
  العملكاران گمركي ايران اساسنامه اتحاديه حق

  فصل اول: كليات

العملكاري از گمرك ايران به منظور ايجاد يك تشكل  اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت حق - 1ماده 

العملكاري گمركي  ريزي يك نظام جامع در امر حق صنفي هماهنگ و با همكاري مسئولين ذيربط در جهت پي

اي خود و ايجاد هماهنگي بين دارندگان كارت  و همچنين تامين حقوق حقه و منافع حرفهو خدمات مرتبط 

العملكاران گمركي ايران كه منبعد در  العملكاري و در نتيجه بهبود شرايط كار اقدام به تشكيل اتحاديه حق حق

  نمايند. شود مي اين اساسنامه اتحاديه ناميده مي

قانون اتاق  5گمركي ايران داراي تابعيت ايراني و با توجه به مفاد بند ك ماده العملكاران  اتحاديه حق - 2ماده 

هاي بعدي آن وابسته به  و اصالحيه 05/12/1369بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران مصوبه 

وليت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.  معهذا در قبال اعمال و تعهدات و تصميمات خود مسئ

  حقوقي مستقل دارد.

  حقوق و وظائف اتحاديه –اهداف  –حوزه فعاليت  –فصل دوم: نام 

  العملكاران گمركي ايران اتحاديه حق –نام اتحاديه  – 3ماده 

  باشد حوزه فعاليت اتحاديه سراسر كشور مي –حوزه فعاليت اتحاديه  – 4ماده 

تر مركزي اتحاديه، تهران، بلوار كشاورز، خيابان شهيد محل استقرار دف –محل استقرار دفتر مركزي  – 5ماده 

  باشد. طبقه سوم مي 36كبكانيان، ساختمان 

تعيين محل دائمي اتحاديه و همچنين هرگونه تغييري در اين مورد با كسب موافقت قبلي اتاق بازرگاني و با 

  تصويب هئيت مديره خواهد بود.

  اهداف اتحاديه: – 6ماده 

العملكاري گمركي و  ريزي نظام جامع و هماهنگ در امر حق ذيربط در جهت پي همكاري با مسئولين -1

 خدمات مرتبط و يا وابسته به آن

 ارتقاء دانش علمي و فني اعضاء در رابطه با خدمات گمركي -2

 اي مشروع و قانوني فعاليت جمعي به منظور تامين حقوق و منافع حرفه -3

 حمايت از اعضاء و دفاع از حقوق قانوني آنان -4

 كوشش در ممانعت از بروز اختالف بين اعضاء و ايجاد حسن روابط و همكاري نزديك بين آنان -5

 كوشش در حل مشكالت و اقدام جهت بهبود شرايط كار -6

اتحاديه جنبه سياسي ندارد و به هيچ حزبي وابستگي نداشته و اعضاء به نام اتحاديه حق فعاليت  – 7ماده 

اسي به نام و از طرف اتحاديه ممنوع است و اتحاديه معتقد و ملتزم به سياسي ندارند و هرگونه فعاليت سي

  باشد. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي

اي  مسئوالن اتحاديه حق مداخله از طريق يا بنام اتحاديه را در امور تجاري و در زمينه مسائل حرفه – 8ماده 

  به نفع خود ندارند.

  حقوق و وظائف اتحاديه: – 9ماده 

 العملكاري گمرك اهتمام نسبت به متشكل ساختن اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت حق -1

 حمايت از اعضاء و حقوق صنفي آنان -2



هاي ارجاعي از طرف اشخاص در ارتباط با خدمات گمركي و مرتبط با آن و نيز اعالم  قبول حكميت -3

 هاي كارشناسي و تخصصي حسب مورد نظريه

العملكاري گمركي و خدمات مرتبط و  برنامه و طرحهاي الزم در ارتباط با حقاهتمام در جهت تهيه  -4

 تشريك مساعي با مقامات مرتبط با توجه به مصالح و منافع عمومي كشور

اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خدمات گمركي و ارائه پيشنهادات الزم در اين مورد و نيز  -5

 گمركي، بندري، بازرگاني و حمل و نقل و غيرهامور مربوط به آن از جمله امور 

 كوشش در جهت رفع موانع و معضالت صنفي و مشكالت ناشي از آن -6

 جلب همكاري مقامات و مراجع دولتي، موسسات ذيربط و اشخاص به منظور نيل به اهداف اتحاديه -7

حا با اتحاديه معرفي نماينده به مقامات قانوني و كليه موسسات و سازمانهايي كه به نحوي از ان -8

 ارتباط دارند و تشكيل جلسات مرتبط با آنها

عضويت و ايجاد ارتباط با سازمانهاي مرتبط با وظائف اتحاديه در چهارچوب فعاليتهاي صنفي و  -9

 قوانين و مقررات كشور

اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از رقابتهاي ناسالم اعضاء و ملزم ساختن آنها به رعايت مفاد   -10

 ه، نظامنامه و مصوبات مجامعاساسنام

تاسيس دفتر يا دفاتر در داخل كشور با توجه به ضروريات و مقتضيات زماني و مكاني با رعايت   -11

 قوانين و مقررات مربوطه

ارائه طرحهاي الزم جهت ايجاد هرگونه تاسيسات و تسهيالت مورد نياز با مشاركت اعضاء و با   -12

 رعايت قوانين و مقررات مربوطه

 اي صحيح، منطبق با رشد اقتصادي و اجتماعي كشور و برقراري نظام حرفهايجاد  -13

 العملكاري گمركي و خدمات مرتبط تالش در ارتقاء معلومات علمي و فني اعضاء در زمينه حق -14

انتشار نشريه اتحاديه با اجازه مقامات مسئول كشور و تشكيل كنفرانس و سمينار به منظور تبادل  -15

ها و در زمينه خدمات گمركي و مرتبط به آن با رعايت قوانين و مقررات  نظر و آگاهي از پيشرفت

 كشور

العملكاري و خدمات مرتبط با رعايت مقررات و قوانين  هاي آموزشي در زمينه حق داير نمودن دوره -16

 كشور

  فصل: اركان اتحاديه و وظائف آنها

  اركان تحاديه عبارتند از: – 10ماده 

  مجمع عمومي –الف 

  مديره هيئت –ب 

  بازرسان –ج 

مجامع عمومي: مجامع عمومي از اجتماع اعضاء و يا نماينده رسمي عضو با معرفي نامه كتبي  – 11ماده 

  گردد . شامل: تشكيل مي

 مجمع عمومي عادي -1

 باشد العاده مي مجمع عمومي فوق -2

  تبصره: مجمع عمومي باالترين مرجع اتخاذ تصميمات در امور اتحاديه است.



محل تشكيل مجامع: مجامع عمومي در محل اتحاديه و در صورتيكه نياز به تشكيل در محل  – 12ماده 

ديگري به جز محل اتحاديه در تهران باشد با اعالم قبلي هيئت مديره قابل تشكيل است.  تشكيل مجامع در 

  پذير است. خارج ار تهران فقط با تصويب قبلي مجمع امكان

مجامع عمومي بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا به تقاضاي يك سوم اعضاء  – 13ماده 

گردد.  در صورتي كه بازرس (بازرسان) تشكيل مجمع عمومي را ضروري تشخيص دهند مراتب را  تشكيل مي

روز پس از  15نمايند.  هئيت مديره مكلف است حداكثر ظرف  كتبا با ذكر داليل به هيئت مديره اعالم مي

اعالم بازرس (بازرسان) اعضاء اتحاديه را جهت تشكيل مجمع عمومي دعوت نمايد.  در صورت استنكاف 

ايكه به امضاء هر دو نفر رسيده باشد نسبت به  نامه هيئت مديره، بازرس (بازرسان) ميتواند با صدور دعوت

  دعوت مجمع راسا اقدام نمايد.

نيز امكان پذير است كه در اينصورت درخواست تشكيل مجمع با قيد  دعوت مجمع به وسيله يك سوم اعضاء

روز اقدام به دعوت  15دستور جلسه به هيئت مديره تسليم و هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت 

ايكه به امضاء كليه آنها  نامه توانند به صدور دعوت مجمع نمايد.  در صورت عدم اجابت هيئت مديره، اعضاء مي

  باشد نسبت به دعوت و تشكيل مجمع با رعايت مقررات اساسنامه اقدام نمايند.رسيده 

نامه كتبي يا از طريق درج آگهي در يكي از  دعوت مجمع عمومي از طريق ارسال دعوت – 14ماده 

گيرد.  در دعوت نامه دستور جلسه، محل و تاريخ تشكيل  هاي كثيراالنتشار صبح يا عصر صورت مي روزنامه

  روز قبل از تشكيل جلسه مجامع عمومي انتشار يابد. 15ين آگهي بايد حداقل ذكر و ا

اي مركب از يك نفر  نحوه اداره جلسات مجامع عمومي: جلسات مجامع عمومي با هيئت رئيسه – 15ماده 

رئيس، يك نفر نائب رئيس، دو نفر ناظر و يك نفر منشي اداره خواهد شد.  صورت جلسات مجامع با امضاء 

  هيئت رئيسه معتبر خواهد بود.

  گيرد. ورت ميتبصره: انتخاب رئيس، نايب رئيس، ناظر و منشي توسط مجمع ص

: اخذ راي در مجامع عمومي به صورت علني است مگر در مورد انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان 16ماده 

  و مواردي كه مجمع راي به مخفي بودن آن داده باشد.

هر سال  21مجمع عمومي عادي: مجمع عمومي عادي جهت اتخاذ تصميم در مورد مندجات ماده  – 17ماده 

  گردد. ماهه اول تشكيل مي يكبار در سه

روز قبل از تشكيل، بوسيله هئيت مديره به  15تشكيل مجامع، محل و دستورات جلسه حداقل  – 18ماده 

  كميسيون تشكلها جهت اطالع و حضور نماينده در مجمع اعالم خواهد گرديد.

ء در جلسه حد نصاب الزم جهت تشكيل مجمع عمومي عادي حضور نصف به عالوه يك اعضا – 19ماده 

است و در صورتي كه در مرتبه اول چنين اكثريتي حاصل نگرديد مجمع براي بار دوم با رعايت تشريفات 

نامه ذكر و اين بار مجمع با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت  مقرره دعوت و نتيجه دعوت اول در دعوت

  خواهد يافت.

  يت نصف به عالوه يك حاضرين خواهد بود.اتخاذ تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثر – 20ماده 

  صالحيت مجمع عمومي عادي: – 21ماده 

 طرح و تصويب اساسنامه -1

 انتخاب هيئت مديره و بازرسان -2

 جمعي هيئت مديره يا بازرسان اتخاذ تصميم در مورد استعفاي دسته -3



 تعيين خط مشي اتحاديه -4

 رسيدگي و تصويب بودجه و گزارش مالي -5

 ره، بازرسان و اتخاذ تصميم در مورد هر يكاستماع گزارش هئيت مدي -6

 تعيين ميزان وروديه و حق عضويت -7

 رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد اخراج عضو يا اعضاء از عضويت اتحاديه -8

 بررسي و تصويب نظامنامه اتحاديه -9

 ها تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي -10

مجمع عمومي عادي جهت اداره اتحاديه به جز   تبصره: امضاء موارد مذكور صرفا از جهت تصريح است.

  باشد. العاده داراي اختيارات مطلق مي هاي مجمع عمومي فوق صالحيت

العاده همان مجمع عمومي  مجمع عمومي عادي بطور فوق -العاده  مجمع عمومي عادي بطور فوق – 22ماده 

  گردد. العاده تشكيل مي عادي است كه در وقت فوق

العاده: با شركت (حداقل) دو سوم از اعضاء اتحاديه تشكيل و صالحيت آن طبق  عمومي فوقمجمع  - 23ماده 

باشد.  در صورتيكه در مرحله اول چنين اكثريتي حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت  مي 25مندرجات ماده 

  باشد. و اين بار با اكثريت نصف به عالوه يك قابل تشكيل مي

  العاده با اكثريت سه چهارم آراء حاضرين خواهد بود. مجمع عمومي فوقاتخاذ تصميم در  – 24ماده 

  العاده: صالحيت مجمع عمومي فوق – 25ماده 

 اصالح اساسنامه -1

 اتخاذ تصميم در مورد انعقاد پيمان دسته جمعي و تغيير مواد پيمان -2

 هاي مشابه يا مرتبط ديگر ائتالف يا ادغام با انجمن و اتحاديه -3

 انحالل اتحاديه -4

 عزل انفرادي يا دسته جمعي هيئت مديره و بازرس (بازرسان) -5

العاده صورت خواهد گرفت و پس از  تبصره: اصالح اساسنامه با تائيد قبلي كميسيون و با تصويب مجمع فوق

  گردد. تصويب، يك نسخه از تغييرات به دبيرخانه كميسيون تشكلها ارسال مي

اي مركب از هفت عضو اصلي و دو عضو علي البدل  هيئت مديرههيئت مديره: اتحاديه به وسيله  – 26ماده 

  شوند اداره خواهد شد. كه از بين اعضاء انتخاب مي

اند جايگزين اعضاي  اعضاي علي البدل هيئت مديره به ترتيب آرائي كه در مجمع كسب نموده – 1تبصره 

فقدان صالحيت به وجود آيد خواهند اصلي هيئت مديره كه مستعفي شده و يا به نحوي براي آنها ممنوعيت يا 

  شد.

عدم حضور غير موجه هريك از اعضاء هيئت مديره در جلسات هيئت مديره در چهار جلسه متوالي  – 2تبصره 

  باشد. يا در شش جلسه متناوب در سال به منزله استعفا مي

عيتي، هيئت مديره از در صورتيكه به علت استعفاء، عزل، حجر، فقدان صالحيت يا هر نوع ممنو – 3تبصره 

  اكثريت الزم برخوردار نباشد اقدام به تجديد انتخابات خواهد شد.

هيئت مديره حداكثر پس از يك هفته بعد از انتخابات از بين خود يك نفر را به سمت رئيس و يك  – 27ماده 

ين خود و يا ساير دار و همچنين فرد ديگري را از ب نفر را به سمت نايب رئيس و يك نفر را به سمت خزانه

  اعضاء يا از اشخاص خارج به سمت دبير انتخاب خواهد نمود.



  باشد و انتخاب مجدد آنها بالمانع است. مدت ماموريت هيئت مديره سه سال مي – 28ماده 

  تبصره: مدت ماموريت دبير سه سال و در هر حال بيش از مدت ماموريت هيئت مديره نخواهد بود.

مديره با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت يافته و تصميمات نيز با اكثريت مطلق  جلسات هيئت – 29ماده 

اي بوسيله دبير اتحاديه  آراء اعضاء اتخاذ خواهد شد.  از جلسات هيئت مديره و تصميمات متخذه صورت جلسه

  تنظيم و حداكثر در جلسه بعدي به امضاء كليه اعضاء شركت كننده در جلسه مذكور خواهد رسيد.

جلسات هيئت مديره تحت رياست رئيس و در غياب ايشان با رياست نايب رئيس هيئت مديره  – 30ماده 

  اداره خواهد گرديد.

  شرايط عضويت در هيئت مديره: – 31ماده 

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -1

 نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد. -2

 تمام سال 30داشتن حداقل  -3

 العملكاري معتبر نه حقاداشتن كارت بازرگاني و كارت عضويت اتاق و پرو -4

 العملكاري العملكاري مستمر به موجب پروانه حق سال سابقه حق 5داشتن حداقل  -5

از اعالم، مدارك مندرج در  داوطلبان عضويت در هيئت مديره حداكثر ظرف مدت يك ماه پس – 1تبصره 

  با اخذ رسيد تسليم دبيرخانه اتحاديه خواهند نمود.را  5و  4و  3و  1بندهاي 

داوطلبين در جلسه هيئت مديره و حداكثر تا دو ماه به  5و  4و  3و  1مدارك مربوط به بندهاي  – 2تبصره 

  پايان دوره مديريت بررسي و نتيجه آن اعالم خواهد گرديد.

توانند از طريق بازرس  ار نگرفته است ميداوطلباني كه شرايط آنان مورد تائيد هيئت مديره قر – 3تبصره 

  (بازرسان) اعتراضات خود را به اولين مجمع عمومي جهت رسيدگي تسليم نمايند.

باشد ولي چنانچه براي انجام  خدمات هئيت مديره و بازرسان اتحاديه افتخاري و بالعوض مي – 4تبصره 

ها در حد معمول و متعارف از بودجه اتحاديه با  هاي الزم باشد، پرداخت هزين ماموريتهاي جمعي يا فردي هزينه

  تصويب هيئت مديره بالمانع است.

  وظايف هيئت مديره: – 32ماده 

ر جاري اتحاديه و شور و اتخاذ تصميم نسبت وتشكيل مرتب جلسات هفتگي به منظور رسيدگي به ام -1

 به پيشنهادات واصله

مسئوليتهاي هيئت مديره و نظارت بر اجراي آن در رابطه اجراي مفاد اساسنامه در رابطه با وظايف و  -2

 با اعضاء

 دعوت مجامع  عمومي در مواعد مقرر -3

ماه قبل از پايان دوره ماموريت خود مقدمات تشكيل  3هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف  – 1تبصره 

پايان دوره ماموريت تخابات فراهم نمايد به نحوي كه قبل از نمجمع عمومي را با دعوت مجمع و انجام ا

  تشريفات راجع به انتخابات خاتمه يافته باشد.

چنانچه حداكثر شش ماه پس از پايان دوره، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان مكلفند  – 2تبصره 

  پيشنهاد انحالل اتحاديه را به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعالم نمايند.

قدام به موقع هيئت مديره جهت تجديد انتخابات چنانچه بعللي كه خارج از اختيار در صورت ا – 3تبصره 

  هيئت مديره باشد در تجديد انتخابات تاخير به عمل آيد شروع مدت مذكور تاريخ رفع علت خواهد بود.



خواهد هيئت مديره در هر صورت مسئوليت اداره اتحاديه را تا انتخاب هيئت مديره جديد به عهده  – 4تبصره 

  داشت.

 مجمع عمومي تاجراي تصميمات و مصوبا -4

 اتخاذ تصميم در مورد تشكيل جلسات مورد لزوم -5

 بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد اعضاء -6

 پشتيباني از حقوق قانوني و صنفي اعضاء اتحاديه -7

با العملكاران گمركي و خدمات مرتبط،  اخذ تصميم در مورد عضويت در سازمانهاي مرتبط با حق -8

 رعايت مقررات قانوني كشور

 انتخاب و معرفي نماينده از طرف اتحاديه به مراجع مربوطه -9

 اجراي نظامنامه داخلي اتحاديه پس از تهيه و تصويب آن به وسيله مجمع  -10

 تدارك و تصويب تشكيالت اتحاديه  -11

 داير نمودن بخشهاي تخصصي مورد لزوم  -12

 ارشات آنهانظارت بر فعاليت بخشها و بررسي و پيگيري گز  -13

 اتخاذ تصميم در مورد نصب و عزل كاركنان و مشاوران و كارشناسان  -14

 دار اتحاديه نظارت بر انجام وظايف و افدامات دبير و خزانه  -15

 تهيه و تنظيم بودجه و گزارش مالي اتحاديه و پيشنهاد و ارائه آنها به مجمع عمومي  -16

 ارگانها عنداللزوم افتتاح حساب و معرفي امضاهاي مجاز به بانكها و ساير -17

خريد و فروش اموال اعم از منقول و غير منقول.  خريد و فروش اموال غير منقول با كسب مجوز  -18

 قبلي از مجمع خواهد بود اينگونه معامالت نبايد جنبه انتفاعي داشته باشد.

 دريافت استعفا هر يك از اعضاء هيئت مديره يا بازرسان و گزارش به اولين مجمع عمومي  -19

العملكاري گمرك و اتخاذ تصميم در باره عضويت  سيدگي به تقاضاي عضويت دارندگان پروانه حقر  -20

 آنها

رسيدگي به تخلفات اعضاء از مقررات اساسنامه و نظام نامه اتحاديه و مصوبات مجامع و هيئت   -21

جام مديره با رعايت مقررات اساسنامه و اعالم نظر در خصوص تخلفات و ابالغ آن به طرفين و ان

 اقدامات الزم حسب مورد

تعليق عضويت موقت عضو از اتحاديه در صورت ار دست دادن شرايط عضويت يا تخلف از اجراي  -22

مفاد اساسنامه و يا نظام نامه يا مصوبات مجامع و هيئت مديره اتحاديه و گزارش موضوع به اولين 

 يا بعضي از امكانات اتحاديهمجمع جهت اتخاذ تصميم و نيز تعليق يا ممنوعيت استفاده از تمام 

العملكاري گمركي و خدمات مربوطه و عنداللزوم انتخاب و  قبول حكميتهاي ارجاعي در رابطه با حق -23

 معرفي حكم و نيز اعالم نظريه كارشناسي و تخصصي حسب مورد

اضي اين ماده بايد با دعوت از متق 22و  21رسيدگي هيئت مديره به تخلفات موضوع بندهاي  – 1تبصره 

ذيربط صورت پذيرد در صورت عدم حضور غير موجه وي، هيئت مديره راسا به مورد تخلف رسيدگي و 

  تصميم خود را به عضو خاطي اعالم خواهد نمود.

ذكر موارد مذكور از حيث تصريح است.  هيئت مديره براي اداره اتحاديه داراي اختيارات  – 2تبصره 

  باشد. كامل مي



جهت اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و اداره تشكيالت دبيرخانه اتحاديه، هيئت  – 33ماده 

مديره از بين خود و يا اشخاص خارج، شخصي را به عنوان دبير اتحاديه براي مدتي كه زائد بر مدت 

  مديريت هيئت مديره نخواهد بود انتخاب خواهد كرد.

  دبير نماينده قانوني اتحاديه است.

  اختيارات و وظايف دبير اتحاديه: – 34ماده 

 اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره -1

اداره دبيرخانه و تشكيالت اتحاديه و همچنين پيشنهاد استخدام كاركنان، مشاوران و كارشناسان  -2

 الزحمه و حقوق و عزل آنان به هيئت مديره نيز پيشنهاد حق ومورد نياز اتحاديه و قائم مقام دبير 

 سات و مصوبات هيئت مديرهتنظيم صورتجل -3

 تفويض اختيارات به قائم مقام دبير -4

 اساسنامه 33انجام مكاتبات از طرف اتحاديه و با رعايت تبصره ماده  -5

 پيشنهاد تغييرات احتمالي در تشكيالت اتحاديه به هيئت مديره -6

ت ماه قبل از پايان مد 3انجام اقدامات الزم جهت انتخابات هيئت مديره حداكثر ظرف مدت  -7

 اساسنامه 32ماده  3ماموريت هيئت مديره با توجه به مفاد مندرج در تبصره يك بند 

 پيشنهاد بودجه به هيئت مديره -8

 صدور كارت عضويت براي اعضاء -9

 اقامه هرگونه دعوي از طرف اتحاديه و پاسخگويي از دعاوي مطروحه عليه اتحاديه  -10

  دار اختيارات و وظايف خزانه – 35ماده 

 مالي اتحاديه و تهيه و تنظيم دفاتر طبق اصول حسابدارياداره امور  -1

حق عضويت و وروديه اعضاء و ساير دريافتيها و واريز آن به حساب اتحاديه در  آوري وصول و جمع -2

 مقابل ارائه رسيد

 پيشنهاد بودجه به دبير اتحاديه -3

به هيئت مديره و هاي ساليانه و تسليم آن  ها و پرداختي تهيه و گزارش مالي و گزارش دريافتي -4

 بازرس (بازرسان) جهت اظهار نظر و طرح در مجامع عمومي جهت تصويب

 ارائه دفاتر و اوراق و اسناد اتحاديه به بازرس (بازرسان) جهت رسيدگي در محل اتحاديه -5

ديه دار به اتفاق دبير اتحاديه يا رئيس هيئت مديره با مهر اتحا صدور اسناد تعهدآور با امضاء خزانه -تبصره 

  خواهد بود.

  بازرسان – 36ماده 

البدل است كه از طرف مجمع عمومي عادي انتخاب  اتحاديه داراي يك نفر بازرس اصلي و يك بازرس علي

  گردند. مي

  بازرسان بايد حائز شرايط عضويت در هيئت مديره باشند –تبصره 

  وظايف بازرسان: – 37ماده 

 نظارت بر امور مالي و نحوه اداره اتحاديه -1

رسيدگي به شكايات واصله در رابطه با هيئت مديره اتحاديه و در صورت لزوم گزارش ان به اولين  -2

 مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم



 رسيدگي و اظهار نظر درباره گزارش مالي ساليانه -3

 گزارش اقدامات انجام يافته به مجمع عمومي ساليانه -4

 اين اساسنامه بيني شده در دعوت به تشكيل مجمع عمومي در موارد پيش -5

  بازرسان حق شركت در جلسات هيئت مديره را بدون داشتن حق راي دارند – 1تبصره 

دار موظفند تسهيالت الزم جهت اعمال رسيدگي و نظارت بازرسان را  هيئت مديره و دبير و خزانه – 2تبصره 

  فراهم آورند.

  شرايط عضويت: –فصل چهارم 

  شرايط زير باشند: متقاضيان عضويت بايد داراي – 38ماده 

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -1

 العملكاري و كارت بازرگاني و كارت عضويت اتاق بازرگاني داشتن پروانه حق -2

 نداشتن سوء شهرت -3

 نامه  و مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره اتحاديه تبعيت از مقررات اساسنامه و نظام -4

تشخيص حائز شرايط بودن متقاضي عضويت با هيئت مديره است و عضويت منوط به تصويب  –تبصره 

  دوسوم آراء كل اعضاء هيئت مديره خواهد بود

در صورت رد تقاضاي عضويت و اعتراض متقاضي، رسيدگي به اعتراض در اولين مجمع صورت خواهد گرفت 

  و تصميم مجمع در اين خصوص قطعي است.

را حداكثر ظرف مدت  38فند تغييرات به عمل آمده در شرايط مندرج در ماده ظاتحاديه مواعضاء  – 39ماده 

  يك ماه پس از انجام تغييرات به اطالع اتحاديه برسانند.

موجب تعليق  38عدم اطالع و اعالم تغييرات به اتحاديه و فقدان هر يك از شرايط مندرج در ماده  – 40ماده 

د.  در صورت عدم حصول شرط تا برگزاري اولين مجمع، موضوع در مجمع عضويت تا حصول شرط خواهد بو

  مطرح و رسيدگي و تصميم الزم در خصوص بقا و يا لغو عضويت اتخاذ خواهد گرديد.

اساسنامه و  38شرط عضويت مجدد عضو اخراج شده منوط به احراز كليه شرايط موضوع ماده  – 41ماده 

  باشد. تصويب مجمع عمومي مي

عضويت مجدد عضو اخراج شده مشروط به تسويه حساب عضو نتقاضي با اتحاديه تا تاريخ اخراج  –تبصره 

  باشد. مي

گيرد  دبير اتحاديه موظف است براي شركتهايي كه عضويت آنها مورد تاييد هيئت مديره قرار مي – 42ماده 

ودن به مهر اتحاديه صادر و دار و با ممهور نم كارت عضويت با امضاء خود و رياست هيئت مديره و خزانه

  تحويل نمايد.

مدت اعتبار كارت عضويت يكسال و تمديد آن براي سال بعد مشروط به نداشتن بدهي دارنده كارت  –تبصره 

  باشد. به اتحاديه مي

دار تهيه و  اسامي اعضاء اتحاديه و مشخصات كامل آنان در دفتر مخصوص كه به وسيله خزانه – 43ماده 

  شود. د، ثبت و نگهداري ميگرد تنظيم مي

  منابع درآمد: –فصل پنجم 

  منابع درآمد به شرح زير است: – 44ماده 

 شود وروديه كه مبلغ ......... است و در بدو ورود و عضويت در اتحاديه از هر عضو دريافت مي -1



 گردد. حق عضويت كه ميزان آن هر يكسال يكبار با تصويب مجمع عمومي تعيين و وصول مي -2

  تواند براي وصول حق عضويت از اعضاء روش الزم را اتخاذ نمايد. هيئت مديره مي – 1تبصره 

  باشد. ميزان حق عضويت متقاضيان عينا بر اساس مصوبه مجمع عمومي مي – 2تبصره 

 ساير كمكهاي داوطلبانع اعضاء با رعايت قوانين و مقررات مربوطه -3

 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايرانساير كمكها توسط اشخاص حقوقي با نظر قبلي  -4

عدم پرداخت حق عضويت به مدت شش ماه از تاريخ اعالم موجب تعليق و زائد بر مدت مذكور  – 45ماده 

  باشد. موجب لغو عضويت در اتحاديه مي

شعبه تواند در صورت لزوم با تصويب هيئت مديره در شهرستانها شعبه داير نمايد.  اين  اتحاديه مي – 46ماده 

العملكاران گمركي ايران  وابسته به اتاق حوزه فعاليت خود بوده و در مسائل و خط مشي كلي تابع اتحاديه حق

  باشد. مي

نفر برسد از طرف اتحاديه نسبت به  25در صورتيكه تعداد اعضاء اتحاديه در هر شهرستان به  – 1تبصره 

  تاسيس شعبه در آنجا اقدام خواهد شد.

نامه مربوط به تاسيس شعب اتحاديه بنا به پيشنهاد هيئت مديره اتاق تدوين و به موقع اجرا  آئين – 2تبصره 

  گذارده خواهد شد.

  مقررات مختلفه: –فصل ششم 

اي  در صورتيكه مجمع راي به انحالل اتحاديه بدهد در همان جلسه اقدام به انتخاب هئيت تصفيه – 47ماده 

نمايد.  اين هيئت  و يك نفر از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي مركب از دونفر عضو هيئت مديره

موظف است ظرف مدت شش ماه تكليف ديون و مطالبات اتحاديه را روشن نموده و اقدام به وصول مطالبات 

  و پرداخت ديون نمايد.

باشد  مطالبات مي هيئت تصفيه گزارشي نيز كه حاوي صورت كامل از اموال و وجوه و نحوه تسويه ديون و

  تهيه خواهد نمود.

هيئت تصفيه ظرف مدت مذكور يا در پايان مدت، مجمع عمومي را دعوت و گزارش عمليات خود را جهت 

  نمايد تصويب به مجمع ارائه و طبق قوانين جاري كشور نسبت به انحالل اتحاديه اقدام مي

يئت تصفيه باقي بماند به اتاق بازرگاني و صنايع هرگونه دارايي كه ممكن است نهايتا در اختيار ه – 1تبصره 

  و معادن ايران واگذار خواهد شد.

در صورتيكه هيئت تصفيه به عللي از طرف مجمعي كه راي به انحالل اتحاديه داده است انتخاب  – 2تبصره 

  نگردد وظايف هيئت تصفيه به عهده رئيس هيئت مديره و بازرسان خواهد بود.

اي نظارت بر انتخابات و ثبت و شمارش انتخابات و نيز هزينه آگهي مربوط به انحالل در ه هزينه – 48ماده 

  بيني و پرداخت خواهد گرديد بودجه اتحاديه پيش

هيئت مديره و بازرسان در صورت تمايل به استعفا موظفند مجمع عمومي را برابر مندرجات اين  – 49ماده 

  مع عمومي نمايند.اساسنامه دعوت و استعفا خود را تقديم مج

در صورت استعفاي اكثريت اعضاء هيئت مديره انتخابات بايد تجديد گردد.  در اينصورت بازرسان  – 50ماده 

اتحاديه موظفند مجمع عمومي را دعوت و استعفاي اعضاء هيئت مديره را گزارش نمايند.  كليه اعضاء هيئت 

ليت مشتركي دارند و پاسخگوي اقدامات خود در دوره مديره در برابر بازرس (بازرسان) و مجمع عمومي مسئو

  باشند. تصدي هيئت مديره مي



روز از تاريخ استعفا درخواست خود را مسترد  15توانند تا مدت  اعضاء هيئت مديره و بازرسان مي –تبصره 

  دارند.

هر يك از اعضاء اتحاديه در هر موقع پس از تصويب بازرس (بازرسان) با بازرس حق مراجعه به  – 51ماده 

  دفاتر مالي اتحاديه را دارد.

تبصره در مجمع عمومي موسسين مورخ ............. به  30اساسنامه در شش فصل و پنجاه و يك ماده و 

  تصويب رسيد

 


