مدیره   -د 

 نامه پذیرش مفاد اساس –ه 

 ارکان –فصل چهارم 

 ارکان اتحادیه عبارتند از :  – 8ماده 

 مجمع عمومی  -

 هیات مدیره  -

 بازرس  -

 مجامع عمومی :   - 9ماده 

 یا نمایندگان رسمی آنان می باشد .  ءمجمع عمومی باالترین مرجع تصمیم گیري و متشکل از اعضا

تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار منتخب مجمع و حداقل پانزده  -1-9
 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعالم روز و ساعت و محل برگزاري مجمع صورت می پذیرد . 

  بازرس براي اعضاء ارسال می گردد .  با امضاي یکی از اعضاي هیات مدیره یا دبیر یاضمناً دعوتنامه جداگانه اي 

اشخاص حقوقی عضو انجمن براي شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر کتباً به عنوان نماینده تام  -2-9
 االختیار شرکت با امضاي دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور و با مهر شرکت معرفی می نمایند . 

جلسه مجمع عمومی ( عادي و عادي بطور فوق العاده ) با شرکت اکثریت نسبی اعضاء ( نصف به عالوه یک  -3-9
 ) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین ( دو سوم ) معتبر می باشد . 

 رت کتبی و مخفی یا با به تشخیص هیات رئیسه می تواند به صو بنااخذ رأي در مجامع عمومی انجمن  -4-9
 روش هاي دیگر باشد .



      رئیس سنی انتخاب ، و اداره جلسه را به عهده ، با به حد نصاب رسیدن مجمع در ابتدا از میان حاضرین  -5-9
می گیرد و بالفاصله جهت انتخاب یک رئیس ، دو ناظر به عنوان هیات رئیسه و یک منشی براي مجمع اخذ رأي 

 اداره جلسه مجمع را رسماً به عهده می گیرد . ت رئیسه انتخابی أسپس هی بعمل خواهد آمد .

منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه اي به امضاي هیات رئیسه می رساند .  -6-9
 همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد . 

 سنامه انجمن براي کلیه اعضاء الزم االتباع می باشد . مصوبات مجمع در چارچوب اسا -7-9

ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی ( عادي و  و کشاورزي حضور نماینده اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن -8-9
فوق العاده ) به عنوان ناظر ضروري است و بدون حق رأي اظهار نظر خواهد نمود و ذیل صورتجلسات را امضاء 

 د . خواهد نمو

 العاده ) را براي اتاق بازرگانی ،رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی ( عادي و فوق انجمن موظف است  -9-9
ایران ارسال و موارد نیاز به آگهی در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران را درخواست و کشاورزي صنایع و معادن 

 نماید . 

 هر یک از اعضاي اصلی در مجامع عمومی عادي و فوق العاده داراي یک حق رأي هستند .  -10-9

جمع و مشارکت در یکی دیگر از اعضاي اصلی را جهت حضور در مهر عضو اصلی حداکثر می تواند وکالت  -11-9
 رد . ( وکالتنامه می بایستی کتبی و در سربرگ شرکت و ممهور به مهر و امضاء باشد . ) اتخاذ تصمیم بپذی

 انواع مجامع عمومی :  – 10ماده 

 مجمع عمومی عادي  -1-10

 مجمع عمومی فوق العاده  -2-10

 9مجمع عمومی عادي انجمن یک نوبت در سال ( ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجري شمسی ) طبق ماده 
 یل می گردد . تشکیل مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده به هر تعداد که الزم باشد بال مانع است . تشک

 یر است : و عادي بطور فوق العاده به شرح ز وظایف مجمع عمومی عادي – 11ماده 

 استماع و بررسی گزارش هیات مدیره درباره عملکرد سال گذشته و تصویب آن .  -1-11

و بررسی گزارش خزانه دار پیرامون بیالن سال مالی گذشته و بودجه سال جاري و تصویب بودجه استماع  -2-11
 سال آتی . 



 تصویب پیشنهاد هیات مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاء .  -3-11

 استماع گزارش بازرس و اظهار نظر .  -4-11

 ات مدیره .تصویب ترازنامه و گزارش مالی ساالنه هی -5-11

 تعیین خط مشی انجمن و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهاي هیات مدیره .  -6-11

انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته یا مستعفی  -7-11
 شده اند و یا فوت نموده اند . 

 انتخاب روزنامه کثیر االنتشار .  -8-11

  -12ماده 
روز قبل از اتمام دوره جاري اعضاي هیات مدیره اقدام به دعوت و برگزاري  20هیات مدیره موظف است حداقل 

بنماید . در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مدیره جدید ، هیات مدیره قبلی  9مجمع عمومی عادي وفق ماده 
ع توسط هیات مدیره انجمن ، اتاق بازرگانی ، در صورت عدم دعوت به موقع مجمداراي مسئولیت خواهد بود . 

 ایران می تواند رأساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید .  وکشاورزي صنایع و معادن

  -13ماده 
یا با درخواست نصف به مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هیات مدیره یا بازرس و 

 اساسنامه تشکیل می گردد .  9اعضا انجمن با رعایت ماده  عالوه یک از

  -14ماده 
با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادي به صورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیات مدیره اعالم 

 9روز از تاریخ وصول درخواست بازرس ، از اعضاي انجمن وفق ماده  15ست حداکثر ظرف او هیات مدیره مکلف 
اقدام  9براي تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف ، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 

 نماید . 

 – 15ماده 
ه طور فوق العاده و یا کیل مجمع عادي بانجمن مبنی بر تش ضاءعدرخواست کتبی حداقل نصف به عالوه یک ا با

روز از تاریخ دریافت تقاضاي کتبی اعضاء را  20مجمع فوق العاده ، هیات مدیره انجمن باید حداکثر ظرف مدت 
دعوت نماید ، در صورت استنکاف هیات مدیره درخواست کنندگان می توانند  9جهت تشکیل مجمع طبق ماده 

روز طبق ماده  15ا از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت دعوت مجمع عمومی فوق العاده ر



از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید ، درخواست کنندگان مستقیماً از اتاق ایران خواهند  9
 اجرا گردد .  12خواست که مفاد ماده 

  – 16ماده 
روز جلسه  20،  حداکثر ظرف در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی به علت حد نصاب 

از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت  9بعدي با رعایت ماده 
 خواهد داشت . 

 عبارتند از :  وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده -17ماده 
 تغییر و اصالح اساسنامه انجمن  -الف

 انحالل انجمن و انتخاب اعضاء هیات تصفیه  –ب 

  -18ماده 
مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء انجمن و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند 

 و تصمیمات مجمع با دو سوم آراي افراد حاضر در جلسه تصویب می شود . 

 هیات مدیره  – 19ماده 
ل از اعضاء که به وسیله مجمع نفر عضو علی البد 2نفر عضو اصلی و  7انجمن به وسیله هیات مدیره مرکب از 

سال انتخاب  3عمومی عادي و یا عادي به صورت فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان براي مدت 
 می شوند اداره خواهد شد .

 بعد از اختتام دوره مأموریت هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید ، کلیه مسئولیتها همچنان به عهده -1-19
 اعضاء هیات مدیره قبلی خواهد بود . 

 انتخاب هر یک از اعضاء هیات مدیره قبلی براي دوره هاي بعدي بال مانع است .  -2-19

 : اعضاء هیات مدیره با رأي مستقیم اعضاء مجمع انتخاب می شوند .  3تبصره 

 شرایط عضویت در هیات مدیره :  -20ماده 

 دارا بودت تابعیت ایرانی  –الف 

 داشتن حسن شهرت  –ب 

 متدین به یکی از ادیان رسمی کشور  –ج 



 مدیر عامل یا عضو هیات مدیره ، عضو حقوقی باشد .  –د 

  -21ماده 
روز قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه با  15داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است از 

 مدارك مورد نیاز به اتاق ایران و انجمن تسلیم نماید . 

  -22ماده 
ی انجمن نیز به در صورت استعفا از عضویت ، اخراج و یا انحالل عضو حقوقی ، مأموریت نماینده آن عضو حقوق

 ل خواهد شد . تبع ، منتفی و زائ

  -23ماده 
چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو ، پس از انتخاب در ارکان انجمن به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج 

کت ، به خودي خود از سمتی که در انجمن دارد معزول و هیچگونه سمتی در انجمن گردد ، پس از اعالم شر
د اهنخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز ، برابر مقررات ، انتخابات بعمل خو

 آمد . 

  – 24ماده 
یره براي هر یک از اعضاء هیات مد 20ل شدن موردي از بندهاي ماده مدیره می تواند در صورت اثبات زائهیات 

 شد .  سنامه انتخاب خواهدمفاد این اسال آن عضو اقدام نماید . جایگزین ، برابر در طول مأموریت ، نسبت به عز

  – 25ماده 
هیات مدیره در اولین جلسه اي که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از 

یک نفر را به عنوان رئیس ، یک نفر را به عنوان نایب رئیس ، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را بین خود 
 به عنوان منشی انتخاب خواهد نمود .

 رئیس هیات مدیره رئیس انجمن نیز می باشد .  : 6تبصره 

  – 26ماده 
مدت تصدي هر یک از سمت هاي اعضاي هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود . 

 متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیات مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند . 

 



 – 27ماده 
یا نائب رئیس تشکیل  هیات مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروري به دعوت کتبی رئیس

جلسه خواهد داد . جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگري که در دعوتنامه معین شده 
 تشکیل خواهد شد . 

  – 28ماده 
در صورت استعفاء ، فوت و یا عزل هر یک از اعضاي هیات مدیره ، عضو علی البدل که در انتخابات رأي بیشتري 
داشته است ، براي باقیمانده دوره هیات مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضاي علی البدل 

 عمل خواهد آمد . داراي آراي مساوي باشند انتخاب در هیات مدیره به قید قرعه به 

 غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیات مدیره خواهد بود .  – 7تبصره 

 تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت ، حداقل با رأي دو سوم اعضاي هیات مدیره می باشد .  – 8تبصره 

  -29ماده 
 رسمیت پیدا می کند .  جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت داراي حق رأي

  – 30ماده 
اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است در صورت غیبت رئیس 
و نائب رئیس ، سایر اعضاي هیات مدیره یک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس 

 ام دهد . را در ارتباط با اداره جلسه انج

 – 31ماده 
 مصوبات هیات مدیره با رأي اکثریت نصف به اضافه یک اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . 

  – 32ماده 
 صورت مذاکره و تصمیمات هیات مدیره در دفتر ثبت و به امضاي حاضرین می رسد . 

  – 33ماده 
 شرکت اعضاي علی البدل و بازرس در جلسات هیات مدیره بال مانع است ولی حق رأي نخواهند داشت . 

  – 34ماده 
 رئیس می تواند از خارج ، یک نفر شخص حقیقی را به صورت موظف به عنوان دبیر انتخاب نماید . 



دبیر انجمن بنا به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات مدیره خواهد بود . عزل وي نیز به همین ترتیب  – 9تبصره 
 انجام خواهد شد . 

دبیر عالی ترین مقام اجرایی انجمن بوده و زیر نظر رئیس انجام وظیفه خواهد نمود . انتخاب دبیر  – 10تبصره 
جمهوري اسالمی ایران نیز توسط اتاق ایران درج و آگهی  بایستی به اطالع اتاق ایران برسد و در روزنامه رسمی

 گردد . 

براي انجام امور اداري انجمن اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندي و  – 35ماده 
ضبط و حفظ و نگهداري اسناد و اوراق انجمن تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز و حفاظت آن ، جمع آوري قوانین و 

راي اعضا و ثبت عضویت آنها ، انجام آیین نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با فعالیت انجمن ، تشکیل پرونده ب
تشریفات اداري مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوتنامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیات مدیره و 
بازرس انجمن ، اخذ معرفی نامه هاي نمایندگان شرکتهاي عضو براي ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات الزم 

ی ، تنظیم پرسشنامه هاي الزم براي استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد براي تشکیل مجامع عموم
و حضور و غیاب کارکنان ، نگهداري و حفظ اموال و اثاثیه انجمن و تعمیر و سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات 

و هر اقدامی که عرفاً براي  اداري در مورد کارهاي در دست اجرا و مسائل داخل انجمن ، اجراي مصوبات در انجمن
 اداره امور انجمن ضروري باشد دبیرخانه اي تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هیات مدیره تأسیس می گردد . 

  – 36ماده 
 مسئولیت هیات مدیره : وظایف و اختیارات و حدود 

ور اتحادیه برخوردار است . وظایف جهت اداره امهیات مدیره نماینده قانونی انجمن است و از کلیه اختیارات قانونی 
 و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل می باشد : 

افتتاح حساب جاري بنام انجمن در بانکهاي مجاز و واریز کلیه وجوهات انجمن و پرداخت هزینه ها از این  -1-36
 حساب و در صورت لزوم تحصیل وام . 

انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش ساالنه عملیات و اقدامات مالی  -2-36
 خود به مجمع عمومی . 

عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن به طور کلی و به ویژه راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک  -3-36
 انجمن .  اموال منقول و غیر منقول بنام حساب

 اداره امور مالی انجمن که سرپرستی آن با خزانه دار است .  -4-36

 دریافت مطالبات انجمن و پرداخت دیون آن . -5-36



و کارکنان انجمن و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر  34استخدام و عزل و نصب دبیر برابر با ماده  -6-36
 شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور و بنا به پیشنهاد رئیس . پرداخت ها ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر 

اقامه و استرداد هر گونه دعوي کیفري و حقوقی با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به  -7-36
یل در امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه هاي استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ، تعیین وکیل و وک

 مربوط به داوري . توکیل ولو کراراً سازش ، استفاده از حقوق و تکالیف 

اجراي آن از سوي مقامات دولتی دام به هر نوع امر از اموري که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اق -8-36
 جمهوري اسالمی ایران به انجمن واگذار می گردد . 

نی براي اداره انجمن و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در انجام اموري که طبق موازین قانو -9-36
 اساسنامه منع نشده باشد . 

تعیین و اعزام نماینده به کمیته هاي همکاري هاي اقتصادي ، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج  -10-36
 در آیین نامه هاي مربوطه . 

در چارچوب اساسنامه نامه هاي داخلی براي اداره بهتر امور انجمن  تهیه ، تدوین و تصویب مقررات و آیین -11-36
 و اختیارات تفویضی . 

راهنمایی اعضاء در امور اجرایی ، مدیریتی ، مالی و مالیاتی ، بیمه ، مسائل قراردادي و حقوقی در صورت  -12-36
 رجوع به انجمن . 

 تدوین پیش نویس بودجه انجمن براي تصویب از طریق مجامع مربوطه .  -13-36

تهیه صورت دارایی و دیون انجمن پس از انقضاي سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و  -14-36
 حساب عملکردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی . 

ی از اهداف و مقررات اساسنامه اتحادیه را از عضویت در انجمن تعلیق متخط وهیات مدیره میتواند عض -15-36
نموده و علت تعلیق عضو را با ارائه دالیل آن به اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران گزارش کند . تصمیم اتاق 

 ایران در این خصوص قطعی است . 

 ارتقاي کیفی سطح دانش اعضاء . برگزاري همایش هاي تخصصی و صنفی از صاحب نظران براي  -16-36

تعیین مبلغ حق ورودیه و حق عضویت ساالنه به پیشنهاد خزانه دار و ارائه به مجمع عمومی عادي براي  -17-36
 تصویب . 

حق بهره برداري بهینه از منابع مالی انجمن به منظور جلوگیري از کاهش آن از قبل خرید و فروش اوراق  -18-36
 ...مشارکت ، سهام و 



 خزانه دار :  – 37ماده 
خزانه دار مسئول اداره امور مالی انجمن بوده و موظف است و دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی انجمن را  -1-37

به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نماید و با  پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوطتنظیم ، وصولی ها و 
باطالع رئیس هیات مدیره در محل دبیرخانه ، اسناد ی دفاتر و اسناد مالی انجمن درخواست بازرس مبنی بر بررس

 مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد . 

کلیه اسناد و مدارك مالی و تعهد آور با امضاي مشترك رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن  -2-37
بات اداري و معمولی با امضاي دبیر همراه با مهر انجمن معتبر معتبر خواهد بود . در ضمن اوراق عادي و مکات

 خواهد بود . 

 ر را به دبیر تفویض نماید . ا: رئیس می تواند با مسئولیت خود اختیار امضاء اسناد مالی و اوراق بهاد 12تبصره 

 فصل پنجم

 بازرس :  -38ماده 
 .  اساسنامه است 20شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده  -1-38

یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادي براي مدت یک سال انتخاب  -2-38
 و انتخاب مجدد آنها بالمانع است . 

اساسنامه از بازرس اصلی ، وظیفه او را  20در صورت فوت و یا استعفاء و یا سلب شرایط مندرج در ماده  -3-38
 بازرس علی البدل انجام خواهد داد . 

 وظایف بازرس :  – 39ماده 
ساسنامه نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد ا -1-39

، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاري کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق 
 دبیرخانه مراتب را به هیات مدیره اطالع و رفع آن را درخواست می نماید . 

بازرس ، ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره براي تسلیم به مجمع عمومی ساالنه و همچنین در صورت  -2-39
و اوراق مالی انجمن را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در لزوم کلیه اسناد 

 اختیار مجمع عمومی بگذارد . 

شکیل مجمع عمومی عادي گزارش مکتوب خود را جهت اطالع اعضا تهیه بازرس حداقل ده روز قبل از ت -3-39
 و ارائه خواهد نمود . 



بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاري مجامع عمومی عادي و فوق العاده نظارت  -4-39
 نماید . 

 ل دهد . بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحوی -5-39

سال مالی انجمن از اول فروردین هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود و به استثناي  -6-39
 سال اول که ابتداي آن تاریخ تأسیس انجمن است . 

 کمیته ها و مشاوران :  – 40ماده 
انجمن به منظور پیشبرد اهداف و ایفاي مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هاي متشکل از نمایندگان شرکتهاي 
عضو و اعضاي حقیقی افتخاري و یا مشاوران تشکیل دهد . نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاي آن و طرز انتخاب 

 توسط هیات مدیره تهیه و تصویب می گردد .  آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آیین نامه هایی خواهد بود که

 منابع مالی –فصل ششم 

  – 41ماده 
اشخاص حقوقی داوطلب عضویت در انجمن موظف به پرداخت مبلغ حق ورودیه به حساب جاري انجمن و تسلیم 

م خواهد قبض آن به دبیرخانه می باشند . میزان حق ورودیه هر عضو با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع انجا
  شد .

  – 42ماده 
هر عضو عالوه بر حق ورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاري انجمن واریز و قبض 

 رسید آن را تحویل دبیرخانه نماید . 

  – 43ماده 
انجمن می تواند از هدایا ، عطایا ، وقف ، قبول وصیت و کمک هاي نقدي و غیر نقدي اعضاء یا اشخاص ثالث 
برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضا نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و 

 موسسات اعتباري یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد . 

 

 



 انحالل و تصفیه –فصل هفتم 

 انحالل و تصفیه :  - 44ماده 
انجمن به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأي نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل  -1-44

 می شود . 

چنانچه انحالل انجمن از سوي مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع ، مدیران تصفیه اي را متشکل از  -2-44
ر نمایندگان انتخاب می نماید . انتخاب اعضاي هیات مدیره انجمن قبل از انحالل در مقام اعضاي هیات سه نف

تصفیه بال مانع است . چنانچه انحالل انجمن از سوي محاکم قضایی اعالم شود محکمه ، هیات تصفیه را تعیین 
 خواهد نمود . 

صفیه ، مدیران سابق انجمن مکلف می باشند تمامی و تعیین اعضاي هیات تپس از اعالم انحالل انجمن  -3-44
 اوراق ، اسناد ، دفاتر ، اموال ، و اثاثیه انجمن را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند . 

هیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق بازرگانی ایران وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن و پس از تسویه  -4-44
 نقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد گرفت . ، کلیه اموال منقول وغیر م

وظایف و تکالیف و اختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود ، مطالبات و دیون انجمن و به طور  -5-44
ساسنامه خواهد و مفاد ا 24/12/1347کلی امر تصفیه طبق مقررات الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 بود . 

وظایف و تکالیف قانونی و یا مندرج در این اساسنامه عمل اتاق ایران می تواند در صورتی که انجمن به  -6-44
ننماید و یا نصف به عالوه یک اعضاء اصلی آن را از اتاق ایران درخواست نمایند نسبت به فراخوان و برقراري مجمع 

ور به تعلیق هیات مدیره و انتخاب هیات مدیره جدید و یا توقف و یا انحالل عمومی به طور فوق العاده با دست
 انجمن اقدام نماید . 

 موارد متفرقه –فصل هشتم 

 حکمیت :   - 45ماده 
اقدام به پذیرش امر حکمیت ( داوري ) نماید . در این صورت هیات مدیره انجمن می تواند در امور تخصصی خود 

از بین خود و سایر نمایندگان شرکتهاي عضو و یا اشخاص حقیقی ( اعضاء افتخاري و یا مشاوران ) ، فرد یا افراد 
حق الزحمه داوران  واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت ، آنها را مأمور رسیدگی و اعالم نظر نماید . میزان

 را هیات مدیره تعیین و به اطراف اعالم خواهد نمود . 



 تفسیر اساسنامه :  -46ماده 
 و کشاورزي  ع و معادنصنای بازرگانی ، ین امر توسط اتاقدر صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ، ا

 ایران صورت می پذیرد . نظر اتاق ایران قطعی و الزم االتباع خواهد بود . 

  -47ماده 
تبصره تهیه و به تصویب هیات موسس اتحادیه متشکل از  12ماده و  47فصل و  8این اساسنامه در یک مقدمه و 

 امضا کنندگان ذیل رسیده است . 

 

 


