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 بنام خدا

  یانایرانجوانان وتجارت  معدن،صنعت  خانه  اساسنامه

 

 شگفتاریپ

آن ، کره اررر  ره مهر       ریر نظ یو امرور  ینر یرزمیمنراب  ز  زانیر آنهاسر  و نره بره م    یعلمر  یهرا  هیو اقتدار کشورها به سررما  هیپا امروز

کرر    نره یموجرو   ر کشرور اسرتها ه به    یمعنرو  یمنراب  مرا    نیر اسر  کره  نونره بتروان از ا     یانسان یرویآنچه مهمتر اس  ن یاس  ول

 یمررا  یو هرر   ر جنارره هررا یمعنررو یارزش افررزو ه هرر   ر جنارره هررا نیررارزش افررزو ه کررر  ا یهررا آن را  ارا یبرره قررور امررروز ایرر

بره ممرر    نیاسر  و همچنر   یوتروا ن فکرر   قیر تحق شره یاند یپختنر  ازمنرد یکشرور ن  کییر و فرهنن یمطرح اس  . باور کر ن مناب  فکرر 

 ار  و هررک  ارا      ازیر ن یعر یو طا یقردرگ عالمانره تفررر  ر امرور مرا       یکشرور بره مهرارگ آرراه     یمرا   یهرا  هیرساندن سررما 

فرراوان باشرد    یو معنرو  یاز امکانراگ مرا    یانوسر یاق یرو نکره یخواهرد برو  و اررر نااشرد ولرو ا      رومنرد یسر شمه باشد ن نیمنا  و ا نیا

خرا  بره    ی ا ه هرا  لیتارد  یمسرلله فنراور    یر از موضروعاگ برا اهم   یکیخواهرد مانرد.   نرران ی  منرد ازیهمچنان کشور عقر  مانرده و ن  

مرا   دهیر بره عق  ر یپر   یارورگ مر   نران یکرار آفر  یبرر رو  افتره یتوسرعه   یتوسر  کشرور هرا    قرا  یکره  ق  یاطالعاگ جه   ار اس  کرار 

تروان   یاسر  . آنران را مر    شرتر یروز  ر آنهرا  ر ب  یازهرا یشرکل و تطرابق برا ن    رییر هستند کره قردرگ ت    یجامعه افرا  مستعد نانیکارآفر

از مسرالل   ی تر  نیافررا  کرارآفر   ی رکر   اارل کرر  . آنچره بررا      نیر از ا یفراوانر  ینمرو  و بهرره ور    یجامعه هدا یازهای ر جه  ن

اسر  کره   عرد  جر ا افررا  مسرتعد آن      یکشرور اسر  مشرکل اارل     یارنعت  یعلمر  یآنهرا  ر مارار   یریمه  تر اس  بکارر یاجتماع

توانرد   یبره سررع  مر    یطر یمح  ی ر برازار و شررا   راگییر نشرده اسر  و ت    فیر برازرا تعر  ازیر ن هیر موجو  بر پا یو آموزش ینظا   انشناه

 ازهرا یو تنناتنر  برا ن   کیر کنرد آموزشرها  ر ارتاراز نز     رییر ت  یسرت یبا یریا ریر مرا از آمروزش و    فیر ها را  رررون ساز  تعر یاستراتژ

 نااشد .  یبعد به آن عمل کن  یخواه یبا آنچه که م ریم ا یزی  هایریا ریتا  ر یشکل بن

 

 فصل اول : نام، مدت ، نوع، تابعیت، مرکز اصلی ، موضوع، هدف
 

شخفی   قوقی           یان ایران جوانانوتاارگ  معدن،انع   نا  : خانه  :1ماده شو ، ارای  فار خانه نامیده می سنامه به اخت سا شد که  ر این ا با

رر   ونوع آن غیرتااری، غیر به منظور تحقق بخشیدن به اهدار مقرر  ر این اساسنامه مطابق قانون رسمی کشور تشکیل می      مستقل ، که  
 اس .، غیرانتهاعی سیاسی 

 

 مدگ فعالی  خانه از تاریخ ما  به مدگ نامحدو  اس . :2ماده 

 

 تابعی  خانه ایرانی اس . :3ماده 

 

 ر اورگ نیاز، هیاگ مدیره  میااشد که  وا د یک  – 41پالک  –بلوار علیخانی  –خیابان شیراز جنوبی    -ن تهرامرکز االی خانه   :4ماده 

  هد.را ت ییر تواند مرکز خانه می
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 موضوع و اهدار: :5ماده 

 مطالعه و بررسی  ر  نوننی ارتقاء بهره وری  ر وا دهای تولیدی و برقراری ارتااز با مراکز علمی و  انشناهی •

علمی ، عملی ، نوین، پیشرفته ، کالسیک وه  اندیشی با بخش ها و رسته های مختلف انعتی و معدنی برای به  متداراله  •
  داکثر رساندن ارزش افزو ه  اال از هر فعالی  انعتی و معدنی 

امکاناگ اقلیمی و فراه  کر ن شرای   ستیابی به فن آوری انای  نوین با توجه به ارزش افزو ه  االه از آنها با عنای  به  •
 کمک به فراه  کر ن شرای  راهیابی به بازار بین المللی

 بررزاری نمایشناههای  اخلی ،خارجی ،جشنواره ،همایش، سمینار های تخففی  •

 عقد قرار ا  با اشخاص  قیقی و  قوقی . •

 . ر اخل و خارج از کشور ایاا  شع  و اعطای نمایندری •

 
 .اقدا  خواهد نمو  فالحیفوق ، خانه نسا  به اخ  ماوز از مراج  ذ یها  یاز فعال کیبه اخ  ماوز جه  هر  ازی ر اورگ ن تافره یک :

 

 فصل دوم ارکان خانه

 

 بازرسان،رهیمد اگهی،(العا ه فوق ،ی)عا  یماام  عموم، هیل  امناء ،موس  اگیارکان خانه عاارتند از :ه :6ماده 

 

 مؤس : أگیه فیوظا: 7ماده 

 
 مدارک و به ما  رساندن خانه. لیتکم .1
 خواهند شد. اریسل  اخت رهیمد  یو بازرسان. که پ  از ما  هل رهیمد أگیجه  انتخاا ه یعا  یمام  عموم نیاول یبررزار .2

 

  :هیل  امناء  :8ماده 

ا وار  رهیمد أگیه یاز اعضا یماموعه اکه اعضا آن .یشو م لیتشکآن اعضاء  یرکن خانه اس  که از اجتماع تمام نیتریعال هیل  امناء 
 شرف یتوسعه و پ ری ر عراه اقتفا   ر مس ژهیبه و رانیو توسعه همه جاناه ا شرف یو اعتقا  به پ نشیر شته خانه اس  که با هدر و ب

خانه اقدا  نمو ه  شرف یو توسعه و پ  یتاس یالز  برا اگنسا  به اناا  اقدام ،یمل یها هیها و استعدا ها و سرما ییبا اتکاء به توانا داریپا
رر  ه  آمده  هیل  امناءبه اهدار خانه به عنوان  لی ر تداو  توسعه و ن شانیا یها دهیو ا هایاز تاارا و توانمند یاند و به منظور بهره مند

 اس .
 .  می تواند تعدا  آن افزایش یابدمی باشد و با تفوی  نفف بعالوه یک اعضاء هیاگ امنا  نهر  11مرک  از الف: اعضا هیاگ امنا 

  ینهر به عنوان نا کینهر  رلی  ، کی یاعضا، با اخ  را نیشدن از ب یکه  داکثر  و ههته پ  از قطع یجلسه ا نیاول ر هیاگ امنا  : ا
 ینقانو هاگیاناا  تشر نیانتخاا شدران را جه  اطالع اعضاء و همچن یاسام یاورگ جلسه ا  یانتخاا و ضمن تنظ یمنش کیو   یرل

 .دینمایم  یتسل فالحیبه مراج  ذ
اعضاء نهر کاهش یابد، 6هر عل   ینر به به علل مختلف مانند فوگ، استعهاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا امناء  ل یه:  نانچه اعضاء ج

 کیکه قاال  یطیافرا  واجد شرا نیازبهیاگ امنا ماه برای عضوی   ر  3باید افرا  جاینزین به تعدا  مور  نیاز را ظرر مدگ میهیاگ امنا 
 . دینما نینزیجاهیاگ امنا   اضر  ر  یاکثر یبو ه اند با را رهیمد  یهل ضو وره ع

 باشد یکاارمیو هرسه ماه  یبه اورگ  وره اامناء  ل یهجلساگ  لی:تشک  
شوند و جلسه غیرمتوالی و بطور غیرموجه شرک  نکنند مستعهی تلقی می 5جلسه متوالی یا  3 ر امناء  ل یه:  نانچه هر یک از اعضای هر 

 شو .طاق مها  ما ه فوق جاینزین آنها تعیین می
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 باشد: یم ریبه شرح زامناء  ل یه فیوظا: 9ماده 

 
 ر پاسخ به استعال   ایخانه راسا  ی ر مقا  مشاور به منظور ااالح امور و اقداماگ خانه، خطاا به مام  عموم شنها اگیاراله پ .1

 .ینظر مام  عموم
 ر پاسخ به استعال  نظر  ایخانه راسا  رهیمد أگی ر مقا  مشاور به منظور ااالح امور و اقداماگ خانه، خطاا به ه شنها اگیاراله پ .2

 .رهیمد أگیه
اساسنامه و اراله رزارش سالیانه از نظارگ و  5مستمر بر فعالیتهای خانه  ر جه  نیل به اهدار تعیین شده موضوع ما ه  نظارگ .3

 بازرسی .
 .بدون شرای  سنی یبا  ق را رهیمد أگیه عضوی   رجه  امناء  ل یه ندهینما نییتع .4
 مشترکا رهیمد  یهل رکلی ب ومدیره   یه  یرو با امضاء  هیاگ امنا  یامضا ر با اعضا  یادور پروانه وکارگ عضو .5
 و سمتها رهیمد  یه  یعضو یو بازرس وادور اعتاارنامه ها رهیمد  ی ره  یعضو یدایکاند  یاال  دییتا .6
  یاستان خانه های ندرانیها و نما رهیمد  یهل  یاال  دییانتخاا و تا .7
  یمال یاورتها دییتا .8

  عوگ به مام  عمومی سالیانه اعضا  .9

 اعضا العا ه فوق یمام  عموم عوگ به تشکیل  .10

 خانه. یکل یخ  مش نییتع .11

 و معرفی اعضاء به مراج  قانونی. ایران واستانها یا بازرس  عزر انهرا ی یا اجتماعی هیأگ مدیره .12

 
 

ضور   : 10ماده  فف بعالوه یک  ماام  عمومی عا ی با   ضا  ن شو  به          اع ال ن فاا  ا اورتی که این  دن ش  و  ر  سمی  خواهد  ا ر

 یابد.رسمی  می اعضا یک سو فاالۀ پانز ه روز  ر مر له  و  با  ضور 
 

 عالوه یک  اضرین معتار خواهد بو تافره  و: تفمیماگ مام  عمومی عا ی با آراء  داقل نفف ب
 

ستنکار هیأگ مدیره از  عوگ مام  عمومی،       تواند نسا  به  عوگ مام  عمومی عا ی اقدا   میامناء  ل یهری  تافره سه:  ر اورگ ا
 نمایند. 

 

 باشد.وظایف مام  عمومی عا ی به شرح ذیل می :11ماده 

 رسیدری و اظهار نظر نسا  به رزارش هیأگ مدیره و بازرس و تفوی  آن. -1
 رازها و اورتهای مالی خانه.بررسی و تفوی  ت -2

 انتخاا و تأیید اعضأ هیأگ مدیره  و بازرسان. -3

 تعیین روزنامه کثیراالنتشار یا محلی به منظور  رج آرهی های خانه. -4

 ریری  ر مور  همکاری و یا التالر با سایر تشکلها و موسساگ خارجی.تفمی  -5

 همکاری با سایر تشکلها.پیشنها  تفوی  الحاق به سایر تشکلها و یا پایان  ا ن به  -6

 
 

 شو  و اختیاراگ آن بدین شرح اس .تشکیل می هیل  امناء العا ه بنا به  عوگ مام  عمومی فوق :12ماده 

 پیشنها  ت ییر و ااالح اساسنامه. -1
 پیشنها  انحالر خانه و انتخاا اعضاء هیأگ تفهیه. -2

 

ساگ مام  عمومی فوق : 13ماده  ضور  جل فف بعالوه یک  العا ه با   ضا ن سمی  می اع فف بعالوه یک    ر فمیماگ آن با  داقل ن یابد و ت

 آرای  اضرین ناف  خواهد بو .
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 العا ه  عوگ نمایند.توانند  ر مقاط  ضروری مام  عمومی عا ی را به طور فوقیمهیاگ امنا  :14ماده 

 
شکیل مام  عمومی         شار آرهی  عوگ و ت اله بین تاریخ انت فره  هار: فا های  عوگ روز خواهد بو . آرهی 40و  داکثر  روز 10 داقل تا

 باید  داقل  ر یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  رج رر  .
 

 الزامی نخواهد بو . اعضا تشریهاگ الز  جه   عوگ اعضا تافره پنج : ر اورگ  ضور کلیه
 

بینی شده ویا نسا  به آن  ر مام  عمومی تفمی  ساسنامه پیشاخ  رأی  ر ماام  عمومی علنی اس . جز  ر موار ی که  ر  ا :15ماده 

 ریری به عمل می آید.
 

 وهر فر  وکال  یک عضو را می تواند بپ یر  .  ق رأی  ر ماام  عمومی قابل انتقار به  ینری اس .: 16ماده 

 

 انتخاا هیأگ مدیره و بازرسان خانه با رأی مخهی و کتای اورگ می ریر . :17ماده 

 

رر  . ناظر ا اره می یک ای مرک  از یک رلی  و یک منشی و ترتی  تشکیل و ا اره جلساگ ماام  عمومی توس  هیأگ رلیسه     :18ه ماد

تواند اعال  می اعضا  هرراه  ر ماام  عمومی شور و اخ  تفمی   ر موضوعاگ مطرو ه  ر جلسه خاتمه نیابد هیأگ رلیسه مام  با تفوی        
فاا قالی           تنه  نمو ه و تاریخ  سه همان ن سمی  جل فاا الز  جه  ر ش  و ن شار آرهی ماد  نخواهد  ا سه بعدی نیاز به  عوگ و انت جل

سه      می اورگ جل فمیماگ ماام  عمومی  شد. از م اکراگ و ت س  با سید. کلیه        ای تو سه مام  خواهد ر ضا هیأگ رلی شی تنظی  و به ام من
 نتایج انتخاباگ و تألید اح  انتخاباگ به امضاء هیأگ رلیسه می رسد. اورگ جلساگ و لیس  اسامی  اضرین  ر مام  اعال  و

 

   نهر  پنجشررد. تعدا  اعضررای ااررلی هیأگ مدیره هیأگ مدیره مسررلور ا اره امور خانه و  هح  قوق  و مناف  مشررروع اعضرراء میاا :19ماده 

هیل   ینهر بامعرف کیوانتخاا  اساسنامه  شرای  عضوی    با  واعضا  سار توس  مام  عمومی از بین   3که برای مدگ  که  هارنهر باشد می
 رر ند و انتخاا ماد  آنان  نوب  مکرر بالمان  اس . می یمعرف امناء 
 

 خواهد بو . هیاگ امنا تافره شش : ا راز تشخیص شرای  الز  اساسنامه  ر مور  اعضاء هلی  مدیره با 
 

فره   ضاء  وره ه   : هه تا اورگ انق سلولی  امور مال  رکلیو  ب رهیمد أگیه  رلی و  ار خزانه ره،یمد أگی ر  انتخاباگ   یخانه را تا قطع یم
 .ماد  کماکان برعهده خواهند  اش 

 
 انتخاا ماد  هلی  مدیره  ر نوب  مکرر بالمان  اس . تافره هش : 

 

 وظایف و اختیاراگ هیأگ مدیره: :20ماده 

 اجرای مفوباگ مام  عمومی. ▪
 . سابهای بانکی و  ریاف  وا  برای اموراگ مالی خانه افتتاح و یا بستن ▪
 .خریدو  فروش و رهن و یا اجاره اموار منقور و یا غیر منقور ▪
 . ل اختالفاگ و یا استخدا  و انتخاا وکیل قانونی قضالی  ضور  ر مراج  ▪
 جمعی با رعای  قوانین و مقرراگ مربوطه.انعقا  قرار ا های  سته ▪
 ه.تعیین  ق عضوی  ساالن ▪
 . عوگ ماام  عمومی و تهیه اراله رزارش سالیانه به مام  ▪
 اراله خدماگ و تسهیالگ به اعضاء. ▪
 .های  اخلینامهتدوین آلین ▪
 .های تخففیتشکیل کمیته ▪
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با اخ  شو  از بین اعضا هیأگ مدیره،   ای که  داکثر  و ههته پ  از قطعی شدن انتخاباگ تشکیل می  هیأگ مدیره  ر اولین جلسه  :21ماده 

ای اسامی انتخاا انتخاا و ضمن تنظی  اورگ جلسه کل ار و یک منشی و یک  بیررلی  یک نهرخزانه یک نهرنای رای یک نهر  رلی  ،
سلی  می       شریهاگ قانونی به مراج  ذیفالح ت ضمنا  بیر کل می تواند خارج از هیاگ   نماید.شدران را جه  اطالع اعضاء و همچنین اناا  ت

 مدیره نیز انتخاا شو .
 

 أی  اضرین معتار خواهد بو .ر 3ه  و تفمیماگ با رای موافق  داقل جلساگ هیأگ مدیره با  ضور اکثری   اعضاء رسمی  یافت :22ماده 

 
فره  سه   نه تا سه جل ستع  : غیا   ر  سه متناوا بدون ع ر موجه ، موج  ا سم  عضوی   ر هیأگ مدیره خواهد بو  و   متوالی و پنج جل هاء از 

 عضو و یا اعضاء مستعهی خواهند بو .
 

هیأگ مدیره مکلف اسرر   داکثر  و ماه پ  از  ریاف  رواهی ما  خانه و طی نمو ن  ینر مرا ل قانونی  ر مراج  ذیفررالح،  : 23ماده 

  ساا بانکی به نا  خانه افتتاح نمایند.
 

ضای اسررالمی امضرراء کلیه اوراق و اسررنا  بها ارو تعهد آور و قرار ا ها و عقو   :24ماده  رئیس هیت امنا   دونفر از چهار نفر با ام

 دبیر کل هئیت مدیره به همراه مهر برجسته  معتبر می باشد ،خزانه دارهیئت مدیره ی ،،رئیس هیئت مدیره

به همراه مهر خانه معتار خواهد  کل بیریارلی  هیأگ مدیره ولی  هیاگ امنا ویا ربا امضرراء  : کلیه مکاتااگ ا اری و اوراق عا یه تافررره 
 بو .
 

الادر با تقد  آراء و تأیید مام   ر اررورگ اسررتعهاء ت فوگ و یا فقدان اررال ی  هر یک از اعضررای هیأگ مدیرع اعضررای علی  :25ماده 

ضو  اال د     عمومی عا ی یا فوق العا ه جاینزین ع اورگ  شد و  ر  ضاء هیأگ مدیره ماد ا  با اخ      ید هیأگ مدیرهم کور خواهند  سم  اع
 رر  .رای تعیین می

اعضای االی هیأگ مدیره به  الیل فوق ت ییر یافته یا تعویض رر ند انتخاباگ کلیه اعضای هیأگ مدیره     :  نانچه تعدا   وسو  یاز هتافره  
 ماد ا  بررزار خواهد شد.

 

 واجد شرای  مام  عمومی را عوگ نمایند. اعضاءهیأگ مدیره مکلف اس  سه ماه قال از پایان  وره اعتاار هیأگ مدیره،  :26ماده 

 

 وظایف و اختیاراگ رلی  هیأگ مدیره: :27ماده 

 ا اره جلساگ هیأگ مدیره و تعیین زمان و  عوگ به ایشان. ▪
 . بیرکلو ارمسلور امور مالی خانه مشترکا  با خزانه ▪
 ابالغ تفمیماگ مام  عمومی و هیأگ مدیره به  بیر و سایر مسلوالن خانهو  مراقا   ر  سن اناا  جریان امور خانه ▪

 

 :کل وظایف  بیر  :28ماده 

 باشد.ریاس  امور  بیرخانه را عهده  ار بو ه و مسلور تشکیالگ ا اری و اجرالی می ▪
 ا تالید هیأگ مدیره.استخدا  و یا عزر و نف  کارکنان ا اری و متخففین ب ▪

 .رلی  وخزانه  ارخانه مشترکا  با  یمسلور امور مال ▪

 

  ار  هیأگ مدیره:وظایف خزانه :29ماده 

 . بیرکلمسلور امور مالی خانه مشترکا  با رلی  هیأگ مدیره و ▪
 تنظی   فاتر و اسنا  مالی  و رسیدری به  سابهای بانکی و واور مطالااگ. ▪
 هر مور  بنا به تقاضای بازرس، کلیه  فاتر و اسنا  مالی را برای رسیدری  ر محل خانه  ر اختیار آنان قرار هد. ار موظف اس   ر خزانه ▪
 تهیه و اراله رزارش مالی به بازرس. ▪
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  انتخاباگ مسلولی  امور مالی خانه را تا قطعی  بیرکل و   ار و رلی  هیأگ مدیره:  ر اورگ انقضاء  وره هیأگ مدیره، خزانه   واز ه تافره  
 کماکان برعهده خواهند  اش . اماد 

 

 وظایف و اختیار بازرس :  :30ماده 

 رسیدری به  فاتر و اوراق و اسنا  مالی ▪
 رسیدری به شکایاگ اعضاء ▪
 مام  عمومی هیاگ امنا وتهیه و اراله رزارش عملکر  به  ▪

 شرای  انتخاا اعضاء هیأگ مدیره : : 31ماده 

 موج  محرومی  از  قوق اجتماعی رر  نداشتن محکومی  کیهری که  ▪
 مشهور به  سن امانتداری ▪
 تدین به یکی از ا یان رسمی کشور ▪
شرکتهای مشاوره ای و پیمانکاری      عضو هیأگ مدیره یا مدیر ارشد یا میانی وا دهای تولیدی   ▪ ، انعتی، معدنی، خدماگ فنی مهندسی، 

 با معرفی وا د مربوطه  و معدنیانعتی 
   عضوی   اشتن یکی از شرای ▪

فارغ التحفرریل  ر یکی از رشررته های فنی، مدیریتی، مهندسرری، علو  پایه از یکی از  انشررناه هایا موسررسرراگ آموزش عالی با  داقل  ▪
 مدرک کار انی.

  داقل سه سار سابقه کار مدیریتی  ر وا د های انعتی، خدماگ فنی مهندسی با اراله مستنداگ. ▪

 برای آقایان ا معافی   ال  از خدم ینظا  وظیهه اراله کارگ پایان خدم   ▪

 پر اخ   ق عضوی  ساالنه. ▪

 خانه .هیل  امناتالید  ▪

 سار.40سار و  داکثر سن  20 داقل  اشتن سن  ▪

 

 فصل سوم: شرایط عضویت و منابع مالی

 

وا دهای انعتی ومعدنی خدماگ فنی مهندسی با رعای  قوانین وموازین جاری جمهوری   اعضای رسمی  قوقی که شامل کلیه     :32ماده 

 توانند به عضوی  خانه  رآیند.میاسالمی ایران 
 

  ارای یک  ق رای می باشد.  عضوهر : ز هسیتافره 

 

اعضای رسمی  قیقی:  شامل کلیه مدیران شاغل  ر وا دهای تولیدی بخش خفوای و  تعاونی  ر  وزه مرتا  با فعالی  خانه        :33ماده 

 توانند به عضوی  خانه  ر آیند.می

 

توانند می ران انشاویان و فارغ التحفیالن  انشناهی     بازررانی و معدن و شامل  کلیه فعاالن بخش انع    :اعضای افتخاری   :34ماده 

 به عضوی  افتخاری خانه  رآیند. 
 

 : سایر شرای  اختفاای اعضاء رسمی و افتخاری  س  آیین نامه های  اخلی تعیین می شو . ه هارتافره 

 

 شرای  تعلیق از عضوی  یا سل  عضوی  از اعضا: :35ماده 

 آرای اا ره از  ا راه قضالی  رباره محرومی  از  قوق اجتماعی عضو ▪
 اال ی  اعضا توس  هیأگ مدیره.تشخیص عد   ▪
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 مناب  مالی خانه عاارتس  از: :36ماده 

 کمکهای مالی  اوطلاانه اعضاء  ر  د توانایی و اختیاراگ آنان و  ینر هدایا  ▪

  ق عضوی  ساالنه اعضاء ▪
 ها باب  اراله خدماگ به اعضا و سایر موسساگ و سازمانها و شرکتها.سایر  ریافتنی ▪
 بانکی. تسهیالگ پولی و مالی ▪

 

 کلیه اعضاء خانه موظهند هر ساله  ق عضوی  خو  را به موج  فیش بانکی به  ساا خانه واریز نمایند. :37ماده 

 
 : هیأگ مدیره خانه نمیتواند مناب  مالی خانه را خارج از  دو  مقرراگ  ر این اساسنامه مفرر نماید. هپانزتافره 

 

 فصل چهارم: انحالل و مقررات مربوط به آن

 

 انحالر و مقرراگ مربوز به آن :38ماده 

 مام  عمومیبراساس تفمیماگ متخ ه توس   ▪
 براساس رأی اا ره از طرر مراج  قانونی ذیفالح ▪
  ر اورگ ر ش  شش ماه از پایان مدگ اعتاار هیأگ مدیره و عد  تادید انتخاباگ ▪
 قانون تاارگ خواهد بو . 114انحالر خانه مطابق ما ه  ▪
 


