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ن نا ا یاسا ندگانتا رف  وق   ما از 

  مقدمه
شهرسـتاني  انجمـن   مجلس شوراي اسالمي، 15/7/1388بر اساس فصل سوم قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 

و تشـكيل و طبـق مقـررات قـانون مـذكور       شـود  اساسـنامه، انجمـن ناميـده مـي     كنندگان كه در ايـن  حمايت از حقوق مصرف
  .اين اساسنامه فعاليت خواهد نمودمفاد هاي آن و  نامه آئين

  
  كليات، اهداف و وظايف : فصل اول 

صنعت، معـدن  تجاري و غيردولتي بوده كه پس از ثبت در وزارت ، غيرسياسي، غيرانتفاعيهاي انجمن غيركليه فعاليت: 1ماده 
 مفـاد  يابد و بر اساس قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و رسميت مي) استان صنعت، معدن و تجارتسازمان (و تجارت 

  .كند فعاليت مي اين اساسنامه
  .دباشمحدوده فعاليت انجمن در محدوده جغرافيايي شهرستان مي  : 2ماده 
انجمن تابعيت جمهوري اسالمي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  :3ماده 

  . دارند اعالم مي
   . باشد ميواقع مركز اصلي انجمن در مركز شهرستان  :4ماده

   .باشدمدت فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس نامحدود مي :5ماده
  . باشد مي كنندگان هاي حمايت از حقوق مصرف ها و برنامه ساماندهي مشاركت مردمي در اجراي سياستهدف انجمن  :6ماده

  :وظايف و اختيارات انجمن :7ماده  
 كنندگان به مراجع ذيربط دريافت، ارجاع، پيگيري دعاوي و شكايات مصرف) 1

  كنندگان  هاي الزم به مصرف مشاوره و ارايه راهنمايي )2
هـاي   از طريـق رسـانه  با تمركز بر تبيين حقوق مصرف كنندگان،استاندارد و كيفيت محصول كنندگان  مصرفموزش آ )3

  ...، انتشار نشريه وگروهي
    .گردد كنندگان مي فزايش قيمت و يا تضييع حقوق مصرفجلوگيري از تباني و ايجاد مراكز انحصاري كه منجر به ا )4
  هاي دولتي ذيربط   به انجمن استاني و ملي و سازمان كنندگان رتبط با حقوق مصرفپيگيري موارد مانتقال و ) 5
  كاال و خدمات مورد نياز نندگان براي تهيه انتشار اطالعات مورد نياز مصرف ك) 6
 .كردن اعضاء انجمن فعال) 7

  .هاي تخصصي براي انجمن تعيين كميته) 8
  .ارتباط مستمر و مؤثر با اعضاي انجمن )9

   .كننده هاي مرتبط با حقوق مصرف برگزاري نمايشگاه) 10
  .ها هدستگا ريكننده در سا حضور در جلسات مرتبط با حقوق مصرف) 11
به انجمن محول گرديـده   آناجرايي هاي كنندگان و آئين نامه  ساير وظايفي كه طبق قانون حمايت از حقوق مصرف) 12

  .   است
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  نحوه تشكيل انجمن : فصل دوم
ها، تحت عنوان مجمع عمومي مؤسس  ها ايجاد و پس از تشكيل انجمن مجمع عمومي مؤسس جهت تشكيل انجمن: 8 ماده

از نمايندگان شهرستاني اعضاي شوراي موسس مندرج نفر  5مجمع با عضويت حداقل  اين. ديگر هيچ مسئوليتي نخواهد داشت
رستان و در شهرستان مركز استان به انتخاب رئيس قانون به انتخاب رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شه 10در ماده 

  .  سازمان صنعت، معدن و تجارت تشكيل خواهد شد
مربوط در استان هاي  حوزهرئيس  قانون حمايت مي باشند، 10متناظر موضوع ماده هايي كه فاقد اداره  شهرستان: 1تبصره

  .مسئوليت معرفي نماينده را بر عهده دارند
در دوره اول توسط ) البدل اصلي و علي(انجام اقدامات اجرايي برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرس :2تبصره 

و تحت و مجمع عمومي  هيات مديرههاي بعد با ساز و كار مشخص شده در اساسنامه بر عهده  مجمع عمومي موسس و در دوره
الصه در اين اساسنامه به عنوان برگزاركننده انتخابات ناميده نظارت مرجع نظارتي شهرستان انجام خواهد شد كه به طور خ

  .شوند مي
    :باشند به شرح ذيل مي هاي شهرستان انجمنمجمع عمومي موسس وظايف : 9ماده 

  .در شهرستانهاي فاقد انجمنبراي تاسيس انجمن  قانوني و پيش بيني تمهيدات الزمانجام اقدامات ) الف
  .هاي گروهي و ارتباط جمعي انجمن از طريق رسانههت عضويت در فراخوان ج) ب
  .و بازرس ات مديرهبرگزاري انتخابات هي) ج
 .ثبت نام داوطلبان عضويت در انجمن) د

  .باشد عهده مجمع عمومي موسس ميرنامه باين اساسكه طبق  ساير وظايفي) ه
و نمايندگان فرمانداري و صنعت، معدن و تجارت مركب از رئيس اداره انجمن شهرستان  بر انتخابات هيات نظارت :10ماده

نظارت بر عملكرد مجمع وظيفه  كه باشد مي صنعت، معدن و تجارتبا مسئوليت رييس اداره ) تعزيرات حكومتي(دادگستري
شعبه در آن فاقد اداره يا ها،  اين دستگاهدر شهرستانهايي كه  ؛بر عهده داردعمومي موسس انجمن و برگزاري انتخابات را 

هيات  مسئوليت هيات نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، حوزه استاني متناظر اين دستگاه نماينده رئيس سازمان باشد، مي
 .باشد شهرستان مستقر مي صنعت، معدن و تجارتنظارت مذكور داراي دبيرخانه اي است كه در اداره 

    :به شرح ذيل مي باشند شهرستانهاي  انجمنبر انتخابات  وظايف هيات نظارت:  11ماده 
    .انجمن و بازرس هيات مديره داوطلبان عضويت درانجام فرآيند تاييد صالحيت  -الف
  .نظارت بر فرآيند انتخابات -ب

  : شهرستانداوطلبان عضويت در انجمن شرايط : 12ماده 
   .تابعيت و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمي ايران )1
 .سنسال  18داشتن حداقل  )2

   .شود معرفي ميكنندگان  اي كه توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد ثبت درخواست عضويت در سامانه) 3     
   

  اركان انجمن : فصل سوم  
   :اركان انجمن عبارتند از : 13ماده

  بازرس ) ج                                هيات مديره)ب                           مجمع عمومي       ) الف
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  مجمع عمومي -الف
  . گردد العاده تشكيل مي گيري است كه به صورت عادي يا فوقعاليترين مرجع تصميممجمع عمومي  :14ماده 
روزنامه  دراطالعيه  ماه با دعوت از كليه اعضاي انجمن و بوسيله درج خردادمجمع عمومي عادي ساالنه در  :15ماده 

كنندگان و يا به هر وسيله  هاي قانوني و نشريات محلي يا سايت حاميان حقوق مصرف نامه درج در هفتهكثيراالنتشار و يا 
جلسه با حضور نصف به عالوه يك اعضاء در بار . مقتضي قانوني ديگر توسط هيأت مديره انجمن شهرستان تشكيل خواهد شد

  .روز تشكيل و رسمي خواهد بود 10فاصله با  ،اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم
تعيين حداقل اعضاي انجمن جهت تشكيل و رسميت جلسات مجمع عمومي يا برگزاري انتخابات هيأت مديره و  :1تبصره
باشد كه آن را به صورت كتبي به مجمع عمومي انجمن  با تاييد مرجع نظارتي شهرستان ميتوسط هيات مديره انجمن و بازرس 
  .نمايد مياعالم 
حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به عالوه يك آراء حاضرين در جلسه رسمي مجمع  :2تبصره

  .باشد مي
ت و درصورروز قبل از برگزاري و در دو نوبت  20روز و حداكثر  10دعوت براي مجمع عمومي عادي حداقل  :3تبصره

  . به اطالع اعضاء خواهد رسيددر سه نوبت قبل از برگزاري انتخابات  ماه 2حداقل ، برگزاري انتخابات
همچنين در صورت . ساعت، نشاني محل و دستور جلسه بايد قيد گرددتاريخ، در دعوتنامه مجمع عمومي روز،  :4تبصره

ت در هيأت مديره و بايست در دعوتنامه از افرادي كه به عنوان داوطلب عضوي برگزاري انتخابات در جلسه مجمع عمومي مي
جهت بررسي ارايه تا مجمع عمومي روز درخواست و مدارك خود را به  5باشند دعوت گردد تا ظرف مدت  بازرس انجمن مي

  . دبيرخانه هيأت نظارت بر انتخابات انجمن ارسال نمايدبه  22احراز شرايط مندرج در ماده 
  : وظايف مجمع عمومي:  16ماده 

   .)البدلاصلي و علي( هيات مديره و بازرسو انتخاب اعضاي ات برگزاري انتخاب) 1
 .)برنامه مالي ساليانه(هاي مالي و بودجه ساليانه رسيدگي و تصويب ترازنامه، صورت) 2

 .تعيين خط مشي كلي انجمن) 3

 .تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره بررسي و) 4

 ....)ها و ها، دعوتنامهدرج آگهي(رساني  تعيين نحوه اطالع) 5

 .استماع، رسيدگي و تصويب گزارش هيات مديره و بازرس) 6

  .الجلسه براي اعضاء هيات مديره و بازرس تعيين حق) 7
   .هاي بين المللي اتخاذ تصميم در خصوص استفاده از كمك) 8
  .عزل اعضاي هيأت مديره و بازرسقبول استعفا و ) 9

  : شرايط زير تشكيل خواهد شد درالعاده مجمع عمومي فوق: 17ماده  
 با درخواست اكثريت اعضاي هيات مديره يا بازرس - 1

   به هيات مديره يا بازرس با درخواست يك پنجم اعضاي مجمع عمومي - 2

 20با الزام مرجع نظارتي درصورتيكه در موعد مقرر مجمع عمومي برگزار نگردد يا هيات مديره يا بازرس ظرف مدت  - 3
 . روز به درخواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي فوق العاده عمل ننمايد

  . باشدالعاده همان شرايط مجمع عمومي عادي مياكثريت الزم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق :1تبصره 
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  .  العاده با آراي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بودتصميمات مجمع عمومي فوق :2تبصره 
روز از  20در صورت ضرورت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس، چنانچه هيات مديره ظرف مدت: 3تبصره 

نظارتي و رعايت مفاد اساسنامه اقدام به دعوت مجمع عمومي برگزاري مجمع استنكاف نمايد، بازرس مي تواند با تاييد مرجع 
  .فوق العاده نمايد

  : العاده وظايف مجمع عمومي فوق:  18ماده 
 .يا عزل اعضاي هيات مديره ، پذيرش استعفاانتخاب - 1

 .گيري درخصوص انحالل انجمن تصميم - 2

 .رسيدگي به شكايات موردي ارائه شده توسط بازرس - 3

   .يمرجع نظارت صيبه تشخضرورت عادي حسب  ساير وظايف مجمع عمومي - 4
  

   . شونديك منشي و دو ناظر اداره مي اي مركب از يك رئيس،مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه :19ماده 
مگر اين كه موضوع جلسه  خواهند بود بازرس هيأت رئيسه مجمع عموميو بازرس هيأت مديره، رئيس  ورئيس  :1تبصره 

عزل يا انتخاب هيأت مديره و بازرس باشد كه در اينصورت، هيات رئيسه از بين اعضاي حاضر و به انتخاب مجمع تعيين 
  . گردند مي

  . اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرس باشند :2تبصره 
  .  شودنظارت مرجع نظارتي برگزار مي العاده بامجامع عمومي عادي و فوق :3 تبصره

اي توسط منشي به تعداد مورد نياز تهيه و تنظـيم شـده و بـه     مع عمومي، صورت جلسهااز مذاكرات و تصميمات مج :20ماده 
يك نسخه اصل آن در محل انجمن، نسخه اصل ديگر به مرجـع نظـارتي و بـه    . امضاي هيأت رئيسه و ناظرين مجمع مي رسد

  .موضوع يك نسخه اصل ديگر به هيات نظارت بر انتخابات انجمن ارسال خواهد شدفراخور 
                    هيات مديره ) ب

باشـد كـه از ميـان     البدل مـي  نفر عضو علي 2نفر عضو اصلي و  5اي مركب از  انجمن شهرستان داراي هيات مديره : 21ماده 
سـال   چهـار براي مـدت  بر انتخابات انجمن شهرستان  هيات نظارتانجمن به روش انتخابي و با نظارت مجمع عمومي  اعضاي

  .شوند انتخاب مي
) ماه خرداد(نمايد؛  بازه زماني مشخص كه مرجع نظارتي تعيين مي ها در يك  انجمن شهرستان  انتخابات هيات مديره :1تبصره

   .باشد ماه مي تيردر   شود و شروع رسمي فعاليت هيات مديره همزمان با تشكيل جلسه مجمع عمومي برگزار مي
درصورتيكه تا پايان مهلت فعاليت انجمن كمتر از چهار سال باقي مانده باشد مدت فعاليت هيات مديره، تنها تا  :2تبصره 

  . ها اعتبار خواهد داشت زمان برگزاري انتخابات سراسري انجمن
  . دار وظايف انجمن شهرستان تابعه خواهد بودانجمن استان عهده  ،انجمن شهرستانيدر صورت عدم تشكيل  :3تبصره 

  :شرايط داوطلبان عضويت هيات مديره عبارت است از: 22ماده 
 .انجمنمجمع عمومي  عضويت در) 1

   .نداشتن سابقه ورشكستگي به تقصير يا تقلب) 2
  .ايرانعدم وابستگي به احزاب، سازمانها و گروههاي مخالف نظام جمهوري اسالمي  )3
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   .اخالقيمالي و عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد  )4
  .صنفي و توزيعي، خدماتي ،توليدي هاي ها و تشكل اتحاديه ها، ها، انجمن عدم عضويت در هيات مديره سازمان )5
در شهرستانهايي كه به تعداد (علمي يا تجربي  سال سابقه فعاليت سهداشتن حداقل و  تحصيلي ليسانسحداقل مدرك ) 6

ها و نهادهاي  ديپلم با پنج سال سابقه كار مرتبط در سازمان داوطلب ليسانس وجود ندارد دارا بودن فوق) هشت نفر(كافي
  .)شود محسوب ميفعاليت سال سابقه  سهكترا سال و د دومدرك فوق ليسانس باشد،  دولتي و غيردولتي مالك مي

 .براي داوطلبان ذكور پايان خدمت سربازي يا معافيت دائمكارت داشتن ) 7

   .انجمنبر انتخابات  هيات نظارتو عدم عضويت در مجمع عمومي موسس ) 8
  .ثرؤنداشتن هر گونه سوء پيشينه كيفري م) 9

متولد شهرستان محل تقاضا بوده و يا حداقل شش ماه متوالي قبل از تسليم (باشدداوطلب بومي شهرستان محل تقاضا ) 10
متمركز بوده و اقامت غالب  شهرستاناي وي در آن  مقيم باشد، بطوريكه فعاليت حرفه درخواست داوطلبي، در آن شهرستان

   .)باشد شهرستانوي درآن 
هيات مديره را مطابق مقررات تعهدنامه حضور منظم در جلسات  ؛الزم است ره،يمد أتيدر ه تيعضو انيمتقاض هيكل) 11

  .امضا كنند اين اساسنامه، 
باشد كه با  ميشهرستان بر انتخابات  هيات نظارتن عضويت در هيات مديره بر عهده اداوطلب تطبيق شرايط :1تبصره 

برگزاركننده انتخابات روز از زمان دريافت فهرست داوطلبان نظر خود را به  سياستعالم از مراجع ذيصالح حداكثر ظرف مدت 
  . باشد ن مياه تاييد صالحيت داوطلبعدم اعالم نظريه در مهلت مذكور به منزل .نمايد اعالم مي
 قبلموظف است حداكثر پانزده روز برگزاركننده انتخابات  ،هر كدام از داوطلبان هيات مديره در صورت رد صالحيت :2تبصره 

در صورت ارائه مدارك مثبته از ناحيه شخص . الع داوطلب رد صالحيت شده برساندبه اط از انتشار آگهي انتخابات مراتب را كتباً
خابات براي انتنامزدي وي  روز قبل از انتشار آگهي، سه حداكثر تا ،شهرستانبر انتخابات  هيات نظارترد صالحيت شده و تاييد 

   . بالمانع خواهد بود
كه يكي از شرايط عضويت هيأت مديره حين يا پس از انتخابات و در زمان انجام وظايف هيأت مديره از ي درصورت :3تبصره

    .شود اعضاء سلب شود، عضويت فرد ملغي بوده و از سمت خود توسط مرجع نظارتي عزل مي
روز قبل از برگزاري انتخابات اسامي متقاضيان واجد شرايط را به  10حداكثر بايست  هيات نظارت بر انتخابات مي :23ماده 

برگزاركننده انتخابات پس از دريافت فهرست داوطلبان حائز شرايط حداكثر ظرف سه روز . برگزاركننده انتخابات معرفي نمايد
  . رساند ه اطالع اعضاء انجمن ميقبل از انتخابات، اطالعيه مربوط را كه حاوي نكات زير است، از طريق مشخص شده ب

  . نشاني كامل محل اخذ راي -1
  .   و ساعت شروع و پايان اخذ راي ، تاريخروز -2
  .  اسامي كامل داوطلبان حايز شرايط به همراه عكس آنها -3

درشت و خوانا به موظف است صورت اسامي داوطلبان حائز شرايط را به همراه عكس آنها با خط كننده انتخابات برگزار :تبصره
  . هايي كه در انظار عمومي قرار دارد الصاق نمايد به تعداد كافي تكثير نموده و در محوطه اخذ راي در محل ترتيب حروف الفبا

 هيات نظـارت گيري را به دبيرخانه  ش از برگزاري انتخابات، زمان رايموظف است يك هفته پيبرگزار كننده انتخابات  :24ماده
انجمن شهرستان در زمان برگزاري انتخابات بر انتخابات  هيات نظارتحضور نماينده  .انجمن شهرستان اعالم نمايد بر انتخابات

  .ضروري است
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در حضور اعضاء انجمن و مدعوين جلسه، صندوق راي را برگزار كننده انتخابات هنگام شروع اخذ راي يكي از اعضاء  :25ماده
نمايـد و   را بسته و بـه مهـر انجمـن ممهـور مـي     دهد سپس درحضور جمع درب صندوق  مي نموده و خالي بودن آن را نشانباز 

  .صندوق راي تا هنگام استخراج آرا نبايد باز شود
اعضاء انجمن، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به صورت اسامي داوطلبان كه در محل اخذ راي : 26ماده

اكثريت الزم جهت . به صندوق خواهند ريخت نماينده هيات نظارتالصاق شده است راي مخفي خود را نوشته و در حضور 
 )مورد قبول است 15مطابق ماده  تعداد اعضا(، جمننصف بعالوه يك اعضاي انتعيين هيات مديره برگزاري انتخابات و 

هر تعداد از اعضاي  روز و با شركت 10دوم انتخابات به فاصله مرحله  باشد، چنانچه در دور نخست اكثريت حاصل نشد، مي
  .رسميت خواهد يافتبه تشخيص هيات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان انجمن 
با داشتن وكالت نامه معتبر با تشخيص هيـات  (هر عضو مجاز است فقط وكالت يك عضو ديگر انجمن را در غياب وي :تبصره

  .براي دادن راي  بر عهده گيرد )نظارت بر انتخابات
 را مالحظهدهندگان   يأدار هر يك از ر مكلف است هنگام اخذ راي بدواً كارت عضويت عكسبرگزار كننده انتخابات  :27ماده

ورود به محل انتخابات براي افراد ؛ همچنين ه فرد راي خود را به صندوق بريزدگذارده و اجازه دهد ك و در صورت تطابق عالمت
  . غير عضو ممنوع است

كه در محل انتخابات به دليل ايجاد تشنج و عدم امنيت امر انتخابات بنا بر تشخيص دو نفر از اعضاي در صورتي :تبصره
، انتخابات تعطيل و حداكثر انجمن شهرستان بر انتخابات هيات نظارتاشد با تائيد نماينده غيرممكن بنتخابات كننده ا برگزار

  . گردد اري انتخابات مجدد اقدام ميماه نسبت به برگز دوظرف مدت 
تواند  مي انجمن شهرستان بر انتخابات هيات نظارتنماينده . هرگونه تبليغات انتخاباتي در محل اخذ راي ممنوع است: 28ماده

  . دستور اخراج فرد يا افراد متخلف را از محل انتخابات صادر نمايد
بر  هيات نظارت، بالفاصله صندوق اخذ راي را با حضور نماينده يأپس از پايان مهلت اخذ ربرگزاركننده انتخابات  :29ماده

  .  شود جه آراي مأخوذه صورت جلسه ميآغاز خواهد شد و نتي ءو حاضران در جلسه باز و شمارش آرا انجمن شهرستان انتخابات
شود  گان تطبيق داده ميشمارش و تعداد آن با عده راي دهندكننده انتخابات  برگزارآراي مأخوذه توسط اعضاي  :30ماده
   .شود ميدد برگزار دهندگان بيشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مج ي مأخوذه از تعداد رايأهاي ر كه تعداد برگهصورتيدر

را بـه  آراء ، عضـو ديگـر   صداي بلند قرائـت آراي مأخوذه را با انجمن شهرستان كننده انتخابات  برگزاريكي از اعضاي  :31ماده
  .  كند شود در مقابل اسامي كانديداها ثبت كرده و آراي نهايي هر يك از كانديداها را استخراج مي همان ترتيبي كه خوانده مي

اسامي به ترتيب رديف و تعداد كانديداهاي مورد نياز معتبـر   گاه در برگ راي بيش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد،هر: تبصره
  .تلقي خواهد شد و زائد برآن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد شد

بر انتخابات انجمن شهرستان صورتجلسه  هيات نظارتنتيجه انتخابات را در حضور نماينده برگزار كننده انتخابات : 32ماده
نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر يك از داوطلبان و  ساعت پس از پايان شمارش آرا 24تا حداكثر كرده و 

پس از تاييد انجمن شهرستان رسانده و هيات نظارت بر انتخابات به اطالع  به همراه مدارك زير منتخبين را به طور مكتوب
 جهت ابالغ به انجمنشهرستان مرجع نظارتي را به دبيرخانه و مدارك مربوط يك نسخه از صورتجلسه نهايي يات نظارت ه

  . نمايد ارسال ميبر انتخابات انجمن استان  هيات نظارتو يك نسخه را به دبيرخانه  مربوط
  .آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرس انجمن -1
 .داوطلبان متقاضي عضويت در هيات مديره و بازرس انجمناسامي  -2
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 .آگهي دعوت از اعضاي مجمع عمومي براي شركت در انتخابات -3

به ترتيب در مرحله اول با احتساب انتخاب تعداد افراد مورد نياز  ،دو يا چند نفر از داوطلبان يدر صورت تساوي آرا :1تبصره 
مرحله دوم با احتساب مقطع تحصيلي ايشان و در صورت تساوي، نهايتا از طريق تجربه حضور در هيات مديره انجمن و در 

  .شوند كشي توسط برگزار كننده انتخابات انتخاب مي قرعه
خانوادگي قيد گرديده باشد  ن يكي باشد و در برگ راي فقط ناميا چند نفر از داوطلبا دوخانوادگي   صورتيكه نامدر :2تبصره 

مشروط به اينكه نتوان از طريق كد داوطلب وضعيت  شود مين همنام تقسيم طور مساوي بين داوطلبا  به ءونه آرامجموع اينگ
  .  راي مذكور را تعيين نمود

گيري براي موارد پيش بيني نشده احتمالي در جريان برگزاري انتخابات در اين اساسنامه هيات نظارت  مرجع تصميم :3تبصره
  .بر انتخابات خواهد بود

ماه پس از انجام  6هاي راي مأخوذه را به مدت  مكلف است كليه برگه انجمن شهرستان بر انتخابات هيات نظارت  :33ماده
   . استان امحاء نمايد انجمن بر انتخابات هيات نظارتنگهداري كرده سپس در حضور نماينده  انتخابات
  .نمايد خابات هيات مديره نظارت ميبرگزاري انت انجمن شهرستان بر نحوهبر انتخابات  هيات نظارتنماينده : 34ماده
نفـر رئـيس    يـك راي داخلي اعضاي هيات مـديره منتخـب بـه ترتيـب شـامل      سمت اعضاي هيات مديره بر اساس : 35ماده

مـدت  بـراي  ، البـدل  علي عضوو دو نفر  اصليدو نفر عضو  ، دار نفر خزانه يكنفر نايب رئيس،  يك، )رئيس هيات مديره (انجمن
 .انتخاب سمت اعضاي هيات مديره به طور ساالنه با شيوه مشخص شده در اين ماده تكرار خواهد شـد  .دنگرد تعيين مييكسال 

        .اين جلسه با حضور و در سال اول با رياست نماينده مرجع نظارتي انجام خواهد شد
در دو جلسـه متـوالي، تعيـين    ) گيري داخلي رايبه شيوه (درصورت عدم توافق هيات مديره براي تعيين سمت اعضاء :1تبصره 

  . شيوه انتخاب سمت اعضا با نظر مرجع نظارتي خواهد بود

  . شود گيري هر عضو هيات مديره از سمت خود، براي آن سمت انتخابات داخلي برگزار مي درصورت كناره: 2تبصره
در صورتيكه تا پايان مهلت فعاليت انجمن كمتر از يكسال باقي مانده باشد سمت اعضاء تنها تا پايان دوره فعاليت  :3تبصره

  .انجمن اعتبار خواهد داشت
حين برگزاري انتخابات و يا پس از آن هر يك از اعضاء انجمن نسبت بـه سـوء جريـان و نحـوه انتخابـات      چنانچه در: 36ماده

بـر   هيـات نظـارت  شكايت خود را كتبا و با ذكر دليل و ارائه مدارك الزم به كاري بايست ظرف مدت سه روز  معترض باشند مي
پس  كاري موظف است ظرف مدت ده روزانجمن شهرستان  اتبر انتخاب هيات نظارت. تسليم نمايند انجمن شهرستان انتخابات

 بـر انتخابـات   هيات نظارتراي و تصميم  از دريافت شكايت موضوع را رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد تشخيص داده شد،
 . شود ؛ در غير اين صورت اعتبار نامه منتخبين صادر مي .در اين مورد قطعي استانجمن شهرستان 

گـردد و هرگـاه روز مـذكور مصـادف بـا       روز معين تشكيل مي جلسات هيات مديره بطور عادي هر دو هفته يكبار در :37ماده
هيات مديره مكلف اسـت برنامـه تشـكيل جلسـات      .تعطيلي رسمي شود روز بعد از تعطيلي جلسه هيات مديره تشكيل مي شود

  . شامل زمان و مكان را به مرجع نظارتي اعالم نمايد
تشـخيص ضـرورت   . العاده با دعوت رييس و در غياب وي با دعـوت نايـب رئـيس بالمـانع اسـت      تشكيل جلسه فوق :38ماده

  .باشد مي  انجمناعضاي هيات مديره  حداكثرالعاده منوط به پيشنهاد  تشكيل جلسه فوق
جلسات و ثبـت تصـميمات   جلسات هيات مديره را رييس و در غياب وي نايب رئيس اداره خواهد نمود و تنظيم صورت: 39ماده

  .نمايد براي انجام اين وظيفه انتخاب  به عنوان منشيرا نفر  يك مي تواند كهباشد  ميرييس جلسه هيات مديره به عهده 
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ثبـت  ) دفتـر صورتجلسـات  (در دفتر مخصـوص  به ترتيب شماره و تاريخ، صورت مذاكرات و تصميمات هيات مديره   :40ماده
  .باشد رئيس هيات مديره مسوول حفظ و نگهداري دفتر مزبور مي .خواهد رسيدحاضرين شود و در پايان هر جلسه به امضاي  مي

يك اعضا رسميت دارد و مصوبات آن با اكثريـت نسـبي    عالوهجلسات عادي هيات مديره با حضور حداقل نصف به   :41ماده
  .در جلسه معتبر خواهد بودن يحاضر
جلسـه   پـنج جلسـه متـوالي يـا     سـه شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروريست و غيبت هر يك از اعضاء تا  :42ماده 

ي نظـارت مرجـع   مراتـب بايـد از طـرف هيـات مـديره بـه        .در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بـود  شش ماهمتناوب در طول 
  . مكلف است طي مدت يك ماه به موضوع رسيدگي و تصميم الزم را اتخاذ نمايداعالم شود، مرجع مذكور  شهرستان
، فوت بستگان درجه اول، بروز حوادث طبيعي كه دسترسي به مكان ري منجر به بستري عضو هيات مديرهبروز بيما :1تبصره 

غيبت عضو هيات مـديره محاسـبه   جلسه را غير ممكن مي سازد و سفر حج به عنوان عدم حضور موجه تلقي شده و در جلسات 
  .نمي شود
بايست روش اطالع رساني شركت در جلسات را در اولين جلسه هيات مديره به تصويب  اعضاي هيات مديره مي :2تبصره 

  . اعضاء برسانند
 براي همه اعضاي هيات مديره اين مادهدر صورت عدم تشكيل جلسه هيات مديره مطابق شرايط تعيين شده در  :3تبصره 

   .يك جلسه غيبت غيرموجه منظور خواهد شد
كه پس از رسميت يافتن جلسه هر يك از حاضران جلسه بدون اجازه جلسه را ترك نموده و با خروج خـود  در صورتي  :43ماده 

  .جلسه را از اكثريت بيندازد، در حكم غايب بدون عذر موجه محسوب شده و مطابق با ماده فوق با وي رفتار خواهد شد
اعضاي هيات مديره براي عدم حضور خود در هريك از جلسات هيات مديره بايد از رييس جلسه اجازه بگيرد و موضوع  :تبصره

  . شود به اطالع اعضا رسيده و در صورتجلسه ثبت
در هريـك از  .  گيـرد  اداره جلسات هيات مديره با رييس جلسه و رعايت نوبت درخصوص دستور جلسـه صـورت مـي    :44ماده
براي رعايت نوبـت اعضـا   . توانند هر يك به مدت ده دقيقه قبل از دستور صحبت نمايند ات هيات مديره حداكثر سه نفر ميجلس

افـراد براسـاس تقـدم ارايـه درخواسـت      . موظفند درخواست خود را در اين رابطه به صورت كتبي به رييس جلسه تحويل نماينـد 
  .صحبت خواهند كرد

العـاده   يـا فـوق  /هيات مديره انجمن موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از برگزاري مجامع عمومي عادي :45ماده
 . صورتجلسات را به مرجع نظارتي ارسال نمايد

درصورت استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتمـاعي هـر يـك از اعضـاي هيـات مـديره  يـا         :46ماده
لـذا چنانچـه بـا وجـود     . البدل به ترتيب آراي بيشتر براي مدت باقيمانده انجام وظيفه خواهـد نمـود  اي عليبازرس، يكي از اعض

البدل و يا استعفاي دسته جمعي، هيات مديره از نصاب مقرر خارج شود، تا زمان برگزاري انتخابات مرجـع   جايگزيني اعضاي علي
وان هيأت سرپرستي جهت اداره انجمن تعيين نمايد كه مكلف است ظرف نظارتي سه نفر از اعضاي واجد شرايط انجمن را به عن

مدت شش ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده جهت برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي هيات مـديره جـايگزين   
   .باشد سراسري بعدي ميطول مدت اعتبار فعاليت هيات مديره جايگزين، از زمان تشكيل تا زمان اولين انتخابات اقدام نمايد 
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تواننـد بـه عنـوان     در صورت استعفاي دسته جمعي اعضاي هيات مديره، اين افراد براي همان دوره و دوره بعدي نمـي  :تبصره
  . ثبت نام نمايند شهرستانداوطلب عضويت در هيات مديره انجمن 

  :وظايف و اختيارات هيات مديره :47ماده
  .اجراي مصوبات مجمع عمومي) 1
   .تعيين سمت اعضاي هيات مديره) 2
هـا،   ، طـرح اعم از تشكيالتي، خدماتي، اداري و اسـتخدامي، مـالي، انتشـاراتي    داخلي هاي اجرايي تصويب آيين نامه) 3

 .هاي داخلي مورد نياز ن نامههاي انجمن و ساير آيي تها و فعالي برنامه

   .يبه مجمع عموم بيئه آن جهت تصواو ار انجمنمالي ساليانه هاي  برنامهو  بودجه شنهادتهيه و پي) 4
 .ها و پيشنهادهاي واصله به انجمن در چارچوب اساسنامه و اختيارات تعيين شده در مورد تصويب طرحگيري  تصميم) 5

 .هاي اجرايي مربوط مطابق قانون حمايت و آيين نامه استان پيشنهاد تغييرات و اصالحات اساسنامه به انجمن) 6   

 .مرتبط با وظايف و اهداف انجمن ...، نمايشگاه ها و ميزگردهاي علمي ،ها شبرپايي همايگيري جهت  تصميم )7

 .انتشار نشريه و ساير امور فرهنگي مرتبطتصميم به ) 8

 .مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن هاي دستگاه، نهادها و ها ر انجمنهمكاري با ساي) 9

ترجيحاً يكي از اعضاي هيات مديره و در نبـود  ( ...، محاكم و يقي و حقوقيخاص حقاش تعيين نماينده انجمن نزد) 10
 .)عضو صاحب صالحيت عضو عادي انجمن

 .حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول)11

 .ها طي انجام تشريفات قانوني ، وصول مطالبات و افتتاح حساب در بانك، پرداخت ديونرسيدگي به حسابها) 12

 .قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در كليه مراجعتعقيب جريانات ) 13

14 (تعيين وكيل و عزل آن كم وتعيين ح.  

در خصوص واحدهاي صنفي، توليـدي و خـدماتي كوچـك    كنندگان و حل و فصل آن  رسيدگي به دعاوي مصرف) 15
  . ارجاع آن به مراجع قانوني ذيربط و در صورت عدم سازش طرفين،كه در سطح شهرستان فعاليت مي نمايند 

ارجاع دعاوي مصرف كنندگان از واحدهاي توليدي و خدماتي كه گستره فعاليت آنها بيش از محـدوده جغرافيـايي   ) 16
تشخيص محدوده جغرافيايي در صورت بروز اختالف با مرجع نظـارتي باالدسـتي    .باشد به انجمن استان شهرستان مي

  .مي باشد
نصب كاركنان پيشنهادي از طرف رئـيس انجمـن، مطـابق ضـوابط و در حـدود       عزل و ي در خصوصگير تصميم) 17

  .، ترجيحًا از بين اعضاءمنابع مالي ساالنه
  .برگزاري نشست ساالنه مجمع عمومي) 18
  .ارايه گزارشات مالي و اجرايي به بازرس انجمن) 19
  .هاي تخصصي ها و گروه تعيين كميته) 20

  .نمايندگان جهت عضويت در مجمع عمومي انجمن استان/ نمايندهمعرفي ) 21
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را  باشـد  هيـات مـديره مـي   اعضاي رئيس انجمن و كه شامل نمايندگان خود / هيات مديره انجمن با توجه به شرايط زير نماينده
انجمـن  به مجمـع عمـومي    جهت عضويت در مجمع عمومي استان حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انتخابات هيات مديره

  :معرفي نمايند انجمن استانبر انتخابات  دبيرخانه هيات نظارتاستان و 
  نفر 1                             باشد مي تا سيصد هزار نفرهايي كه جمعيت آنها  شهرستان) الف
  نفر 2        باشد تا ششصد هزار نفر مياز سيصد هزار نفر هايي كه جمعيت آنها  شهرستان) ب
  نفر 3         باشد تا نهصد هزار نفر مياز ششصد هزار نفر هايي كه جمعيت آنها  شهرستان) ج
  نفر 4    باشد نفر مييك ميليون و نيم تا از نهصد هزار نفر هايي كه جمعيت آنها  شهرستان) د
يك ميليون و نفر و به ازاي هر  5ميليون نفر است  سهنفر تا يك ميليون و نيم از هايي كه جمعيت آنها  شهرستان) ه

   .شود تعداد اضافه مي اين نفر به 1نفر جمعيت نيم 
ن شده جهت عضويت در يدرصورتيكه تعداد داوطلبان عضويت در هيات مديره انجمن شهرستاني از حد نصاب تعي: 1تبصره

البدل هيات مديره و  اين اساسنامه كمتر باشد، مابقي اعضاء از اعضاي علل 47ماده  21مجمع عمومي انجمن استان، موضوع بند 
درصورت عدم تكميل، از داوطلبين هيات مديره به ترتيب آراء انتخاب خواهند شد ولي اين افراد حق ثبت نام براي داوطلبي 

  .  عضويت در هيات مديره انجمن استان را ندارند
، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي اعضا از هيات مديره انجمن شهرستان، در صورت استعفا، عزل، فوت :2تبصره

  . نمايندگان انجمن شهرستان مربوط به انجمن استان معرفي شود/مجددا بايد نماينده
  .هيات مديره موظف است براي تشكيل جلسات رسما از بازرس دعوت نمايند :3تبصره
  .ف و اختيارات خود را به شخص و اشخاص ديگر واگذار نمايدتواند وظاي هيات مديره نمي :4تبصره
  هـاي هيـات مـديره كـه در راسـتاي وظـايف و اختيـارات آنهـا انجـام و منجـر بـه كسـب منـابع مـالي                كليه فعاليت :48ماده
  .مرجع نظارتي رسانده شوداطالع به قبل از انجام بايست  شود، مي مي

 6بالمانع بوده همچنين هيات مديره موظف اسـت حـداكثر    متوالي  دورهدو انتخاب مجدد هيات مديره و بازرس براي  :49ماده
جهـت برگـزاري    بر انتخابـات انجمـن شهرسـتان    هيات نظارتمجمع عمومي و ماه قبل از پايان دوره تصدي خود مراتب را به 

   .نمايدضاي هيات مديره جديد اعالم تعيين اعو  اتانتخاب
شهرسـتان  مجمـع عمـومي   پس از برگزاري اولين دوره انتخابات انجمن وظايف مجمع عمومي موسس در برگزاري انتخابات به 

   .شود محول مي
 علي رغم اقدامات قـانوني ذكـر شـده در ايـن اساسـنامه       در صورتيكه پس از پايان دوره قانوني هيات مديره و بازرس،: تبصره

هيات مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيات مديره جديـد كماكـان بـه وظـايف خـود در       هيات مديره جديد انتخاب نشده باشد،
تعيين زمان برگزاري انتخابات جديد و مدت زمان ادامـه   ،عهده خواهد داشتر انجمن را برانجمن ادامه داده و مسئوليت اداره امو
  . باشد ص مرجع نظارتي ميفعاليت هيات مديره موجود به تشخي

  رئيس انجمن
هاي مصوب هيات  ها و برنامه استانجام امور اجرايي انجمن در جهت نيل به اهداف تعيين شده در اين اساسنامه و سي :50ماده

  .باشد مديره به عهده رئيس انجمن مي
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  .باشد هاي بعد بالمانع مي سال خواهد بود و انتخاب مجدد وي براي دورهيك مدت مسئوليت رئيس انجمن  :تبصره 
   :وظايف و اختيارات رئيس انجمن :51ماده

 اجراي مصوبات هيات مديره) 1

اجرايـي و حقـوق و   هاي تخصصـي    ها و كميته كارگروهتشكيل هاي پژوهشي، آموزشي و  ها و برنامه ، طرحن نامهپيشنهاد آيي) 2
 .به هيات مديرهو  مزاياي كاركنان

انجمن به هيات مـديره بـراي    سال قبل ماليارايه گزارش عملكرد و هاي ساليانه مالي  برنامهو  بودجه تهيه و تنظيم پيشنهاد) 3
 .تصويب

  .امضاء كليه مكاتبات اداري) 4
  .هاي مالي و معامالتي به هيات مديره تهيه و ارائه پيشنهاد دستورالعمل)  5
  .حقوقي اشخاص حقيقي و ، نهادها و در برابردر مراجع رسمينمايندگي قانوني انجمن ) 6

 .استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصويب هيات مديره) 7

  .نگهداري دارايي، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر) 8
  .هاي انجمن به هيات مديرهارائه پيشنهادهاي الزم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليت) 9

 .باشد اتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيات مديره به وي تفويض شدهاعمال اختيار) 10

   .در غياب رييس انجمن، نايب رييس مسئوليت هاي وي را بر عهده خواهد داشت :1تبصره 
تصـميم  تواند بدون نظر هيات مديره اتخاذ  در مواردي كه الزم به اخذ نظر هيات مديره مي باشد، رييس انجمن نمي :2تبصره 

  .نمايد

رئيس انجمن نماينده قانوني و باالترين مقام اجرايي انجمن است، جز در مـواردي كـه بـر اسـاس ايـن اساسـنامه در        :52ماده
  . صالحيت هيات مديره قرار دارد

  بازرس) ج
علـي البـدل بـه روش انتخـابي از بـين       بازرسمجمع عمومي يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان : 53ماده

    .  انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است. نمايد سال تعيين مي 4داوطلبان عضويت در سمت بازرس براي مدت
ايـن اساسـنامه    22شرايط داوطلبان عضويت در سمت بازرس مشابه شرايط داوطلبان هيات مـديره موضـوع مـاده    :  1تبصره 

   . باشد مي
  .خواهد بودبر انتخابات انجمن شهرستان  هيات نظارتبر عهده  طبيق شرايط داوطلبان عضويت بازرست:  2تبصره 

   .باشد انتخابات تعيين بازرس همزمان با انتخابات تعيين هيات مديره مي:  3تبصره
  :وظايف بازرس به شرح ذيل است :54ماده

  .يا مرجع نظارتيو مجمع عمومي اوراق مالي و تهيه گزارش براي  بررسي كليه اسناد و) 1
مجمـع  تهيـه گـزارش عملكـرد بـراي اطـالع       مطالعه گزارش ساالنه هيات مديره اعم از مالي و غيرمـالي و اخذ و ) 2

 .عمومي يا مرجع نظارتي
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بـه   و گزارشـات مـالي    ها نامه آئين ها، ،دستورالعملاساسنامه،قوانين و مقرراتگزارش هرگونه تخلف هيات مديره از ) 3
  .مرجع نظارتيمجمع عمومي يا 

باره صحت صورت دارايي، عملكرد و مطالب و اطالعـاتي كـه هيـات مـديره در اختيـار مجمـع       كتبي در اظهار نظر) 4
 .اند عمومي گذاشته

 . قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است ساير وظايفي كه اساسنامه و) 5

داده و اسـناد  انجمن انجامعملكرد هيات مديره هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد در هر موقع تواند بازرس مي : 1تبصره 
مجمع العاده لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوقدر صورت  مدارك و اطالعات مربوط را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و و

  .را بنمايدعمومي 
مالي و ترازنامه انجمن را بررسي نموده و با اسناد و مدارك و اطالعات مربوط تطبيق  بازرس موظف است عملكرد : 2تبصره

 مرجع نظارتيمجمع عمومي و ماه پس از  پايان هر سال مالي به  2تا در جلسات هيات مديره ضمن ارائه داده و نتيجه را 
  .  مربوط ارائه نمايد

  . داشتن حق راي شركت نمايد تواند در جلسات هيات مديره بدون بازرس مي : 3تبصره 
  .بازرس تا زماني كه جانشين او از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده است در مسئوليت خود باقي خواهد ماند: 4تبصره
البـدل بـراي مـدت    عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، بازرس علـي در صورت استعفا،  :55ماده

، نيز به علت شرايط مطرح شده در ايـن مـاده حـذف گـردد     بازرس علي البدلي كه در صورت. خواهد نمودباقيمانده انجام وظيفه 
. نسبت به تعيين بازرس جايگزين اقدام نمايدتشكيل و ظرف مدت شش ماه را مجمع عمومي انجمن رييس انجمن مكلف است 

تـا زمـان انتخـاب     .باشـد  انتخابات سراسري بعدي مـي  طول مدت اعتبار فعاليت بازرس جايگزين، از زمان تشكيل تا زمان اولين
  . بازرس مرجع نظارتي فردي را به عنوان بازرس موقت تعيين و به انجمن معرفي مي نمايد

  .طول مدت اعتبار فعاليت بازرس جايگزين، تا زمان اولين انتخابات دوره اي مي باشد :تبصره
  

  منابع مالي: چهارم فصل 
 :باشد مالي جهت انجام فعاليت هاي انجمن به شيوه هاي زير ميتحقق منابع  : 56ماده

هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف كننده از محكوم عليه لكن ميزان كارمزد  اخذ كارمزد براي جبران هزينه) 1
  .درصد محكوم به استيفاء شده تجاوز نمايد 5انجام خدمات در هر حال نبايد از 

  .اي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد كننده بين المللي، منطقه حمايت از حقوق مصرفهاي  اي انجمنه كمك) 2
  .اعم از دولتي و غيردولتي اشخاص حقيقي و حقوقي وكمك  هبهايا، وقف، هد) 3
شده  كه انجمن در چارچوب تعيين...درآمد حاصل از انتشار و فروش نشريات،كتب، جزوات آموزشي، خبرنامه، بولتن و ) 4

  .كند چاپ، تهيه و عرضه مي
  .هاي تحقيقاتي مطالعاتي وپروژه هاي تحقيقاتي مطالعاتي، پژوهشي در چارچوب اهداف انجمن حق التحقيق انجام طرح)5
  .هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت ، اهداف و اساسنامه انجمن وجوه حاصل از فعاليت) 6
   .رتيبا تاييد مرجع نظاحق عضويت اعضاء ) 7
  :ها وابط مربوط به عملكرد مالي انجمنض: 57ماده
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   .شود كنندگان مي شار جزوات و اطالع رساني به مصرف، انتز منابع انجمن صرف انجام تبليغاتدرصد ا 10حداقل ) 1
 هاي كشور يكي از بانكهيات مديره موظف است نسبت به افتتاح يك حساب و اخذ دسته چك به نام انجمن نزد ) 2
يا سازمان حمايت اقدام نمايد، اين حساب داراي و صنعت، معدن و تجارت از سوي سازمان  اساس پروانه فعاليت صادرهبر

 رئيس نايب يا مديره هيات رئيس متغير امضاي ودار  امضاء ثابت خزانه(  با حق برداشت دو امضاء ءاسه امض

   .قابل اقدام خواهد بود )انجمن مديره هيئت
هاي يكساله در اولين جلسه مجمع عمومي  الجلسه اعضاي هيات مديره و بازرس انجمن براي دوره حقميزان ) 3

هاي آتي  و براي در سال) شيوه اجرايي آن مطابق دستورالعمل مرجع نظارتي خواهد بود(گيري و تصويب خواهد شد  تصميم
الجلسه تصويب شده به اعضاي هيات مديره مجاز  حق پرداخت هرگونه وجهي خارج از ميزان. نيز اين روند ادامه خواهد يافت

  .  باشد نمي
الجلسه اعضاي  ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي براي حق حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمك) 4

  . هيات مديره و بازرس وجود ندارد
گزارش عملكرد همراه با  ن را،ثبت و شرح بيالن آدر دفاتر قانوني را هاي انجمن  و هزينه منابعمكلف است  هيات مديره) 5

چنانچه مرجع مذكور در . نمايد ارائهمرجع نظارتي ماه پس از پايان هر سال مالي به دو  اجرايي و مالي ساالنه خود حداكثر تا
  . آن است ارائهموظف به انجمن  ،طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالي يا اجرايي نمايد

صدي دارايي، سود و يا درآمد انجمن در ميان مؤسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از پايان دوره تتقسيم ) 6
   .مسئوليت هيات مديره ممنوع است

هيات مديره انجمن حق استفاده از منابع مالي در مصارف خارج از محدوده مصوب و موارد پيش بيني شده در اساسنامه را ) 7
  .ندارد

روج آنهـا از انجمـن   خـ انجمن نگهـداري و اسـتفاده شـده و    بايست در  هاي انجمن مي دار و اسناد و مهرها، اوراق بها چك)8
  . ممنوع مي باشد

  

خزانه دار انجمن مكلف است آخر هر ماه صورت وجوه وصولي انجمن را تهيه و در اولين جلسه هيات مديره كـه پـس از   ) 9
  . خالصه گزارش در دفتر صورتجلسات هيات مديره منعكس خواهد شد. ارش نمايدهر ماه تشكيل مي شود گزپايان 

  

حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف انجمن نمايد و چنانچه منابع هيات مديره مكلف است كليه ) 10
 ف و وظايف سال آيندههاي اهدا نههاي انجمن موجود باشد در حساب انجمن جهت صرف در هزيوجوهي مازاد بر هزينه
  .انجمن نگهداري نمايد

شود به استثناء سال مالي اول كه از ماه ختم ميسال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده و همواره با پايان اسفند  )11
  . سيس لغايت اسفند ماه همان سال خواهد بودأبدو ت

، تعهدات و وجوه انجمن اعم از منقول، غيرمنقول، مهر، اسنادوال متعلق به مسئوليت اعضاي هيات مديره نسبت به ام )12
   .مقابل موكل استبه منزله مسئوليت وكيل در 

  ساير مقررات:  پنجمفصل 
  

روز پس از برگزاري انتخابات هيات مديره نسبت به ثبت انجمن در  20اعضاي هيات مديره انجمن موظفند حداكثر :  58ماده
  .  بانك اطالعات انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و دريافت پروانه فعاليت انجمن اقدام نمايد



 

١٤ 
 

ن نا ا یاسا ندگانتا رف  وق   ما از 

بوط به انجمن حسب گزارشات واصل شده به عهده رسيدگي به تخلفات اعضاء هيات مديره انجمن پيرامون امور مر :59ماده
  .باشد معدن و تجارت شهرستان مستقر مي ،صنعتدبيرخانه مرجع نظارتي در اداره  .باشد شهرستان مي مرجع نظارتي

صورت لزوم جلب مدارك و انجام تحقيقات الزم و دروصول گزارش و بررسي  موظف است پس از ينظارت مرجع : 1تبصره 
 .ابالغ نمايند كارشناسان به تخلفات مذكور رسيدگي و موارد تخلف را همراه مستندات به طور كتبي به فرد يا افراد مربوطنظر 

مرجع توانند دفاعيه خود را به همراه مدارك مربوط به  ، ميروز از تاريخ ابالغ دهافراد ياد شده پس از دريافت ابالغيه ظرف مدت 
نامه اجرائي ماده  براساس آئينموظف است پس از تكميل پرونده و در صورت احراز تخلف  نظارتيمرجع  ،تسليم كنند نظارتي

  . اقدام نمايدو اين اساسنامه كنندگان  مصرفاز حقوق  قانون حمايت 21
رويه رسيدگي مطابق آئين معترض باشد  ،شهرستانمرجع نظارتي صورتيكه فرد متخلف به راي صادر شده توسط در :2تبصره 

   .خواهد بودكنندگان  حمايت از حقوق مصرفقانون  21امه اجرائي ماده ن
نامه  اساس آئينمرجع نظارتي موظف است برصورتيكه عضو و يا اعضاء هيات مديره انجمن مرتكب جرم گردند  در:  3تبصره

  .عمل نمايدكنندگان  حمايت از حقوق مصرفقانون  21اجرائي ماده 

است تا زمان صدور راي قطعي توسط مراجع قضائي به تعليق آنان از عضويت در هيات مديره موظف مرجع نظارتي  : 4تبصره
  .انجمن اقدام نمايد

   .شود مي دار عهدهبه طور موقت رييس را وظايف ايب رئيس ن رئيس انجمن از سمت خود،تعليق صورت در :5تبصره
 .مخصوص به ترتيب تاريخ به ثبت خواهد رسيد مصوبات و صورتجلسات مجمع عمومي و هيات مديره در دفاتر: 60ماده

    .اعالم نمايد استان معدن و تجارت ،صنعت  هيات مديره مكلف است محل انجمن و تغييرات بعدي را به سازمان :61ماده

تواند درصورت عدم استقرار محل انجمن در مكان مشخص، نسبت به انجام وظايف خود به  هيات مديره انجمن مي :تبصره
  . صورت مجازي و الكترونيكي اقدام نمايد

  .  انجمن داراي مهر و آرم مخصوصي خواهد بود كه طرح آن توسط سازمان حمايت تهيه و ابالغ خواهد شد :62ماده
العاده و يا اجباري با تصويب مرجع نظارتي  به دو صورت اختياري با تصويب مجمع عمومي فوقانحالل انجمن : 63ماده

مجمع عمومي  ،در صورت انحالل. صورت مي پذيردكنندگان  قانون حمايت از حقوق مصرف 21نامه اجرايي ماده  مطابق با آئين
موظف خواهد بود با هماهنگي مرجع نظارتي پس از عنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات ه نفر را ب 3العاده حداقل  فوق

ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غيرمنقول دارايي را به  ها و تصفيه بدهي رسيدگي به حساب
  .تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند

انجمن استاني به مرجع نظارتي ز انحالل با نظارت را پس ا انجمنالعاده موظف است دارايي  مجمع عمومي فوق :1تبصره 
  .واگذار نمايدحمايت از حقوق مصرف كنندگان استان مربوط 

  .تصفيه امور مربوط به بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت: 2تبصره 
   .مايدن مي بعنوان مدير تصفيه انتخاه هيات تصفيه از بين خود يك نفر را ب :3تبصره 
   .ارائه نمايد نظارتيتصفيه را به مرجع  مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش :4تبصره 




