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کلیات –فصل اول   

 
  "سندیکای صنعت برق ایران "نام:  -1ماده 

 

 اهداف و موضوع فعالیت:  -2ماده 
گذاری و تولید، استفاده و انتقال برداری بیشتر از سرمایهساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره به منظور

نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای هنگام اران و بهکاندرتجربیات علمی و عملی دست
کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی موضوعه  ها در چارچوب قوانینگویی به مشکالت و نارسائیکسب و کار و پاسخ

 خدمات وابسته بهو مانکاران، تامین کنندگان، مشاوران سازندگان تجهیزات، پی با موضوع صنعت برق ایرانسندیکای  عضو، هایشرکت
 گردد. مطابق با مفاد زیر تشکیل میصنعت برق، 

 

 هویت: -3ماده 

اتاق  تشکیل ( قانون5شود، در اجرای بند )ک( ماده )نامیده می سندیکاکه در این اساسنامه اختصاراً  "صنعت برق ایران سندیکای"

که در این اساسنامه اختصاراً اتاق ایران نامیده  (15/9/1373و اصالحیه  15/12/1369کشاورزی ایران )مصوب بازرگانی، صنایع، معادن و
و دارای شخصیت حقوقی و مالی  شدهو با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل  ارکوقانون بهبود مستمر محیط کسب 5و ماده  شودمی

 نماید.تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت میای، صورت صنفی، حرفههباشد و بمستقل می
 

 ایرانی است. سندیکاتابعیت تابعیت:  -4ماده 

 

 اقامتگاه:  -5ماده 
، معبر ماقبل آخر ،محله فاطمی ،شهر تهران ،بخش مرکزی ،شهرستان تهران  ،14منطقه  ،استان تهرانآدرس  درسندیکا  اقامتگاه قانونی

 باشد.می 15پالک  ،دختخیابان سین ،معبر آخر ،خیابان دکتر سید حسین فاطمی
ع به اطال سندیکابا امضای مجاز تباً ک شود و نیزمراتب در روزنامه کثیراالنتشار منتخب آگهی میسندیکا  در صورت تغییر اقامتگاه قانونی
 کشاورزی ایران خواهد رسید.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و

 

 فعالیت: جغرافیایی  محدوده -6ماده 

 سراسر ایران است.  سندیکا فعالیت محدوده جغرافیایی

هنا شنعبه و در   در مراکنز اسنتان  اتاق بازرگانی، صننایع، معنادن و کشناورزی اینران     مدیره و تائید  هیاتتواند پس از تصویب سندیکا می

 . لزوم نمایندگی دایر نمایدلعنداو خارج از کشور ها شهرستان

ط اتاق ذیربهای نامهسندیکا و نیز مطابق با آیینمرتبط  اجرایی هاینامهآیین اساسبرباید  هانمایندگی شعب و شرایط تشکیلتبصره: 

 کشاورزی ایران باشد. بازرگانی، صنایع، معادن و

 

 کشاورزی ایران نامحدود است. ر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن واز تاریخ ثبت د سندیکامدت فعالیت مدت فعالیت:  -7ماده 
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 ف و اختیاراتیوظا –فصل دوم 

 
  عبارتند از: "سندیکا"وظایف و اختیارات  -8ماده 

  های عضو؛شرکت دهی بهتالش برای ساماندهی فعالیت اعضا و بهبود کیفیت تولیدات و خدمات -1-8

گینری از  هو تولید برای عرضه به اعضا با بهربازاریابی مستمر با کسب اطالعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف  -2-8

  ؛جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات المللیملی و بینهای آخرین رهیافت

نویس قوانین و مصوبات مرتبط با فعالیت اعضا در جهنت  شها و تهیه و تنظیم پیگیریسازی و تصمیممشارکت گروهی در تصمیم -3-8

 ؛حفظ منافع ملی و اعضا با هماهنگی اتاق ایران

ها و همچننین توسنعه   نامهمنظور همکاری در تدوین قوانین، آیینههای اجرایی کشور بگذاری و دستگاهایجاد ارتباط با مراکز قانون -4-8

 ؛سازی در صنعت برقخصوصی

المللنی در قالنب قنوانین جمهنوری     های مالی و پولی بنین های اعتباری کشور و همچنین سازمانازمانس ها وبا بانكایجاد ارتباط  -5-8

  ؛های اعضاسازی زمینه تسهیالت مالی در جهت توسعه فعالیتاسالمی و فراهم

از طرینق ایجناد    بخشنی و آگناهی  های صادراتی اعضاا، فعالیتهای مرتبط با اهداف و وظایف سندیکایجاد بانك اطالعاتی در زمینه -6-8

   ؛مجالت و بروشورهای تخصصی ،رسانی و نشر کتبشبکه اطالع

  ؛فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در سندیکا -7-8

  ؛سندیکا از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو یارتقاء اعتبار و حیثیت اعضا -8-8

 ؛های علمی، تحقیقاتی با توجه به تکنولوژی روز دنیا برای نیل به اهداف سندیکاانجام هر گونه فعالیت -9-8

   ؛سندیکااعضای تالش برای توسعه صادرات کاالها و یا خدمات موضوع فعالیت  -10-8

 سندیکا؛اعضای و یا خدمات موضوع فعالیت  های کمی و کیفی تعیین شده برای صادرات کاالهاهدفکمك به تحقق  -11-8

 حمایت از منافع مشترک اعضا؛ -12-8

  ؛ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضا -13-8

  ؛کندات را  فراهم میگذاری مشترک در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صدور کاال، یا خدمتشویق و حمایت از سرمایه -14-8

 بازاریابی ازکشورهای خارجی؛ های تجاری وهای تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی از هیاتاعزام هیات -15-8

 ؛کمیته انضباطی اتاق ایرانسندیکا و های ناسالم اعضا در بازارهای هدف از طریق ضوابط جلوگیری از انجام رقابت -16-8

 ؛های ذیربطهماهنگی و همکاری مستمر و ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت نیرو و سایر سازمان -17-8
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همکناری بنا مسسسنه    از طرینق  مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز تولید کاالها و خدمات موضوع فعالیت سندیکا  -18-8

منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی محصوالت و یا خدمات ههای ذیربط بصنعتی ایران و مراکز تحقیقاتی و دیگر سازماناستاندارد و تحقیقات 

 ؛های بازرسیو کنترل آن از طریق تاسیس شرکت اعضا

کلینه اعضنا    های مناسب برایتالش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کاالها و یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصت -19-8

 ؛و کشورهای عضو کنفرانس اسالمی ECOخصوصا بازارهای منطقه مانند جهت ورود به این بازارها،

  ؛زوم از طریق حکمیت کمیته داوری سندیکا یا در صورت نیاز مرکز داوری اتاق ایرانلو عندالابین اعضا مکوشش در جهت رفع اختالفات فی -20-8

 ؛های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیالت مورد نیازها و سازمانمعرفی اعضا به وزارتخانه -21-8

 ؛نمایندهای اقتصادی به سندیکا تفویض میها و سازمانی مرتبط با تولید که وزارتخانهاجرای آن دسته از وظایف اجرای -22-8

ها و سازمان ،دماتی موضوع فعالیت سندیکا به نهادهای جهت رفع مشکالت تولید و ارائه گروه کاالئی و یا خیارائه پیشنهادهای اجرا -23-8

 کشاورزی ایران جهت اطالع؛ومعادن  ،صنایع ،های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانیوزارتخانه

میزگردهنای  هنا و  های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجنارتی منورد نیناز اعضنا و برگنزاری همنایش      برگزاری دوره  -24-8

                                                                      ؛های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقاالت علمی در زمینه موضوع فعالیت سندیکاتخصصی و همچنین حضور در همایش

   ؛وظایف سندیکاهای داخلی و خارجی مرتبط با برگزاری و یا حضور در نمایشگاه  -25-8

هنای  آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر داخلی و خارجی برای رشند و ارتقناء زمیننه   کوشش برای جذب سرمایه، فن -26-8

   ؛فعالیت سندیکا

  ؛ایران اتاق همکاری مستمر با کمیته انضباطیاساسنامه ومقررات وضوابط سندیکاو،الزام اعضا به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور -27-8

 ؛های عضوکوشش برای توسعه منابع انسانی، آموزش و مدیریت دانایی سازمان در شرکت -28-8

 صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛ -29-8

سندیکا با نهادهای داخلی و خنارجی )در   های فنی بین اعضایها و پروتکلنامهای برای انعقاد قراردادها، تفاهمارائه خدمات مشاوره -30-8

   ؛(8-13چارچوب خدمات حقوقی بند 

هنای  طرح مسائل و مشکالت همراه با پیشننهادات، راه حنل   همراه با ،بازه زمانی حداقل یك سالعملکرد سندیکا در تهیه گزارش  -31-8

 ؛ی برای رفع مشکالت و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایرانیاجرا
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 ـ عضویت و شرایط آن فصل سوم
 

 ـ عضویت و شرایط آن: 9ماده 

 عضویت در سندیکا به شکل عضویت اصلی، عضویت وابسته و عضویت افتخاری است. 
 

 اعضای اصلی - 1-9

 توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت سندیکا درآیند:ن در ارتباط با موضوع فعالیت سندیکا میالکلیه فعا
 داشتن تابعیت ایرانی  ن الف

 های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشوردارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر در اتاق ن ب

 های ایرانثبت شده در یکی از ادارات کل ثبت شرکت ن ج

  دارا بودن اجازه رسمی فعالیت از مراجع ذیصالح کشورد ن 

  سازندگان یبرااز وزارت صنعت معدن و تجارت  یبردارپروانه بهره -

 پیمانکاران یاز سازمان برنامه و بودجه برا یمانکاریرتبه پ -

 مشاوران یمشاور از سازمان برنامه و بودجه برا مهندسیرتبه  -

  یبازرگان مهندسی یشرکت ها یمعتبر برا یکارت بازرگان -

 گواهینامه فعالیت از مراجع ذیصالح برای سایر خدمات وابسته صنعت برق  -

 10و پایبندی به وظایف اعضا در قبال سندیکا طبق ماده  پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامهن ه 
 پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه و ن
 

را از دست بدهد یا براساس احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اصلی که اعضا، هر یك از شرایط عضویت در صورتی -1تبصره

 گردد.می تعلیقاسالمی ایران با محرومیت اجتماعی مواجه باشد، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق 
آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند، حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد  -

 شدن برای ارکان و استفاده از خدمات سندیکا را نخواهند داشت.

 

آید. در صورت اعاده شرط زایل وجود میهتعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یك از شرایط عضویت ب -2تبصره

شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر میشده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش 
 تعهدات مالی خود نسبت به سندیکا را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

 

و تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق ضوابط در اختیار هیات  سندیکا مطابق با شرایط اساسنامه بودهتعیین ضوابط عضویت در  -3تبصره

 . استمدیره 
متقاضی  ،ت مدیره پذیرفته نگرددانبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هی چنانچه به دلیل واجد شرایط -

 د. اعضا مطرح نمایبا تواند اعتراض خود را در جلسه مجمع عمومی عادی می
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 اعضای وابسته:  -2-9

با ، اصلی باشندفاقد تمامی شرایط عضویت در سندیکا  برای عضویتموضوع فعالیت سندیکا که  هر یك از شرکت های مرتبط با
عنوان هب به مدت دو سال و تا کسب شرایط عضویت اصلی، ،و نامزد شدن برای ارکان ، بدون حق رایتشخیص واحد یا کمیته عضویت

 د بود. نعضو وابسته سندیکا قابل پذیرش خواه
عضویت سالیانه اعضای اصلی میورودیه و حقاعضای وابسته مشمول پرداخت حق ورودیه و حق عضویت با ضریبی از حق  -

 باشند.
 تعیین ضریب محاسبه حق ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضای وابسته به عهده هیأت مدیره است. -
در صورتی که عضو وابسته در مدت دو سال نتواند شرایط عضویت اصلی در سندیکا را احراز کند، عضویت آن در سندیکا به  -

 آمد. حالت تعلیق درخواهد
 اساسنامه خواهد بود. 11سایر شرایط تعلیق از عضویت وابسته مطابق ماده  -

 
 اعضای افتخاری: - 3-9

یا شخصیت حقوقی یا نهاد رسمی که به تشخیص هیات مدیره فعالیت آن با اهداف سندیکا همسو باشد و بتواند در  هر سازمان، شخص
 .بعنوان عضو افتخاری سندیکا قابل پذیرش خواهد بود، هیات مدیرهتصویب با  ،نیل به اهداف سندیکا موثر واقع گردد

سندیکا حضور کمیته های توانند در جلسات مجامع عمومی و همچنین جلسات افتخاری بدون داشتن حق رای می یاعضا -
 . یافته و نقطه نظرات کارشناسی خود را جهت هر چه پر بارتر نمودن جلسات ابراز نمایند

ولی هرگونه پرداخت داوطلبانه این  یستند،های مصوب سندیکا نشمول پرداخت حق ورودیه و حق عضویتافتخاری م یاعضا -
 .باشداعضا به سندیکا بالمانع می

 

 ـ وظایف اعضاء :  10ماده 
 باشند.می و هیات مدیره مجامع عمومی اتمصوب و هانامهآیین ،مقررات ،موظف به رعایت مفاد اساسنامه سندیکاکلیه اعضای 

به اصول و  یبندیتعامل، پا تیتقوبه منظور  آنهمکاری جهت دستیابی به اهداف  منشور اخالقی سندیکا و بهمقید  کلیه اعضای سندیکا
 باشند.می ایجاد رقابت ناسالم در فضای کسب و کار صنعت برقو  یاحرفه تیشخص بیاب از تخرتناج ،یاحرفه یهاارزش

 

 عضویت یا سلب عضویت از اعضا: شرایط تعلیق از -11ماده 
 بدهد؛ اساسنامه را از دست 9تغییر شغل به نحوی که شرایط عضویت مصوب در ماده  -1-11

 عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداکثر یك سال؛ -2-11

 و منشور اخالقی سندیکا؛ مجامع عمومی و هیات مدیرهآیین نامه ها و مصوبات  ،مقررات ،اساسنامهعدم رعایت مفاد  -3-11

 پذیرد.سلب عضویت از اعضا با پیشنهناد هیات مدینره و تصویب مجمع عمومی سندیکا صورت می -4-11
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 ارکان  –فصل چهارم 
 

 عبارتند از:  ”سندیکا“ ارکان -12ماده 
 مجمع عمومی؛ -

 هیات مدیره؛ -

 ؛بازرس -

 

 مجمع عمومی:  -13ماده 
 باشد.می سندیکا حقوقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقیقی یاعضا متشکل از گیری وتصمیممجمع عمومی باالترین مرجع 

و حداکثر چهل روز  ده روزحداقل  و سندیکابار درج آگهی در جراید کثیراالنتشار منتخب دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یك -1-13

 پذیرد. ضمناکننده مجمع صورت میو محل برگزاری و مقام دعوتجلسه، روز، ساعت دقیق از تاریخ جلسه و با اعالم دستور قبل 

گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید ارسال می نمابر و ایمیلاز طریق کننده برای اعضا ای توسط مقام دعوتدعوتنامه جداگانه

های تشکل معاونت اب تحویل به دبیرخانه اتاق ایران نامه مکتوب با امضای مجاز وکننده باید از طریق کثیراالنتشار منتخب، مقام دعوت

 اتاق ایران هماهنگی نماید.

از رسمی نامه معرفیدارای باید  شدن او کاندید و انشاء رأی جهت شرکت در مجامع عمومی سندیکا نماینده هر عضو حقوقی در -2-13

هر سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. 

 شخص حاضر در مجمع تنها دارای یك رای می باشد.

ت مدیره ایا عزل اعضای هی گیری برای انتخابمگر زمانی که رأی ،صورت علنی می باشدهب سندیکااخذ رای در مجامع عمومی  -3-13

 در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید. اکثریت الزمو یا به صالحدید  و بازرسان باشد

ت رییسه مجمع مرکب از یك انماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعالم و بالفاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هی -4-13

گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده رأیبه صورت نسبی یس، دو ناظر و یك منشی برای اداره جلسه، یر

 گیرد.می

 باشد.کلیه اعضا الزم االتباع میبرای  با تایید اتاق ایران سندیکامصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه  -5-13

ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای صورتجلسهمنشی جلسه موظف است  -6-13

 یسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.یت راهی

عنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای ه( بالعاده، مسسس، فوقحضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی)عادی -7-13

 واهد نمود.اظهار نظر خ

منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق العاده( )عادی، مسسس، فوقباید صورتجلسات مجامع عمومی ندیکاسدبیرخانه  -8-13

 ایران ارسال نماید. 

اقتصادی یا های نامه تشکلهایی که متضمن موارد نقض آیینتواند از پذیرش صورتجلسات مجامع عمومی تشکلتاق ایران میا -9-13

 .اجتناب نماید ،اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد
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 نوعند:  دومجامع عمومی بر  -14ماده 
 العادهطور فوقهمجمع عمومی عادی بو  مجمع عمومی عادی -
 العادهمجمع عمومی فوق -

 

گردد. تشکیل تشکیل می 13ماهه اول سال مالی وفق ماده  چهارظرف  ترجیحاًمجمع عمومی عادی یك نوبت در سال و  -15ماده 

 بالمانع است.  ،العاده به هر تعداد که الزم باشدطور فوقهمجمع عمومی عادی ب
 

 العاده:طور فوقهوظایف مجمع عمومی عادی و عادی ب -16ماده 
 ت مدیره؛اهی اجرایی و مالیاستماع گزارش عملکرد  -1-16
 بازرس؛استماع گزارش  -2-16
 ؛سندیکاتصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه  بررسی و -3-16
 ت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛ااستماع گزارش هی -4-16
 ؛مدیره تهیا های پیشنهادینامهینیآ ها ودستورالعمل و بودجه ،برنامه ،تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه -5-16
   ؛مدیره برای سال جاری هیاتاخذ تصمیم درمورد پیشنهادهای  تعیین خط مشی سندیکا و بررسی و -6-16
 ؛های صنفیگیری در مورد همکاری یا ائتالف با سایر تشکلتصمیم -7-16
 ت مدیره؛االبدل هیفردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی ییا قبول استعفاانتخاب یا عزل  -8-16
 بازرسان اصلی یا علی البدل؛ یا قبول استعفایانتخاب یا عزل  -9-16

 ؛کثیراالنتشارانتخاب روزنامه  -10-16
 ؛نباشدالعاده مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق کلیه -11-16
 

ارائه  سندیکا بازرسهای خود را آماده و جهت بررسی به روز پیش از تاریخ مجمع گزارش 20بایست حداقل ت مدیره میاهی :1تبصره

 اقدام نماید.های الزم با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی ها، اسناد و مدارک صرفاتواند جهت مطابقت گزارشبازرس می نماید.

 و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.  ترازنامهبدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به : 2تبصره

 

ت مدیره مکلف اهی ،های مالی به تصویب مجمع نرسدمدیره یا صورت هیاتعملکرد  عادیکه در مجمع عمومی در صورتی -17 ماده

است ظرف مدت یك ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی و 
مدیره برگزار  هیاتالعاده با دستور انتخاب به طور فوق 13 با رعایت مقررات ماده عمومیت مدیره از سوی مجمع، مجمع اعملکرد هی

 شود. می
 

 13به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده  نسبت خود،روز قبل از اتمام مدت مأموریت  30مدیره بایستی حداقل هیات -18ماده 

 . در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود. اقدام نماید
 

اساسنامه تشکیل  13ت مدیره یا بازرس با رعایت ماده االعاده در مواقع ضروری به دعوت هیطور فوقهعادی ب مجمع عمومی -19ماده 

 گردد.می
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 عضوعالوه یك همثبت نصف ب رأیکند و مصوبات آن با مجامع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت پیدا می -20ماده 

روز پس از نوبت اول با  20در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت  .باشدحاضر در جلسه معتبر می
نصف  مثبترأی یابد و تصمیمات آن با مجمع با حضور هرتعداد رسمیت می د. جلسه نوبت دوماساسنامه برگزار خواهد ش 13 رعایت ماده

 رسد. به عالوه یك اعضای حاضر به تصویب می

 باشد.ماخوذه میصحیح آراء  به اکثریت نسبیدر زمان انتخابات هیات مدیره و بازرس، انتخاب افراد  :1تبصره

 پذیر است.تا لحظه شروع انتخابات و اخذ رای امکان امکان حضور اعضا در جلسه مجمع :2تبصره

 

 العاده: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق -21ماده 

 ؛سندیکاتغییر و اصالح اساسنامه  -الف
 ت تصفیه؛اهی یو انتخاب اعضا سندیکاانحالل  -ب

  بایست به تایید اتاق ایران برسد.هرگونه تغییر و اصالح اساسنامه می تبصره:
 

کند و تصمیمات مجمع با دو سوم رسمیت پیدا می سندیکاالعاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی مجمع عمومی فوق -22ماده 

 آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 
 

روز پس از نوبت اول با  20العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرفدرصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق -23ماده 

صورت در نوبت بعد در غیر این نفر از اعضا ونصف به عالوه یك خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور اساسنامه برگزار  13رعایت ماده 
 معتبر خواهد بود.یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر با هر تعداد از اعضاء رسمیت می

 

مدیره مکلف است حداکثر  هیاتمدیره اعالم و  هیاتبا تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به  -24ماده 

عمل آورد. در صورت هاساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت ب 13روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده  15ظرف 
 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید. 13 با رعایت ماده تواند رأساازرس میت مدیره، بااستنکاف هی

  

العاده و یا مجمع عمومی فوقطور فوقهبا درخواست کتبی حداقل یك سوم اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بـ  25ماده 

دعوت  13روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده  20ت مدیره باید حداکثر ظرف مدت االعاده، هی
نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است 

چه بازرس نیز و چنان نمایددعوت  13طبق ماده   ای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمعدریافت تقاض از تاریخ روز 15حداکثر ظرف 
توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان کنندگان میامتناع کند درخواست

دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات ت مدیره و بازرس به درخواست اعضا نسبت به ااز عدم توجه هی
 مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

  

چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به  -26ماده 

 نماید.گزاری مجمع اقدام میفاصله یك ماه، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و بر
 

است، ماموریت  تدارای سم سندیکادر صورت استعفا از عضویت، اخراج و یا انحالل عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان  -27ماده 

 منتفی و زایل خواهد شد.خودبخود آن نماینده نیز به تبع وی 
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 پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعالم سندیکاچنانچه نماینده عضو حقوقی  -28ماده  

البدل نخواهد داشت و عضو علی  سندیکا دارد معزول و هیچگونه سمتی در سندیکا، به خودی خود از سمتی که در کتبی شخص حقوقی
 عمل خواهد آمد.هو در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات ب دعوت

 

 ت مدیره: اهی -29ماده 

وسیله مجمع عمومی عادی از بین اعضای هالبدل که بنفر عضو علی 4 نفر عضو اصلی و 11 مرکب است از سندیکاهیأت مدیره  -1-29
 شوند.سال انتخاب می سهبرای مدت  حاضر در مجمع

 شرایط عضویت در هیات مدیره: -2-29
 دارابودن تابعیت ایرانی  -
 داشتن حسن شهرت  -
 متدین به یکی از ادیان رسمی کشور  -
 سندیکاسال سابقه مدیریت مرتبط در زمینه موضوع فعالیت  5حداقل  -

 های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سراسر کشوردارای کارت معتبر بازرگانی/ عضویت اتاق -

مربوطه به شرکت مدیره یا مدیرعامل باید عضو هیاتدر انتخابات هیأت مدیره سندیکا شدن  انماینده هر عضو جهت کاندید -
 نامه از سوی شرکت خود باشد.معرفی همراه

 باشد.حاضر در جلسه مجمع عمومی می یاعضا یت مدیره مستلزم کسب دو سوم آرااهیی انتخاب بیش از دو بار متوالی هر یك از اعضا تبصره:

عنوان هنفر را بشود از بین خود یكمیانتخاب آنها تشکیل  بعد ازای که حداکثر ظرف یك هفته ت مدیره در اولین جلسههیا -30ماده 

هیات مدیره موظنف   انتخاب خواهد نمود. ، یك نفر به عنوان خزانه دار و یك نفر به عنوان منشییسواب رین عنوانهرا ب نفردو  ،یسیر
   است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.

 باشند.و یا تجدید انتخاب می از سمت قابل عزل ،ت مدیرهتوسط هیا ت مدیرهی هیاهاهر یك از سمت -31ماده 

ت االبدل جایگزین و چنانچه هیت مدیره، بدواً اعضای علیادر صورت استعفا و یا عزل نصف به اضافه یك اعضای اصلی هی -32ماده 

دستور انتخابات هیأت مدیره با ت مدیره، مجمع عمومی عادی ابدهند، برای مابقی اعضای هیمدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست 
 برگزار خواهد شد. 

تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات  رییس نوابیس و در غیاب ایشان قل ماهانه یك بار به دعوت کتبی ریت مدیره حدااهی -33ماده 

 تشکیل خواهد شد. ،یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است سندیکامحل ت مدیره در اهی

البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته ت مدیره، عضو علیاهی اصلی یدرصورت استعفا، فوت و یا عزل هر یك از اعضا -34 ماده

 ت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. ااست، برای باقیمانده دوره هی

 کند. نفر از اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا می عالوه یكنصف به ت مدیره با حضور حداقلجلسات هیا -35ماده 

 یس است. یب روات مدیره و در صورت غیبت او با نایس هییت مدیره با رااداره جلسات هی -36ماده 

 نفر از اعضای اصلی هیات مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.  6ت مدیره با رای حداقلتصمیمات هیا -37ماده 

 گردد.یم سیتأس رهیمد تیانظر ه ریو ز ریدب تیریتحت مدی ارخانهیدب کایسند و اداری ییانجام امور اجرا یراب -38ماده 

 نماید.عنوان دبیر انتخاب و استخدام میبهطور تمام وقت مدیره بهنفر شخص حقیقی را ازخارج از اعضای هیاتهیات مدیره یك -39ماده 

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

  تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند.دبیر می -2تبصره 

طول یك سال در جلسات هیات مدیره به منزله استعفا از سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیرمتوالی در  -3تبصره 

 گردد. البدل جایگزین عضو معزول میباشد و عضو علیمدیره میعضویت هیات

 باشد.ت مدیره میاتشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت، حداقل با دو سوم اعضاء هی -4تبصره
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اعضای رسد. المجلس به امضای حاضرین میتوسط دبیر تنظیم و فیای از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ـ40ادهم

 توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند. مخالف مصوبات می

 

 ت مدیره: وظایف و اختیارات هیا -41ماده 
ت ااهم وظایف و اختیارات هی برخوردار است. سندیکا است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور "سندیکا"ت مدیره نماینده قانونیهیا

 باشد: مدیره به شرح زیر می
   ؛انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش ساالنه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی -1-41
ها از این حساب و در کلیه وجوهات سندیکا و پرداخت هزینههای مجاز و واریزدر بانك "سندیکا"نامهحساب جاری بافتتاح  -2-41

 ؛صورت لزوم تحصیل وام
نام و حساب سندیکا بدون همنقول باجاره و تملك اموال منقول و غیر عقد هرگونه قرارداد و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و -3-41

  ؛تجاری در جذب و جلب منفعت قصد و انگیزه

 .امکانپذیر استفروش اموال غیرمنقول متعلق به سندیکا با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی  تبصره:

  ؛دار استاداره امور مالی سندیکا که سرپرستی آن با خزانه -4-41
 ؛دریافت مطالبات سندیکا و پرداخت دیون آن -5-41
ها، ترفینع و تنبینه و تعینین سنایر     دستمزد و سایر پرداخت ،حقوق ،عزل و نصب دبیر و کارکنان سندیکا و تعیین شغلاستخدام و  -6-41

  ؛شرایط مطابق قوانین موضوعه کشور
گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محناکم و پنرداختن بنه امنر دادرسنی از حنق       استرداد هر و اقامه -7-41

   ؛های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوریید نظر در دادگاهتجد
که در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامنات دولتنی جمهنوری اسنالمی     اقدام به هر نوع امر از اموری -8-41

  ؛گرددایران به سندیکا واگذار می
  ؛در اساسنامه منع نشده باشداهداف آن ضرورت داشته وسندیکا و پیشرفت مقاصد وکه طبق موازین قانونی برای ادارهانجام اموری -9-41

  ؛مربوطههای نامهینیهای اقتصادی، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آهای همکاریتعیین و اعزام نماینده به کمیته -10-41
 ؛های داخلی برای اداره بهتر امور سندیکا در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضینامهینیتهیه، تدوین و تصویب مقررات و آ -11-41
   ؛، مدیریتی، مالی و مالیاتی، بیمه، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به سندیکاییی اعضا در امور اجرایراهنما -12-41
 ؛نویس بودجه سندیکا برای تصویب از طریق مجامع مربوطهتدوین پیش -13-41
حساب  ه ترازنامه وی و دیون سندیکا پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم برنامیتهیه صورت دارا -14-41
  ؛کردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومیلعم
و مقررات اساسنامه سندیکا را از عضویت در سندیکا اخراج نماید و علت اخراج  تواند عضو مخطی از اهدافمدیره می هیات -15-41

 ؛کند. تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعی است عضو را )جهت تصویب به اولین جلسه مجمع عمومی عادی( گزارش
 ؛اعضاهای تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش برگزاری همایش -16-41
  ؛های ساالنه از عملکرد سندیکا و ارسال آن به اتاق ایرانتهیه گزارش -17-41
 ؛اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر مراجع ذیصالح در خصوص انتشار نشریه در راستای اهداف سندیکا -18-41
 ؛عمومیهای کالن سندیکا جهت ارائه به مجمع مشیها و خطتدوین سیاست -19-41
 ؛سندیکاهای ها و برنامهها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستتهیه شیوه -20-41
 ؛افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونیو تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم رانیاتاق اهمکاری با  -21-41
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 اختیارات دبیر؛ وظایف و -42ماده 
 باشد: کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر میت مدیره تعیین میارا هیاختیارات دبیر وظایف و 

 ت مدیره جهت بررسی و تصویب؛ او ارائه آن به هی سندیکاهای )کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت( تهیه و تدوین برنامه -1-42

 و ارائه آن به هیات مدیره؛  سندیکا نویس بودجهتهیه و تدوین پیش -2-42

 و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛ ندیکاسریزی و اجرایی تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه -3-42

ضبط، نگهداری و را کنترل نموده و بر فرایند ثبت،  سندیکاهای پرداخت ها وهای مالی، وصولیدبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت -4-42

با در محل دبیرخانه اسناد مذکور را  ،سندیکادرخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی  در صورتحفاظت اسناد نظارت نماید و 

 در اختیار بازرس قرار دهد.دار هماهنگی خزانه

 ؛به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه ندیکاسهای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی روهگتعیین کار -5-42

 ت مدیره جهت بررسی و تصویب؛اتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هی تخصصی و هایکمیتهانتخاب دبیران  -6-42

 به هیات مدیره؛ سندیکاارائه گزارش عملکرد  -7-42

 ؛سندیکابازرس به اعضای  مورد تاییدت مدیره اهای ساالنه عملکرد و مالی هیارائه گزارش -8-42

 

 خزانه دار  -43ماده
ها ها و پرداختخزانه دار مسئول اداره امور مالی سندیکا بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی سندیکا را تنظیم، وصولی

نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی سندیکا ،  ط،ضب ،را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت
 ت مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.یااطالع رئیس ها ب

 

همراه با مهر سندیکا معتبر خواهد یر یا دبخزانه دار  س یانواب ریی یس یایمشترک ر یامضا دو اب قراردادها و اسناد تعهدآور -44 ماده

 باشد. یس و یا دبیر همراه با مهر سندیکا معتبر میییس یا نواب ریری ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضا در بود.
 

 بازرس:  -45ماده 
سال عمومی عادی برای مدت یك البدل از داخل یا خارج از اعضا توسط مجمعنفر بازرس علینفر بازرس اصلی و یكیك -1-45

تجربه و   ترجیحاً شوندمی سندیکاهای بعدی بالمانع است. افرادی که نامزد پست بازرس شود و انتخاب مجدد آنها برای دورهانتخاب می
 را داشته باشند.مندرج در الیحه اصالحی قانون تجارت  های بازرسف و مسئولیتیآشنایی کافی با وظا

البدل انجام خواهد داد و مراتب از طریق صورتجلسه هیات بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی یاستعفا یا فوتدرصورت  -2-45
 گردد.مدیره به اتاق اعالم می

 

 وظایف بازرس: -46ماده 
اساسنامه، مصوبات مجامع ت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد انظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هی -1-46

باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می ، ضوابط اتاق ایرانعمومی
 نماید.را درخواست می ت مدیره اطالع و رفع آناهی
ت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی ساالنه و همچنین در صورت لزوم اهای تهیه شده توسط هیبازرس ترازنامه و گزارش -2-46

 صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد. هدهد و موظف است نظر خود را برا مورد بررسی قرار می سندیکاکلیه اسناد و اوراق مالی 
 خانه ارائه خواهد نمود. دبیر تهیه و به ا جهت اطالع اعضابازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود ر -3-46
 تحویل دهد.  سندیکاهای خود را به دبیرخانه بازرس موظف است یك نسخه از گزارش -4-46
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 منابع مالی –فصل پنجم 
 عبارتند از:  سندیکامنابع مالی  -47ماده 

 ؛ورودیه عضویت -1-47

 حق عضویت ساالنه؛-2-47

ها و مسسسات دولتی ها، سازمانهای نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانهعطایا، وقف، قبول وصیت و کمكهدایا، -3-47

 های عمومی؛و نهادها و سازمان

 وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا؛-4-47

 

 واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند. سندیکابه حساب  باید مبلغ ورودیه را سندیکاداوطلبین عضویت در  - 48ماده 
 

واریز و قبض رسید آن را نیز  سندیکاهرعضو عالوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب  - 49ماده 

 تحویل دبیرخانه نماید.
 

 ت مدیره تفویض کند. ابه صورت ساالنه به هی اتعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ساالنه رتواند مجمع عمومی می - 50ماده 
 

ها، های نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانهتواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمكمی سندیکا - 51ماده 

ت مدیره حق ابا تصویب هیضرورت اقتضا نماید ی عمومی برخوردار گردد و چنانچه هاها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانسازمان
 ها و اشخاص عضو را دارد.ها و مسسسات اعتباری یا از شرکتتحصیل اعتبار و اخذ وام از بانك

 

ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل ، برگزاری نمایشگاههای عضو یا غیرعضوشرکتتواند با ارائه خدمات به می سندیکا - 52ماده 

های تجاری و بازاریابی و انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیاتهای پژوهشی و مطالعاتی ، انجام پروژههای آموزشی، کارگاه
 را تأمین کند. سندیکاهای غیره هزینه

 

 انحالل و تصفیه –صل ششمف
 

 شود. العاده منحل میموجب تصمیم مجمع عمومی فوقهب سندیکا -53ماده 
 

ای را متشکل از سه نفر از تصفیه هیاتالعاده باشد مجمع مزبور از سوی مجمع عمومی فوق سندیکاچنانچه انحالل  -54ماده 

 ت تصفیه بالمانع است. اقبل از انحالل، در مقام اعضا هی "سندیکا"ت مدیره کند. انتخاب اعضاء هیاخاب مینمایندگان انت
 

مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و  سندیکات تصفیه، مدیران سابق اهی یو تعیین اعضا سندیکااعالم انحالل  پس از -55ماده 

 ت تصفیه نمایند.ارا با تنظیم صورتجلسه تحویل هی سندیکااثاثیه 
 

کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و ها را روشن میییها و دارات نماینده اتاق ایران وضعیت بدهیت تصفیه با نظاراهی -56ماده 

 رمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.غی
 

طور کلی امر تصفیه طبق هو ب سندیکات تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون اتکالیف و اختیارات هی ،فیوظا -57ماده 

 و مفاد اساسنامه خواهد بود. 24/12/1347مقررات الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 
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 سایر موارد  –فصل هفتم 
 

تخصصی دائم یا موقت از  د به تعداد مورد نیاز کارگروه یا کمیتهتوانمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود میهب سندیکا - 58ماده 

آن و طرز انتخاب آنان،  ی، تعداد اعضاکمیتهو یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر  سندیکا یبین مدیران و اعضا
ت مدیره تهیه و تصویب خواهد اها و مقرراتی خواهد بود که توسط هینامهچگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحالل آن براساس آیین

 شد.
 

   حکمیت -59ماده 

مندیره از بنین خنود و سنایر      هینات تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت ) داوری (نماید. در این صنورت  سندیکا می
های عضو و یا اشخاص حقیقی، فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مامور رسیدگی و اعالم نمایندگان شرکت

 نظر نماید. 
 

، جهت بهبود سندیکا، خارج از اعضای فعالیت عخبره و کارآمد مرتبط با موضو تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورینمی سندیکا -60ماده 

 گیری نماید.و پیشبرد امور خود بهره
 

 در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.  -61ماده 
 

پذیرد و نظر اتاق در این خصوص در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می -62ماده 

 قطعی و الزم االتباع خواهد بود. 

 

ونگی همچنین چگ باشد.می تابع تشکل باالدستی به تشخیص اتاق ایران سندیکاسائل کلی و کالن بخش در خصوص م - 63ماده 

 .باشدمی یم متخذه در مجمع عمومی تشکل باالدستیتابع تصم تشکل باالدستی با سندیکاارتباط عملکردی 

 

 ارتباط در یا و ایران اتاق به های وابستهتشکل خصوص در عمومی مجامع برگزاری از ناشی احتمالی دعاوی و اختالفات کلیه -64ماده 

 رسیدگی و بررسی مورد ایران اتاق وسیلههب ،غیره و مربوطه تشکل با تشکل اعضای یکدیگر، با مدیره هیات اعضای اختالف نظیر آن با

 باشد.می االجراوالزم قطعی طرفین برای و بوده اختالف قاطع اتاق ایران تصمیم و گرفت خواهد قرار

 

ی صنعت سندیکابه تصویب مجمع عمومی  ......................... ( تبصره در تاریخ10( ماده و )65( فصل و)7این اساسنامه در) -65ماده 

 رسیده است.برق ایران 
 

   25/06/98العاده مورخ عمومی فوقهیئت رئیسه جلسه مجمع 
 


