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 بسمه تـعالي
 

 ونقل ريلـي و خـدمات وابستـههاي حمـلاساسنـامه انجمـن صنفـي شـرکت
 

 

 کلّيـات فصـل اوّل:

( قانون مذکور و به منظور حفظ حقوق و 131با عنايت به قانون کار جمهوري اسالمي ايران و در اجراي ماده ) -1ماده
باشند و منافع جامعه نيز مي که خود متضمن حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارفرمايان

هاي توسعه اقتصادي و فرهنگي ها و برنامهگيري اهداف، سياستهاي کارفرمائي در شکلهمچنين اهميت و نقش تشّکل
مابين با هدف همسوئي و همفکري و شناخت نيازها و مسائل مشترک کارفرمايان و ضرورت برقراري ارتباط نزديک و في

ونقل ريلي و خدمات وابسته با هاي حملگذاري و ايجاد اشتغال، انجمن صنفي شرکتامر توسعه اقتصادي و سرمايه در
 گردد.اهداف و وظائف و اختيارات و ارکان مندرج در اين اساسنامه تشکيل مي

غيرانتفاعي که به ونقل ريلي و خدمات وابسته، نهادي است صنفي، غيرسياسي و هاي حملانجمن صنفي شرکت تبصره(
هيچ حزب و گروه سياسي وابستگي و گرايش نداشته و به منظور حفظ و حراست حقوق کارفرمايان اين صنعت و وفق 

 گردد و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود خواهد بود.قانون تشکيل مي

اشد که در اين اساسنامه به اختصار بونقل ريلي و خدمات وابسته ميهاي حملنام انجمن، انجمن صنفي شرکت -2ماده
 باشد.شود و حوزه فعاليت آن سراسر کشور ميناميده مي انجمن

شهيد غالمرضا انجمن، تهران: انتهاي بلوار کشاورز خيابان دکتر قريب خيابان  دائميو اقامتگاه مرکز اصلي  -3ماده
و 1419783311کدپستي 66594747نمابر  و 66912652-66565615-6تلفن  19پنجم واحدطبقه  63طوسي پالک 

هرگونه تغيير در اقامتگاه قانوني  .rtcguild.comwwwو  rtcguild.cominfo mail:-E@ 14195-188صندوق پستي 
 باشد. مديره ميانجمن از اختيارات هيأت

   

mailto:info@rtcguild.com
http://www.rtcguild.com/
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 اهـداف وظائـف و اختيـارات فصـل دوّم:

براي رونق بخش خصوصي و حفظ حقوق و منافع مشروع کارفرمايان صنف با اتکاء به اصل تعامل و همفکري  -4ماده
 ونقل ريلي و خدمات وابسته، اهداف انجمن عبارتند از:حمل

ونقل ريلي و خدمات وابسته به آن و هماهنگي جمعي به منظور تأمين حقوق مشروع و قانوني حرفه حمل -1-4

 ي.ونقل کشور به ناوگان ريلاختصاص سهم بيشتر از حمل

 هاي عضو و اقدام در جهت بهبود و شرايط کار و حل مشکالت اعضاء.حمايت از حقوق حقه شرکت -2-4

خصوصي و هاي اقتصادي در بخشمنظور گسترش زمينه فعاليتوصنعتي در جامعه بهاشاعه فرهنگ کارآفريني -3-4

 هاي اقتصادي و نيروي انساني کشور در اين بخش.کوشش در جهت توسعه ظرفيت

 ارتقاء و بهبود روابط المللي جهتبين و هاي داخليها و تشّکلبا انجمنو همکاري  تعامل و و ايجاد رابطهعضويت  -4-4

 جامعه. کار

ونقل وکيفي جايگاه رقابتي صنعت حملبهبود بخشيدن به امور آموزش و گسترش و ارتقاء علمي و توسعه کمي -5-4

 ريلي.

 جانبه و سعي در جهت اعتالء سطح اين نوع مذاکرات.کردن گفتگوهاي دوجانبه و چندنهکوشش در جهت نهادي -6-4

  کوشش در جهت شناخت مسائل و مشکالت اقتصادي و رفع موانع در راستاي بهبود ارتباطات و ارتقاء سهم -7-4

 ونقل ريلي کشور.حمل

 ونقل ريلي و خدمات وابسته.ملهاي کارفرمائي در صنعت حبرقراري پيوند ساختاري بين فعاليت -8-4

برداري از هر گونه تکنولوژي مرتبط و جديد و همچنين تدوين و انتشار هر نوع نشريه علمي و بيني بهرهپيش -9-4

 خبري که براي پيشبرد اهداف انجمن مؤثر باشد.

 وظائف و اختيارات -5ماده
ونقل ريلي و خدمات وابسته به ت صاحبان حرفه حملهاي الزم در راستاي تشويق و هداياتخاذ تدابير و سياست -1-5

 گسترش اين صنعت و باالبردن ضريب اشتغال. برايونقل کاال و مسافر گذاري در بخش حملسرمايه

هاي خود به منظور پاسخگوئي به نيازهاي جامعه و هاي عضو در رابطه با وظائف و مسئوليتارائه طريق به شرکت -2-5

 مابين.ماهنگي فيکوشش در جهت ايجاد ه
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    اوضاع کاري وري و بهبودذيربط براي ارتقاء بهره هايها و دستگاهتعامل و همکاري با کارفرمايان و انجمن -3-5

 ريلي. ونقلحمل

 ونقل ريلي و خدمات وابسته.هاي توسعه و گسترش بخش خصوصي در امر حملسازي زمينهکمک به فراهم -4-5

ها به اين گيري سيستمي و خردمندانه به جاي تصميمات فردي و هدايت مديران شرکتايجاد نظام تصميم -5-5

 سمت.

کارشناسي خبره به ها و ارائه نظراتهمفکري و ارتقاء دانش فني مديران شرکت براييکپارچگي وايجاد وحدت -6-5

 آنها.

 رفع مشکالت اعضاء. هاي بخشي و گروهي وگيريهاي تخصصي جهت تعامل و تصميمايجاد کميته -7-5

بهداشت  -حفاظت و ايمني -فني  -ونقل ريليهاي مرتبط با مسائل حملبه اعضاء در زمينهورتي ارائه نظرات مش -8-5

 مالياتي و هر نوع موضوع مرتبط.-حقوقي-انسانينيروي –رفتار سازماني  -امور بيمه -اجتماعيتأمين -روابط کار-کار

دولتي و  -عمومي -هاي خصوصيبه کليه دستگاه تخصصيفني و  -اجتماعي -صادي اقت -ارائه نظرات حقوقي -9-5

ساير نهادها و ، مدخل، مراجع قانونگذاريهاي الزم به تمام مراجع دولتي ذينهادها و همچنين همکاري و ارائه مشاوره
 هاي رسمي و غير رسمي در مسائل صنفي و صنعتي.سازمان

هاي مرتبط جهت مراجع قضائي و ساير دستگاه، سازمان مالياتيبره به مراکز آموزشي، في نماينده ختعيين و معر -10-5

 حفظ حقوق اعضاء.

هاي تخصصي مرتبط با صنعت کنفرانسها و نشستي، هاي علمهمايششرکت و حضور فعال در برگزاري،  -11-5

  .ونقل ريليحمل

هاي ذيربط و نيز قبول داوري براي رفع از سازمانقبول نمايندگي اعضاء در کليه مراجع و پيگيري الزم  -12-5

 اختالفات صنفي مرتبط با اهداف و وظائف انجمن.

 هاي مشروع و قانوني آنها.استيفاي حقوق صنفي اعضاء و توجه به خواسته -13-5

 ها و مؤسسات مالي و اعتباري.در صورت لزوم استفاده از وام و امکانات و تسهيالت مالي بانک -14-5

ها و راهبردهاي انجمن منطبق بوده باشد. ها و خط مشيانجام ساير وظائفي که به نوعي با اهداف، سياست -15-5

 ها و ... .نمايشگاه -هابرپائي همايش -هاي آموزشينظير: دوره
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 انـواع عضـوّيت در انجمـن  فصـل سـوّم:

 عضـوّيت:

  عضو افتخاری -3    عضو وابسته  -2  ضو اصليع -1نوع عضو خواهد بود:  3انجمن صنفي داراي  -6ماده

      گذار در امر ناوگان ريلي که در امور ونقل ريلي اعم از مالک يا سرمايههاي حملکليه شرکت عضو اصلي: -1

 ونقل کاال و مسافر فعاليت داشته و از مراجع ذيربط داراي مجوز الزم باشند.حمل

 -ونقل کاالمسافري و فورواردري حمل -راهبري قطارهاي باري هايي که در امورکليه شرکت عضو وابسته: -2

مديره انجمن به عنوان ونقل ريلي و يا هر نوع خدماتي که بنا به تشخيص هيأتخدمات جانبي مرتبط با حمل

 گردد، فعاليت دارند.خدمات وابسته تلقي مي

 مديره.خيص و تأييد هيأتمنصب بنا به تشنظر و صاحباشخاص حقيقي و حقوقي صاحب عضو افتخاری: -3

 

 شـرايط عضـوّيت: -7ماده
ونقل ريلي کاال بايستي با توجه به موضوع شرکت در صنعت يا حرفه حملشرکت متقاضي عضويت در انجمن مي -1-7

ار، گذالمللي، داخلي، ترکيبي، به صورت مالک يا سرمايهونقل بينو مسافر يا هر دو و يا خدمات وابسته به آن اعم از حمل
کننده لوازم و ادوات و تجهيزات ناوگان ريلي، در کشور  به ثبت رسيده فورواردر، مستأجر، راهبر، توليدکننده و يا تأمين

 باشد.

شرکت متقاضي عضويت بايد داراي شماره ثبت از مراجع قانوني بوده و همچنين از حسن شهرت و امکانات مالي  -2-7

 الزم برخوردار باشد.
ايستي حداقل يکي از اعضاء هيأت مديره يا مديرعامل شرکت متقاضي حسب مورد داراي سابقه و تجربه لزومًا ب -3-7

 فعاليت در امر حمل و نقل ريلي يا خدمات وابسته بوده باشد.

   شرکت متقاضي عضويت بايستي فرم درخواست عضويت که از سوي دبيرخانه انجمن در اختيار وي قرارداده  -4-7

يل و مراتب را به همراه ساير مدارک مورد لزوم )اساسنامه، اگهي روزنامه رسمي، آخرين تغييرات و ساير شود را تکممي
 مدارک و مستندات الزم( به دبيرخانه انجمن تحويل نمايد.
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عضويت ماهيانه مقرر        در صورت پذيرش عضويت در انجمن، شرکت مذکور بايد نسبت به پرداخت وروديه و حق -5-7

 يکن تلقي خواهد شد.لماينصورت پذيرش عضويت شرکت مزبور کان م نمايد. در غيراقدا
 6و در صورتي که در وي يک ساله ماهه اول سال پذيرفته شود حق عضويت  6چنانچه عضويت شرکتي در  (1تبصره 

 يافت خواهد شد.يکجا درو به طور ماهه دوم سال  6 وي به صورت ماهه دوم سال به عضويت پذيرفته شود، حق عضويت

گردد، ميها و جلساتي که توسط انجمن تشکيلها، کميتهعمومي،کمسيوناعضاء در مجامعحضور و مشارکت -6-7

 الزاميست.
 اساسنامه و مصوبات ارکان آن تبعيت نمايد. مفاداعضاء ضمن همکاري و اشتراک مساعي با انجمن مکلفند از  -7-7

شود لکن ملزم به انجام عضويت در انجمن را از دست بدهد از عضويت محروم مي هر يک از اعضاء که شرايط (2تبصره 
 باشد.تعهدات قبلي مي

 تعليـق يا سـلب عضـوّيت از اعضـاء فصـل چهـارم:

يا از آنها سلب عضويت  اعضاء به صورت تعليق در آمده ومديره عضويت در موارد مشروحه ذيل با تصويب هيأت -8ماده 
 شود:مي

 عدم پرداخت حق عضويت. -1-8

تواند با ايفاي تعهدات خود و سلب عضويت به دليل عدم پرداخت حق عضويت باشد، عضو ميتعليق يا  چنانچه  تبصره(
 مديره مجددًا به عضويت انجمن در آيد.تصويب هيأت

 شده انجمن از سوي عضو.عدم اجراي مصوبات و همچنين عدم رعايت مقررات و ضوابط تعيين -2-8

کتبي خود را به تواند اعتراض عضويت شود شرکت مذکور ميچنانچه به هر دليلي از شرکت عضو، سلب  بصره(ت
گردد. تصميمات مجمع در اين مورد  مطرح عادي عمومي جلسه مجمع نمايد تا موضوع در اوليندبيرخانه انجمن ارائه 

 االجراء است.الزم و قطعي

 قضائي در مورد محروميت عضو از حقوق اجتماعي. آراء صادره از سوي مراجع -3-8

 تغيير در موضوع شرکت عضو به نحوي که اين موضوع مغاير با اساسنامه انجمن باشد. -4-8

 انحالل شرکت به هر صورت. -5-8
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 منـابع مالي انجمـن  فصـل پنجـم:

 شود:منابع مالي انجمن به طرق زير تأمين مي -9ماده 

 و حق عضويت اعضاء.از محل حق ورودي  -1-9

مديره و تصويب مجمع عمومي مبلغ حق ورودي و همچنين حق عضويت ماهيانه اعضاء بنا به پيشنهاد هيأت -2-9

 شود.عادي همه ساله تعيين مي

 هاي مالي داوطلبانه اعضاء و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي.کمک -3-9

مديره و با اطالع قوقي غيرعضو منوط به تصويب هيأت قبول و دريافت کمک از ساير اشخاص حقيقي و ح (1 تبصره
 وزارت کار و امور اجتماعي خواهد بود. 

دريافت حق ورودي و حق عضويت و هرگونه کمک مالي بايد از طريق سيستم بانکي صورت پذيرد و در صورت  (2تبصره 
دار موظف به ارائه قبض يا خزانه مديره يا دبيررئيس هيأتانجمن، دريافت چک بانکي يا وجه نقد توسط مسئولين 

 رسمي با مهر انجمن و واريز وجوهات دريافتي به حساب انجمن خواهند بود.
مديره هزينه خواهد کليه درآمدهاي حاصل از منابع فوق جزو منابع مالي انجمن منظور گرديده و با نظر هيأت (3تبصره 

 شد.

دوم( ماهه 6اول و ابتدايماهه 6نوبت )در ابتداي  2ر ساله درعضويت خود را هانجمن موظفند حقاعضاء  -10ماده 
 بپردازند.

 تواند در صورت لزوم و نياز به منابع مالي حق عضويت را به صورت يکساله نيز از اعضاء مطالبه نمايد.انجمن مي تبصره(

 ارکـان انجمـن  فصـل ششـم:

 ارکان انجمن عبارتند از : -11ماده 
 بازرس -3مديره     هيأت -2مجمع عمومي      -1

باشد که از اجتماع نمايندگان حقيقي ترين رکن انجمن است و داراي دو نوع اجالس ميمجمع عمومي عالي -12ماده 
 گردد.اعضاء تشکيل مي

 العادهمجمع عمومي فوق -2مجمع عمومي عادي       -1
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انتشار آگهي در روزنامه کثيراالنتشار منتخب  العاده از طريقعمومي اعم از عادي و فوقتشکيل جلسه مجمع -13ماده 
پذيرد انجمن و يا به صورت ارسال دعوتنامه به آخرين نشاني اعضاء که در دبيرخانه انجمن صنفي موجود است، انجام مي

دعوتنامه بايد محل، روز،  و ياروز قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومي صورت پذيرد. در آگهي  15و اين امر بايد حداقل 
 ساعت و دستورجلسه به وضوح قيد شده باشد.

 مجمع عمومي عادی
مجمع عمومي عادي هر سال يک بار تشکيل و با حضور حداقل نصف بعالوه يک نمايندگان اعضاء رسميت  -14ماده 

خواهد داشت و چنانچه در دعوت نوبت اول اين اکثريت حاصل نگردد. مجمع عمومي نوبت دوم با دعوتنامه حداقل براي 
روز بعد تشکيل و با حضور يک سوم اعضاء، رسميت خواهد يافت. و در صورتي که در اين نوبت نيز به حد نصاب الزم  15

 نرسد، مرحله سوم مجمع عمومي عادي با حضور دست کم يک پنجم اعضاء رسميت خواهد داشت. 
ت مکتوب به دبيرخانه انجمن معرفي هر شرکت عضو فقط حق معرفي يک نفر نماينده به مجمع را دارد که بصور (1تبصره 

و حق رأي در مجامع عمومي غيرقابل انتقال به  تواند وکالت فقط يک عضو ديگر را داشته باشدهر عضوي ميگردد. و مي
 ديگري است.

 فوق با اکثريت مطلق آراء حاضرين معتبر خواهد بود. تصميمات مجامع عمومي (2تبصره 
د رأسًا نسبت به دعوت مجمع عمومي توانبازرس مي عموميمديره از دعوت مجمعدر صورت استنکاف هيأت (3تبصره 

مديره( يک هيأتمهلتاز پايانعمومي)حداکثر دوماه پسد. همچنين درصورت خودداري بازرس از دعوت مجمعنماي اقدام
 توانند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند.سوم از اعضاء مي

 العاده دعوت نمايند.طور فوقتوانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بهه و بازرس ميمديرهيأت (4تبصره 

 باشد:وظائف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي -15ماده 
 مديره و بازرس.رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش هيأت  -1-15

 .بررسي و تصويب گزارش مالي -2-15

 مديره و بازرس.هيأت انتخاب اعضاء -3-15

 هاي مربوط به انجمن.تعيين روزنامه کثيراالنتشار يا محلي به منظور درج آگهي -4-15

 تعيين خط مشي انجمن. -5-15
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شور و اخذ تصميم در مورد کليه مسائلي که در دستور جلسه مجمع قراردارد مشروط به آنکه در صالحيت  -6-15

 العاده نباشد.مجمع عمومي فوق

 مديره.تعيين و تصويب ميزان حق ورودي و حق عضويت اعضاء با پيشنهاد هيأت -7-15

 مديره.تعيين ميزان حق حضور در جلسات براي اعضاء هيأت -8-15

 العادهمجمع عمومي فوق

ل و يا تقاضاي کتبي حداقل نيمي از اعضاء تشکي مديره يا بازرسالعاده، بنا به دعوت هيأتمجمع عمومي فوق -16ماده 
 شود و اختيارات آن به شرح ذيل است:مي

 طرح، تصويب، تغيير و اصالح اساسنامه.-1-16

 عزل انفرادي يا جمعي اعضاء هيأت مديره و بازرس. -2-16

 انحالل انجمن و انتخاب اعضاء هيأت تصفيه. -3-16

تصميمات آن با حداقل سه  يابد والعاده با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت ميجلسات مجمع عمومي فوق -17ماده 
 چهارم آراء حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود.

روز با حضور  15العاده نوبت اول نصاب الزم را بدست نياورده نوبت دوم به فاصله چنانچه مجمع عمومي فوق (1تبصره 
 بر خواهد بود.چهارم آراء حاضرين نافذ و معتحداقل نصف + يک اعضاء رسميت يافته باشد، تصميمات آن با سه

روز و حداکثر  20نامه و تشکيل مجمع عمومي حداقل فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و يا ارسال دعوت (2تبصره 
 شده در اساسنامه درج شود.هاي دعوت بايد در روزنامه کثيراالنتشار تعيينروز خواهد بود.  آگهي 40

جز مواردي که در اساسنامه پيش بيني شده و يا نسبت به آن در اخذ رأي در مجامع عمومي علني است. به  -18ماده 
 مجمع عمومي اخذ تصميم بعمل آيد.

 انتخاب هيأت مديره و بازرسان انجمن بايد با رأي کتبي و مخفي صورت گيرد. -19ماده 

 ترتيب تشکيل و اداره جلسات مجمع عمومي. -20ماده 

شود. يک منشي و دو ناظر اداره مي -رئيس يک نائب -اي مرکب از يک رئيسرئيسهمجامع عمومي توسط هيأت -1-20

مديره و در غياب وي با نايب رئيس خواهد بود. مگر در مواقعي که انتخاب يا عزل هيأتعمومي با رئيس رياست مجمع
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حاضر در جلسه و با  بعضي از مديران يا کليه آنها در دستور جلسه باشد که در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضاء
 شود. اکثريت نسبي انتخاب مي

رئيسه عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيأتهر گاه در مجمع -2-20

هفته متجاوز نباشد،  3تواند اعالم تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را که حداکثر از مجمع با تصويب اکثريت اعضاء مي
 نمايد.مي ينتعي

رسمـيت جلسه همـان نصاب  جهت الزم داشت و نصاب مجدد نخـواهد آگهي دعوت و انتـشار تمديد جلـسه نياز به
 باشد.مي قبلي

اي توسط منشي تنظيم و به امضاء هيأت رئيسه مجمع از مذاکرات و تصميمات جلسه مجمع عمومي صورتجلسه -3-20

 خواهد رسيد.

لسات، ليست اسامي حاضرين در مجمع، اعالم نتايج انتخابات، نسخ اساسنامه تصويبي و تأئيد کليه صورتج -4-20

 صحت انتخابات بايد به امضاء هيأت رئيسه برسد.

ازحاضرين يا غايبين اعمتمام اعضاء آن در موردوتصميماتبوده اعضاءقانوني کليهعمومي نماينده مجامع -5-20

 نافذخواهدبود.

 ه مديرهيأت
نفر  2نفر عضو اصلي و  5مديره مرکب از باشد و تعداد اعضاء هيأتمديره مسئول اداره امور انجمن ميهيأت -21ماده 

شوند و انتخاب مجدد سال از بين نمايندگان اعضاء اصلي انجمن انتخاب مي باشد که براي مدت سهالبدل ميعضو علي
 هاي بعد بالمانع است. آنها براي دوره

يکي از  عضو هيأت مديره يا مديرعامل مديره بايد کماکانمديره در طول مدت خدمت در هيأتاعضاء هيأت (1ه تبصر
احراز است و ضروريست که شرکت عضو رفتن شرايطهاي عضو انجمن باشد. سلب اين نمايندگي موجب از دستشرکت

ک ماه به دبيرخانه انجمن اعالم نمايد و عدم مديره مزبور اين موضوع را حداکثر ظرف يانجمن و همچنين عضو هيأت
گردد. و عضو موصوف موظف به جبران هر نوع ضرر و زياني است که مديره تخلف تلقي مياعالم آن از طرف عضو هيأت

 از رأي او براي هر موردي حاصل شده باشد.
کماکان به قوت خود باقي  نفتن آيا مديره جديد و رسميت مديره قبلي تا انتخاب هيأت مسئوليت هيأت  (2تبصره 
 بود. خواهد
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از  عامل يکي مديره يا مدير هيأتمديره باشند که عضو اصلي  عضويت در هيأت توانند داوطلبکساني مي (3تبصره 
روز قبل از برگزاري مجمع به صورت کتبي آمادگي خود را از طريق شرکت عضو به  3هاي عضو انجمن بوده و تا شرکت
 ه انجمن اعالم نموده باشند.دبيرخان

شود. از بين خود شدن انتخابات تشکيل مياي که يک هفته پس از قطعيمديره در اولين جلسهاعضاء هيأت -22ماده 
دار انتخاب و ضمن تنظيم و امضاء عنوان خزانهنفر را بهرئيس و يکعنوان نائبنفر بهعنوان رئيس، يکنفر را بهيک

شناسائي الزم به منتخبين را جهت اطالع اعضاء و همچنين انجام تشريفات قانوني و صدور کارت اي اساميصورتجلسه
 نمايد.کار و اموراجتماعي تسليم ميوزارت

تواند قسمتي از وظائف از بين خود و يا خارج از اعضاء انتخاب و ميانجمن عنوان دبير نفر را بهمديره يکهيأت (1تبصره 
 ض نمايد.خود را به وي تفوي

رأي در جلسات شرکت تواند بدون حقصورت ميمديره نباشد در ايندر صورتيکه دبيرانجمن از اعضاء هيأت (2تبصره  
 نمايد. 

مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت آراء حاضرين جلسات هيأت -23ماده 
 معتبر خواهد بود.

جلسه متناوب بدون عذر موجه که مانع از انجام  5جلسه متوالي يا  3مديره در ر يک از اعضاء هيأتغيبت ه (1تبصره 
البدال برابر مقررات استعفاي عضو غايب تلقي گرديده و عضو علي مديره گرددوظيفه هر يک از اعضاء اصلي هيأت

 جانشين عضو مستعفي خواهد شد.
 باشد.مديره ميذر بر عهده رئيس هيأتتشخيص موجه يا غيرموجه بودن ع (2تبصره 
 مديره بدون حق رأي بالمانع است.البدل در جلسات هيأتحضور اعضاء علي (3تبصره 

کار و امور نامه ثبت انجمن از وزارتاز دريافت گواهيمديره مکلف است حداکثر ظرف دوماه پسهيأت -24ماده 
هاي کشور باز و دار در يکي از بانکمديره، دبير و خزانهئيس هيأتاجتماعي حساب مشترکي به نام انجمن و با امضاء ر

 وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکي مذکور واريز نمايد.

دار مشترکًا صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالي و کاًل مسئوالن اداري مديره يا دبير و خزانهرئيس هيأت -25ماده 
 باشد.عهده آنها ميها، اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالي بهيه اموال، دارائيو مالي انجمن بوده و حفظ کل
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مديره يا دبير و مهر انجمن و کليه اسناد مالي و اوراق کليه مکاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء رئيس هيأت ( 1تبصره 
مديره يا دبير شد، با امضاء مشترک رئيس هيأتبامديره رسيدهرسمي و بهادار و قراردادهاي تعهدآور که به تصويب هيأت

 دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.و خزانه
 مديره معتبر خواهد بود.مديره و با امضاء رئيس هيأتها با تصويب هيأتنامهها و تفاهمنامهقراردادها و توافق ( 2تبصره 

البدل با توجه به تقدم آراء مديره، عضو علييک از اعضاء هيأت در صورت استعفا، سلب صالحيت و يا فوت هر -26ماده 
 جايگزين عضو مزبور خواهد شد.

انتخابات  عمومي را براي تجديد دوره، مجمع از پايان ماه قبل است حداقل سه مديره انجمن مکلفهيأت -27ماده 
 نمايد. دعوت

بازرس مکلف  باشد انتخابات صورت نگرفته به هر علتي تجديد هدور از پايان ماه پس چنانچه حداکثر تا شش  تبصره(
 کار و امور اجتماعي اعالم نمايد.تکليف به وزارت است مراتب را کتبًا جهت تعيين

 مديرهوظائف و اختيارات هيأت -28ماده 
 عمومي.اجراي مصوبات مجمع -1-28

 حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء. -2-28

 ها.ها در بانکحسابافتتاح يا بستن  -3-28

 منظور جلب نفع نباشد.منقول و غيرمنقول مشروط بر آنکه بهخريد و فروش اموال -4-28

 نمايندگي از سوي اعضاء و دفاع از حقوق آنان.اختالف بهحضور در مراجع حل -5-28

کارفرمائي با رعايت قوانين و هاي کارگري و نمايندگي از اعضاء با ساير تشکلجمعي بهانعقاد قراردادهاي دسته -6-28

 هاي صنفي.هاي انجمنها و اساسنامهنامهمقررات مربوط و همچنين آئين

 استخدام، عزل و نصب کارکنان. -7-28

 تعيين حقوق و مزاياي دبير انجمن. -8-28

 دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه. -9-28

 .عموميتهيه و ارائه گزارش ساالنه به مجمع -10-28

 بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي.تهيه و تنظيم ترازمالي و همچنين پيش -11-28

 هاي داخلي.ها، دستورالعملتدوين آئين -12-28
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 اعمال تخفيف در ميزان حق عضويت برخي از اعضاء. -13-28

 کار و امور اجتماعي.ارتاز انعقاد جلسه به وزروز قبل 15عمومي اعالم کتبي تشکيل جلسات مجمع -14-28

 هاي تعاوني و ايجاد امکانات رفاهي براي اعضاء.همکاري و هماهنگي در خصوص تقويت شرکت -15-28

 هاي تخّصصي و فّني از جمله: تشکيل کميته -16-28

 کميته حقوقي و مالياتي و بيمه. -الف

 اختالف.کميته حل -ب

 ها.نامهکميته بررسي و تدوين آئين -ج

 کميته آمار و اطالعات. -د

 کميته حقوق و دستمزد و امور رفاهي. -هـ

 کميته تدارکات و پشتيباني. -و

 ها.کميته تخصصي مالکين واگن -ز

 ها.ها و نمايشگاهکميته تخصصي همايش -س

 .تحقيق و توسعهکميته  -ش

 ؛
 ؛
 ؛

 مديره:وظائف رئيس هيأت -29ماده 
 مديره.اداره جلسات هيأت  -1-29

 ت در حسن جريان امور انجمن.مراقب  -2-29

 مديره به دبير و ساير مسئوالن انجمن.عمومي و هيأتابالغ تصميمات مجمع  -3-29

 امضاء احکام افراد حسب مورد.  -4-29

 انجام ساير مواردي که با توجه به اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.  -5-29
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اجرائي است و وظائف او بشرح زير         وده و مسئول تشکيالتدار بدبير انجمن رياست امور دبيرخانه را عهده -30ماده 
 باشد:مي

 مديره. کارگيري کارکنان پس از تصويب هيأتاستخدام يا به  -1-30

 بار در ماه. 2دعوت اعضاي هيأت مديره و تشکيل منظم جلسات، حداقل  -2-30

 انجام مکاتبات اداري و نظارت برحسن اجراي مقررات داخلي انجمن.  -3-30

هاي مجاز و واريز دار در بانکمديره و خزانهنام انجمن به اتفاق رئيس هيأتش و افتتاح حساب جاري بهگشاي -4-30

 وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن. 

 مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري و اداري انجمن.اجراي مصوبات و تصميمات هيأت -5-30

 وطه.مديره  در دفتر مربثبت صورتجلسات هيأت  -6-30

 هاي اعضاء انجمن.حفظ و نگهداري اسناد و مدارک مالي و اداري و پرونده -7-30

 مديره و مهر انجمن.تهيه و تنظيم کارت عضويت با امضاء خود و يا رئيس هيأت -8-30

 دار انجمن. امضاء چک و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه -9-30

ها و اسناد مالي و اوراق بهادار بر عهده او و رئيس ست و امضاء کليه چکانجمن اماليدار مسئول امورخزانه -31ماده 
 دار عبارتنداز:باشد. ساير وظائف خزانهمديره يا دبير مي هيأت

 ها و حفظ آنها.صورتجلسات مالي و رسيدگي به حساب -تنظيم دفاتر و اسناد  -اداره امور مالي انجمن  -1-31

هاي مالي اعضاء و اشخاص ثالث و واريز آن به حساب بانکي ا، کمکهعضويتآوري وروديه، حقوصول و جمع -2-31

 انجمن در مقابل ارائه رسيد.

 تهيه و تنظيم دفتر مخصوص مالي. -3-31

 مديره و بازرس.تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيأت -4-31

 هاي اعضاء.شده در مورد پرداخترسيدگي به صحت اسناد و مدارک ارائه -5-31

 ، فروش و هر نوع اعمال مالي.رسيدگي بر خريد -6-31

 حفظ اموال منقول، غيرمنقول و وجوه و اسناد مالي. -7-31
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 مديره جهت بررسي و تصويب.بيني بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأتپيش -8-31

دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس کليه دفاتر و اسناد مالي را براي رسيدگي در محل خزانه (1تبصره 
 قرار دهد. وياختيار انجمن در 

مديره يا دبير موظف خواهند بود امور مالي انجمن دار و رئيس هيأتمديره، خزانهدر صورت انقضاء دوره هيأت (2تبصره 
 را تا قطعيت يافتن انتخابات مجدد کماکان اداره نمايند.

 بازرس

سال  البدل براي مدت يکعلي عنوان بازرس نفر را به اصلي و يکعنوان بازرس  عمومي يک نفر را به مجمع -32ماده 
 باشد.هاي بعد بالمانع مينمايد. انتخاب مجدد آنان در سالانتخاب مي

  وظائف و اختيارات بازرس. -33ماده 
 نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت درحسن جريان امور مالي. -1-33

 عمومي.هت ارائه به مجمعرسيدگي و گواهي گزارش مالي ج -2-33

 عمومي.مديره يا مجمعرسيدگي به شکايات اعضاء و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيأت -3-33

 اين اساسنامه. 14ماده  3عمومي در صورت لزوم بر طبق تبصره اقدام به دعوت و تشکيل مجمع -4-33

 ي.عمومتهيه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع -5-33

مديره برابر مقررات اقدام ذيربط درصورتيکه هيأتکارواموراجتماعي وسايرمراجعوزارتانجمن بهانحالل اعالم -6-33

 ننموده باشد.

 مديره و بازرس.شرايط عضويت در هيأت -34ماده 
 هاي عضو انجمن.داشتن نمايندگي رسمي و معتبر از يکي از شرکت -1-34

 هاي عضو انجمن.از شرکتمديره يکي در هيأت داشتن سمت مديرعاملي يا عضويت -2-34

 داشتن تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران و متدين به يکي از اديان رسمي کشور.  -3-34

 سال سن. 25داشتن حداقل  -4-34

 نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر. -5-34
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 مشهور به حسن شهرت و امانت داري. -6-34

 ونقل.تجربي در امور حمل دارا بودن حداقل يک سال سابقه -7-34

 داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي. -8-34

هاي صنفي هر دوره مبلغي برابر مصوبات نامه چگونگي تشکيل و ..... انجمنآئين 18در اجراي تبصره ماده  -35ماده 
 پرداخت خواهد شد. کار و امور اجتماعيهاي کارگري و کارفرمائي وزارتحساب اداره کل سازمانعالي کار بهشوراي

کار و امور اجتماعي را در مسئوالن انجمن موظفند در صورت لزوم مدارک، دفاتر و اسناد مورد نياز وزارت -36ماده 
 اختيار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

 انحـالل و مقـررات مربـوط به آن فصـل هفتم:

 گردد:در موارد زير انجمن منحل مي -37ماده 

 العاده.عمومي فوقصميم متخذه در جلسه مجمعبر اساس ت -1-37

 بر اساس رأي صادره از طريق مراجع قضائي. -2-37

 مديره و عدم تجديد انتخابات.ماه از پايان مدت اعتبار هيأت 6در صورت گذشت  -3-37

 گيريي خواهد شد.چنانچه رسميت مجامع عمومي تحقق نيابد، به موجب اين ماده تصميم تبصره(

از تاريخ انحالل انجمن اختيارات مسئوالن خاتمه يافته و هيأت تصفيه منتخب )که از بين مسئوالن انجمن(  -38ماده 
عهده خواهند گرفت. بازرس انجمن پس از انحالل عنوان ناظر تصفيه را خواهند داشت. شوند امور تصفيه را بهانتخاب مي

 بود.مدت مأموريت هيأت تصفيه از تاريخ انتخاب يکسال خواهد 
 خواهد بود. مديره و بازرسعهده رئيس هيأتدر صورت عدم انتخاب هيأت تصفيه، وظيفه آن به تبصره(

هاي صنفي انحالل انجمن موجب تضييع حق يا اسقاط نامه چگونگي تشکيل و .... انجمنآئين 17مطابق ماده  -39ماده 
 واهد بود.جمعي منعقدشده قبلي نخهاي دستهتکليف دو طرف قرارداد پيمان

کار و امور اجتماعي به تشّکل کارفرمائي کانون هاي آن با نظارت وزارتدر صورت انحالل انجمن کليه دارائي -40ماده 
 تحويل خواهد شد.
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هاي نامه چگونگي تشکيل و ....  انجمنآئين 15و 14هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه انجمن مطابق مواد  -41ماده 
کار و امر از سوي وزارتک.ج.ا.ا مستلزم صدورگواهي صحتقانون 131مربوط موضوع ماده هاي صنفي و کانون

 باشد.مياموراجتماعي

نامه و مقررات سازمان کارگري و بيني نشده، عندالزوم تابع آئينساير مواردي که در اين اساسنامه پيش -42ماده 
 وطه خواهد بود.کار و امور اجتماعي و ساير مقررات مربکارفرمائي وزارت

عمومي  به تصويب مجمع 14/12/1387تبصره در تاريخ  30بند و  110ماده و  43فصل و  7اين اساسنامه در  -43ماده 
 گرديد.                                                                  24/04/1380العاده رسيد و جايگزين اساسنامه مصوب فوق

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والسـالم

 پـايـان
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 متمــم اساسنامه
 

شرط داشتن کارت معتبر عضويت يا کارت بازرگاني در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران يا  -1

 ها براي عضويت در انجمن.شهرستان

هاي اجرايي ذيربط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران در خصوص نامهرعايت مقررات و آئين -2

 ها.تشکلعضويت 

هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط کميته انضباطي اتاق جلوگيري از انجام رقابت -3

 بازرگاني ايران.

ارايه گزارش هر شش ماه يکبار از عملکرد انجمن و ارزيابي آن، طرح مسائل و مشکالت همراه با پيشنهاد       -4

 ائه گزارش مزبور به اتاق بازرگاني ايران.حلهاي اجرايي براي رفع مشکالت و ارراه

 الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري کشور و همکاري مستمر با کميته انضباطي اتاق ايران. -5

العاده( به عنوان عضو ناظر دعوت از نماينده اتاق ايران براي حضور در کليه جلسات مجامع عمومي )عادي و فوق -6

 و بدون حق رأي.

العاده رسيده و به به تصويب مجمع عمومي فوق 20/03/1393بند با اکثريت قاطع آراء در تاريخ  6اين متمم در 

 اساسنامه انجمن اضافه گرديد.

 

 


