
 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 1 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

 اساسنامه

 "..... کارافرین استان انجمن جوانان "

 کلیات –فصل اول 

 موضوع فعالیت:اهداف و   -1ماده 

فراهم آوردن زمینه همکاری، هم اندیشی و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارافرینان جوان استان،  به منظور  

در پیوند با ایجاد فضای مساعد کارافرینی برای جوانان، شبکه سازی کسب و کارها و انجام کارهای مشترک، آموزش و 

ه استناد بند ب استان ..... کارافرین انجمن جوانانهای اجتماعی مهارت آفرینی در زمینه مدیریت و کارافرینی و انجام مسئولیت

مستمر محیط کسب و  ( قانون بهبود 5( قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ) 5)ک( ماده )

  کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

  نام: -2ماده 
  " استان ...... کارافرین انجمن جوانان "

 هویت: -3ماده 
نامیده می شود، در اجرای  ”انجمن جوانان “که در این اساسنامه اختصاراً   " ... استان کارافرین انجمن جوانان "

و اصالحیه  55/51/5631( قانون اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران )مصوب  5بند )ک ( ماده ) 

با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  و  5ماده  ( و55/1/5636

 ماید. حرفه ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می ن شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت صنفی،

 تابعیت:  -1ماده 

 ایرانی است. ”انجمن جوانان “تابعیت 

 اقامتگاه:  -5ماده 
 می باشد. مرکز استان در " انجمن جوانان "اقامتگاه قانونی

 ت مدیره می باشد.أاختیارات هی از " انجمن جوانان "تعیین محل دفتر مرکزی تبصره: 



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 2 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

به اطالع  کتباً نیز شود و آگهی میمراتب در روزنامه کثیراالنتشار منتخب  ”انجمن جوانان “در صورت تغییر اقامتگاه قانونی 

 .، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسیداتاق بازرگانی

 حوزه فعالیت:  -6ماده 

یید أمی تواند پس از تصویب هیات مدیره و ت "انجمن جوانان "است.  استان سراسر  "انجمن جوانان "حوزه فعالیت 

 .کنددایر شعبه  ایران در شهرستانها و کشاورزی معادن ،صنایع، اتاق بازرگانی

و  معادن ،نایعص ،نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی شرایط تشکیل شعب و تبصره :

 ایران باشد.  کشاورزی

 : فعالیت  مدت -7ماده 
نامحدود از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران  "انجمن جوانان "مدت فعالیت 

 است. 

 

 وظائف و اختیارات – فصل دوم

 عبارتند از:  " انجمن جوانان "وظایف و اختیارات  -8ماده 

 
 در استان و تالش برای رفع آنها )به ویژه در رابطه با جوانان( شناسایی موانع و مشکالت کارافرینی -8-5

 ؛شبکه سازی کسب و کار در استان و با سایر استانهاافزایش همکاری و کارهای مشترک در میان جوانان کارافرین و  -8-1

 ؛افزایش مهارتهای کارافرینی و مدیریتی در جوانان از طریق آموزش، انتقال تجارب و سایر روشهای ممکن -8-6

 ؛افزایش دانش و توانمندی جوانان در زمینه مدیریت تشکلها و سازمانهای غیر انتفاعی -8-4

و سازماندهی و  پایدارو اهداف توسعه ( CSRوان با مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی )آشناسازی کارافرینان ج -8-5

 ؛اجرای کارهای مشترک در این زمینه

 در داخل و خارج کشور؛ " انجمن جوانان "انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت  -8-3

یده شدن خالقیتها و نوآوریهای جوانان و ایجاد پیوند بین دبرگزاری رویدادهای استارت آپی و تالش در جهت  -8-3

 صاحبان جوان ایده و سرمایه گذاران توانمند



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 3 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

تالش برای شکل گیری نهادهای الزم در بخش خصوصی برای مهارت افزایی، مشاوره، حمایت و تأمین سرمایه برای   -8-8

 ؛شرکتهای نوپای دانش بنیان در استان

و اطالع رسانی از طریق ایجاد  ”انجمن جوانان “ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف  - -8-1

 ؛.شبکه اطالع رسانی و نشر کتب، مجالت و بروشورهای تخصصی وتبادل اطالعات مربوطه 

یا  و انجمن جوانانط با مأموریت همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در زمینه های مرتب -8-51

 ؛زمینه های ارجاعی از سوی اتاق استان

 جوانان در داخل و خارج از کشور و برگزاری و مشارکت در رویدادهای مربوطه؛ همکاری با نهادهای -8-55

 ؛زاری همایش های تخصصی و میزگردهابرگزاری دوره های آموزشی  مورد نیاز اعضاء و برگ -8-51

اندهی حضور و بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور آشنایی کارافرینان جوان با فناوریهای سازم -8-56

 پیشرفته و دستاوردهای کارافرینان در سایر استانها/کشورها

هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با  -8-54

  ؛ انجمن جوانانای فعالیته

 

 فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

 :عضویت و شرایط آن  ـ 9ماده 

 یند:درآ انجمن جوانانمیتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت تمام  سال 93 اقتصادی استان با داشتن سن حداکثر کلیه فعالین

 داشتن تابعیت ایرانی  –الف 

ارا د ، صنایع، معادن و کشاورزی استان/شهرستان برای اعضای اتاق وانیاتاق بازرگ ازدارا بودن کارت عضویت  معتبر  -ب

انش بنیان و گواهی د از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری مبنی بر ثبت شرکت تجاری در استان روزنامه تأسیسبودن 

 بودن از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای شرکتهای دانش بنیان

 پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه  – ج

 ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه د

سال را حائز باشد.  93حداکثر  یشرط سن دیبا رهیمد أتیه سیرئ ایعامل  ریمد ،یدر خصوص اشخاص حقوق : 1تبصره 

 خواهد بود. رشیمورد پذ انجمن جواناندر  یشخص حقوق ندهیفرد به عنوان نما نیاست صرفاٌ ا یهیبد



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 1 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

می توانند با  اخذ تأییدیه از اتاق بازرگانی،  ، با رعایت بندهای الف، ج و د این ماده،شرکتهای استارت آپ:  2تبصره  

 درآیند. انجمن جوانانصنایع، معادن و کشاورزی استان به عضویت 

از دست بدهد، ادامه بنا به دالیلی که ذیالً احصاء میشود شرایط عضویت را  ءدر صورتیکه هر یک از اعضا: 3تبصره 

 عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد .

  شرط سنیمن جمله ( این اساسنامه  3از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده )  – 1بند 

 . انجمن جوانانموضوع  انحالل و یا عدم فعالیت مرتبط با – 2بند 

 محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسالمی ایران . – 9بند 

پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد  – 4بصره ت

 بود .

 ـ حقوق و وظایف اعضاء :  01ماده 

مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید  موظف به رعایت انجمن جوانانکلیه اعضای 

 می باشند. " انجمن جوانان" به همکاری جهت دستیابی به اهداف  

زایل شدن هریک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن  -1تبصره 

 عضو خواهد شد.

یت است که با زایل گردیدن هر یک از شرائط عضویت بوجود می آید. در صورت تعلیق نوعی توقف عضو -2تبصره 

اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، 

 را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید. انجمن جوانانمنوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به 

آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرائط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی  ـ 3تبصره 

 را نخواهند داشت. ”انجمن جوانان “دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات 

 

 ارکان  –فصل چهارم 

 عبارتند از:  ”انجمن جوانان “ارکان  -55ماده 
 ؛مجمع عمومی -

 ؛هیات مدیره -



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 5 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

 .بازرس -

 مجمع عمومی:  -51ماده 
 میباشد. ”انجمن جوانان “مجمع عمومی باالترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای 

 انزدهو حداقل پ انجمن جوانانعمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیراالنتشار منتخب  دعوت هر نوبت از مجامع -51-5

مع مج و مقام دعوت کننده ساعت و محل برگزاری روز، و با اعالم دستور جلسه، تاریخ جلسهروز قبل از  و حداکثر چهل

اء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی ای توسط مقام دعوت کننده برای اعض صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه

و  ه اتاق بازرگانی، صنایع، معادنرسانی باز طریق اطالع  بایددعوت در جراید کثیر االنتشار منتخب، مقام دعوت کننده 

 هماهنگی نماید. مزبور نسبت به قرار دادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق کشاورزی استان مربوطه

هیات مدیره  رئیسباید  انشاء رأیو  جهت شرکت در مجامع عمومی ”انجمن جوانان “ضو حقوقی در هر ع هنمایند -51-1

رسمی از سوی شرکت خود باشد.  و دارای معرفینامه سال سن داشته باشد، باشد 61که حداکثر  عضو مربوطهیا مدیرعامل 

مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناٌ اعضای  مزبورنماینده 

 اصالتاٌ در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند. دحقیقی نیز می بای

رأی گیری برای انتخاب یا عزل بصورت علنی می باشد مگر زمانی که  ”انجمن جوانان “اخذ رای در مجامع عمومی  -51-6

 و یا به صالحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.  اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد

جلسه را اعالم و بالفاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع  رسمیت استاننماینده اتاق  -51-4

لسه یسه منتخب اداره جئناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت ر مرکب از یک رئیس، دو

 را به عهده می گیرد.

 برای کلیه اعضاء الزم االتباع می باشد. ”انجمن جوانان “مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه  -51-5

ر مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضمنشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات  -51-3

 به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

العاده( بعنوان ناظر ضروری است و بدون  ان در کلیه جلسات مجمع عمومی)عادی و فوقستحضور نماینده اتاق ا -51-3

 خواهد نمود. حق رای اظهار نظر

باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی )عادی و فوق العاده( منضم به فهرست  ”انجمن جوانان “دبیرخانه  -12-8

 ان ارسال نماید. ستحاضرین در جلسات را برای اتاق ا



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 6 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

 

 مجامع عمومی بر دو نوعند:  -56ماده 
 مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده، -

 مجمع عمومی فوق العاده. -

تشکیل  می گردد.  5-51وفق ماده  مالیسه ماهه اول سال  ظرف در در سال ومجمع عمومی عادی یک نوبت  -54ماده 

 تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که الزم باشد بالمانع است. 

 وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده: -55ماده 
 استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛ -55-5

 ؛و حسابرس استماع گزارش بازرس -55-1

 ؛”انجمن جوانان “تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه  -55-6

 استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛ -55-4

 تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛ -55-5

 انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛ -55-3

 اصلی یا علی البدل؛ انتخاب یا عزل بازرس و حسابرس -55-3

 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار. -55-8

خود را آماده و جهت بررسی به بازرس  هایروز پیش از تاریخ مجمع گزارش 11هیأت مدیره می بایست حداقل  :1تبصره

 ائه نماید. ار

روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع  11هیئت مدیره بایستی حداقل  -53ماده

هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت  انتخاببنماید. در هر صورت تا زمان  5-51عمومی عادی وفق ماده 

  .خواهد بود

 5-51ی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده مجمع عمومی عاد -53ماده 

 اساسنامه تشکیل می گردد.



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 7 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند  نصف بعالوه یکمجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور  -58ماده 

اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب،  اکثریت نسبیو مصوبات آن با آراء مثبت 

اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه  5-51با رعایت ماده  پس از نوبت اول روز 11نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 

ویب حاضر به تصنوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به عالوه یک اعضای 

 رسد.  می

 

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:  -51ماده  
 ؛”انجمن جوانان “تغییر و اصالح اساسنامه  -الف

 با هماهنگی و اطالع به اتاق ایران و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه ”انجمن جوانان“انحالل  -ب

 سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد. -ج

رسمیت پیدا می  ”انجمن جوانان “اعضای اصلی  نصف به اضافه یکالعاده با حضور حداقل مجمع عمومی فوق  -11ماده 

 کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 

پس از  روز 11اکثر ظرف نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حد درصورت به حد -15ماده 

 یابد و اعضا رسمیت می هر تعداد ازخواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور اساسنامه برگزار  5-51با رعایت ماده  نوبت اول

 تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

 ،فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس طوربا تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی ب -11ماده 

روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق  55مدیره اعالم و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف  هیأتمراتب به 

أساً تواند ر بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس میاساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت  56ماده 

 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.  5-51رعایت ماده  با

اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا  یک سومبا درخواست کتبی حداقل  ـ 16ماده 

جهت روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را  11مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 

دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت  5-51تشکیل مجمع طبق ماده 

از اعضاء دعوت کند و  5-51روز طبق ماده  55مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 8 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

اید ب بخواهند و اتاق ایران اتاق ایران دعوت مجمع عمومی را ازمی توانند درخواست کنندگان  چنانچه بازرس نیز امتناع کند

نسبت به دعوت از اعضاء برای  پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء

 تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید. 

ای دار ”انجمن جوانان “از عضویت، اخراج و یا انحالل عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان  ءدر صورت استعفا -14ماده 

 ، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.سمتی است

پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج  ”انجمن جوانان “چنانچه نماینده عضو حقوقی  -15ماده  

دارد معزول و  ”انجمن جوانان “، پس از اعالم، به خودی خود از سمتی که در سال تجاوز نماید 61یا سن وی از  گردد

 می گردد. و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض  نخواهد داشت  ”انجمن جوانان ”هیچگونه سمتی در

ــره: ـــویت در ارکان  تبص ـــرکتی که نماینده اش به عض ـــت، چنانچه  ”انجمن جوانان “هیات مدیره ش ـــده اس انتخاب ش

 ”انانانجمن جو“ مراتب را به صــورت مکتوب به باید هردلیلی، ازعضــویت در شــرکت متبوع خارج شــود، اش، به نماینده

 اعالم کند.

 هیأت مدیره:  -13ماده 
  نفر بسته به کوچک، متوسط یا بزرگ بودن استان( 1 یا 3، 5).....  است ازمرکب  ”جوانانانجمن  “هیأت مدیره  -13-5

رای اعضای دابطور فوق العاده از بین نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی (  1) نفر عضو اصلی و

 شوند. انتخاب می سال دوبرای مدت  کارت عضویت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان،

( نفر از اعضای هیأت مدیره باید از میان نفره بودن هیأت مدیره 1یا  3، 5بسته به  نفر، حداقل )یک، دو و سه :1 تبصره

انتخاب شود. در صورت نبود نامزد به میزان کافی از میان بانوان، با تأیید هیأت رئیسه مجمع،  انجمن جوانانبانوان عضو 

 کان انتخاب از میان آقایان وجود دارد. ام

 سال سن داشته باشند.  68در زمان انتخابات باید حداکثر  انجمن جواناننامزدهای عضویت در هیأت مدیره  :2تبصره 

 

بعد از اختتام دوره ماموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت  مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای   -13-1

 هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

 



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 9 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

بعــد از -13ماده ــه  ــــه ای کــه حــداکثر ظرف یــک هفت ـــکیــل  هیــأت مــدیره در اولین جلس نتخــاب آنهــا تش  ا

 انتخاب خواهد نمود.  ب رئیسئنا نفر را بعنوان  دو می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و

 هر شخص صرفاٌ برای یک دوره می تواند به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شود.  تبصره:

مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیأت مدیره بیش ازمدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود.  -18ماده 

 متصدیان هر یک از سمتها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

اد. ب رییس تشکیل جلسه خواهد دئهیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نا -11ماده 

 تشکیل خواهداست یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده  ”انجمن جوانان “جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی 

 شد.

هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری درصورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء  -61ماده

 داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. 

 رسمیت پیدا می کند.  هیات مدیره اعضای اصلی اکثریتمدیره با حضور  جلسات هیأت -65ماده 

 .  ب رئیس استئاداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نا -61ماده 

 در جلسه معتبر خواهد بود.  اعضای اصلی هیات مدیره حاضر اکثریت نسبیتصمیمات هیأت مدیره با رای  -66ماده 

از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تنظیم و  -64ماده 

 المجلس به امضای حاضرین می رسد.  فی

استخدام  وبعنوان دبیر انتخاب بطور تمام وقت هیأت مدیره یکنفر شخص حقیقی را ازخارج ازاعضای هیات مدیره  -65ماده 

 نماید. می

 مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید. هیأت -1تبصره 

یره به جلسات هیأت مد در طول یک سال در غیر موجه جلسه غیبت غیر متوالیپنج جلسه غیبت متوالی و یا  سه -2تبصره 

جه تشخیص موجه یا غیر موگردد. منزله عزل از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می 

 به عهده هیأت مدیره و با رأی اکثریت مطلق ایشان است. بودن 

  دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند. -3تبصره 



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 11 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

      سیسأمدیره ت تأدبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هی ”انجمن جوانان “برای انجام امور اداری و اجرایی   -63ماده 

 می گردد. 

 

  وظایف و اختیارات هیأت مدیره: -63ماده 
برخوردار  ”انجمن جوانان ”است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور ”انجمن جوانان “هیأت مدیره نماینده قانونی 

 ت مدیره به شرح زیر می باشد: أاست.  اهم وظایف و اختیارات هی

و  ”انجمن جوانان “در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات  ”انجمن جوانان “افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام  -63-5

 ؛پرداخت هزینه ها از این حساب ها

 ؛تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری -63-1

مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش ساالنه عملیات و  اداره و انجام عملیات -37-6

  ؛اقدامات مالی خود به مجمع عمومی

عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و  -63-4

 ؛”انجمن جوانان“حساب 

  دستمزد و سایر پرداختها؛وتعیین حقوق و  ”انجمن جوانان “ام و عزل ونصب دبیر استخد -63-5

اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی  -63-3

بوط ل، سازش، استفاده از حقوق وتکالیف مراز حق تجدید نظر در دادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکی

 ؛به داوری

و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و  ”انجمن جوانان “انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره  -63-3

 ؛در اساسنامه منع نشده باشد

 داخلی و خارجی؛اجع تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ،کمیته ها، هیات ها و مر -63-8

 درچارچوب اساسنامه؛”انجمن جوانان ”و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور تدوین -63-1

 ؛ه به مجمع عمومیجهت ارائ ”انجمن جوانان“تدوین برنامه و بودجه  -63-51

ل گذشته جهت ارائه به وحساب عملکردهای سا، تنظیم ترازنامه ”انجمن جوانان “تهیه صورت دارائی و دیون  -63-55

 مجمع عمومی؛



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 11 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

 ایران؛ استان و اتاق به اتاق ”انجمن جوانان“گزارشهای ساالنه از عملکرد ارسال  -63-51

 ؛دبیر تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد -63-56

 ؛ه به مجمع عمومیئجهت ارا ”انجمن جوانان “تدوین سیاستها و خط مشی های کالن  -63-54

 ؛”انجمن جوانان “تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های  -63-55

ری از موازی جلوگی ،به منظور ایجاد هم افزایی استان اقتصادی بازرگانی استان و سایر تشکلهای اتاقهمکاری با  -63-53

 کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

 د: نت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشرا هیأ اختیارات دبیر -68ماده 

ت مدیره جهت أو ارائه آن به هی ”انجمن جوانان “تهیه و تدوین برنامه های )کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت(  -68-5

  ؛بررسی و تصویب

  ؛و ارائه آن به هیات مدیره ”انجمن جوانان ”تهیه و تدوین پیش نویس بودجه -1 -68

هت مدیره ج و ارائه آن به هیات ”انجمن جوانان “تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی  -68-6

 بررسی و تصویب؛

د ثبت، را کنترل نموده و بر فراین ”انجمن جوانان “لی ها وپرداختهای های مالی، وصودبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت -68-4

، ”وانانانجمن ج “ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی 

 ور را در اختیار بازرس قرار دهد.در محل دبیرخانه اسناد مذک

 ؛”انجمن جوانان “صی در راستای پیشبرد اهداف قانونی تعیین کارگروههای تخص -68-5

سی و به هیأت مدیره جهت بررانتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد  -68-3

 تصویب؛

 ؛به هیات مدیره ”انجمن جوانان “ارائه گزارش عملکرد  -68-3

 .انجمن جوانانساالنه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای  هایارائه گزارش -68-8

  :بازرس -61ماده 
توسط مجمع عمومی عادی برای مدت  ءیکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضا -61-5

جمن ان “پست بازرس افرادی که نامزد بعدی بالمانع است.  و انتخاب مجدد آنها برای دوره های می شود یکسال انتخاب



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 12 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

 دواز  نجمن جوانانااگر بودجه  تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس را داشته باشند.باید  می شوند  ”جوانان

 د. رسمی انتخاب شو حسابرسی معتبر عضو جامعه حسابدارانمیلیارد ریال تجاوز نماید، بازرس باید از میان مؤسسات 

البدل  اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی 15درصورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده  -61-1

 انجام خواهد داد. 

 وظایف بازرس: -41ماده 

وبات مفاد اساسنامه، مص نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با -41-5

مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  

 .هیأت مدیره اطالع و رفع آنرا درخواست می نماید

ت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی ساالنه و همچنین در صورت أتهیه شده توسط هی هایبازرس ترازنامه و گزارش -41-1

و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در  می دهدرا مورد بررسی قرار  ”انجمن جوانان “لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی 

  .اختیار مجمع عمومی بگذارد

  ب خود را جهت اطالع اعضاء تهیه و بهبازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتو -41-6

  .دبیر خانه ارائه خواهد نمود

 تحویل دهد.  ”انجمن جوانان “خود را به دبیرخانه  بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای -41-4

 

 منابع مالی –فصل پنجم 
 عبارتند از :  انجمن جوانانمنابع مالی  -45ماده 

 ورودیه عضویت ، – 5 -45

 حق عضویت ساالنه ؛ – 1 – 45

وزارتخانه ها، اتاقها، هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث،   - 6 – 45

 سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی؛

 ؛یرهاز قبیل آموزش، برگزاری نمایشگاهها و غوجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا  – 4 – 45

واریز و قبض رسید آن را  ”انجمن جوانان "باید مبلغ ورودیه رابه حساب  ”انجمن جوانان ”داوطلبین عضویت در - 41ماده 

 به دبیرخانه تسلیم نمایند.



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 13 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

قبض  واریز و ”انجمن جوانان “هرعضو عالوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب  - 46ماده 

 رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید. 

مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیأت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در  - 44ماده 

 ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت ساالنه به هیأت مدیره تفویض کند. 

می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص  ”انجمن جوانان “  - 45ماده 

ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه  ضرورت اقتضاء 

وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را  نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ

 دارد.

هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل  - 43ماده 

 را تأمین کند. ”انجمن جوانان “کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن هزینه های 

 انحالل و تصفیه –فصل ششم
 بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.  ”انجمن جوانان “ -43ماده 

از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل  ”انجمن جوانان “چنانچه انحالل  -48ماده 

در مقام اعضاء هیأت  ،قبل از انحالل ”انجمن جوانان“مدیره  انتخاب اعضاء هیأت .کنداز سه نفر از نمایندگان انتخاب می 

 بالمانع است.  ، با هماهنگی و کسب نظر از اتاق ایرانتصفیه

نجمن ا “، مدیران سابق با هماهنگی اتاق ایران و تعیین اعضاء هیأت تصفیه ”انجمن جوانان “پس ازاعالم انحالل  -41ماده 

 نمایند. صفیههیأت ت را با تنظیم صورتجلسه تحویل ”انجمن جوانان“تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه مکلفند  ”جوانان

یه اموال و پس از تسویه، کل می کند ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشنتصفیه با نظارت نماینده اتاق  هیأت -51ماده 

 ن واگذار خواهد شد.منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایرا

بطور  و ”انجمن جوانان “وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون  -55ماده 

 و مفاد اساسنامه خواهد بود.  14/51/5643کلی امر تصفیه طبق مقررات الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 موارد متفرقه  –فصل هفتم 



 رانمعادن و کشاورزی ای ،صنایع ،وابسته به اتاق بازرگانی کارافرین انجمن جوانانی تشکلهای استانی الگواساسنامه 

 

  11 از 11 صفحه انجمن جواناناساسنامه 

بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون های تخصصی  ”انجمن جوانان “- 51ماده 

تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، و یا خارج از آنها  ”انجمن جوانان“دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء 

واهد خنگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحالل آن براساس آیین نامه ها و مقرراتی تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان، چگو

 بود که توسط  هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

نمی تواند هیچگونه موضع گیری یا دخالت رسمی یا غیرعلنی در انتخابات سیاسی استان یا کشور  ”انجمن جوانان “ -56ماده 

و  تخلف از این ماده تخلف انضباطی محسوب .داشته باشد (و همچنین انتخابات اتاقهای استان )بازرگانی، تعاون و اصناف

 قابل رسیدگی در کمیسیون انضباطی اتاق ایران خواهد بود. 

ایران  اورزیصنایع، معادن و کش بازرگانی، در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق -54ماده 

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

 انجمن جوانانرعایت کلیه مصوبات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان  – 55ماده 

 الزم االجرا می باشد.

 " سسینؤه تصویب مجمع عمومی مب ..............تبصره در تاریخ  53 ماده و   53  فصل و  3 این اساسنامه در -53ماده 

 رسیده است. " کارافرین استان.......... انجمن جوانان

 


