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  و بيكاری آارگران اخراجی اساسنامه اتحاديه سراسریپيش نويس پيشنهاد
 

    ماه هشتاد و پنجمن بهدهم چهار                                                                                  سايت اتحاد
 
 
 

تعاريف و اهداف : فصل اول   

:تعاريف  

خوانده مي شود » اتحاديه « كار آه در اين اساسنامه به اختصار اتحاديه سراسري آارگران اخراجي و بي : ١ماده 

.داد موقت، اخراجي، تعليقي و بيكار تشكيل شده استراز اتحاد داوطلبانه آليه آارگران قرا  

. حوزه فعاليت اتحاديه سراسر آشور و مدت فعاليت آن نامحدود است : ٢ ماده   

حل اختالف ص و يتشخ یئت هايان و هير مذاکره با دولت، کارفرما اعضا خود دینده قانونيه نماي اتحاد :٣ماده 

.است  

اتحاديه خود را متحد آارگران شاغل مي داند و از مبارزات آنان براي رسيدن به خواسته هايشان حمايت  : ٤ ماده

. خواهد آرد  

 

اهداف :٥ماده   

. انسانهاستداشتن شغلي متناسب با توانائي و عالئق افراد ، حق مسلم همه : ٥ - ١  

جلوگيري از تعليق و اخراج آارگران : ٥ - ٢  

هيچ آارگري نبايد بدليل اعتصاب و اعتراض به شرايط آارش و يا هر بهانه ديگري از آار خود اخراج و يا  : ٥ -٣

اخراج و يا تعليق از آار هر آارگري، بايد با راي مجمع عمومي آارگران واحدي صورت بگيرد آه . تعليق گردد 

.ر آن مشغول بكار مي باشندد  

بازگشت بكار آليه آارگران اخراجي و ابقا در آار آارگران تعليقي  : ٥ - ٤  

 سال از بيمه بيكاري معادل حداقل ١٨برخورداري آارگران اخراجي و همه افراد آماده به آار باالي   : ٥ - ٥

  .دستمزدها تا زمان اشتغال به آار

توسط نمايندگان تشكلهاي آارگري غير وابسته به دولت و آارفرمايان و يا در نبود حداقل دستمزدها بايد : تبصره 

.آنها بايد توسط نماينده هاي منتخب مجامع عمومي آارگري به تصويب برسد  

.آارگران تعليقي بايد تا زمان تعيين تكليف از دستمزد و آليه مزاياي زمان اشتغال بكار برخوردار باشند : ٥ - ٦  

 

عضويت : فصل دوم   

هيچ آارگري را . عضويت آليه آارگران قرارداد موقت ،اخراجي ، تعليقي و بيكار در اتحاديه آزاد است: ۶ماده 

  .ت در آن منع آردينمي توان به قبول عضويت در اتحاديه مجبور و  يا از عضو



ه منوط به فعال بودن آنان ي اتحاد آنها دریه شوند اما حق رايتوانند عضو اتحادي کارگران قرار داد دائم م:١تبصره 

.نديايره در بيئت مديت هيتوانند به عضوين کارگران نميا. ه استي اتحادیونهايسي از کمیکيدر   

ه يره اتحاديئت مدي هیعضويت در اتحاديه مانع عضويت اعضاء در ساير تشكل ها نمي باشد، اما اعضا: ٢تبصره 

  .ت داشته باشنديره عضو يئت مديک هيش از ي توانند در بینم

آليه آارگران قرارداد موقت، اخراجي، تعليقي و بيكار عضو اتحاديه پس از اشتغال به آار همچنان عضو  : ٧ماده 

.اتحاديه محسوب مي شوند  

  

 شرايط عضويت 

قبول اساسنامه و تعهد به اجراي آن  : ٨ماده   

پرداخت حق عضويت ماهيانه : ٩ماده   

  

:ويت شرايط تعليق يا سلب عض  

  عدم رعايت اساسنامه: ١٠ماده

هر يک از اعضا که مدت سه ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري کند از طرف : ١١ماده 

خزانه دار اخطار کتبي به عضو داده خواهد شد چنانچه يک ماه پس از دريافت اخطارکتبي نسبت به پرداخت حق 

واهد داشت عضويت اقدام ننمايد آن عضو حق راي نخ  

 بودن عدم پرداخت د رآمسيون  مالي، آن عضو حق راي داشته هدر صورت توضيح عضو  مبني بر موج: ره تبص

.و مي تواند از پرداخت حق عضويت تا رفع مشکل معاف باشد  

.اخراج عضو به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي قابليت اجرائي دارد: ١٢ماده  

 

:اديه ارکان اتح: فصل سوم  

ارکان اتحاديه : ١٣ماده  

  بازرسان     - هيات مديره     ج- مجمع عمومي   ب-الف

مجمع عمومي  : ١۴ماده  

باشد آه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل مي گردد و بر دو نوع يمجمع عمومي عاليترين رآن اتحاديه م: ١٤-١

.است  

مجمع عمومي عادي   ) الف  ه مجمع عمومي فوق العاد) ب      

مجمع عمومي نماينده قانوني آليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين يا  : ١٤-٢

. غايبين نافذ است  

در . مجمع عمومي عادي در مرحله اول با شرآت نصف به اضافه يك نفر از اعضا رسميت پيدا مي آند : ١٤-٣

اول، حد نصاب الزم براي مرحله دوم پس از گذشت حداآثر  در مرحله یصورت به حد نصاب نرسيدن مجمع عموم

.  روز با شرآت يك سوم اعضا به اضافه يك نفر رسميت پيدا خواهد آرد١٥  



در صورت خودداري هيات مديره از دعوت به بر پايي مجمع عمومي و برگزاري آن، با دعوت دو سوم  : ١٤-٤

 و با صدور دعوتنامه اي آه به اطالع عموم اعضا رسيده بازرسان و يا با تقاضاي آتبي و امضا يك سوم اعضا

باشد، نسبت به دعوت براي مجمع عمومي و برگزاري آن اقدام ميشود و هيئت مديره با هر تعداد از اعضايش 

موظف به برگزاري مجمع عمومي است، در غير اين صورت دو سوم بازرسان در خواست کننده مجمع و يا نماينده 

نسبت به بر گزاري مجمع عمومي اقدام " ايي که تقاضاي مجمع عمومي کرده اند، ميتوانند راساهاي يک سوم اعض

   .نمايند

فراخوان به مجمع عمومي با درج آگهي در روزنامه هاي آثيراالنتشار و در غير اينصورت با ديگر  : ١۴ -۵

ل يک ماه زودتر از تاريخ برگزاري فراخوان به مجمع عمومي در نوبت او. وسايل ارتباطي رايج  انجام مي گيرد

.  روز بعد از آن خواهد بود١۵مجمع عمومي و نوبت دوم   

. گر را داشته باشديک عضو ديدرمجامع عمومي هر عضو فقط مي تواند با ارائه وآالت آتبي حق راي : ١۴ - ۶  

صورت مخفي و در ساير اخذ راي در مجامع عمومي در مورد انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان  به : ١۴ -٧

. موارد علني خواهد بود  

در اولين مجمع . شرط شرآت افراد در جلسات مجامع عمومي داشتن آارت عضويت اتحاديه خواهد بود:  ١۴ - ٨

.عمومي آساني حق راي دارند آه داراي آارت عضويت موقت هيات موسس باشند  

اي برگزاري مجامع عمومي با شرکت گسترده اعضا، در صورت نبود امکانات و يا هر دليل ديگري بر: ١۵ماده 

مجمع عمومي با شرکت نماينده هاي اعضا در شهرها و يا مراکز کارگري با کليه و يژه گيهاي مندرج در اساسنامه 

. برگزار خواهد شد  

 نفر بصورت انفرادي و ۵در صورت برگزاري مجمع عمومي با شرکت نماينده هاي اعضا جمع هاي زير : تبصره

 نفر يک نماينده خواهد بود در ۵جمعهاي باالتر از آن بايستي با انتخاب نماينده هايي از ميان خود که به ازاي هر 

اين نماينده ها بايستي صورت جلسه  انتخاب خود  را به عنوان نماينده براي شرکت در . مجمع عمومي شرکت کنند

.  مجمع عمومي به هيئت رئيسه مجمع ارائه دهند  

مجمع عمومي فوق العاده : ١۶ماده  

 نفر از اعضاي هيئت مديره يا دو سوم بازرسان يا تقاضاي کتبي ١+ مجمع عمومي فوق العاده با درخواست نصف 

اين مجمع داراي همان اختيارات، وظايف و کليه شرايط مربوط به مجمع . و امضا يک سوم اعضا تشكيل مي شود

 يا يک سوم اعضا تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را ضروري در صورتي آه بازرسان و. عمومي عادي است

. بدانند بايستي مراتب را آتبًا به هيات مديره اعالم کنند  

وظايف مجمع عمومي : ١٧ماده  

تصويب، تغيير و اصالح اساسنامه و تعيين خطوط آلي سياستهاي اتحاديه: ١٧ -١  

  و بازرسان رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيات مديره: ١٧ -٢

بررسي و تصويب صورتهاي مالي اتحاديه : ١٧ -٣  

انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان : ١٧ -۴  

تصويب و يا تغيير حق عضويت ماهانه اعضاء : ١٧-۵  

 



. مديرهو يا تغيير محل دفاتر اصلي فعاليت اتحاديه و يا تصويب تفويض اختيار در اين مورد به هيئت تعيين: ١٧-۶  

ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي  : ١٨ماده   

يك رييس، يك نايب رييس، يك منشي و دو ناظر اداره : مجامع عمومي به وسيله يك هيات رئيسه مرآب از  :١٨ -١

کليه اعضاي هيئت رئيسه از بين اعضاي داوطلب حاضر در مجمع و با راي اآثريت نسبي انتخاب مي . ميشود

.سات مجمع عمومي عادي هر يك سال شمسي يك بار تشكيل مي شودجل. شوند  

. اعضا هيئت رئيسه حق عضويت در هيئت مديره و ساير ارآان اتحاديه را ندارند: تبصره   

هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور مجمع خاتمه نيابد هيات  : ١٨-٢

 مي تواند اعالم توقف ادامه مجمع را نموده و تاريخ جلسه یاضر در مجمع عموم حیرييسه مجمع با تصويب  اعضا

تمديد مجمع نياز به دعوت و انتشار . بعد را مشروط بر اين آه حداآثر زمان آن از دو هفته بيشتر نشود، تعيين آند

در دور  قبلي شرکت کنندگان ) ١+ نصف (آگهي نخواهد داشت و نصاب الزم جهت رسميت مجمع، حضور  حداقل 

  . اتخاذ کندیگريم دينمورد تصمينکه خود مجمع در اي مجمع است، مگر ا

از مذاآرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي به وسيله منشي تنظيم و پس از قرائت در مجمع   :١٨ -٣

  .عمومي به امضاي  هيئت رئيسه مجمع  خواهد رسيد

 حاضرين، اعالم نتايج انتخابات، نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت آليه صورت حسابها، ليست اسامي   :١٨ -۴

. انتخابات بايد به امضاي هيئت رئيسه مجمع برسد  

 

هيئت مديره  : ١٩ماده   

هيئت مديره مسئول اداره اتحاديه و حفظ حقوق و منافع کليه اعضاي آن در چهارچوب اهداف اتحاديه : ١٩ – ١

تعداد اعضاي اصلي هيات مديره نه نفر و اعضاي علي البدل پنج نفر است . دهديسه مماه يكبار تشكيل جل١است و هر

آه براي مدت دو سال از بين اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند و کانديداتوري آنها در  دو دوره متوالي بالمانع 

. است  

. د بودانتخاب هيات مديره جديد آليه مسئوليتها به عهده هيات مديره قبلي خواه: ١٩ - ٢  

اعضاي: ١٩ - ٣ روز پس از قطعي شدن نتايج انتخابات  ١٥هيات مديره در اولين جلسه اي آه حداآثر  

تشكيل  ميشود از بين خود يك نفر را به عنوان رييس، يك نفر را  نايب رييس، يك نفر را خزانه دار و يك نفر را به 

لسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطالع عنوان مسئول روابط عمومي انتخاب کرده و طي امضاي صورت ج

. اعضاء و هم چنين صدور آارت شناسايي اعالم مي آنند  

 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اآثريت نسبي آراي ۵جلسات هيات مديره با حضور حداقل : ١٩ - ٤

. حاضرين رسميت خواهد داشت  

 جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه به ۵ه جلسه متوالي يا غيبت هر يک از اعضاي هيئت مديره در س: ١٩ - ٥

ديگر اعضاي هيئت مديره، بمعناي استعفا از سمت عضويت در  هيئت مديره تلقي شده و عضو يا اعضاي علي 

.البدل آه به ترتيب بيشترين آرا را در مجمع عمومي آسب آرده اند جانشين عضو  يا اعضاي مستعفي خواهند شد  

. ره، به عهده هيات مديره خواهد بوديئت مديبت کرده هيشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر عضو غت: ١تبصره   

 



 

نزد مستعفي، حداآثر ظرف مدت يك هفته بايد به هيات مديره تحويل و تعهد آور اسناد و اوارق بهادارآليه: ٢ تبصره   

  .ديه به او داده شودشده  و رسيد آامل با امضاء رئيس هيئت مديره و ممهور به مهر اتحا

در صورت استعفا و فوت هريك از اعضاي هيات مديره، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جانشين : ١٩ – ٦

. عضو مزبور خواهند شد  

وظايف و اختيارات هيات مديره: ٢٠ماده   

. اجراي مصوبات مجمع عمومي: ٢٠ -١  

. حفظ حقوق اعضا در راستاي اهداف اتحاديه : ٢٠ -٢  

  .افتتاح حساب يا بستن حساب در بانكها : ٢٠ -٣

هيئت مديره موظف است حداآثر ظرف مدت دو ماه پس ازتشكيل، حسابي به نام اتحاديه با امضاي مشترك : تبصره

رئيس هيات مديره، نايب رئيس و خزانه دار در نزد يكي از بانك هاي آشور باز، و وجوه دريافتي متعلق به اتحاديه 

. ن حساب واريز آندرا در آ  

خريد و فروش اموال منقول و غير منقول اتحاديه مشروط بر آن آه به منظور جلب سود شخصي نباشد و   :٢٠ -۴

.مصالح آل اتحاديه در نظر گرفته شده باشد با نظارت بازرسان بالمانع است  

يده گرفتن و پايمال شدن حقوق پاسخ گويي، اصالح و تصميم گيري درباره هرگونه اعتراض در برابر ناد : ٢٠ -۵

. اعضا  

. استخدام، عزل و نصب آارمندان اداري آه جهت انجام امور اتحاديه  و تحت پوشش آن آار مي آنند : ٢٠ -۶  

  .دعوت به مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه : ٢٠ -٧

  .تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي : ٢٠-٨

رت مالي و هم چنين ليست مشخص ازآمكهاي اعضا و افراد حقيقي و حقوقي و پيش تهيه و تنظيم صو :  ٢٠ -٩

.بيني بودجه سال آتي  و ارائه آن به مجمع عمومي  

  تشكيل آميسيونهاي  تخصصي: ٢٠ -١٠

   تدوين و تصويب آيين نامه هاي داخلي آميسيون هاي تخصصي و هيئت مديره : ٢٠ -١١

   بر اساس پيش بيني بودجه مورد نياز جهت ارائه به مجمع عموميپيشنهاد ميزان حق عضويت : ٢٠ -١٢

اعالم تشكيل مجمع عمومي با درج آگهي جهت اطالع اعضا  : ٢٠ -١٣  

هيئت مديره مي تواند در چهارچوب مفاد اساسنامه عضويت و حق راي عضو را تا مجمع عمومي به   : ٢٠-١۴

.حالت تعليق درآورد  

  . تبادل اطالعات آارگري بين اتحاديه  و  آليه تشكل هاي آارگري آشوري و بين ا لملليتوسعه ارتباط  و : ٢٠-١٥

انتشار اخبار و مشكالت آارگري و نظريات و طرح هاي اتحاديه و اعضاء بوسيله روزنامه، سايت يا  : ٢٠ -١٦

. هر امكان ديگري و توليد و توزيع نشريه اتحاديه  

  همكاري و ائتالف با ساير تشكل هاي آارگريتصميم گيري در مورد :  ٢٠ – ١٧

تصويب الحاق به اتحاديه ها و فدراسيون هاي بين المللي و يا پايان دادن به همكاري با آنها :  ٢٠-١٨   



تصميم گيري درباره تشكيل صندوق آمك هاي متقابل، بطور مستقل يا با شرآت ساير تشکلهاي آارگري  : ٢٠-١٩

.انتخاب هيات مديره  اين صندوقهاو ني به منظور آمكهاي متقابل اعضاء  ديگر در سطح کشوري و جها  

آليه مكاتبات اداري با امضاي رييس هيات مديره و مهر اتحاديه و آليه اسناد مالي و اوراق بهادار و : ٢١ماده 

خزانه دار و قراردادهاي تعهد آور آه به تصويب هيات مديره رسيده باشد با امضاي مشترك رييس هيات مديره و 

.ممهور به مهر اتحاديه خواهد بود  

آميسيون آموزشي ) ٣آميسيون تبليغات    ) ٢آميسيون مالي      ) ١  :آميسيونهاي تخصصي عبارتند از : ٢٢ماده 

) ٧آميسيون تشكيالت  )۶آميسيون روابط عمومي       ) ۵آميسيون رفاهي و ورزشي    ) ۴و پژوهشي        

 آميسيون حقوقي

ساير افراد . هريك از اعضاي هيات مديره مسئوليت يك آميسيون تخصصي  را بر عهده خواهند داشت : ١صرهتب

. آميسيون ها  از اعضاي داوطلب و عالقمند تشكيل مي شود  

. وظايف، اختيارات و حدود فعاليت آميسيونها را آيين نامه هاي مصوب هيات مديره تعيين مي آند : ٢تبصره   

ايف رئيس هيئت مديره وظ  :٢٣ماده   

.        اداره جلسات هيئت مديره :٢٣-١  

.دعوت اعضاي هيئت مديره به تشكيل جلسات منظم :٢٣-٢  

نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي،  تصميمات هيات مديره و کليه امور مربوط به اتحاديه   : ٢٣ -٣

. با همكاري نايب رئيس  

.مي و هيئت مديره به ساير مسئوالن اتحاديهابالغ تصميمات مجمع عمو : ٢٣ -۴  

  ثبت صورت جلسات هيئت مديره در دفتر تعيين شده براي اينکار : ٢٣ -۵

اطالع رساني در مورد کليه مسائل مربوط به اتحاديه از طريق وسائل ارتباطي  رايج  و نگارش نامه هاي : ٢٣ -۶

. اداري و اطالعيه هاي اتحاديه  

اري به نام اتحاديه به اتفاق خزانه دار و نايب رييس هيات مديره در يكي از بانكهاي کشور گشايش حساب ج: ٢٣ -٧

. و واريز وجوه دريافتي به حساب مذآور و برداشت از آن  

.امضاي کارت عضويت اعضا و ممهور کردن آن به مهر اتحاديه  : ٢٣ -٨  

آامل اعضاي اتحاديهحفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و دفتر مشخصات  : ٢٣ -٩   

  .در نبود رئيس هيات مديره کليه وظايف رئيس هيات مديره بر عهده نايب رئيس هيئت مديره ميباشد: تبصره

خزانه دار مسئول آميسيون مالي اتحاديه است و امضاي آليه چك ها و اسناد مالي و اوراق بهادار بر  : ٢۴ماده 

: ساير وظايف وي عبارتند از . حاديه استعهده او و رييس هيات مديره و نايب رئيس ات  

اداره امور مالي اتحاديه، تنظيم اسناد و دفاتر مخصوص مالي، صورت حسابهاي مالي و رسيدگي و حفظ  : ٢۴-١

. حساب ها  

. وصول و جمع آوري حق عضويت ها و آمك ها با ارائه رسيد : ٢۴-٢  

  .ئه به هيات مديره و بازرسانتهيه و تنظيم صورت هاي  مالي اتحاديه  جهت ارا: ٢۴-٣

  .رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت ها بوسيله اعضا : ٢۴-۴

 



 

. نظارت بر هر نوع عمليات مالي: ٢۴-۵  

  .پيش بيني بودجه سال مالي جديد و تهيه و ارائه آن به هيات مديره جهت بررسي و تصويب : ٢۴-۶

  .منقول و غير منقول، وجوه و اسناد مالي اتحاديهحفظ و نگهداري اموال : ٢۴-٧

خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس يا بازرسان آليه دفاتر و اسناد مالي اتحاديه را : ١تبصره

. براي بررسي و رسيدگي در محل اتحاديه در اختيار آنان قرار دهد  

ه، خزانه دار و رييس هيات مديره و يكي از بازرسان انقضاي مدت ماموريت هيات مدير درصورت: ٢تبصره 

. موظف خواهند بود امورمالي اتحاديه را تا قطعيت انتخابات مجدد آماآان اداره آنند  

بازرسان: ٢٥ماده   

 سال انتخاب مي آند تا بر اساس ٢مجمع عمومي سه نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل را براي مدت 

. انتخاب مجدد آنان در  دو دوره متوالي بالمانع است. اساسنامه عمل آنندوظايف مندرج در   

وظايف و اختيارات بازرسان : ٢٦ماده   

.نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي اتحاديه : ٢۶-١  

  .ت ارائه به مجمع عموميرسيدگي به صورت هاي مالي و گواهي چگونگي گزارش مالي جه : ٢۶ -٢

  .رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارائه به هيات مديره و مجمع عمومي : ٢۶-٣

  .تهيه و ارائه گزارش از عملکرد هيئت مديره  به مجمع عمومي : ٢۶-۴

  .اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي بر طبق اساسنامه : ٢۶-۵

 ماه پس از پايان دوره به هردليلي مجمع عمومي برگزار نشده و انتخابات صورت نگرفته ٣ثرچنانچه حداآ: تبصره

باشد بازرسان ميتوانند تقاضاي مجمع عمومي کرده و ضمن اطالع رساني به عموم اعضا با توجه به مفاد اين 

. اقدام به برگزاري آن کنند" اساسنامه راسا  

.گزارش به هيئت مديره و مجمع عمومينظارت بر عملكرد آليه ارآان و  : ٢٦-٦  

 

 فصل چهارم

منابع مالي اتحاديه: ٢٧ماده  

.انه اعضايحق عضويت ماه : ٢٧ -١  

  .آمك مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي و اختيار آنان : ٢٧ -٢

   .ياعم از آشوري و بين المللهرگونه آمك مالي ناشي از همبستگي صنفي افراد حقيقي يا حقوقي   :٢٧ -٣

آمك هاي مالي اعضاء و افراد حقيقي و حقوقي هيچ حق ويژه اي را براي آنان در اتحاديه ايجاد نخواهد : ١تبصره 

. آرد  

جمع آوري هرگونه آمك مالي، حق عضويت به موجب قبض رسيد ممهور به مهر اتحاديه انجام مي : ٢تبصره 

ر آه طي آن حق عضويت به حساب اتحاديه واريز شده پس از افتتاح حساب توسط اتحاديه، فيش بانكي معتب. گيرد

.  باشد،  همانند قبض رسيد ممهور به مهر اتحاديه معتبر است  

 



 

شرايط کانديد شدن براي  عضويت در  هيئت مديره و بازرسان   :٢٨ماده   

  . سال تمام١٨داشتن حداقل  :  ٢٨ -١ 

.اسنامهداشتن حق راي در اتحاديه بر اساس مفاد اين اس : ٢٨ – ٢  

  انحالل اتحاديه  و مقررات مربوط به آن  : ٢٩ ماده  

.ر استي فوق العاده امکانپذيابر اساس تصميم  مجمع عمومي عادي  ه فقطيانحالل اتحاد:    ٢٩ -١  

ه خاتمه يافته و هيات تسويه منتخب آه از بين ياز تاريخ انحالل اتحاديه، اختيارات مسئوالن اتحاد : ٣٠ماده 

.  انتخاب مي شوند، امر تسويه را به عهده مي گيرندیو يا اعضاي اتحاديه در مجمع عموممسئوالن   

درصورت انحالل اتحاديه از سوي مجمع عمومي، بازرسان و رئيس هيات مديره ناظر بر امور مربوط :  ٣١ماده 

يره و  بازرسان، با نظر  هيات مدنايب رئيس  و مدت ماموريت هيات تسويه به همراه رييس . به تسويه خواهند بود

.مجمع عمومي خواهد بود   

 


