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 بسمه تعالي

 « توزيع كنندگان سراسری محصوالت دخاني  اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي» 

 

 كليات -فصل يكم 

 هدف : - 1ماده 

 چگونگي تشکيل ، حدود وظايف و اختيارات ونحوه عملکرد  نامه آيين"قانون كار جمهوري اسالمي ايران و در اجراي  131به استناد  مادة 

و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع  مصوب هيات محترم وزيران"هاي صنفي و كانون هاي مربوط  انجمن

 گردد.  ؛ اين انجمن صنفي تشکيل ميمتضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد اقتصادي كارفرمايان كه خود

 صنفی :اقامتگاه قانونی انجمن ، جغرافيايینام ، حوزة   -2ماده

ناميده « انجمن صنفي » كه در اين اساسنامه به اختصارتوزيع كنندگان سراسري محصوالت دخاني  نام : انجمن صنفي كارفرمايي

 . شود مي

پست  تهران  شهرستان ،تهران  آن در استاناقامتگاه قانوني محل و  فعاليت انجمن صنفي كشوري عضو گيري حوزة جغرافيايي

-11پالک –ساختمان سفير –بعد از جهارراه انديشه –خيابان شهيد بهشتي –به نشاني تهران  itdli.1397@gmail.com الکترونيکي

 ي باشد.م 1واحد –طبقه سوم 

راتب خود تغيير داده و م جغرافياييتواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه  هيأت مديره مي - 1 تبصره

و رفاه اجتماعي  ، كارطور كتبي به وزارت تعاونه ب  -از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد  - همزمان با اطالع به اعضارا 

 . نيز منعکس نمايد

 .  الزامي مي باشد جاري كشوربراي تعيين نام و عنوان انجمن صنفي رعايت مقررات  - 2تبصره 
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 انجمن صنفی :و اختيارات وظايف  -3ماده 

 هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن. كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه-1

 تالش براي ساماندهي امور مرتبط با توزيع سراسري.  -2

 مشاركت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيريها و تهيه و تنظيم پيشنهادهاي مرتبط با توزيع سراسري كاالهي مربوطه. -3

قالب قوانين جمهوري اسالمي  ايجاد ارتباط با بانکها و سازمانهاي اعتباري كشور و همچنين سازمان هاي مالي و پولي بين المللي در -4

 ايران با هدف تسهيل و گسترش خدمات و تسهيالت مالي به اعضا؛

 

و اطالع رساني از طريق ايجاد شبکه اطالع رساني و نشر كتب،  ”انجمن “ايجاد بانک اطالعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف -1

 مجالت و بروشورهاي تخصصي وتبادل اطالعات مربوطه؛

 در داخل و خارج كشور؛ "انجمن  "انجام فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي مرتبط با مأموريت  -6

 ايجاد فرصت هاي همکاري و توسعه فعاليت براي اعضاء؛. -7

 مشاركت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز و انجام كنترل هاي كيفي و رتبه بنديهاي مورد نياز؛ -8

 وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيالت قابل ارائه؛معرفي اعضاء به  -9

برگزاري دوره هاي آموزشي  مورد نياز اعضاء و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش هاي  -11

 مختلف داخلي و خارجي و ترجمه و تاليف مقاالت حرفه اي؛

 ؛”انجمن “ر در نمايشگاههاي داخلي و خارجي مرتبط با مأموريت برگزاري و يا حضو -11

 اعزام هيئت هاي تجاري و بازاريابي به كشورهاي خارجي و نيز دريافت هيات هاي تجاري وبازاريابي ازكشورهاي خارجي؛ -12

 ارتباط با فعاليتهاي انجمن ؛ هماهنگي و كمک در معرفي اعضاء جهت عضويت در سازمانهاي تخصصي ، منطقه اي و بين المللي در -13

 با نهادهاي داخلي و خارجي  "جمن ان "ارائه خدمات مشاوره اي براي انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل هاي فني بين اعضاء  -14
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 اطالعات ، بررسي و تحقيق درباره مشکالت، شناخت نيازها و اولويتها. جمع آوري -11

 برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها. -16

 كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تکنولوژيک. -17

 شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي،  -18

، كار و رفاه ورد نياز، همکاري با وزارت تعاون، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مكوشش براي هماهنگي در امور آموزش -19

 اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

انجام تحقيقات الزم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و  -21

 مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

 .دريافت وروديه، حق عضويت و كمکهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه -21

، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور همکاري در جهت تأسيس -22

 برخورداري اعضا از تسهيالت بيشتر.

جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و  حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه -23

 .مننسبت به هدف هاي انج

خريد، فروش و تملک اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنکه به قصد تجارت و  -24

 . با رعايت مقررات جاري كشورو جلب نفع نباشد

 .هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني عضويت در كانون انجمن - 21

صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار هاي  همکاري با ساير تشکل -26

 .داده شده يا خواهد شد
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هاي رسمي در انجام وظايف و تکاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي قبول مسووليت و همکاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهاد -27

 .ي الزم به آنهاهاكنند و آمادگي براي ارائه مشورت صنفي محول مي

ايجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي  -28

 قوانين و مقررات كشور.صنفي و 

دسته جمعي با سازمان هاي  شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي -29

 .كارگري

 

 فصل دوم

 شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالی انجمن صنفی

 شرايط عضويت : -4ماده 

 توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند : حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي /كليه اشخاص حقيقي 

 .ييرانتابعيت ا -1

 .در حوزه جغرافيايي فعاليت انجمن صنفي (استقرار )حقيقي يا حقوقي -2

معتبرشامل اي و مجوزه انجمن صنفي با ارايه مدارک شناساييجغرافيايي در حوزه  دخاني سراسري  توزيع صنعت /در حرفه  فعاليت  -3

 مجوز توزيع كاال : 

 .ارائه مدارک معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار -4

 قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي. - 1

 .ت وروديه و حق عضويت به طور مرتبپرداخ -6
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مجبور يا  صنفي توان به عضويت در انجمن نه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمياتوانند آزاد كليه واجدان شرايط مي -1تبصره 

  از قبول عضويت آن منع نمود. 

 

از يا تعليق ( عدم احراز شرايط به دليل)عدم پذيرش عضويت  به مبني متقاضيان شکايت در صورت پذيرش اعضاء جديد و نيز -2تبصره 

و تصميمات مجمع  قرار دادهجزو دستور جلسه موضوع را  در اولين جلسه مجمع عمومي  مکلف است  ،هيات مديرهاعضاء عضويت 

 .در اين زمينه قطعي استعمومي 

يا در صورت عدم اشتغال در صنف مربوط بيش ؛ عضويت انجمن صنفي را از دست دهد در صورتي كه هر يک از اعضا شرايط – 3تبصره 

صنفي از عضويت در انجمن ماه يا در صورت صدور آراء قطعي از سوي مراجع قضايي كشور مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي،  6از 

 يکن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.، لمطلع خواهد شدموضوع از صنفي ن انجمن يمسئول توسطشده و  مستعفي شناخته

 موارد تعليق از عضويت انجمن صنفی :  -1ماده 

 . اين اساسنامه 8عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده  -1

 .صنفي قانوني هريک از اركان انجمن مصوبات عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و  -2

 منابع مالی انجمن صنفی : -6ماده 

 د. شوگردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي  فقط يک باردريافت مي كه براي هر عضو: وروديه –الف 

 ن مي گردد. يعيه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي تساليانه ك :حق عضويت -ب 

 انجمن اعضاء هاي داوطلبانه كمک  –ج 

واريز و رسيد  ،كند و اعالم مي ه حساب بانکي كه انجمن صنفي تعيينبحق عضويت خود را ،6باتوجه به مادهكليه اعضا بايد - 7ماده 

 نمايند. ارائه خزانه داربانکي را به 
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 شود، قابل استرداد نيست.  مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي -1تبصره 

 .اساسنامه به مصرف برساندر اين تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر د هيأت مديره نمي -2تبصره 

به  خزانه داراز طرف  ،ق عضويت خودداري نمايدز پرداخت حابعد از موعد مقرر ماه 3چنانچه هر يک از اعضا در مدت حداكثر -  8ماده 

با  ،عضويت عقب افتاده ننمايدحداكثر ظرف يک ماه اقدام به پرداخت حق  خزانه داراخطار كتبي وي اخطار كتبي داده مي شود چنانچه 

آنان از اختيارات عضويت . اخراج يا قبول مجدد به حالت تعليق در مي آيد انجمن صنفي، در عضويت شخص مذكور، تصويب هيات مديره

 .باشد مجمع عمومي عادي مي

 حقوق اعضاء مجمع : –9ماده 

 .، صورتجلسات و مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديرهسنامه )و آخرين تغييرات بعدي آن(دسترسي به يک نسخه اسا – 1

، بازرسان و ساير لکترونيک ، ... اعضاء هيئت مديره، پست اامکانات ارتباطي درون گروهي شامل: اسامي، شماره تلفنبرخورداري از  - 2

 .اهنگي اعضاء با يکديگر ميسر باشداعضاء به نحوي كه در صورت نياز امکان ايجاد هم

( رايبدون داشتن حق امکان ارايه نظرات و پيشنهادات )به نحوي كه  -، مکان و موضوع جلسات هيئت مديره اطالع به موقع از زمان – 3

 .اعضاء ميسر باشداز طرف همه 

به تاييد يک پنجم اعضا يا تذكرات و اخطارها در خصوص نحوه عملکرد اعضاء هيئت مديره و بازرسان به نحوي كه  طرحامکان  – 4

 .عمومي امکانپذير استدر مجامع  وزارت كار رسيده باشد، 

صنفي موظف به حفظ و دفاع از حقوق صنفي اعضا بدون اعضا بايد به صورت برابر از امکانات انجمن صنفي بهره مند شوند و انجمن  – 1

 تبعيض و رجحان مي باشد.
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 فصل سوم

 اركان انجمن صنفی

 اركان انجمن صنفی عبارت است از : -11ماده 

 مجمع عمومي -1

 هيأت مديره -2

 بازرس يا بازرسان-3

 مجمع عمومی ، حدود وظايف و اختيارات آن : -الف 

، به دو صورت ي حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي، از اجتماع اعضاترين ركن انجمن صنفي است كه عاليمجمع عمومي  -11ماده 

 عادي و فوق العاده تشکيل مي گردد.

 كه توسط صاحبان امضاء مجازيا نماينده شركت هيات مديره اعضاء يکي از  مدير عامل يا ،اعضاي حقوقي نمايندگانمنظور از  – 1تبصره 

 .، استمعرفي شده باشد صورت كتبي ه ب

 مع عمومي شركت نمايد.  احقيقي بايد شخصا در مج عضو – 2تبصره 

درج آگهي در  دعوت اعضاء به وسيلهست نسبت به ا فوق العاده، هيأت مديره موظف براي تشکيل مجامع عمومي عادي و -3تبصره 

كه در آن، روز، ساعت، مکان تشکيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است و پيامک وب سايت يا  روزنامه

داكثر اين روز فاصله باشد و ح 21، بايد حداقل همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي از تاريخ دعوت اعضا تا تشکيل مجمع عمومي و

 .روز تجاوز نمايد 41له نبايد از فاص

، اعضا مي تواننددوم همچنين يک  وبازرس يا بازرسان  ضمن اينکه تصويب هيات مديره خواهد بود. ادعوت مجامع عمومي ب –4تبصره 

 .اقدام نمايندمجمع عمومي راسا نسبت به دعوت 
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 روز 21تاريخ تشکيل مجمع عمومي را حداقل و  ، مکاندعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مکلفند موضوع –1تبصره 

 .ر و رفاه اجتماعي اعالم  نمايند، كاتعاون، طي دعوتنامه كتبي به وزارت پيش از تشکيل

ماده  4 گزارش هاي مالي و ساير مواردي كه مستلزم بررسي قبلي اعضا مي باشد، همزمان با دعوتنامه به طريق مقتضي )بند – 6تبصره 

 به اعضا اطالع رساني شود.  ( 13

مجمع عمومي مواردي كه ،  بازرسان و سايرهاخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مدير – 7تبصره

 در هر صورت مشاركت اكثريت مطلق حاضرين الزامي است. .عمل خواهد آمده تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي ب

مي تواند يکي ديگر از اعضا را بطور كتبي به وكالت از طرف خود به مجمع  )حقيقي يا حقوقي( هريک از اعضاي مجمع عمومي -8تبصره

 .يکي از اعضاي مجمع را عهده دار شودفقط هر عضو ميتواند وكالت و  عمومي معرفي نمايند

 موسس فاقد وكالت مي باشد . عمومي  مجمع-9تبصره

نانچه بار اول به نصاب الزم . چمي يابدمجمع عمومي عادي هر سال يک بار با حضور دست كم نصف بعالوه يک اعضا رسميت  -12ماده

 .يافتاعضا رسميت خواهد سوم ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يک نرسد

بطور فوق العاده  اعضاچهارم يک مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا  – 1تبصره 

تشکيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب 

 .مانند مجمع عمومي عادي خواهد بودآن نيز، ه

 معتبر است.بعالوه يک آراي حاضران تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف  -2تبصره 

، كار و رفاه اجتماعي ارايه نگردد ف شش ماه جهت ثبت به وزارت تعاونچنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومي ظر – 3تبصره 

، مي بايست تشريفات قانوني جهت برگزاري مجمع عمومي و اخذ تائيديه مل مدارک و مستندات خودداري گردديا به هر دليل از ارايه كا

 .گردداجرا  "مجددامصوبات 
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 وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادي عبارتست از : - 13ماده 

تصميم نسبت به  در خصوص گزارش عملکرد هيات مديره و بازرسان و اتخاذ ،هيات مديرهعملکرد گزارش  رسيدگي بهبررسي و  -1

 .تصويب پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي آتي و قبلي انجمن صنفي

 ،در صورت عدم تصويب تصويب عملکرد گذشته و بودجه آتي.و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم  خزانه داربررسي گزارش مالي -2

 .تصميم گيري در خصوص نحوه رسيدگي بر عهده مجمع خواهد بود

 .مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفيود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط دادن رهنم-3

 .بخشنامه ها و...(گزارش هاي مالي، صورتجلسات،  اعضا )درخصوصبه  تعيين نحوه اطالع رساني -4

 ()مستند به داليل محکمه پسندمتقاضيان عضويت در انجمن صنفي  پذيرشبررسي و تصويب يا رد  -1

 1موضوع ماده صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند )اين اساسنامه، از عضويت انجمن  كه طبق رسيدگي نهايي به اعتراض كساني  -6

 .اساسنامه(

تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعيدر جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني وتصويب  ،بررسي -7

 اعضا.

 مرتبط. مراكز ساير كميته ها و همکاري در جهت تأسيس و تقويت شركتهاي تعاوني وايجاد  -8

 .هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفييا دسته جمعي و عزل انفرادي  انتخاب -9

 تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن. -11

 تعيين روزنامه براي درج آگهي هاي انجمن صنفي. -11

تشکيل با حضور دست كم نصف بعالوه يک اعضا  ،11ماده  اتمجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در مورد موضوع – 14ماده 

؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يک سوم اعضا رسميت مي يابد و در هر حال انچه بار اول اين نصاب حاصل نشود. چنخواهد شد

 .اي حاضر در جلسه معتبر خواهد بودآراي اعض دو سومتصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت 
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 وظايف و اختيارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از : -11ماده 

 طرح و تصويب اصالحات اساسنامه . -1

 .يهسوانحالل انجمن صنفي و انتخاب هيات ت -2

روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق  21حداقل  ، بايد به طور مشخص و كتباًر زمينه تغيير يا اصالح اساسنامهپيشنهادها د -تبصره 

 العاده به اطالع كليه اعضا و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.

مي توسط رئيس يا يکي از اعضاي هيات مجمع عمو  پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعالم رسميت جلسة-16ماده 

از بين اعضاي حاضر با رأي ناظر  يکو  يک منشي ،مركب از  يک رييس، نفر، 3شامل حداقل  مع عموميمج يسهمديره، بالفاصله هيأت ري

 .جلسه را بر عهده خواهند گرفت  رةاكثريت اعضاء انتخاب و ادا

 بايستي عدد فرد باشد.  ،: مجموع اعضاي هيئت رئيسه و ناظران مجمعتبصره

 :وظايف و اختيارات هيات رييسه-17ماده 

تهيه  ،صالحيت حاضرين در مجمع ،)درصورت وصول اعتراض( نحوه دعوت اعضا مجمع :بررسي اجراي صحيح مواردي از قبيل - 1

 . هيات مديره و اجراي ساير مقرراتبه تذكرات و اخطارهاي اعضا طرح و بررسي  ،صورتجلسات مجامع

نظر مثبت سه  بامگر درهيأت مديره و بازرسان باشند ) عضويتكانديداي  يااز بين اعضاي هيات مديره  نبايد هيأت رئيسه اعضاي - 2

 .عضو باشد( 21كمتر از  تعداد حاضران در مجمع عموميچهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه 

 و فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيهدو نسخه عادي يا فوق العاده موظفند برگزار كنندگان مجامع عمومي   - 3

و جهت  به امضاي اعضاي حاضر برسانند پيش از آغاز مجمع عمومي رفاه اجتماعي، نسخه ديگر را كار و، وزارت تعاونضمن ارسال به 

 . بررسي، تاييد و امضا به هيئت رئيسه ارائه نمايند

)پس از شمارش آراء( ضمن درج در صورتجلسه را نتيجه كليه مصوبات و انتخابات  ،مجمعدر پايان است  ، مکلفمجمع يسه هيات ري -4

 .وامضا نمايد قرائت  مجمع 

 محل نام و امضای اعضای هیات رییسه و ناظران : تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 



 

11 

 

ا تصويب يسه مجمع ب، هيات ريمطروح در دستور جلسه خاتمه نيابدمع عمومي شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات اهرگاه در مج -1

. تمديد جلسه، معين كند ،متجاوز نباشدروز  21جلسـه بعدي را كه حداكثر از  تاريخمکان و  اكثريت اعضا  مي تواند  اعالم تنفس نموده،

لي مي باشد كه در صورت عدم نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم براي تشکيل جلسه همان نصاب قب

 ،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.مرحله بعديتشکيل، در 

برگزاري  چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يک هفته از تاريخ تشکيل مجمع عمومي با ذكر داليل به چگونگي -18ماده 

رف يک هفته از تاريخ رويت ، حداكثر ظمکلف خواهند بود مجمع  يسه، هيأت ريات كتباً اعتراض نمايندانجام انتخاب مجمع عمومي و

د و رونوشت آن را به ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطالع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانناعتراض

 .كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند، وزارت تعاون

 

 : وظايف و اختيارات آن ،هيأت مديره  -ب 

ن كانديداهاي واجد شرايط، با اكثريت نسبي آراء كه از بي نفر عضو علي البدل بوده  3نفر عضو اصلي و   9 دارايهيأت مديره  -19ماده 

مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره سال انتخاب  3 در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت( 11ماده  7)طبق تبصره ماخوذه 

 .، بالمانع استحفظ شرايط الزمرت هاي بعدي در صو

، يک رئيس، يک جلسه خود را تشکيل و از بين خود ، ظرف يک هفته اولينمکلف است، پس از قطعيت انتخابات هيأت مديره -21ماده 

انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد آور را يک دبير و همچنين خارج از آن   نفرخزانه دارنايب رئيس و يک 

، نياز به منظور انجام تشريفات ثبتطي صورتجلسه اي به اطالع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارک مورد 

 .كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد به وزارت تعاون،

 هيئت مديره برعهده مسن ترين عضو مي باشد.  دعوت اولين جلسه -تبصره
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رسميت مي يابد و تصميمات آن با آراي  (نفر 3 اكثريت اعضا )حداقلور با حض هر ماه يکبار جلسات عادي هيأت مديره -21ماده 

 .حاضر در جلسه معتبر خواهد بوداي اكثريت اعض

 خواهد شد.و اطالع رساني برنامه زماني ومکان برگزاري جلسات و نحوه دعوت در اولين جلسه هيات مديره تعيين  - 1تبصره 

نفر( برگزار مي مي گردد. نحوه دعوت و اطالع  3جلسات فوق العاده هيئت مديره بنا به درخواست اكثريت اعضا ) حداقل – 2تبصره 

 . رساني درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادي مي باشد

عنوان ه بدر طول يک سال )به استثناي جلسات فوق العاده(  متوالي و يا شش جلسه غير متوالي سه جلسه بيش از غيبت -3تبصره 

عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم بر اساس صورتجلسه هيئت مديره، و  استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد

موجه يا  مگر اينکه مستندات موجه بودن غيبت نظير بيماري و... به هيئت مديره ارائه شده باشد.  .جايگزين عضو اصلي خواهند شدآرا 

 غير موجه بودن غيبت با تشخيص هيات مديره خواهد بود.

أت مديره افتخاري است و هرگونه پرداخت به اعضاي هيئت مديره فقط از طريق تصويب مجمع عمومي عادي هيخدمات  -4تبصره 

 مي باشد. امکانپذير 

صوبات مجمع عمومي در وزارت حداكثر ظرف يک ماه پس از به ثبت رسيدن مدر بدو تاسيس، هيأت مديره موظف است  -22ماده 

شماره نموده و  اقدامبانک هاي كشور  يکي ازدر افتتاح حساب نسبت به  ،انجمن، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت تعاون

  برساند. ( به اطالع اعضا 13ماده  4حساب را از طريق مقتضي )مطابق بند

بايد صرفا از طريق واريز به حساب بانکي انجمن دريافت هرگونه وجه شامل وروديه و حق عضويت و كمکهاي مالي داوطلبانه  -1تبصره 

 صنفي صورت گيرد.

كليه پرداخت هاي انجمن صنفي بايد از طريق چک انجام شود و مبلغ تنخواه گردان براي مصارف ضروري و جزئي درنظر  -2تبصره 

 .گرفته مي شود
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، اوراق و كليه اسناد مالي انجمنبا امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر  انجمنكليه مکاتبات اداري و اوراق عادي  – 23ماده 

و ممهور به  رئيس هيات مديرهو ر خزانه دارسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترک 

 معتبر خواهد بود. انجمنمهر 

، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم (21ماده  3)برابر تبصره سلب عضويت يا غيبت  ،از دست دادن شرايط ،در صورت استعفا - 24ماده 

و امضاي هيات مديره مکلف است نتيجه را ضمن تنظيم ، در صورت تغيير در سمت ها. ين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شدآرا جايگز

پس از ثبت در وزارت  اعضا هيات مديره و بازرساندر هرگونه تغييرات  .كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد ،صورتجلسه به وزارت تعاون

 ، كار رفاه اجتماعي موثر و قابل اجرا خواهد بود.تعاون

ي باقيمانده دوره برگزار مي انتخابات تکميلي برا ،سمت خود را حفظ نموده باشندمديره امي كه اكثريت اعضاي هيأت ماد -1تبصره 

 .گردد

از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد  فوت، در صورت استعفـا، -2تبصره 

را به وزارت  انجمنامي صورت نگيرد، بازرس يا بازرسان مکلفند انحالل ماه در اين زمينه اقد 6تجديد گردد. به هر حال چنانچه ظرف 

 ،كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايند.تعاون

سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد ظرف  هيأت مديره موظف است  - 21اده م

 .صنفي اقدامات الزم را بعمل آورد انتخاب مسئوالن انجمن

اسناد و مدارک  ،اموال، ي ها، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارايهيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت –تبصره 

 انجمن خواهد بود.
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 اختيارات هيأت مديره :  ساير وظايف و - 26ماده 

 نحوه و ترتيب ،نگر گردش ماليانماي به نحوي كه قابل استناد بوده و و صورتجلسات هيات مديره عضويت ،دفاتر ماليو تنظيم  تهيه -1

 .ت مديره باشدعضويت اعضا و مصوبات قانوني هيا

 .عموميد اساسنامه و مصوبات مجامع اجراي دقيق مفا -2

 و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي. مقرر موعد دعوت مجامع عمومي در -3

 .و پيشنهاد آن به مجمع عمومي خزانه داربررسي بودجه و گزارش مالي  -4

 تشکيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي. -1

 .اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفيتعيين محل  -6

 معرفي نماينده به مراجع ذيصالح براي موارد خاص و معين. انتخاب و -7

 .بت به هزينه هاي جاري و ضروري آنبررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نس -8

 .اعضاو ايجاد امکانات رفاهي براي همکاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني  -9

 .سنامه، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي، قضائيوكالت و نمايند -11

 .ين نامه هاي داخلينهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آياتخاذ تصميم در مورد پيما -11

 .(13ماده 4اعضا )مطابق بندتهيه گزارش عملکرد هيأت مديره و ارايه آن به  -12

تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختالف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و  -13

 نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

كميته امور ي، ل كميته حل اختالف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيبان( از قبيل كميته هاي مختلف )در صورت لزومتشکي -14

 .قي، كميته رفاهي و ساير كميته هاحقو
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هاي صنفي مربوط و يا خارج  به منظور تشکيل يا عضويت در كانون انجمن ديگرهاي صنفي  پيوستن به انجمن سي و تصويب ربر -11

 شدن از كانونهاي مذكور.

 وظايف رييس هيأت مديره : - 27ماده 

 .ي هيأت مديره به تشکيل مرتب جلسهمراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضا -1

 اداره جلسات هيأت مديره. -2

 گيري آن.، جهت اجرا و پيوالن انجمن صنفيساير مسئ مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وابالغ تصميمات و  -3

والن انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره شناسان، مشاوران، دبير و ساير مسودادها و احکام استخدامي كارامضاي كليه قرار -4

 به كار گمارده خواهند شد. استخدام يا

 .مهور نمودن آن به مهر انجمن صنفيم و  خزانه دارها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق امضاي كليه چک  -1

 .انجمن صنفي خزانه داراتفاق ه امضاي كارت هاي عضويت اعضا ب -6

 يس قرار دارد.كه به موجب اساسنامه بر عهده ري انجام ساير اموري -7

 كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.ت مديره ايقسمتي از وظايف رييس ه -1تبصره

 عهده خواهد داشت.ه را ب 3و 2و  1، نايب رييس انجام وظايف بند هاي در غياب رييس هيئت مديره – 2تبصره 

، رابطه استخدامي دبير با اعتبار هيات مديرهايد. با پايان اقدام نم اعضا ازخارج نسبت به استخدام دبير ميتواند هيات مديره  - 28ماده 

 نيز ملغي مي شود. انجمن صنفي

انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشکيالت اجرايي و اجراي  وليت مستقيم دبيردبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئ -تبصره

يس هيأت مديره يا دبير و ركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ريمي تواند داراي كا مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و

 .ت مديره، به كار گمارده مي شوندتصويب هيأ
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 :وظايف واختيارات دبير –29ماده 

 دبيردر صورت تفويض ازطرف هيات مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود: 

 .و دفاتر انجمن صنفي جلسات و سوابق اعضاحفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارک و صورت -1

 .مکاتبات اداري و جاري انجمن صنفيانجام  -2

 .صنفيانجمن  خزانه داراتفاق ه ب هاي عضويت اعضا تهيه و صدور و ابالغ دعوتنامه ها و امضاي كارت -4

 .انديکاتور و ثبت و صدور نامه ها و همچنين دفاتر«امور مالي»و « عضويت»ه دفاتر تهي -1

 تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني. -6

 والن و اعضاي انجمن صنفي.قانوني براي آگاهي و استفاده مسو اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات ابالغ -7

 هيأت مديره و بازرسان. ن مکان تشکيل جلسات مجامع عمومي،مهيا ساخت -8

 احکام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري مربوط. ، ابالغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن -9

 .والن انجمن صنفيئمس اببا هم و اعضا تماس بين  امکان نمودنو فراهم معرفي -11

 انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد. -11

 ه و توافقات هيات مديره باشد. داراقدامات و مکاتبات دبير در هر صورت نبايد خارج از ا-1تبصره 

 .ول هستندنيز در برابر هيأت مديره مسودبير كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و  -2 تبصره

 : خزانه دار  وظايف واختيارات -31ماده 

 و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي. رييس هيات مديرهناد و اوراق تعهد آور به اتفاق امضاي كليه چک ها و اس -1

 .رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفياسناد و صورتجلسات مالي و  ، تهيه و تنظيم دفاتر واداره امور مالي انجمن -2

 .اييد و امضاي صورتحساب هاي مربوطصحت اسناد و مدارک تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و ت رسيدگي به -3
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 يس هيأت مديره.اعضا به اتفاق ري كارت عضويتو امضاي ور صد -4

رک مالي وصحت ، مداوليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسنادمسو الي ونظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل م -1

 .معامالت انجمن صنفي

 هزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي. ثبت كليه دريافتي ها و -6

 ه و هزينه هاي يک ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.پيش بيني بودج -7

را جهت ارايه به من صنفي ـمالي انجــ كتبي  موظف است هر سال قبل از تشکيل مجمع عمومي ساالنه، گزارش خزانه دار   -1تبصره 

 قرار دهد. و دبير جهت اطالع به اعضا  رونوشت آن را در اختيار بازرسان ،يس هيأت مديرهومي تنظيم و پس از امضاي خود و ريمجمع عم

،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسانموظف است  خزانه دار  -2تبصره 

 ، در اختيار آنان قرار دهد.في در ازاي رسيد و براي مدت معينانجمن صن

ت مديره ئضمن تذكر به هيرا ينه كردها موظف است موارد مغاير با سياست هاي مصوب مجمع عمومي و عرف هز خزانه دار  - 3تبصره 

 .مايدنبه مجمع عمومي ارائه 

 بررسي ميگردد. مجمع عمومي موضوع از طريق حسابرسان رسمي  با تصويب ،صورتهاي ماليدر صورت بروز اختالف در  - 4تبصره 

 يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنانج ـ بازرس 

اعضا از داخل  نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي 1نفر بازرس اصلي 1بازرسان انجمن صنفي ، متشکل از - 31ماده 

 بالمانع است.سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط الزم  1انجمن براي مدت 

، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، از دست دادندر صورت استعفا، فوت -1تبصره

 جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

قع پاسخگوي تبعات بعدي خواهد مو هيات مديره موظف به برگزاري به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به - 2تبصره 

 .بود
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 وظايف و اختيارات بازرسان : -32ماده 

امور مربوط به دعوت مجامع نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه  -1

 عمومي عادي و فوق العاده.

حسن جريان امور مالي و اداري انجمن  اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت در دفاتر و رسيدگي و نظارت به -2

 .(31ماده  3)از جمله تبصره  صنفي

رفاه اجتماعي و همچنين ارايه ، كارورش و ارايه به وزارت تعاونيه گزاپيگيري و رسيدگي به شکايات اعضا و در صورت لزوم ته -3

 (.)حسب موردرونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي

 .رش مالي جهت ارايه به مجمع عموميرسيدگي واظهار نظر درمورد گزا -4

 .اساسنامه اين، با توجه به اختيارات مندرج در لزوماقدام به دعوت و تشکيل مجمع عمومي در صورت  -1

 . ت هيأت مديره، بدون داشتن حق رايشركت در جلسا -6

را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي  كليه محاسبات انجمن بازرس بايد پيش از تاريخ تشکيل مجمع عمومي ساالنه، گزارش مالي و -1تبصره 

تسليم دارند. همچنين بازرس/بازرسان ملزم هستند خالصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نياز به  انجمنخود را به دبيرخانه 

 .و رفاه اجتماعي ارايه نمايند كار وزارت تعاون ،و مجمع عمومي)گزارش ساالنه( 

با به موضوع را كت، من از موقعيت خود يا مشاهده سوء استفاده هريک از اعضا سمت دار انجگزارش بازرس در صورت دريافت  - 2تبصره 

 .هيات مديره اخطار مي نمايد
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 فصل چهارم

 ساير مقررات

 :رسان بايد داراي شرايط زير باشندكانديداهاي عضويت در هيأت مديره و باز -33ماده

 انتابعيت جمهوري اسالمي اير -1

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانالتزام عملي به  -2

 حزاب و گروههاي سياسي غيرقانونيعدم وابستگي به ا -3

 كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد.موثر كيفري محکوميت قطعينداشتن  -4

 داشتن حسن شهرت  -1

 عدم اعتياد به مواد مخدر -6

 يا مدير واحد )در كارگاه هاي داراي شخصيت حقيقي (باشد . مديرعاملعضو هيات مديره يا  -7

درصد حق پنج ، هر دوره حداقل اعضا بوط ، به منظور ثبت و آموزشين نامه انجمنهاي صنفي وكانونهاي مرآي18در اجراي ماده– 34ماده 

 .ارگري و كارفرمايي واريز خواهد شدسازمانهاي ك عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعالم شده از طرف اداره كل

، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت انجمن صنفي، مکلفند هر نوع مدارکوالن مسو-31ماده 

 .زارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند، در اختيار ويا خارج از آنصنفي بررسي در محل انجمن 

در صورت بروز اختالف بين اعضاي هيات مديره با يکديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريک از  - 36ماده 

اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست 

نفر را جهت حل اختالف  1يا  3، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشکيل و از بين خود  هريک از طرفين اختالف

انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختالف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام 

 مي گردد .  مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل
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 :صنفی در موارد زير منحل می گردد انجمن -37ماده 

 ورت تصويب مجمع عمومي فوق العادهدر ص -1

 مديره وعدم  تجديد انتخابات آنگذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت  -2

 أي قطعي از طرف مراجع قضايي كشوردر صورت صدور ر -3

ه منحل گردد، مجمع مذكور مکلف است در همان جلسه از بين دبنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاصنفي چنانچه انجمن  -1تبصره 

امضاي صورتجلسه، به  تنظيم ويه اقدام و نتيجه را ضمن سوعنوان اعضاي هيأت ته نفر ب 1يا  3اعضاي حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 

 .اجتماعي اعالم نمايد ، كار و رفاهوزارت تعاون

چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل -2تبصره 

رفاه اجتماعي  ، كار وتعاونويه حسابها با هماهنگي وزارت مراحل انحالل و تس، مومي فوق العاده امکانپذير نباشدگردد و تشکيل مجمع ع

با نظارت مراجع قضايي كشور  طبق مقررات قانون تجارت و (،نجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطا آيين نامه 16)با توجه به تبصره ماده 

 .مي گيرد صورت 

، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون ماه با ششيه مکلف است حداكثر ظرف سوهيأت ت -38ماده 

اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از هاي انجمن صنفي شامل يكاملي از كليه داراي فهرسترسيدگي نموده،  صنفي انجمن

يه كليه حسابهـاي بدهکـاران و بستانکـاران و تأديه بدهي سورا پس از تصنفي ي انجمن را تهيه نموده، داراي صنفي نجمنبدهي هاي ا

موسسات خيريه رفاه اجتماعي در اختيار ، كار و صورت مازاد با نظارت وزارت تعاونها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي در 

 .واگذار  شـود ساير نهادها قرار دهند و در صورت عدم وجود به 

هر گونه ابهامي در وين اساسنامه بوده و و مقررات تدهاي صنفي و كانون هاي مربوط  نامه انجمن مفاد اين اساسنامه تابع آيين-39ماده 

 .ون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد، تابع نظر وزارت تعاآناجراي مقررات 
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 قابل اجراست.و  معتبررفاه اجتماعي وزارت تعاون ، كار و موافقت هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از – 41ماده 

 .ن احتساب روزهاي تعطيل خواهد بودمهلت هاي مندرج در اساسنامه بدو -41ماده

توزيع  با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس انجمن صنفي كارفرمايي 21/12/1397ماده در تاريخ  41فصل و 4اين اساسنامه در 

 رسيد. كنندگان سراسري محصوالت دخاني 

 محل امضا نام و نام خانوادگی سمت رديف

   يسري 1

   منشي 2

   ناظران 3

 


