
 

 

 

 

 باسمه تعالی

 اساسنامه انجمن فناوران زنجیره بلوک

 مجمع عمومی اعضا

 کلیات و اهداف : –فصل اول 

 1ماده 

 نامیده " انجمن " اختصار رعایت اساسنامه به لحاظ این که در است بلوك زنجیره فناوران انجمن نظر مورد نهادنام سازمان مردم 

 .مي شود

 2ماده 

 مقررات و قوانین کامل بارعایت علمي موضوع در و بوده غیردولتي غیرانتفاعي و غیرسیاسي انجمن فعالیت های یهنوع فعالیت: کل

 .دنمو خواهد اساسنامه فعالیت این و ایران اسالمي مهوریج

 3ماده 

 محدوده فعالیت انجمن در سطح ملي است.

 4ماده 

حمزه  دیاوقاف کوچه شه محله شهر تهران ی: بخش مرکز نشاني به تهران شهرستان - تهرانحل : مرکز اصلي انجمن دراستان : م

واقع است و در صورت  1686614596با کدپستي  24 واحد مجتمع پارس طبقه ششم 115صاحب الزمان پالك  ابانیدهقان خ

 دفترنمایندگي یا بهدر سایر نقاط داخل یا خارج کشور شع مقررات ه برابرلزوم مي تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروان

 د.ینما ایجاد

 5ماده 

 تابعیت

 مي اعالم ایران جمهوری اسالمي اساسي قانون به را خود التزام آن اعضای کلیه و دارد را ایران اسالمي جمهوری انجمن تابعیت

 .دارند

 



 

 

 

 

6ماده   

 باشد. مي نامحدود مدت بهمدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس 

 7ماده 

 در و شده پرداخت تماماً موسس سوی هیات از کهباشد  ریال مي10000000 مبلغ غیرمنقول و منقول از اعم انجمن یهدارایي اول

 .ته اساختیار انجمن قرار گرفت

 8ماده 

 لیتيئویام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسق تشكیل مقدمات تهیه برای که اشخاصي هستند انجمن هیات موسس

 .تداش نخواهند

 9ماده 

 : از عبارتند انجمن اهداف

 الف : کلیات

هدف انجمن فناوران زنجیره بلوك، آشناسازی هر چه بیشتر اقشار جامه )اعم از کاربران، استارت آپ ها، شرکت ها، دانشگاهیان، 

ناوری و همچنین سازمان ها و موسسات دولتي و غیر دولتي( با کارایي و فرصت های علمي، اقتصادی و حقوقي نهفته در این ف

بومي کردن آن در ابعاد گوناگون، مانند کمک به تحقیقات در حال انجام و شناسایي و ایجاد هم افزایي استعداد هایي که به صورت 

پراکنده فعالیت مي کنند و شناسایي و تشویق و ترویج تولید دانش و فناوری در این حوزه در میان اقشار جامعه است. این انجمن 

کند، هماهنگي و ارتباط میان فعاالن این عرصه را آسان تر، سریع تر و بهره ورتر نماید. همچنین شناسایي بهتر این تالش مي 

فناوری، اعضا و مخاطبان انجمن را، در استفاده بهینه از آن و جلوگیری از مشكالت احتمالي، یاری خواهد کرد. کلیه این اهداف 

است های معاونت علمي و فناوری کشور و نیز اسناد باالدستي کشور در زمینه علم و مي بایست ضرورتا حرکت در چهارچوب سی

 فناوری و همچنین همكاری همه جانبه با این معاونت باشد.

 ب : روش اجرای هدف

نماید. مي  دانشگاه اساتید و عرصه این فعاالن حضور با کشور سطح در علمي و همایش های سمینار برگزاری بهانجمن مبادرت -1

-3. مي دهد قرار کنندگان بازدید اختیار در را شاخه این به مربوط اخبار و روز اطالعات اختصاصي به وسیله تارنمایانجمن -2

  کند نجمن تالش ميا-4 .دارد را دانشگاهي نخبگان با اطالعات تبادل و سازی بومي در سعي دانشگاه ها با تعامل به واسطهانجمن 

 



  

هماهنگی  انجمن سعي در شناسایي و-5 .شوند مند بهره آن ثمره از تا دهد نشان دولتي نهاد های به را فناوري این های قابلیت

. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های ددار را کشور سرتاسر زمینه دراین  میان فعاالن در

مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه های خاص مي باشد نیست. بدیهي است انجام  اجرایي، به معنای اجازه فعالیت در خصوص

هرگونه اقدام در راستای اجرایي نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایي که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به 

 دریافت مجوز از آن مرجع است.

 10ماده 

حداقل دو سال فعالیت -5ضویت پرداخت حق ع-4سال 18حداقل سن -3تابعیت ایراني -2پذیرش اساسنامه -1شرایط عضویت : 

 .مدیره هیات اعالم -6نفر از اعضای رسمي  مستمر و موثر در صنعت بالکچین با ارائه گواهي پنج

عبارت است از افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رای و کاندیداتوری مي باشند.  انواع عضویت :  رسمي :

غیررسمي : عبارت است از افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیكن مي توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد 

 حق رای و کاندیداتوری هستند.

 فصل دوم : ساختار

 11ده ما

 . بازرس3- مدیره هیات2-مجمع عمـومي 1-از  ندتارارکان انجمن عب

 12ماده 

 :داراست را ذیل وظایف و بوده مؤسس همان هیاتمجمع عمومي مؤسس 

 تاسیس؛ برای یهانجام اقدامات اول-1

 تصویب آن؛ و اساسنامه طرح تهیه-2

 .انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن-3

عدم حد نصاب  صورت در و بوده اعضاء یک بعالوه نصف حضور با اول بار در مؤسس عمومي مجمع تشكیل جهت الزماکثریت 1:تبصره 

 .یافت اهداکثریت الزم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خو

 اتخاذ و  تخصصي دستگاه نه وتصمیمات مجمع عمومي مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروا2:تبصره 

 



 

  

 .شود و رسمي مي

 13ماده 

 :مجمع عمومي عادی

 مي تشكیل العاده فوق یا عادی صورت به که است تصمیم گیری مرجع عالیترین و باشد مي یه اعضامجمع عمومي متشكل از کل

 گردد.

 14ماده 

 با حضور و یافته رسمیت اول بار در اعضا یک عالوه به نصف حضور جلسه با.  شد خواهد تشكیل ماه تیر نه درمجمع عمومي عادی ساال

 .بود خواهد رسمي و تشكیل دوم بار در اعضا از هر تعداد

باشد مگر  مي مجمع رسمي جلسه در حاضرین آرا یک عالوه به نصف عادی عمومي مجمع تصمیم اتخاذ جهتکثریت الزم : ا 1تبصره 

حاصل نشد ،  اکثریت نخست، دعوت در که صورتي در. بود خواهد نسبي اکثریت رأی با کهدر خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان 

 . یافت خواهد رسمیت جلسه حاضر، اعضای از با هر تعداد و تشكیل )ده( روز 10 حداقل فاصله به دوم سهجل

درخواست یک به  )ها( یابازرس  یا مدیره تقاضای هیات به زمان رھ در العاده فوق صورت بهمجمع عمومي عادی ممكنست :  2ه تبصر

مجمع عمومي عمل ننماید  برگزاری بر مبني اعضاء درخواست بهروز 20 مدت ظرف بازرس یا که هیات مدیرهدر صورتي  -پنجم اعضاء 

 .تشكیل مي گردد -

قبل از برگزاری  روز40روز و حداکثر 10 حداقل االنتشار کثیر روزنامه در گهيدعوت برای مجمع عمومي عادی از طریق درج آ3 :تبصره 

 .پذیرد ي صورت ميتبمجمع و با دعوت ک

 .دمي باش اقتصادی ابرار روزنامه آگهي ها درج برای کثیراالنتشار مهروزنا4-تبصره 

 15ماده 

 : وظایف مجمع عمومي عادی

 ؛(اصلي و علي البدل )ن بازرسا و مدیره هیات انتخاب اعضای1-

 )ها(؛ بازرس و مدیره گزارش هیات بهاستماع و رسیدگي 2-

 تعیین خط مشي کلي انجمن؛3-

 مدیره؛ نهادهای هیاتبررسي و تصویب یا رد پیش-4

 انجمن؛ بودجه و مهتصویب ترازنا5-

 

 



 

  

 دعوتنامه ها؛ درج آگهي ها و کثیراالنتشار جهت مهتعیین روزنا6-

 مدیره و بازرسان؛ ی هیاتعزل اعضا7-

 تعیین حق عضویت؛8-

 یه.تصویب انتشار نشر9-

 عمومي مي تواند اختیار تعیین عضویت را به هیات مدیره تفویض کند.تبصره : مجمع 

 16ماده 

 العاده مجمع عمومي فوق

 :شد اهدمجمع عمومي فوق العاده با شرایط زیر تشكیل خو

 بازرس؛ یا ی هیات مدیرهبا درخواست اکثریت اعضا-1

برگزاری مجمع  واست اعضاء مبني بربه درخروز 20 مدت ظرف بازرس یا مدیره که هیات با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتي-2

 . ایدعمومي عمل ننم

با  دوم بار در و باشد مي عادی عمومي مجمع شرایط اول همان بار العاده فوق عمومي مجمع جهت تشكیل اکثریت الزم1 –تبصره 

 .مي گردد تشكیل دارند رأی حق کهحضور بیش از یک سوم اعضا 

 . بود خواهد معتبر سهالعاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جل تصمیمات مجمع عمومي فوق2 –تبصره 

 17ماده 

 : العاده وظایف مجمع عمومي فوق

 مه؛تصویب تغییرات اساسنا1-

 بررسي و تصویب یا رد انحالل؛2-

 یه؛تغییر در میزان سرما3-

 انحالل قبل از موعد؛4-

 ماهیت. در تغییر هرگونه5-

 18ماده 

 .شوند مي اداره ناظر دو و منشي یک ، رئیس یک از مرکب رئیسه ای هیات مجامع عمومي توسط

 



 

  

عمومي  مجمع در خود نامزدی قبولي اعالم با و باشند بازرسان و مدیره کاندیداهای هیات بین از نباید هیات رئیسه اعضای: 1تبصره 

 . شد اهندانتخاب خو

 . باشد مدیره هیاتانتخاب  یا عزل موضوع اینكه مگر بود خواهد عمومي مجمع سهئیر رئیس هیات مدیره هیات رئیس2 :تبصره 

 .مجامع عمومي عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار مي شود3 :تبصره 

 19ماده 

 : مدیره هیات

 .دبو اهدالبدل خو نفر عضو علي2نفر عضو اصلي و  5از مرکب ای مدیره هیات انجمن دارای

 بود اهدخو معتبر حاضرین آرا اکثریت با متخذه تصمیمات و یافته رسمیت اعضا نصف از بیش حضور با مدیره هیات جلسات1-تبصره 

. 

 سهجل 3 تا قبلي اطالع بدون و موجه عذر بدون اعضا از یک رھ غیبت و ضروریست جلسات در مدیره هیات شرکت اعضای2–تبصره 

 . بود اهدل سال در حكم استعفای عضو غایب خوطو در متناوب جلسه5 یا متوالي

 .دپذیر انجام قانوني صورت به سهروز قبل از تشكیل جل5 حداقل بایست مي مدیره هیات دعوت از اعضای3 –تبصره 

 20ماده 

مدیره یا  باقیمانده هیات مدت برای علي البدل عضو بازرس یا مدیره اعضای هیات از هر یک در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از

 نمود. خواهد فهوظیبازرسي بجای عضو اصلي انجام 

تكمیل آن  موجب نیز البدل علي اعضاء ورود و شود اصلي اعضاء تعداد از کمتر دلیل به هر بازرسي یا مدیره تعداد هیات که در صورتي

تعداد باقیمانده  تكمیل جهت انونيق در مهلت العاده فوق صورت به یا عادی به صورتنشود انتخابات مجدد مجمع عمومي حسب مورد 

 .دگردی واهداعضا برگزار خ

 21ماده 

یا  رئیس تلفني یا کتبي دعوت با ضرورت بهگردد بنا  بار تشكیل مي1 ماهي حداقل و مرتب بطور که جلساتي بر عالوه مدیره هیات

 .خواهد العاده فوق سهس تشكیل جلینایب رئ

 .درسی خواهد تصویب هیات مدیره به که است داخلي مهنا آئین به موجب فوق العاده سهتبصره: نحوه تشكیل جل

  و رئیس نایب نفر یک و رئیس نفر یک خود بین مي دهند از تشكیل شدن انتخاب از بعد که ای جلسه اولین در هیات مدیره اعضای

 



 

  

 22ماده 

 اهدخو اعضاء عمومي مجمع تصویب به که نامه ای آیین یا اساسنامه را آنها اختیارات حدود نمود، خواهند انتخاب نه دارک نفر خزای

 مي نماید. مشخص رسید

 عامل مدیر سمت به را نفر یک خارج یا خود بین از یک هفته تا حداکثر سمت ها، تعیین از پس است موظف مدیره هیات -1تبصره 

 .کند تعیین را او مهانتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزح

 .عمومي مجمع اعضای سه چهارم تصویب با مگر باشد مدیره هیات عین حال رئیس مدیر عامل نمي تواند در 2-تبصره 

 . کند عزل سمت های مذکور از را الذکر فوق افراد تواند مي در هر موقع مدیره هیات -3تبصره 

 .دنمای تعریف مدیره اعضا هیات سایر برای دیگری سمت های تواند مي لزوم صورت در مدیره هیات -4تبصره 

 23ماده 

 .تاس بالمانع بعدی دوره های برای مدیره اعضاء هیات مجدد انتخاب. شد اهندسال انتخاب خو2 مدت برای مدیره هیات

 24ماده 

 : باشد مي ذیل شرح به اساسنامه چارچوب در آن اختیارات و وظایف و بوده انجمن قانوني نماینده هیات مدیره

عمومي ،  مجامع مصوبات اجرای مطالبات، وصول و دیون حساب ها، پرداخت بهحفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگي 

 مراحل کلیه در ثبتي و اداری و قضائي جریانات تعقیب ، قانوني تشریفات انجام طي ک هاافتتاح حساب در بان انعقاد انواع عقود معین ، 

 ت اقتضاء تفویض وصور در و )مصالحه(محاکم ، تعیین حكم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش  در قانوني

 اساس که بر وظایفي سایر و توکیل حق با حقیقي یا حقوقي از اعم دیگر شخص به هرواگذاری تمام یا قسمتي از اختیارات خود 

نقل و  مورد در بداند ضروری که را ای معامله و اقدام تواند هر مي مدیره کلي هیات طور هب. گردیده واگذار مدیره به هیات مهاساسنا

 دهد. انجام انجمن نام به مجمع تصویب از پس باشد مي عمومي مجمع تصویب مستلزم کهانتقال اموال منقول 

بازرس  و مدیره انتخابات هیات منظور بهماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومي عادی 3 است موظف مدیرههمچنین هیات 

 مكان برگزاری و و زمان عمومي، مجمع کار دستور باید االنتشار کثیر روزنامه در آگهي درج از قبل مدیره هیات جدید دعوت نماید.

 صدور مرجع بهانتخابات را جه روز قبل از پایان تصدی خود نتی40 حداقل و برساند پروانه صدور مرجع تایید به را اعضا اسامي فهرست

 .نماید اعالم پروانه

عمومي اعضاء  مجمع خاص صالحیت در آنها درباره اقدام و تصمیم اخذ مهسنااسا این مفاد موجب به کهجز درباره موضوعاتي 1–تبصره 

 .باشد مي دارا را اساسنامه و حدود اهداف رعایت به مشروط امور اداره برای الزم اختیارات کلیه مدیره هیات است ،

 



 

  

 20،000،000،000جاری انجمن تا مبلغ  یها نهیپرداخت هز ایمي تواند در انجام معامالت و  بیپس از تصو رهیمد اتیه -2تبصره

 .دیمجمع عمومي رأسًا اقدام نما بیبدون تصو الیر

 25ماده 

یكسال انتخاب  مدت برای و کتبي رأی با عادی عمومي مجمع در کهالبدل مي باشد  نفر بازرس علي1نفر بازرس اصلي و 1انجمن دارای 

 .مي گردند. انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است

 26ماده 

 . اشخاص ذیل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند

 باشند؛ شده محروم بعضاً یا و کالً  اجتماعي حقوق از دادگاه قطعي حكم موجب به و جرم ارتكاب علت به کهکساني -1

 مدیران و مدیر عامل انجمن؛-2

 دوم؛ و اول طبقه از سوم جهاقربای سببي و نسبي مدیران و مدیر عامل تا در-3

 .2مذکور در بند  اشخاص همسر-4

 27ماده 

 : است ذیل شرح بهوظایف بازرس 

 عمومي؛ مجمع برای گزارش و تهیه مالي اوراق و اسناد یهبررسي کل1-

 عمومي؛ مجمع اطالع برای عملكرد گزارش و تهیه مالي غیر و مالي از اعم مدیره ساالنه هیات گزارش عهمطال2-

 عمومي؛ مجمع به اساسنامه مفاد از مدیره تخلف هیات گونه هر گزارش-3

عمومي  مجمع اختیار در مدیران و اطالعاتي که هیات مدیره و مطالب و عملكرد ، دارایي صورت صحت درباره کتبي نظر ظهارا-4

 ؛اند شتهگذا

 .است داده قرار بازرس موضوعه به عهده مقررات و قوانین و اساسنامه که سایر وظایفي-5

 . نماید شرکت مدیره هیات تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق رای در جلسات



 

  

 28ماده 

 را طهمربو اطالعات و مدارك و اسناد و داده انجام انجمن عملیات مورد در را بازرسي و رسیدگي گونه موقع هر هر بازرس مي تواند در

 . بنماید را عمومي مجمع العاده فوق جلسه تشكیل تقاضای لزوم صورت در و قرار دهد رسیدگي مورد و کرده مطالبه

 29ماده 

 . بود خواهند باقي خود مسئولیت در اند نشده انتخاب عمومي مجمع سوی از آنها جانشین که یأت مدیره و بازرسان تا زمانيه

 30ماده 

نماینده  گردد مي تفویض به وی اساسنامه و مدیره طرف هیات از کهمدیر عامل باالترین مقام اجرایي انجمن است و در حدود اختیاراتي 

 . محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد

 .باشد مدلل و مستند باید مي باشد که مدیره هیات عزل مدیرعامل از اختیارات 1:تبصره 

 مهاساسنا این مقررات طبق او مجدد انتخاب لیكن و بود نخواهد بیشتر مدیره هیات لیتئودوره تصدی مدیر عامل از مدت مس 2:تبصره 

 .دهد انجام را لهاشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوب مي بالمانع

با  و مدیره رئیس هیات امضای با دار خزانه غیاب در و خزانه دار و عامل مدیر امضای با تعهد آور و اوراق بهادار و یه اسنادکل3 :تبصره 

 .دبو خواهد معتبر انجمن مهر

 31ماده

 :باشد مي ذیل مسئولیت های و اختیارات دارای و بوده مدیره هیات مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومي و

 حقوقي؛ و حقیقي اشخاص برابر در نهادها وقانوني در مراجع رسمي و  نمایندگي-1

 مدیره؛ هیات استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب2-

 موسسه؛ دفاتر و اسناد ، ب هال ، حسااموا ، دارایي گهدارین3-

 باشد؛ شده تفویض وی به مدیره جانب هیات از مقطعي یا موردی بصورت کهاعمال اختیاراتي -4

 عمومي؛ مجمع به ارائه مدیره جهت به هیات انجمن فعالیت های در و هماهنگي بهبود ، گسترش زمینه در الزم پیشنهادهای ائهار5-

 عمومي؛ مجمع به ارسال و مدیره بررسي هیات سالیانه جهت گزارش و مشي خط ، جه، بود ترازنامه پیشنویس تهیه6-

 مدیره؛ در هیات گیری تصمیم و طرح جهت لزوم مورد نامه های آئین نویس پیش تهیه7-

 

 

 



 

  

 قانوني؛ مراحل طي از پس دفاتر نمایندگي ها و ، شعب فعالیت در هماهنگي نظارت و ایجاد-8

 مدیره؛ به هیات تصویب برای موجه علل ذکر با العاده فوق عمومي مجمع جلسه برگزاری نهادپیش-9

 .دبشو یا شده محول مدیرعامل به مربوطه مقررات و قوانین و اساسنامه طبق کهانجام سایر وظایف و اختیاراتي 10-

 32ماده 

 . شود مي تعیین مدیره له هیاتحقوق و مزایای مدیرعامل بوسی

 . نماید شرکت مدیره جلسات هیات در تواند مي رای حق داشتن بدون نباشد مدیره هیات یاعضا از مدیرعامل که در صورتي

 متفرقه مواد و جهفصل سوم : بود

 33ماده 

 :مي شود تأمین ذیل طریق از انجمن جهبود

 .غیردولتي و دولتي و خارجي و داخلي از اعم حقوقي و حقیقي اشخاص و هبه اعانه ( هدیه،الف

 .وقف و حبسب( 

 نامه.آئین  این و سازمان اساسنامه و اهداف فعالیت، موضوع چارچوب در شده انجام ت هایوجوه حاصل از فعالیپ( 

 .حق عضویت در سازمانت( 

 34ماده 

ماه پس  دو تا حداکثر اجرایي عملكرد گزارش با را همراه آن بیالن شرح و ثبت قانوني دفاتر در را هزینه ها انجمن مكلف است درآمد و

گزارش مالي یا  درخواست مورد حسب سال طول در مذکور مرجع چنانچه. نماید ارائه پروانه صدور مرجع بهمالي  سال هر از پایان

 .است آن ارائه بهاجرایي نماید انجمن موظف 

حاصله  درآمدهای کلیه و نموده اقدام رسمي بانک های از یكي در بانكي حساب افتتاح به نسبت است مكلف مدیرههیات 1- تبصره

 .کند نگهداری همان حسابدر  بر هزینه ها را مازاد وجوه و نماید وظایف و اهداف اساسنامه صرف مطابق را نهساال

بدو  زا که اول مالي سال استثناء به مي شود ختم ماه اسفند پایان به همواره سال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده و2-تبصره 

 .شود مي نگهداری انجمن مرکزی دفتر در مكاتبات و پرونده ها ، مدارك یهبود.کل خواهد سال همان تاسیس لغایت اسفندماه

 

 



 

  

 .پذیرد مكاتبات رسمي انجمن با امضای مدیر عامل صورت مي3-تبصره 

 د.رسیخواهد  ذیربط اعضای امضای به و ثبت ، تاریخ ترتیب به مخصوصي دفاتر در مدیره هیات مصوبات و صورتجلسات4 :تبصره 

 35ماده 

موافقت مرجع  صورت در و نماید اعالم فعالیت پروانه کننده صادر مرجع را به اساسنامه اصالح یا تغییر گونه است هر مكلف مدیره هیات

 .دنمای اعالم نهپروا صدور مرجع به ثبت، اداری تشریفات انجام برای را آن نتیجه و رسانده عمومي مجمع تصویب به نهصدور پروا

 36ماده 

صادر کننده  مرجع به را مشابه موارد دیگر و الكترونیكي پست و تماس های است تغییرات نشاني اعم از محل، شماره مكلف مدیره هیات

 .دنمای اعالم فعالیت نهپروا

 37ماده 

 مدیره هیات . شد خواهد مقررات تهیه برابر و مدیره تصویب هیات با آن متن که بود خواهد مخصوص آرم یا و مهر انجمن دارای سربرگ،

 . نماید ارسال فعالیت پروانه کننده صادر مرجع به را شده آرم تهیه و مهر سربرگ، نهاست نمو مكلف

 .ددار قانوني مسؤلیت آرم و از مهر حراست و حفظ در مدیره هیات -تبصره

 38ماده 

 بود اهدخو موظف این هیات و انتخاب تصفیه هیات نفر را بعنوان3انحالل : در صورت انحالل انجمن مجمع عمومي فوق العاده حداقل 

منقول دارایي انجمن غیر و منقول از اعم مسلم دارایي تعیین و باقیمانده مطالبات وصول و بدهي ها تصفیه و حساب ها رسیدگي به از پس

 . نماید ارائه فعالیت نهپروا کننده صادر مرجع به را نتیجه است موظف مذکور هیات .برساند العاده فوق عمومي مجمع تصویب بهرا 

 ن هایسازما از یكي به پروانه صدور مرجع نظارت با کهالعاده موظف است دارایي سازمان را پس از انحالل  مجمع عمومي فوق 1:تبصره 

 .نماید واگذار مي گردد، مشابه تعیین فعالیت موضوع مردم نهاد با

 .د پذیرفتخواه صورت موضوعه قوانین و اساسنامه مفاد طبق بر انجمن به مربوط امور یهصف: ت 2تبصره

 . نماید مي انتخاب تصفیه مدیر بعنوان را نفر یک خود بین از تصفیه : هیات 3 تبصره

 .دنمای ارائه شرکت ها ثبت و پروانه صدور مرجع به را تصفیه گزارش از نسخه یک است موظف یهمدیر تصف:  4تبصره 

 



 

 

 

 

 

 

 39ماده 

 است موظف انجمن باشد، دولتي ه هایسایر دستگا از خاص مجوز کسب نیازمند اساسنامه این اهداف در مندرج فعالیت های چهچنان

 .دنمای اقدام نظر مورد مجوز کسب به نسبت

 40ماده 

 عمومات و مردم نهاد سازمان های فعالیت و تأسیس ذیربط آئین نامه اساس بر است نشده بیني پیش اساسنامه این در که مواردی به

 .دش اهدقانون تجارت عمل خو

 41ماده 

 .رسید تصویب بهمجمع عمومي موسس ..................................تبصره در نشست مورخ  35ماده و 41فصل و 3 بر مشتمل امهاین اساسن

 امضاء جهتلیست اعضا تشكل 

 محل امضا نام و نام خانوادگي ردیف

 . نرگس مرادآبادی 1

 . رضا شیرازی 2

 . سعید دلیریان 3

 . یاشار راشدی 4

 . رضا لطفیان 5

 . محمد رسول اکبری 6

 . ضیاءامیری صدر 7

 . رضا طاهریان 8

 . سهیل نیكزاد 9

 . محمدحسن محمدی اردهالي 10

 . محمدعباس شرقي 11

 

 


