بسمه تعالی

«اساسنامه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی»
مقدمه
به منظور نظارت  ،ساماندهي  ،هماهنگي و هم افزایي صنایع داروهای انساني و ارائه خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم
كردن امكان بهره برداری بيشتراز سرمایه گذاریها در صنایع داروهای انساني و همچنين استفاده و انتقال تجربيات علمي و عمليي دسي
اندركاران و به هنگام نمودن آن برای نيل به اهداف قانوني توسعه دراین گونه موارد و دفاع از حقوق صنفي اشياا حقيقيي و حقيوقي
اعضاء  ،سندیكای صاحبان صنایع داروهای انساني كه در این اساسنامه به اختصار سندیكا ناميده مي شود بيه اسيتناد بنيد ما مياده 5ا
قانون اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران مطابق با مفاد ذیل تشكيل مي گردد :
فصل اول – كليات
ماده  – 1مبانی قانونی :
سندیكای صاحبان صنایع داروهای انساني ایران كه در این اساسنامه اختصاراً سندیكا ناميده ميشود  ،دراجرای بند م ا ماده  5ا
قانون اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران مصوب 5631/51/55و اصالحيه  5636/1/55ا و با موافق و نظارت اتاق ایران تشكيل و
دارای شاصي حقوقي مستقل و استقالل مالي مي باشد و بصورت صنفي و غيرانتفاعي فعالي مي نماید .
ماده  -2تابعيت :
تابعي سندیكا ایراني اس .
ماده  – 3اقامتگاه :
اقامتگاه قانوني سندیكا واقع در تهران  ،ميدان دكترفاطمي – خيابان بيستون ساختمان داروگسترپالم  1واحد  15مي باشد.
تبصره  : 1تغيير اقامتگاه سندیكا در محدوده شهر تهران با تصویب هيات مدیره و انتقال آن به خارج شهر تهران با تصویب مجمع
عمومي فوق العاده خواهد بود.
تبصره  : 2درصورت تغيير اقامتگاه قانوني سندیكا  ،مراتب در روزنامه كثيراالنتشار منتاب  ،آگهي و كتباً به اطالع اتاق بازرگاني و
صنایع و معادن ایران خواهد رسيد .
ماده  – 4حوزه فعاليت :
حوزه فعالي سندیكا درسراسر ایران اس  .سندیكا مي تواند پس از تصویب هيأت مدیره و تایيد اتاق بازرگاني و صينایع و معيادن ایيران
درمراكز استان شعبه و درشهرستانها عنداللزوم نمایندگي دایر نماید.
تبصره  :شرایط تشكيل شعب و نمایندگي مي بایس مطابق با آیين نامه های اجرایي ذیربط اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران باشد.
ماده  -5مدت :
مدت فعالي سندیكا نامحدود اس .
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فصل دوم – اهداف
ماده  -6اهداف سندیکا عبارتنداز :
 -5-3تالش برای نظارت  ،هماهنگي  ،هم افزایي  ،ساماندهي و وفاق جمعي بين صنایع داروهای انساني و بهبود كيفي ارائه خدمات به
اعضاء .
 -1-3بازاریابي مستمرباكسب اطالعات مربوط به عرضه و تقاضا  ،قيم  ،بازارهای مصرف و توليد برای عرضه به اعضاء با بهره گييری
ازآخرین رهياف های جهاني جه نيل به اهداف قانوني توليد  ،توزیع و توسعه صادرات .
 -6-3مشارك گروهي درتصميم سازی ها و تصميم گيریها و تهيه و تنظيم پيش نویس قوانين و مصيوبات ميرتبط بيا تولييد و عرضيه
كاالها و خدمات مرتبط در جه حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق ایران .
 -4-3ایجاد ارتباط با بانكها و مؤسسات مالي و اعتباری داخلي و همچنين سازمان های مالي و پولي خارجي و بين المللي درقالب قيوانين
جمهوری اسالمي و فراهم سازی زمينه اخذ تسهيالت مالي درجه توسعه فعالي های اعضاء.
 -5-3ایجاد بانك اطالعاتي در زمينه های مرتبط با اهداف و وظایف سندیكا  ،فعاليتهای اعضاء و اطالع رسياني ازطریيق ایجياد شيبكه
اطالع رساني و نشركتب  ،مجالت و بروشورهای تاصصي.
 -3-3فعالي برای جذب و مشارك اشاا حقيقي و حقوقي واجد شرایط جه عضوی در سندیكا .
 -3-3ارتقاء اعتبار و حيثي اعضاء سندیكا از طریق ساماندهي و ایجاد روابط مناسب بين واحدهای عضو.
 -8-3انجام هرگونه فعالي های علمي  ،تحقيقاتي در داخل و خارج كشور در چهارچوب قوانين موضوعه برای نيل به اهداف سندیكا .
 -1-3تالش برای توسعه صنایع دارویي اعم از عرضه  ،توليد و صادرات و واردات انواع ميواد اولييه دارو و یيا هرگونيه خيدمات موضيوع
فعالي سندیكا .
 -51-3كمك به تحقق اهداف كمي و كيفي تعيين شده برای توليد  ،توزیع  ،واردات و صادرات كاالهيا و یيا هرگونيه خيدمات موضيوع
فعالي سندیكا .
 -55 -3حمای از منافع مشترم و مشروع اعضاء .
 -51-3ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء.
 -56-3تشویق و حمای از سرمایه گذاری در توليد داروهای انساني كه زمينه افزایش خدمات یا انواع فعاليتهای اعضا را فراهم مي كند .
 -54-3تالش برای پيشگيری از بروز رویه های ضد رقابتي و مقابله با رقاب های ناسالم اعضاء دربازارهای داخليي و خيارجي از طریيق
اعمال ضوابط كميته انضباطي اتاق ایران و سایر مقررات مربوطه .
 -55-3تالش برای افزایش دسترسي به بازارهای جهاني و ایجاد فرص های مناسب برای كليه اعضاء جه ورود به این بازارها .
 – 53-3مشارك درتدوین استانداردهای مورد نياز توليد و صادرات دارو و نظارت برحسن اجرای آن ازطریق تاسيس یا برون سپاری بيه
شرك ها و مؤسسات نظارتي و بازرسي .
 -53-3كوشش درجه رفع اختالفات في مابين اعضاء از طریق اعمال حكمي سندیكا و عنداللزوم ازطریق حكمي مركيز داوری اتياق
ایران .
 -58-3معرفي اعضاء به وزارتاانه ها و سازمان های ماتلف جه استفاده از خدمات و تسهيالت موردنياز .
 -51-3اجرای آن دسته از وظایف اجرائي  ،نظارتي  ،كارشناسي یا مشورتي مرتبط با توليدات و صادرات دارو كه از طرف وزارتاانه هيا و
سازمانهای اجرائي و اقتصادی به سندیكا ارجاع یا تفویض مي شود .
 -11-3تهيه گزارشهای شش ماهه از عملكرد سندیكا و ارزیابي آن  ،طرح مسائل و مشكالت همراه با پيشنهاد راه حل های اجرایي برای
رفع مشكالت و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران .
 -15-3ارائه پيشنهاد جه رفع مشكالت توليدكنندگان و صادركنندگان دارو به نهادها  ،سازمانها و وزارتاانه های ذیربط..
 -11-3برگزاری دوره های آموزشي و انجام تحقيقات علمي  ،صنعتي مورد نياز اعضاء و برگزاری همایش هيای تاصصيي و ميزگردهياو
همچنين حضور در همایش های ماتلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه مقاالت علمي در زمينه موضوع فعالي سندیكا .
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 -16-3برگزاری و یا حضور در نمایشگا ههای داخلي و خارجي مرتبط با وظایف سندیكا .
 -14-3كوشش برای جذب سرمایه  ،فن آوری  ،مدیری  ،دانش فني و نيروی انساني ماهر داخلي وخارجي بيرای رشيد و ارتقياء زمينيه
های موضوع فعالي سندیكا.
 -15-3تالش برای الزام اعضاء به اجرای صحيح مقررات تجاری و بازرگاني كشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط سندیكا و همكاری
مستمر با كميته انضباطي اتاق بازرگاني ایران .
 -13-3ایجاد ارتباط با مراكز علمي  ،تحقيقاتي و دانشگاهي داخل و خارج ازكشور به منظور گسترش تحقيقات ،آموزش  ،توسعه صنع و
تهيه و توليد و صادرات داروهای انساني و فرآورده های دارویي مرتبط.
 -13-3همكاری با كميسيون های تاصصي اتاق بازرگاني و نيز اتاق های مشترم ایران با سایر كشورها در صورت لزوم .
 -18 -3ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصو آئين نامه ها ،لوایح و طرحهای مربوط به زمينه های ماتلف صنع دارو جه تقوی ،
اصالح و احياء حقوق اعضا به مراجع ذیربط .
 -11-3عضوی و ایجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهای مرتبط با وظایف سندیكا در داخل یا خارج از كشور در چارچوب فعاليتهای صنفي
و قوانين و مقررات كشور و همكاری با سایر تشكل های صنفي و انجام سایر وظایف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني یا اساسنامه
سندیكا یا مصوبات مجمع عمومي سندیكا بر عهده سندیكا قرار داده شده یا خواهد شد.
فصل سوم – عضویت و شرایط آن
ماده  - 7كليه توليدكنندگان داروها و فرآورده های بيولوژیك انساني مي توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر به عضوی
سندیكا درآیند :
 -5-3تابعي ایراني .
 -1-3تدین به یكي از ادیان رسمي كشور درخصو اشاا حقيقي ا .
 -6-3دارا بودن پروانه بهره برداری از یكي از وزارتاانه های مربوطه .
 -4-3دارا بودن كارت عضوی از اتاق بازرگاني و صنایع ومعادن ایران .
 -5-3قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .
 -3-3پرداخ ورودیه و حق عضوی .
تبصره  -1اشاا حقيقي وحقوقي خارجي مقيم ایران به شرط عمل متقابل كشور متبوع آنها درميورد ایرانييان مقييم آن كشيورمي
توانند با رعای مقررات مربوط به عضوی سندیكا درآیند .
تبصره  -2پرداخ ورودیه و حق عضوی و كم و كيف آن و تعيين ضوابط عضوی ازاختيارات مجمع عميومي عيادی بيوده و هييأت
مدیره طبق ضوابط مصوب موظف به پذیرش اعضاء جدید و تمدید عضوی اعضای قبلي مي باشد .
تبصره -3اعضای وابسته ،شركتهای پاش داروئي و صادركنندگان داروهای انساني كه بصورت غيرمسيتقيم در راسيتای فعاليي هيای
اصلي سندیكا فعالي مي كنند مي توانند با موافق هيات مدیره و پرداخ ورودیه و حق عضوی بعنوان عضو وابسته به عضوی سندیكا
درآیند  .اعضای وابسته بدون حق رأی در جلسات سندیكا حضور خواهند داش .
تبصره -4اعضاء افتااری شامل آن دسته از افراد حقيقي دانشيگاهي  ،اجرایيي و .....ا كيه بنيابرانگيزه و عالقيه شاصيي درخواسي
عضوی دارند  .اشاا مذكور نيز مي توانند با موافق هيات مدیره و پرداخ ورودیه و حق عضوی بعنوان عضو افتااری به عضيوی
سندیكا درآیند  .حضور اعضای افتااری نيز درجلسات سندیكا بدون حق رأی خواهد بود.
اصلي

ماده -8كليه اعضاء سندیكا موظف به رعای مفاد اساسنامه و مقررات و آیين نامه ها و مصوبات هيئ ميدیره و مقييد بيه همكياری و
مشارك كامل جه دستيابي به اهداف سندیكا مي باشند .
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ماده  -9شرایط تعليق و سلب عضویت :
تغيير نوع فعالي  ،عدم پرداخ حق عضوی به صورت مستمر و منظم  ،عدم رعای تمام یا باشي از مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع
یا هيأت مدیره  ،ابتدا موجب تعليق عضوی و سلب موق حق رأی و متعاقباً سلب عضوی موق یا دائم به موجب تصميم هيأت مدیره
خواهد گردید .
فصل چهارم – اركان
ماده  -11اركان سندیكا عباتند از :
 مجمع عمومي هيأت مدیره بازرسماده  -11مجمع عمومی :
مجمع عمومي باالترین مرجع تصميم گيری سندیكا و متشكل از اعضاء یا نمایندگان قانوني آنان مي باشد .مجامع عمومي سيندیكا بيردو
نوع اس :
 مجمع عمومي عادی . مجمع عمومي فوق العاده .ماده  -12مجمع عمومي عادی یك نوب در سال ترجيحاً درسه ماهه اول سال هجری شمسي ا طبق مفاد اساسينامه تشيكيل ميي
گردد  .تشكيل مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده به هر تعداد كه الزم باشد  ،بالمانع اس .
ماده  -13وظایف مجمع عمومي عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح زیراس :
 -5-56استماع گزارش هيئ مدیره درباره عملكرد سال گذشته .
 -1-56استماع گزارش هيأت مدیره و عضو خزانه دار پيرامون بيالن سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها .
 -6-56تصویب پيشنهاد هيأت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضوی ساالنه اعضاء .
 -4-56استماع گزارش بازرس .
 -5-56تصویب ترازنامه و گزارش مالي ساالنه هيئ مدیره .
 -3-56تعيين خط مشي سندیكا و بررسي و اخذ تصميم درمورد پيشنهادهای هيئ مدیره برای سال جاری .
 -3-56انتااب اعضاء اصلي و علي البدل هيئ مدیره .
 -8-56انتااب بازرس اصلي و علي البدل .
 -1-56انتااب روزنامه كثيراالنتشار .
ماده  -14هيئ مدیره موظف اس حداقل  11روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هيأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومي
عادی وفق ماده 11بنماید .در هرصورت تا زمان تشكيل هيأت مدیره جدید  ،هيأت مدیره قبلي دارای كليه اختيارات و مسئوليتهای
مربوطه خواهد بود و درصورت عدم دعوت به مجمع توسط هيات مدیره سندیكا  ،اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران مي تواند نسب به
تشكيل مجمع عمومي اقدام نماید .
ماده  -15مجمع عمومي بطور فوق العاده درمواقع ضروری به دعوت هيأت مدیره یا بازرس یا درخواس
بارعای ماده  11اساسنامه تشكيل ميگردد .
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یك سوم اعضاء سندیكا

ماده  -16با تشايص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادی بصورت فوق العاده توسط بازرس  ،مراتب به هيئ مدیره اعالم و هيئ
مدیره مكلف اس حداكثرظرف 55روزازتاریخ وصول درخواس بازرس  ،ازاعضاء سندیكا وفق ماده  11برای تشكيل مجمع عمومي
دعوت بعمل آورد و در صورت استنكاف  ،بازرس مي تواند راساً با رعای ماده  11اقدام نماید .
ماده  -17با درخواس كتبي حداقل یك سوم اعضاء سندیكا مبني برتشكيل مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  ،هيئ مدیره
سندیكا باید حداكثرظرف مدت  11روز ازتاریخ دریاف تقاضای كتبي اعضا را جه تشكيل مجمع عمومي طبق ماده  11دعوت نماید ،
درصورت استنكاف هيئ مد یره درخواس كنندگان مي توانند دعوت مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده را از بازرس باواهند و بازرس
مكلف اس حداكثر مدت  55روز طبق ماده  11از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس نيزامتناع نماید  ،درخواس كنندگان مستقيماً
نسب به دعوت از اعضاء برای تشكيل مجمع عمومي با رعای كليه تشریفات مندرج دراساسنامه اقدام مي نمایند .
ماده  -18درصورت عدم رسمي یافتن هر یك از جلسات مجمع عمومي بعل حدنصاب  ،حداكثرظرف  11روز جلسه بعدی با رعای
ماده  11ازنظر درج آگهي درروزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع عمومي عادی با هر تعداد و جلسه دوم مجمع عمومي
فوق العاده با حضور حداقل یك سوم اعضا رسمي خواهد داش .
ماده  -19وظایف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از :
الف – تغيير و اصالح اساسنامه سندیكا .
ب – انحالل سندیكا و انتااب مدیر یا هيئ تصفيه .
ج -ادغام سندیكا با حفظ یا حذف شاصي حقوقي آن.
ماده  -21تشریفات برگزاری مجامع :
 -5-11تشكيل مجمع عمومي با یك بار درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي و با
اعالم روز و ساع و محل برگزاری مجمع صورت مي پذیرد  .ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاء یكي از اعضاء هيئ مدیره یا دبير یا
بازرس برای اعضاء ارسال مي گردد .
 -1-11اشاا حقوقي عضو سندیكا برای شرك درجلسات مجمع عمومي یكنفر را كتباً بعنوان نماینده تام االختيار شيرك بيا امضياء
دارنده حق امضاء و مهر مربوطه معرفي مي نمایند .
 -6-11جلسات مجمع عمومي فوق العاده با اكثری مطلق اعضاء واجد حق رأی نصف بعالوه یك ا رسمي پيدا مي كند و تصيميمات
آن با اكثری دو سوم آراء حاضران معتبر مي باشد .
 -4-11جلسات مجمع عمومي عادی با اكثری مطلق اعضاء واجد حق رأی نصف بعالوه یك ا رسمي پيدا مي كند و تصميمات آن با
اكثری مطلق آراء حاضران نصف +یك ا معتبر مي باشد  .در مورد انتااب مدیران و بازرسان اكثری نسبي ميالم اسي  .در صيورت
تساوی رای دو یا چند نفر بين آنان قرعه كشي خواهد شد.
 -5-11هر یك از اعضای صاحب رأی در صورت ارائه وكالتنامه معتبر به تشايص ریيس سندیكاا  ،مي تواند حداكثر به وكال از یكيي
دیگر از اعضاء نيز در جلسات مجمع حضور داشته و از طرف موكل نيز اعمال رای نماید .
 -3-11به منظور صيان از آراء حاضران هریك از آنان باید رای خود را مباشرتا نوشته و به صيندوق بيانيدازد .نوشيتن یيا انيداختن رای
توسط دیگران جز در موارد ضروری با تایيد و هماهنگي هيات ریيسه مجمع ممنوع اس  .آرائي كه با تاطيي از مفياد فيوق بيه صيندوق
انداخته شود باطل محسوب و شمارش ناواهد شد.
 -3-11اخذ رای درمجامع عمومي درخصو انتااب مدیران بصورت كتبي و مافي بوده و در سایر موارد به صورت علني مي باشد مگر
اینكه اكثری مطلق حاضرین در هر مجمع به لزوم مافي و كتبي بودن رای گيری درباره موضوع خاصي رای دهند كيه در ایين صيورت
رای گيری در آن باره فقط در همان جلسه مجمع بصورت مافي و كتبي انجام خواهد شد.
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 -8-11پس از احراز حد نصاب مندرج در بند  6این ماده توسط هيات مدیره  ،ریيس سندیكا رسمي جلسه مجميع را اعيالم و بعنيوان
رئيس موق اداره جلسه را به عهده مي گيرد و بالفاصله جه انتااب یك رئيس و دو ناظر و یك منشي از حاضرین برای مجميع اخيذ
رای بعمل خواهد آمد .سپس هيئ رئيسه انتاابي اداره جلسه مجمع را بعهده مي گييرد  .منشيي موظيف بيه وبي و ضيبط ميذاكرات و
تصميمات مجمع مي باشد.
 -1-11حضور نماینده اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران در كليه جلسات مجمع عمومي عادی و فوق العادها بعنوان ناظر بيدون حيق
رای ضروری اس و هيات مدیره موظف ا س حداقل یك هفته قبل از برگزاری هر مجمع از اتاق بازرگياني و صينایع و معيادن ایيران
درخواس نماید نماینده ای جه حضور در جلسه مجمع بدون حق رای معرفي و اعزام نماید وليي در صيورت ارسيال دعوتناميه و عيدم
حضور  ،جلسه مجمع بدون حضور وی نيز رسمي خواهد داش .
 -51-11سندیكا موظف اس رونوشتي از كليه مصوبات مجامع عمومي عادی و فوق العاده ا را برای اتاق بازرگاني و صينایع و معيادن
ایران ارسال نماید .
ماده  -21هيأت مدیره :
سندیكا بوسيله هيئ مدیره ای مركب از  3نفر شاص حقيقي بعنوان عضو اصلي و  1نفر شاص حقيقي بعنوان عضو علي البيدل كيه از
بين اعضاء اشاا حقيقي ا یا از بين مدیران عامل یا اعضای هيات مدیره اشاا حقوقي عضو اصلي سندیكا برای ميدت سيه سيال
انتااب ميشوند  ،اداره خواهد شد.
تبصره -انتااب هر یك از اعضای هيئ مدیره قبلي برای دوره های بعدی بالمانع اس .
ماده -22بعد از اختتام دوره عضوی و تا انتااب هيأت مدیره جدید  ،كليه مسئولي ها همچنان به عهده اعضای هيئ مدیره قبليي
خواهد بود.
ماده -23شرایط عضویت در هيأت مدیره :
الف -دارا بودن تابعي ایراني .
ب -داشتن حسن شهرت و سابقه .
ج -تدین به یكي از ادیان رسمي كشور .
د -دار ا بودن سم مدیرعامل و یا عضوی در هيأت مدیره در یكي از شركتهای عضو.
ماده -24داوطلب عضوی در هيأت مدیره موظف اس از  55روز قبل از تشكيل مجمع عمومي درخواس كتبي خود را همراه با
مدارم مورد نياز به سندیكا تسليم نماید.
تبصره :بررسي واجد شرایط بودن داوطلبان عضوی در هيئ مدیره بوسيله هيئ مدیره سندیكا صورت مي گيرد .هيئ مدیره موظف
اس واجد شرایط نشناختن هر داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دریاف درخواس به اطالع او برساند  .در صورت تسليم اعتراض توسط
فرد یاد شده تا مدت یك هفته به اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران ،بررسي الزم صورت مي پذیرد و نظر اتاق ایران الزم االجرا
مي باشد.
اصالحيه تبصره ماده :24
بررسي واجد شرایط بودن داوطلبان عضوی در هيئ مدیره جه احراز انطباق با شرایط مندرج در اساسنامه به وسيله هيات مدیره
سندیكا صورت ميگيرد .
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ماده -25در صورت زایل شدن هریك از شرایط مندرج در بندهای ماده  16برای هر یك از اعضاء هيأت مدیره در طيول دوره تصيدی
عضو مذكور بایستي حداكثر ظرف یك هفته از زوال شرط  ،كتبا از عضوی هيات مدیره اسيتعفا نمایيد در غيير ایين صيورت خودبايود
مستعفي محسوب خواهد شد .
ماده  -26در صورت استعف اء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یك اعضای هيأت مدیره  ،انتاابات اعضاء هيئ مدیره تجدید خواهيد
شد.
ماده -27هيئ مدیره در اولين جلسه ای كه حداكثر ظرف مدت یك هفته بعد از انتااب آنها تشكيل ميشود و در جلسه مذكور از بين
خود یك نفر را بعنوان رئيس با قيد حدود ا ختياراتا ،دو نفر را بعنوان نایب رئيس اول و دوم  ،یك نفر را بعنوان خزانه دار و یيك نفير را
بعنوان منشي و همچنين از بين اعضای اصلي هيات مدیره یا خارج از آن ،یك نفر را بعنوان دبيير انتاياب و نسياه ای از صورتجلسيه
مذكور به همراه مدارم مورد نياز به منظور انجام تشر یفات وب  ،به اتاق بازرگاني ،صنایع و معادن ایران تسليم مي نماید و پس از وب به
اطالع اعضا خواهد رساند.
تبصره  : 1رئيس هيئ مدیره  ،رئيس سندیكا نيز مي باشد كه نمایندگي سندیكا در مراجع قانوني ،حقوقي ،قضائي ،دستگاههای دولتيي
و غير دولتي در حدود مقررات این اساسنامه و اختيارات تفویض شده از سوی هيات مدیره را بر عهده دارد.
تبصره  : 2خدمات اعضای هيات مدیره غيرموظف افتااری اس  ،مگر اینكه مجمع عميومي در ایين ميورد ترتييب دیگيری اتاياذ و
تصویب نماید .
ماده -28مدت تصدی هر یك از سم های اعضای هيئ مدیره بيش از مدت عضوی آنها در هيئ مدیره ناواهد بيود .متصيدیان
هر یك از سم ها توسط هيئ مدیره قابل عزل و یا تجدید انتااب مي باشند.
ماده -29هيئ مدیره در مواعدی كه مشاص مي نماید حداقل ماهي یك بارا و یا در مواقع ضروری به دعوت كتبي رئيس یيا نائيب
رئيس تشكيل جلسه خواهد داد .جلسات هيئ مدیره در مركز اصلي سندیكا یا در محل دیگری كيه در دعيوت ناميه معيين ميي شيود ،
تشكيل خواهد شد.
ماده  -31در صورت استعفاء  ،فوت یا عزل هر یك از اعضاء هيئ مدیره  ،عضو علي البدلي كه در انتاابات رای بيشتری داشته اس ،
برای باقي مانده دوره هيئ مدیره جانشين عضو اصلي خواهد شد و در صورتي كه اعضاء علي البدل دارای آراء مساوی باشيند  ،انتاياب
در هيئ مدیره به قيد قرعه به عمل خواهد آمد.
تبصره :1غيب بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي یا هف جلسه غيرمتوالي در طول یكسال موجب سلب عضوی در هيئي ميدیره
خواهد بود.
تبصره :2اصل بر م وجه بودن غيب اس و تشايص غير موجه بودن غيب  ،حداقل با دو سوم اعضاء هيئ مدیره مي باشد.
ماده -31جلسات هيئ مدیره با حضور اكثری اعضا رسمي پيدا مي كند .مصوبات هيئ مدیره با رای اكثریي اعضيا غيير از ميورد
مذكور در تبصره  1ماده61ا معتبر خواهد بود.
ماده  -32اداره جلسات هيئ مدیره با رئيس هيئ مدیره و در غياب او با نایب رئيس اول و در غياب نائب ریيس اول با نائيب ریييس
دوم اس  .در صورت غيب رئيس و نواب رئيس  ،سایر اعضای هيئ مدیره یك نفر از اعضاء حاضر در جلسيه را تعييين ميي نماینيد تيا
وظایف رئيس را در ارتباط با اداره همان جلسه انجام دهد.
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ماده -33شرك اعضای علي البدل و بازرس در جلسات هيئ مدیره بالمانع اس ولي حق رای ناواهند داش .
ماده -34در صورتي كه دبير عضو هيئ مدیره نباشد ،حق شرك در جلسات هيئ مدیره را بدون حق رای دارد .صورت اهم مذاكرات
و تصميمات هيئ مدیره توسط دبير سندیكا وب و به امضای حاضرین مي رسد.
تبصييييره -در صييييورتي كييييه دبييييير عضييييو هيئيييي مييييدیره باشييييد دوره دبيييييری او از مييييدت عضييييوی در هيئيييي
مدیره بيشتر ناواهد بود.چنانچه دبير عضو هيات مدیره نباشد مدت دبيری وی پس از انقضاء مدت ماموری هيات مدیره و مقارن انتااب
مدیران جدید پایان خواهد یاف .
ماده -35هيئ مدیره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به ریيس سندیكا تفویض نماید .ریييس سيندیكا نييز ميي توانيد باشيي از
اختيارات خود را با مسئولي خود به دبير یا سایر كاركنان سندیكا تفویض نماید.
ماده  - 36برای انجام امور اداری سندیكا اعم از وب مكاتبات و ماابرات و تحریر و تكثير آن ،طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری
اسناد و اوراق سندیكا  ،تهيه آمار و اطالعات مورد نياز و حفاظ آن جمع آوری قوانين و آئين نامه ها و باشنامه های مرتبط بيا فعاليي
سندیكا ،تشكيل پرونده برای اعضاء و وب عضوی آنها ،انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهيي هيا و ارسيال دعيوت ناميه ،اخيذ
درخواس متقاضيان عضوی در هيئ مدیره و بازرس سندیكا ،اخذ معرفي نامه های نمایندگان شركتهای عضو بيرای ورود بيه مجيامع،
فراهم آوردن امكانات الزم برای تشكيل مجامع عمومي ،تنظيم پرسشنامه های الزم برای استادام كاركنان ميورد نيياز ،كنتيرل كيفيي
عملكرد و حضور و غياب كاركنان  ،نگهداری و حفظ اموال سندیكا و تعمير و سرویس به موقع آن ،تهيه گزارشات اداری در مورد كارهای
در دس اجرا و مسائل داخل سندیكا  ،اجرای مصوبات هيأت مدیره سندیكا و هر اقدامي كه قانوناً یا عرفاً برای اداره امور سندیكا ضروری
باشد  ،دبيرخانه ای تح سرپرستي و مسئولي دبير سندیكا و زیر نظر رئيس سندیكا تأسيس مي شود.
ماده -37وظایف و اختيارات هيئت مدیره:
هيئ مدیره از كليه اختيارات قانوني جه اداره امور سندیكا برخوردار مي باشد و مكلف به رعای و اجيرای مفياد اساسينامه و مصيوبات
مجمع عمومي اس  .اهم وظایف و اختيارات هيئ مدیره به شرح زیر اس :
 5-63انتااب ریيس  ،نواب ریيس  ،خزانه دار و دبير سندیكا
 -1-63افتتاح حساب بانكي اعم از جاری و پس انداز ا بنام سندیكا در بانكها و واریز كليه وجوه سيندیكا و پرداخي هزینيه هيا از ایين
حساب و استفاده بهينه از منابع مالي در اختيار و در صورت لزوم تحصيل وام و همچنين انجام هرگونه عمليات ميالي و پيولي ميرتبط بيا
موضوع فعالي سندیكا
 -6-63ارائه گزارش ساالنه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي.
 -4-63عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغيير آن راجع به خرید  ،فروش  ،اجاره و تملك اموال منقول و غير منقول بنام و حسياب سيندیكا
بدون قصد و انگيزه تجاری در جلب منفع .
 -5-63اداره امور مالي سندیكا كه سرپرستي آن با خزانه دار اس .
 -3-63وصول و دریاف مطالبات سندیكا و پرداخ دیون آن.
 -3-63استادام و عزل و نصب دبير و كاركنان سندیكا و تعيين شغل و سم  ،حقوق و دستمزد و سایر پرداختها ،ترفيع و تنبيه و تعييين
شرایط استادام مطابق قوانين موضوعه كشور.
 -8-63اقامه  ،دفاع و استرداد هرگونه دعوی حقوقي و كيفری با داشتن تمام اختيارات مراجعه به مراجع قضایي اعم از محاكم  ،دادسراها
 ،دیوان عدال اداری و شوراهای حل اختالف و مراجع انتظامي و مراجع و كميسيونها و هيأتهيای اداری و پيرداختن بيه امير دادرسيي در
مراحل و مراجع ماتلف رسيدگي اعم از بدوی ،تجدید نظر در دادگاههای بدوی  ،تجدیدنظر استان و دیوان عالي كشور ،تعيين كارشيناس
 ،مصالحه و سازش ،ارجاع امر به داوری و انتااب داور و تمامي حقوق و تكاليف مربوط به آن و كليه موارد و اختيارات احصاء شده در مواد
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 65و  63قانون آیين دادرسي مدني با حق اعطای نمایندگي و نصب و تعيين وكيل یا وكال منفرداً یا مشتركاً با حق توكييل بيه غيير وليو
كراراً .
 -1-63اقدام به هر نوع امری كه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه  ،اجرا یا مشارك در آن از سوی مقامات دولتي یيا غيير دولتيي
جمهوری اسالمي ایران یا مجامع عمومي سندیكا به سندیكا واگذار مي گردد.
 -51-63انجام اموری كه طبق موازین قانوني برای اداره سندیكا و پيشرف مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشيده
باشد.
 -55-63تعيين و اعزام نماینده به كميته های همكاریهای اقتصادی ،بازرگاني داخلي و خارجي و فني با رعای شيرایط منيدرج در آئيين
نامه های مربوطه.
 -51-63راهنمائي اعضاء در امور اجرائي ،مدیریتي ،مالي و مالياتي ،بيمه  ،مسائل قراردادی و حقوقي در صورت رجوع به سندیكا.
 -56-63تدوین پيش نویس بودجه سندیكا برای تصویب از طریق مجامع مربوطه.
 -54-63تهيه صورت دارائي و دیون سندیكا پس از انقضای سال مالي و ارائه آن به بازرس و نيز تنظيم ترازنامه و حساب عملكرد هيای
سال گذشته جه ارائه به مجمع عمومي.
 -55-63هيئ مدیره مي تواند عضوی عضو متاطي از اهداف و مقررات موضوع اساسنامه سندیكا یيا نياقض مصيوبات و تصيميمات
سندیكا را برای مدت مشاصي تعليق یا تعليق را برای مدت مشاص دیگری تمدید یا عضوی وی را به صورت موقي یيا دائم اخيراجا
سلب و عل سلب عضوی را با ارائه دالیل آن به اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران گزارش نماید.
 -53-63برگزاری همایش های تاصصي و صنفي با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء كيفي سطح دانش اعضاء.
 -53-63تهيه گزارش های ساالنه از عملكرد سندیكا و ارسال آن به اتاق ایران.
 -58-63تغيير اقامتگاه مركز اصلي سندیكاا در محدوده شهر تهران
 -51-63تهيه ،تدوین و تصویب مقررات و آئين نامه های داخليي بيرای اداره بهتير اميور سيندیكا در چهيارچوب اساسينامه و اختييارات
تفویضي.
تبصره :مصادیق ذكر شده فوق ج نبه تمثيلي داشته و هيئ مدیره مي تواند هر اقدام دیگری كه برای اداره امور سندیكا الزم بدانيد یيا
برای تحقق اهداف سندیكا ضروری یا مفيد باشد  ،انجام دهد.
ماده  : 38كليه اسناد و مدارم مالي و تعهد آور با دو امضاء مشترم از سه امضاء رئيس هيات مدیره  ،دبير و خزانه دار هميراه بيا مهير
سندیكا معتبر خواهد بود  .در ضمن اوراق عادی و مكاتبات اداری و معمولي با امضاء رئيس هيات مدیره و یا دبير معتبر خواهد بود .
ماده  -39خزانه دار
خزانه دار مسئول اداره امور مالي سندیكا بوده و موظف اس دفاتر و اسناد و صيورت جلسيات ميالي سيندیكا را تنظييم ،وصيولي هيا و
پرداختها را كنترل و اسناد مربوطه به آن را وب و ضبط و نگهداری و حفاظ نماید و با درخواس بازرس مبني بر بررسي دفياتر و اسيناد
مالي سندیكا ،با اطالع رئيس هيئ مدیره در محل دبير خانه اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد.
ماده -41بازرس
 -5-41شرایط انتااب بازرس مطابق با ماده  16اساسنامه اس .
 -1-41یك نفر بازرس اصلي و یك نفر بازرس علي البدل توسط مجمع عمومي عادی برای مدت یك سال انتااب و انتااب مجدد آنها
بالمانع اس .
 -6-41در صورت فوت ،استعفاء و یا سلب شرایط ماده  16اساسنامه از بازرس اصلي و عدم انتااب بازرس جدید توسط مجمع وظيفه او
را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.
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ماده -41وظایف بازرس
 -5-45نظارت بر كليه اقدامات و عمليات هيأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبيق آن با مفاد اساسنامه  ،مصوبات مجامع
عمومي و قوانين جاری كشور از وظایف باز رس مي باشد و در صورت مشاهده تالف از طریق دبيرخانه مراتب را به هيئ مدیره اطالع و
رفع آن را درخواس مي نماید.
 -1-45بازرس ،ترازنامه تهيه شده توسط هيئ مدیره برای تسليم به مجمع عمومي ساالنه و همچنين در صورت لزوم كليه اسناد و
اوراق مالي سندیكا را مورد بررسي ق رار داده و موظف اس نظر خود را بصورت مكتوب در اختيار مجمع عمومي بگذارد.
 -6-45بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادی  ،گزارش مكتوب خود را جه اطالع اعضاء ارائه خواهد نمود.گزارش
مذكور به همراه گزارش هيات مدیره و ترازنامه و صورتهای مالي حداقل یك هفته قبل از مجمع عمومي عادی ساليانه در محل سندیكا
برای اعضا قابل مطالعه خواهد بود.
 -4-45بازرس موظف اس در كليه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومي عادی و فوق العاده نظارت نماید .
 -5-45بازرس موظف اس یك نساه از گزارشهای خود را به ریيس سندیكا تحویل دهد.
ماده -42كميته ها و مشاوران
سندیكا بمنظور پيشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود مي تواند كميته هایي متشكل از نمایندگان انجمنها و تشكلهای عضو و اعضاء
حقيقي و مشاوران سندیكا تشكيل دهد .نوع فعالي هر كميته و تعداد اعضاء آن و طرز انتااب آنان و وظایف كميته ها بر اساس تصيميم
هيئ مدیره مي باشد .
فصل پنج -سال مالی و منابع مالی
ماده  – 43سال مالي سندیكا از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه هر سال خاتمه مي یابد .
ماده -44اشاا حقيقي و حقوقي داوطلب عضوی در سندیكا  ،به محض قبول عضوی در سيندیكا و اعيالم آن توسيط دبيرخانيه ،
موظف به پرداخ مبلغ ورودیه به سندیكا ترجيحاً از طریق واریز به حساب جاری سندیكا و ارائه قبض رسيد به دبيرخانها مي باشد .
ماده  -45هرعضو عالوه بر ورودیه  ،موظف اس ساليانه مبلغ حق عضوی خود را به سيندیكا پرداخي ترجيحياً از طریيق واریيز بيه
حساب جاری سندیكا و ارائه قبض رسيد به دبيرخانها نماید  .این پرداخ در سه ماهه اول سال یا با همياهنگي سيندیكا  ،حيداكثر در دو
نوب انجام خواهد شد .
تبصره  – 1عدم پرداخ مستمر و منظم حق عضوی در مواعد تعيين شده با تصویب هيأت مدیره ميي توانيد عيالوه بير اجيرای مفياد
تبصره یك  ،موجب تعليق یا سلب موق یا دائم حق عضوی گردد .
ماده  -46سندیكا مي تواند هدایا  ،عطایا ،وقف  ،وصي  ،وام قرض الحسنه بدون كيارمزد ،كمكهيای نقيدی و غيرنقيدی اعضياء و یيا
اشاا والث را قبول نماید .

فصل ششم – انحالل و تصفيه
ماده  -47سندیكا به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده یا برطبق رای نهایي و قطعي محاكم قضائي منحل مي شود .
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ماده  -48چنانچه انحالل از سوی مجمع عمومي فوق العاده باشد مجمع یك نفر را بعنوان مدیر تصفيه یا هيأت تصفيه ای ر ا متشكل
از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقي انتااب مي نماید  .انتااب اعضای هيئ مدیره سندیكا قبل از انحالل درمقام مدیر یا اعضای
هيئ تصفيه بالمانع اس  .چنانچه انحالل سندیكا از سوی محاكم قضائي اعالم شود محكمه هيئ تصفيه را تعيين خواهد نمود .
ماده -49پس از اعالم انحالل سندیكا و تعيين مدیر یا هيئ تصفيه  ،مدیران سابق سندیكا مكلف مي باشند تمامي اوراق  ،اسناد ،
دفاتر  ،اموال و اواوه مجمع را با تنظيم صورتجلسه تحویل نمایند .
ماده -51مدیر یا هيئ تصفيه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعي بدهي ها و دارائي ها را روشن و پس از ختم عمليات تصفيه ،كليه
اموال منقول و غيرمنقول باقيمانده دراختيار اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران قرارخواهد گرف .
ماده  -51وظائف و تكاليف و اختيارات مدیر یا هيئ تصفيه در رابطه با اموال موجود  ،مطالبات و دیون سندیكا و بطوركلي امرتصفيه
طبق مقررات الیحه اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  5643/51/14و مفاد اساسنامه خواهد بود .
فصل هفتم – موارد متفرقه
ماده  - 52داوری
كليه اختالفات ميان اعضا و سندیكا در خصو كليه امور و مسائل مربوط به سندیكا جز در موارد منع شده در قوانين جياریا از طریيق
ارجاع امر به هيأت داوری كه نظر وی برای طرفين یا اطراف اختالف قطعي و الزم االجرا خواهيد بيود ،حيل و فصيل خواهيد شيد  .داور
اختصاصي توسط هر یك از طرفين اختالف تعيين و در صورت عدم توافق داوران اختصاصي برای انتااب سر داور داور مرضي الطرفينا
 ،حق انتااب وی با ریيس سندیكا خواهد بود.
ماده  - 53سندیكا مي تواند در روابط خود با سایر اشاا حقيقي یا حقوقي و همچنين در امورتاصصي خيود نييز اقيدام بيه پيذیرش
حكمي داوری ا نماید  .دراین صورت هيأت مدیره فرد یا افراد واجد شرایط را با قيد مدت  ،اختيارات و شرایط داوری  ،هزینه ها و حيق
الزحمه داوران و اتااذ و ابالغ رأی تعيين و پس از جلب قبولي  ،آنها را عهده دار رسيدگي و حل و فصل اختالف مي نماید .
ماده  -54درصورتي كه این اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد و تشكيل فوری مجمع فوق العاده برای تفسير ميوارد ابهيام امكانپيذیر
نباشد  ،تفسير موقتا توسط اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران صورت مي پذیرد و نظراتاق تا زمان تشكيل مجمع فوق العياده و اعيالم
نظر تفسيری مجمع قطعي و الزم االتباع خواهد بود .
این اساسنامه دریك مقدمه و  3فصل و  54ماده و  55تبصره تهيه و با اكثری بيش از دو سوم آراء مجميع عميومي فيوق العياده ميور
 5611/51/3سندیكا تصویب شده و به امضای هيئ رئيسه مجمع مذكور رسيده اس .
ریيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع
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منشی مجمع

12

