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 به نام خدا

 اساسنامه ی انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی

 27/4/1396)مصوب مجمع عمومی فوق العاده استان  اصفهان

 هدف
آیین نامه انجمن صنفی و کانونهای مربوطه و به منظور حفظ  قانون کار جمهوری اسالمی ایران و 131در اجرای ماده 

 آب -2ساختمان  -1حقوق و منافع مشروع قانونی مشترک شرکتهای پیمانکاری عمرانی شامل رشته های پیمانکاری )
و فن آوری  ارتباطات -8کاوش های زمینی  -7تأسیسات و تجهیزات  -6نیرو  -5صنعت ومعدن  -4راه و ترابری  -3 
نفت و گاز برای رتبه بندی بر اساس اعالم  - 11 حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی -10کشاورزی  -9العات اط

( و انجام مطالعات فنی و تهیه ی پیشنهادات مفید برای ایجاد کار و عمران و آبادی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور
الزم برای تأمین مالی مورد نیاز کارهای فوق و عام المنفعه و ارائه پیشنهادهای الزم بمنظور باال بردن  و تهیه طرح های

دانش حرفه ای و سطح زندگی کارکنان شرکتهای ساختمانی ،تأسیساتی و راهسازی استان ، انجمن صنفی با شرایط زیر 
 تشکیل می شود.

 

 وظایف( -مدت  –محل  –کلیات شامل )نام   –فصل اول 

 نام

نام انجمن صنفی عبارت است از : انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای ساختمانی ،تأسیساتی و راهسازی استان   ( 1ماده) 
 اصفهان که اختصاراً در این اساسنامه انجمن نامیده می شود.

 محل

پالک  -بن بست بهمن -هفت برادرانروبروی داروخانه  -خ شیخ صدوق شمالی -محل قانونی انجمن :اصفهان (2ماده )
و چنانچه به جهتی تغییر محل آن ضرورت پیدا کند پس از تصویب هیئت مدیره ی انجمن طبق قانون تغییر محل فوق  172

  به مقامات مربوطه اطالع داده خواهد شد.

عضویت و  مرکز انجمن : اصفهان و حوزه ی فعالیت آن سراسراستان خواهد بود. انجمن می تواند نسبت به  (3ماده )
ایجاد ارتباط با اتاقها، تشکلها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای استانی و سراسری و کانون 

 عالی کارفرمائی ، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور اقدام نماید.

 مدت

 هد بود.مدت انجمن نامحدود خوا  (4ماده )

 وظایف و اختیارات انجمن

 وظایف و اختیارات انجمن بشرح ذیل می باشد:  (5ماده )
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 حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضای انجمن. -1

 ایجاد روابط حسنه بین اعضای انجمن. -2

پیمانهای تشویق و ترغیب کلیه ی اعضای انجمن به مراعات اصول فنی و قواعد صحیح و انجام تعهدات خود در مورد  -3

 منعقده در داخل و خارج کشور.

تشویق و ترغیب کلیه اعضای انجمن برای تامین بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران فنی و غیر فنی شرکتها و  -4

 کارگاهها و موسسات ساختمانی.

ا با تشکیل صندوقها و مؤسسه های مالی اعتباری و تضمینی صنفی و شرکتهای تعاونی برای اعضا و کارکنان آنه -5

 کسب مجوز الزم از مقامات ذیصالح و استفاده از تسهیالت بانکها و موسسات مالی اعتباری.

 تهیه و ارائه ی هرگونه اطالعات و نشریات الزم مربوط به امور عمرانی و پیمانکاری و صنفی. -6

و ارائه ی  ایجاد کتابخانه و نشر مجالت مفید و ترویج اصول و روشهای فنی جدید در امور عمرانی و صنفی -7

 آموزشهای الزم.

حفظ حقوق قانونی و روابط اعضای انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی و کوشش در جهت حلّ اختالف بین  -8

 طرفین.

 اشتراک مساعی با دولت و سازمانها و اشخاص ذیصالح و عالقه مند به عمران و آبادانی کشور. -9

 بق موازین قانونی به عهده ی انجمن واگذار می شود.انجام آن قسمت از اموری که از طرف مراجع دولتی ط -10

 تشویق به تأسیس آزمایشگاههای تخصصی در امور صنفی و کنترل کیفیت مصالح. -11

شرکت در کمیسیونهای رسیدگی به مالیات و بیمه و کار امور اجتماعی شرکتها و کارگران و کارکنان، همچنین  -12

 رتخانه ها و سازمانهای دولتی با توجه به ضوابط قانونی.سایر کمیسیون ها ی مربوط به امور صنفی در وزا

 مشارکت در کمیسیون ها و شوراهای حل اختالف و داوری بین اعضا و کارفرمایان و مشاوران. -13

انجمن در تهیه ی قوانین و آئین نامه ها و هر نوع مقرراتی که وزارتخانه ها و سازمان ها اعم از خصوصی و  -14

 امور عمرانی تهیه می نمایند ارائه ی نظر و همکاری می نماید.دولتی و اتاقها راجع به 

انجمن سعی خواهد کرد که طرح قوانین و آئین نامه های مفید را تهیه و به دولت و موسسات مربوطه پیشنهاد  -15

 نماید.

امور معرفی دانشجویان فنی به منظور کارآموزی به اعضای انجمن با هماهنگی دستگاههای ذیربط و وزارت کار و  -16

 اجتماعی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش فنی.

 تهیه طرح های الزم برای تحصیل سرمایه جهت انجام امور صنفی عام المنفعه. -17
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 مشارکت در کنفرانسها، کنگره ها همایش ها کمیته های کار و حفاظت و همکاری برابر شرایط مندرج در -18

 آئین نامه های مربوطه. 

سی عملکرد شرکتها و اعضای انجمن در امور اجرایی و پایه بندی و دیگر امور تشکیل کمیته ی نظارتی جهت برر -19

 مربوط به شرکتهای عضو انجمن.

 راهنمائی شرکتهای عضو انجمن جهت طبقه بندی مشاغل و سایر اموری که در بهبود امور اجرایی موثر است. -20

 

 سازمانهای ذیربط(. تشکیل موسسات آموزشی و باشگاههای فرهنگی و ورزشی )با کسب اجازه از -21

 فراهم نمودن امکانات رفاهی و برگزاری تورهای علمی و سیاحتی برای اعضا و خانواده های عضو انجمن. -22

 اطالع رسانی به اعضا در خصوص کلیه اموری که منجر به بهبود و ارتقای سطح کاری آنان خواهد شد. -23

در خصککوص آمککوزش کلیککه نیروهککای    تشکککیل دوره هککای آموزشککی وهمکککاری بککا سککازمان هککا وموسسککات       – 24

آیککین نامککه ی تشکککیل انجمککن هککای     23شککاغل در شککرکتهای عضککو انجمککن. )وکلیککه ی اختیککارات منککدرج در مککاده     
 قانون کار(  131صنفی  موضوع ماده ی

 انجمن تشکلی غیر سیاسی می باشد.  (6ماده )

ن بککرای لککوازم و مصککالح سککاختمانی و  انجمککن مککی توانککد رابککط بککین فروشککندگان و خریککداران عضککو انجمکک    (7ماااده )
ماشککین آالت و غیککره بشککود. همچنککین مککی توانککد بککه منظککور رفککع مایحتککاج خککود معککامالتی در زمینککه ی خریککد یککا      
فکروش یککا اجککاره نسکبت بککه امککوال منقککول یکا غیککر منقککول انجککام دهکد. بککه شککرطی کککه از انجکام معککامالت فککوق نفعککی      

  به تصویب یکی از مجامع عمومی رسیده باشد.نبرد معامالت غیر منقول الزم است قبالً
تبصککره  : انجمککن مککی توانککد بککا کسککب مجککوز ازمراجککع ذیصککالح مربوطککه نسککبت بککه واردات ماشککین آالت ومصککالح مککورد 

 نیاز اعضای انجمن در پروژه ها تسهیالت الزمه را انجام دهد.

 

 منابع مالی ( –وظایف اعضاء  –شرایط عضویت )   –فصل دوم 

 شرایط عضویت: (8ماده)

 

کلیکککه ی شکککرکتهای پیمانککککاری عمرانکککی )سکککاختمانی،راه سازی،تأسیسکککاتی( ثبکککت شکککده ککککه در برگیرنکککده ی   - 1
تصووب   طبککق آئککین نامککه ی عضککویت کککه بککه   موظفنککد( مککی باشککند 1حککوزه ی فعالیککت تعریککف شککده در مککاده ی ) 

 رسیده باشد، عضو انجمن شوند. مجمع عمبمي عادي



   (4) 

 :هیأت مدیره ی انجمن 

 مهندس حمید حسین زاده: منشی  سید فریدون صابری: نائب رئیس مهندس حسن نوری: رئیس رئیسه ی مجمع عمومی فوق العاده :هیأت 

 

 

 مهندس شمس کوپایی :ناظر دوم       مهندس اسداله طالبی: ناظر اول  

 انجمککن مکککی توانککد عضکککو افتخککاری و پیمانککککار شککخ  حقیقکککی بککدون آنککککه حککق رای یکککا انتخککاب شکککدن در        – 2
 هیات مدیره یا بازرسان را داشته  باشند قبول نماید. 
اسککامی اعضککای انجمککن بایککد در دفتککر مخصوصککی ثبککت و هککر یککا از اعضککام مقابککل نککام خککود را امضککا نمککوده و        -3

 افت نمایند.پروانه و کارت عضویت خود را دری
 استعفای اعضام:  -4

هککر یککا از اعضککای انجمککن حککق دارد از عضککویت انجمککن اسککتعفا دهککد در ایککن حالککت عضککو مسککتعفی بایککد ضککمن            
تسککویه حسککاب دیککون مع وقککه و حککق عضککویت تککا آخککر سککالی کککه اسککتعفام در آن واقککع شککده اسککت را بککه انجمککن      

 پرداخت کند.

 ( وظایف اعضاء :9ماده)
ظککف اسکت بککا پرداخکت حککق عضکویت سکالیانه در موعککد مقکرر، طبککق آیکین نامککه ی عضکویت، انجمککن را        هکر عضکو مو   -1

 درپیگیری امور و انجام وظایف یاری رساند. 
اعضککای انجمککن موظفنککد مقککررات اساسککنامه و تصککمیمات مجککامع عمککومی و هیئککت مککدیره را اجککرام نماینککد و در         -2

موقتککاً از عضککویت انجمککن برکنککار و بککرای تعیککین تکلیککف   صککورت تخلککف ، هیئککت مککدیره میتوانککد عضککو متخلککف را   
 قطعی عضویت، موضوع را در اولین فرصت به مجمع عمومی گزارش نماید.

در مککوارد اسککتینائی کککه هیئککت مککدیره اتخککاذ تصککمیمات شککدیدی را بککه لحککام حفککظ حقککوق حقککه ی انجمککن الزم بدانککد   -3
ه خواهککد نمککود هککر تصککمیمی کککه در جلسککه ی ایککن  اساسککنام 14و  12اقککدام بککه دعککوت مجمککع عمککومی طبککق مککاده ی  

 مجمع گرفته شود برای کلیه ی اعضای انجمن الزم االجرام خواهد بود.

هر عضکو موظکف اسکت بکا شکرکت در مجکامع عمکومی ، کمیسکیونها، گکروه هکای ککاری ، کمیتکه هکا و غیکره ... انجمکن                 -4
 را در رسیدن به اهداف خود کما نماید.

مککاه پککس از   6ایککن اساسککنامه بککیش از   10خککت حککق عضککویت مقککرره در مککاده ی    هککر عضککو انجمککن کککه در پردا   -5
تصکویب مبلککق حکق عضککویت در مجمککع عمکومی هککر سککال مسکامحه کنککد از طکرف خزانککه دار مراتککب بکه هیککات مککدیره       

عضکو مزبکور از ترتیکب پرداخکت حکق       گزارش خواهکد شکد. در صکورتی ککه بکا اقکداماتی ککه هیکات مکدیره مکی نمایکد            
ا آخککر همککان سککال امتنککاع نمایککد. عضککویت عضککو مککورد بحککی بککا تصککویب هئیککت مککدیره بککه حالککت  عضککویت خککود تکک

 تعلیق در می آید اخراج آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

 تبصره  : شرایط عضویت دوباره ی اعضای فوق طبق آیین نامه ی عضویت می باشد.

 ( منابع مالی :10ماده )
منابع مکالی انجمکن از محکل حکق عضکویت هکا و ورودیکه هکا وکمکهکای بالعکور اعضکا و ارائکه ی خکدمات صکنفی بکه                 –1

 شرکتهای عضو وغیر عضو مرتبط با موضوع انجمن تامین می شود.
            میککزان حککق عضککویت و ورودیککه ی اعضککای انجمککن بککا پیشککنهاد هیککات مککدیره و تصککویب مجمککع عمککومی عککادی و یککا   –2
 ر فوق العاده خواهد بود.بطو
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: اعضای انجمن می تواننکد عکالوه بکر حکق عضکویت مبلغکی بطکور ماهانکه یکا یکجکا جهکت تکامین هزینکه هکای               1تبصره 
 انجمن کما نمایند.

: انجمککن بایککد دارای حککداقل یککا دفتککر بککاعنوان دفتککر عضککویت ویککا دفتککر روزنامککه و یککا دفترکککل بککرای     2تبصککره 
 امور مالی باشد.

کلیککه مصککارف و هزینککه هککا و حقککوق کارمنککدان اسککتخدامی طبککق بودجککه ی مصککوب از محککل منککابع مککالی     : 3ه تبصکر      
 انجمن پرداخت خواهد گردید.

توانککد منککابع مککالی انجمککن صککنفی را خککارج از حککدود مقککرر در ایککن اساسککنامه بککه     :  هیککأت مککدیره نمککی   4تبصککره      
 مصرف برساند .   

 

 صنفی فصل سوم :  ارکان انجمن

  بازرسان –هیات مدیره  –ارکان انجمن عبارت است از مجامع عمومی  (11ماده )
 

 مجامع عمومی

 مجمع عمومی عادی

 

مجمکع  ماا  نااا ناه دعاوا همااا ماشير  تياشمد ماي  اود           پایاا  یرا   مجمع عمومي عادي انجمن هر سال يك مرتبه تاا   ( 12ماده)

 خواهد کرد.عمومی عادی در امور زیر شور و تصمیم گیری 
اسکککتماع گکککزارش هیکککات مکککدیره و بازرسکککان در مکککورد اقکککدامات سکککال گذشکککته و شکککور و رسکککیدگی و تصکککویب   -1

 پیشنهادهائی که برای اقدامات سال جاری خواهد شد.
 رسیدگی به بیالن سال گذشته و تصویب بودجه برای سال جاری. -2

 انتخاب هیات مدیره و بازرسان. -3

 مدیره پیشنهاد می شود.مشورت در اموریکه از طرف هیات  -4

 بحی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه مسائلی که جزو دستور جلسه قرار گرفته است. -5

 تصویب لوایح و پیشنهادات ارجاع شده از طرف هیئت مدیره. -6

:  مجمککع عمککومی عککادی وقتککی رسککمی اسککت کککه الاقککل نماینککدگان، نصککف بککه عککالوه یککا اعضککای فع ککال    1تبصککره ی
ند. اگککر بککار اول ایککن حککد نصککاب حاصککل نشککد، جلسککه ی نوبککت دوم ظککرف پککانزده روز    انجمککن در آن حاضککر باشکک 
بککا حضککور هککر تعککداد اعضککای فعککال رسککمیت خواهککد   ت بککه مجمککع عمککومی نوبککت دوم  پککس از انتشککار آگهککی دعککو 

       داشت.
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:  عضکو فعکال بکه عضکوی گفتکه مکی شکود ککه تکا پایکان اسکفندماه سکال قبکل از برگکزاری مجمکع، حکق                  2تبصره ی    
 عضویت سالیانه ی خود را به انجمن پرداخت کرده باشد.

 

تصککمیمات مجککامع عمککومی عککادی در کلیککه ی مککوارد بککا اکیریککت نصککف بعککالوه یککا آرای حاضککر نافککذ و       (13ماااده )
 معتبر خواهد بود.

 مع عمومی فوق العاده مج

مجمع عمومی فوق العکاده ، ممککن اسکت در مواقکع ضکروری بنکا بکه دعکوت هیکات مکدیره و یکا بنکا بکه تقاضکای                (14ماده )
بازرسککان و یککا بنککا بککه تقاضککای یککا سککوم اعضککای انجمککن تشکککیل شککود. ایککن مجمککع نیککز دارای همککان اختیککارات و    

 وظایف مجمع عمومی عادی می باشد.

سکات مجمکع عمکومی عکادی ککه بطکور فکوق العکاده تشککیل مکی شکود بکر اسکاس تبصکره ی یکا و دو مکاده                 جل (15ماده )
 رسمیت خواهد یافت. 12

 دو سوب  جهکت نفکوذ و اعتبکار مکوارد زیکر ککه در صکالحیت مجمکع عمکومی فکوق العکاده اسکت  حضکور الاقکل                (16ماده )
آرام افککراد حاضککر در جلسککه الزامککی   و حصککول  سککه چهککارم   12مککاده ی  2اعضککای فعککال انجمککن طبککق تبصککره ی  

 می باشد.
 الف: انحالل انجمن.

 ب: اصالح و تغییر اساسنامه.
 ج: عزل فردی یا جمعی هیات مدیره یا بازرسان.

دعککوت مجمککع عمککومی انجمککن بایککد بوسککیله ی آگهککی در یکککی از جرایککد کییراالنتشککار بعمککل آیککد. در    ( 17ماااده )  
روز قبککل  15و سککاعت ، محککل برگککزاری مجمککع ذکککر شککود. آگهککی مککذکور الاقککل ایککن آگهککی بایککد دسککتور جلسککه ، روز 
 از برگزاری مجمع باید منتشر گردد.

مجککامع عمککومی تحککت ریاسککت رئککیس هیئککت مککدیره و در صککورت غیبککت او بککا ریاسککت نائککب رئککیس     ( 18ماااده )     
 هیئککت مککدیره و در غیککاب او بککا ریاسککت مسککن تککرین فککرد هیککأت مککدیره کککه در مجمککع حاضککر باشککد افتتککاح و اداره     

لسکه منشکی   می شود. مجمکع بالفاصکله یکا نفکر را بسکمت منشکی و دو نفکر را بعنکوان نکاظر انتخکاب میکنکد. در هکر ج            
مجمککع ، صککورتی کککه حککاوی اسککامی اعضککای حاضککر در جلسککه و نککام نماینککده آنککان مککی باشککد تنظککیم و بککه امضککای  
رئککیس و منشککی و نککاظران مجمککع رسککانیده همچنککین خالصککه ی مککذاکرات و تصککمیمات مجمککع عمککومی عککادی را کککه   

ان مجمککع رسککیده در دفتککر مخصککوص و یککا صککورت مجلککس مخصککوص ثبککت و بککه امضککای رئککیس و منشککی و نککاظر  
اسککت در مرکککز انجمککن ضککبط مککی نمایککد. دفتککر یککا صککورت مجلککس مککذکور در مقابککل کلیککه ی اشککخاص ثالککی معتبککر   

 خواهد بود.
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: در صککورتیکه انتخککاب هیککأت مککدیره و یککا عککزل فککردی یککا گروهککی اعضککای هیککأت مککدیره در دسککتور کککار   1تبصککره      
نککامزد عضککویت در هیککأت مککدیره و بازرسککی نباشککند  مجمککع باشککد رئککیس جلسککه از اعضککای حاضککر در مجمککع کککه   

 انتخاب می گردد.
: مجککامع عمککومی کککه مطککابق ایککن اساسککنامه تشکککیل میشککود نماینککده ی قککانونی کلیککه ی اعضککا ی انجمککن     2تبصککره      

مککی باشککد، تصککمیمات مجککامع عمککومی دربککاره ی اعضککای انجمککن اعککم از حاضککر یککا غایککب و حتککی دربککاره ی          
 مصوبات و تصمیمات آن باشند نافذ و قابل اجرا است. اعضایی که مخالف

 

در صکورتیکه بازرسکان، تشککیل مجمکع عمکومی عکادی بکه طکور فکوق العکاده را ضکروری تشکخی  دهنکد              ( 19ماده ) 
 مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعالم خواهند نمود.

رسککان ، اعضککا ی انجمککن را جهککت هیئککت مککدیره مکلککف اسککت حککداکیر تککا پککانزده روز پککس از وصککول اعالمیککه ی باز   
تشکککیل  مجمککع عمککومی عککادی بطککور فککوق العککاده دعککوت نمایککد و در صککورت اسککتنکاف هیککات مککدیره ، بازرسککان      
میتواننکد بککا صکدور دعوتنامککه ای کککه بکه امضککای همگککی آنکان رسککیده باشککد نسکبت بککه دعککوت مجمکع عمککومی عککادی       

 بطور فوق العاده راساً اقدام نمایند.

صککورتیکه هیئککت مککدیره از تشکککیل مجمککع عمککومی عککادی بطککور فککوق العککاده بنککا بککه تقاضککای کتبککی   در ( 20ماااده )
حککداقل یککا سککوم اعضککای فعککال انجمککن ظککرف پککانزده روز اسککتنکاف کنککد یککا پککنجم اعضککای انجمککن میتواننککد بککا      
ی صدور دعوت نامکه ای ککه بکه امضکای کلیکه ی آنکان رسکیده باشکد نسکبت بکه دعکوت و تشککیل مجمکع عمکومی عکاد               

 بطور فوق العاده اقدام نمایند.

اخکذ رای در مجککامع عمکومی علنکی اسکت مگککر در مکوارد انتخکاب هیئکت مککدیره و بازرسکان ککه بطکور مخفککی           (  21مااده ) 
 و کتبی انجام میشود.

هککر یککا از اعضککای  انجمککن بایککد قککبالً نماینککده ی خککود را کتبککاً بککه انجمککن بککرای حضککور در مجککامع عمککومی  ( 22ماااده )
 نند.معرفی ک

: هکر فکرد عکالوه بکر نماینکدگی یکا عضکو انجمکن بکرای رای دادن مکی توانکد وکالکت رسکمی و یکا وکالکت بکا                  1تبصره       
 مهر و امضای مجاز شرکت موکّل را داشته باشد.

 : هر عضو انجمن می تواند حداکیر وکالت دو عضو دیگر انجمن را به شرح فوق داشته باشد.2تبصره 
 

 هیات مدیره
 

تعکداد اعضکای اصکلی وعلکی البکدل هیکات مکدیره ی انجمکن باتوجکه بکه تبصکره ی ذیکل مشکخ   خواهکد شکد                 (23)ماده 
سکه سکال از طکرف مجمکع عمکومی انتخکاب مکی شکوند. انتخکاب مجکدد اعضکائی ککه دوره ی ماموریکت               که برای مکدت 

 آنها تمام شده باشد بالمانع است.
 مدیره در تمامی دوره ها دو نفر خواهد بود.: تعداداعضای علی البدل هیات 1تبصره       
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 نفر می باشد. 9: تعداد اعضای اصلی هیات مدیره  2تبصره       

هیکات مکدیره ، از بکین خکود یکا نفکر را بکه سکمت رئکیس، یکا نفکر را بکه سکمت نایکب رئکیس، یکا نفکر را بکه                    (24ماده )
 و یا نفر را به سمت خزانه دار و یکنفر را به سمت منشی انتخاب می کند. کلسمت دبیر

 اعضای هیات مدیره باید دارای شرایط زیر باشند : (25ماده )

 ایرانی بوده و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران داشته باشد. -1
 نداشته باشند.سابقه ی محکومیت کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی  -2
 مشهور به حسن شهرت باشند. -3

 کمتر از سی و پنج  سال نداشته باشند. -4
عضککو هیککات مککدیره ی یکککی از شککرکتهای سککاختمانی ، تأسیسککاتی و راهسککازی باشککند کککه حککداقل سککه سککال  عضککو     -5

 انجمن  بوده  باشد .  
 حداقل تحصیالت هیئت مدیره باید فوق دیپلم باشد.- 6

هیککأت مککدیره و بازرسککان مککی بایسککتی حککق عضککویت هککای معوقککه خککود را تککا اسککفند سککال قبککل از        کاندیککداهای  -7

  برگزاری مجمع پرداخت نمایند.

 جلسات هیات مدیره الاقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شود، جلسه موقعی رسمی است که حداقل نصف به  (26ماده )     
مدیره با رای میبت حداقل دو ن شرکت کرده باشند. کلیه ی تصمیمات هیات عالوه ی یا نفر از اعضای اصلی در آ           
 اعضای اصلی حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.سو م 

نفر از اعضای  6که حداقل  نفرباشد  جلسه موقعی رسمی است 9تبصره  : درصورتیکه تعداد اعضا ی اصلی هئیت مدیره         
نفر از اعضای اصلی  4حالت با رأی میبت حداقل  تصمیمات هیات مدیره در این  اصلی در آن شرکت کرده باشند کلیه ی
 حاضر در جلسه معتبرخواهد بود.

اعضکای علکی البکدل واعضکای انجمکن بکه دعکوت رئکیس هئیکت مکدیره یکا دبیکر و یکا درصکورت درخواسکت از                 (27ماده )
 هیات مدیره شرکت کنند ولی حق رای ندارند. هئیت مدیره می توانند در جلسات

در صکورتیکه یککی از اعضکای هیکات مکدیره فکوت کنکد و یکا اسکتعفام دهکد و یکا در سکه جلسکه متکوالی و پکنج                 (28ماده )
جلسککه ی متنککاوب در طککول یککا سککال غیبککت نمایککد مسککتعفی شککناخته شککده و عضککو علککی البککدل کککه در انتخابککات       

 جای او برای مدت باقیمانده ، عضو هیات مدیره خواهد بود.  دارای رای بیشتر بوده است به 

اکیریکت اعضکای هیکات مکدیره،      25در صکورت عکزل یکا اسکتعفام یکا فکوت یکا فقکدان صکالحیت منکدرج در مکاده             (29ماده )
 انتخابات هیات مدیره باید تجدید گردد.

دفتکر مخصککوص و صکورت جلسککه،    منشککی ، مسکئول ثبککت مکذاکرات و تصکمیمات هیککات مکدیره اسککت ککه در       (30مااده ) 

 .ثبت و به امضای اعضای هیات مدیره ی حاضر در جلسه خواهد رسانید
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 مهندس شمس کوپایی :ناظر دوم       مهندس اسداله طالبی: ناظر اول  

هیکات مکدیره ی انجمکن مکلکف اسکت ککه حکداکیر یکا مکاه قبکل از پایکان دوره، مجمکع عمکومی را بکرای تجدیکد                  (31ماده )
ی مسککئولیتهای قبلککی را بعهککده انتخککاب دعککوت نمایککد. هیککات مککدیره ی انجمککن تککا تعیککین هیککات مککدیره ی جدیککد کلیککه   

 خواهند داشت.
حککداکیر دو مککاه پککس از پایککان دوره در صککورت عککدم اقککدام بککه تشکککیل مجمککع عمککومی و تجدیککد           :  1تبصوو         

انتخابات از طرف هیکات مکدیره، بازرسکان نسکبت بکه تشککیل مجمکع عمکومی و تجدیکد انتخابکات تکذکر مکی دهنکد. یکا               
چهکار مکاه فرصکت دارنکد تکا نسکبت بکه تشککیل مجمکع عمکومی و تجدیکد انتخابکات بکر              سوم اعضای فعکال حکداکیر تکا    

 اساس مفاد این اساسنامه اقدام نمایند.
چنانچککه حککداکیر شککش مککاه پککس از پایککان دوره، تجدیککد انتخابککات صککورت نگرفتککه باشککد، بازرسککان        :  2تبصوو         

بککه وزارت کککار و امککور اجتمککاعی و سککایر مراجککع  مراتککب انحککالل انجمککن را 58مکلفنککد بککا توجککه بککه تبصککره ی مککاده 
 ذیربط اعالم نمایند.

 

 وظایف هیات مدیره : (32ماده )
 انجام مقررات این اساسنامه و اجرای تصمیمات مجامع عمومی . -1
تقدیم گزارش اقدام به دعوت از اعضا و تهیه ی مقدمات جهت تشکیل مجامع عمومی حداقل سالی یکبار منتهی به پایان تیر و  -2

 عملیات خود به مجمع عمومی.
 تصویب بودجه و ترازنامه ی سالیانه برای تقدیم به مجمع. -3
 تشکیل کمیسیونها وکار گروه ها ی تخصصی و کمیته ها و نظارت بر طرز عمل آنها. -4

زیر را نیز انجام  اعمال هیات مدیره اختیار دارد به نام انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی استان -5
 دهد:

الف :  خرید و فروش ، رهن و معاوضه ، اجاره و استیجاره ی اموال منقول و غیر منقول ، فسخ و اقامه آن با غرامت و       
تجاری و جلب نفع نباشد. در  بدون غرامت و نظائر آن و همچنین اخذ وام از اعضام و از بانکها مشروط بر آنکه به منظور 

 خرید و فروش و رهن و معاوضه ی اموال غیر منقول باید قبالً تصویب یکی از مجامع عمومی اخذ شده باشد. مورد

ب : اقامه ی دعوای حقوقی یا جزایی بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و جوابگوئی نسبت به دعاوی که ممکن است علیه       
سازش در هر گونه امور  و مذاکره و حلّ و فصل دعاوی و صلح و انجمن بشود. تعیین وکیل و وکیل در توکیل و قبول آنها

 مربوط به انجمن.
د :  بازکردن حساب بانکی به نام انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای ساختمانی ، تأسیساتی و راهسازی استان در بانکهای       

 مجاز کشور.
ایر آن، حواله و پشتنویسی و ضمانت وتعیین اشخاصی ر : دریافت وجوه حق عضویت و ورودیه، کمکهای بالعور و نظ      

 (.40که حق امضام دارند. )با توجه به ماده 
 ز : انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای مرتبط.       
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 و خزانه دار رسیده باشد صادر خواهد کرد. کلانجمن در مقابل حق عضویت اعضا قبور چاپی که به امضای دبیر

 هیأت مدیره شرح وظایف رئیس
 شرکت در جلسات شورای فنی استان به طور مرتب -1
 هماهنگی با معاونت امور عمرانی استانداری برای طرح مسائل و مشکالت سیستم پیمانکاری -2
 برگزاری جلسات با مسئولین استان و طرح مسائل و مشکالت پیمانکاران -3
 کشور تهیه و امضای نامه های کلیدی برای مقامات استان و -4
 شرکت در جلسات مجامع عمومی کانون سراسری و شورای هماهنگی تشکل ها در تهران -5
 شرکت در جلسات شورای هماهنگی نظامات مهندسی حرفه ای استان -6

 پیگیری تصمیمات هیأت مدیره و مصوبات مربوطه -8

 شرح وظایف منشی هیأت مدیره
 تهیه ی پیش نویس صورتجلسات هیأت مدیره -1
 صورتجلسات در دفتر مربوط به صورتجلساتثبت  -2
 کنترل صورتجلسات هیأت مدیره و امضای آنها -3
 هماهنگی با دبیر و پرسنل انجمن -4
  پیگیری مواردی که در صورتجلسات قید شده و مصوبات مربوطه -5

 انجمنکل وظایف دبیر 
 

انجمککن ریاسککت دبیرخانککه را عهککده دار بککوده و مسککئول امککور اجرائککی و مصککوبات هیککات مککدیره     کککلدبیر  (33ماااده )
 انجمن می باشد. وکلیه مکاتبات  انجمن توسط دبیر انجمن انجام می گیرد.

انجمکن و یکا بکه تشککخی  خکود یکنفکر را بکه سکمت قکائم مقککام          ککل هیکات مکدیره مکی توانکد بککه پیشکنهاد دبیر      (34مااده ) 
مککدیران شککرکتهای عضککو فعککال انجمککن کککه واجککد صککالحیت در هیککات مککدیره باشککد و یککا از افککراد خککارج دبیککر از بککین 

 که از لحام تجربی و مدیریت و حسن شهرت هم تراز اعضای هیات مدیره باشد انتخاب کند.

 انجمککن برحسککب تصککمیم هئیککت مککدیره کککه در اولککین جلسککه ی هککر سککال مشککخ  مککی شککود       کککل دبیککر (35ماااده )
 تاسقف  مبلغی در هرماه بر اساس نیاز روزمره ی انجمن با اخذ تنخواه هزینه نماید. می تواند

انجمکن بکه آن مطالکب ومکاتبکات وتفکاهم نامکه هکائی ککه بکار مکالی نکدارد ویکا از مبلکق تعیکین شکده در                کل دبیر  (36ماده )
یت انجمکن ، پوشکه هئیکت    کمتکر اسکت وحقکوق اعضکای انجمکن  در آن لحکام مکی شکود اقکدام نمایکد ودر سکا             35ماده 

 مدیره ویا به نحو مقتضی در دسترس اعضای هئیت مدیره وبازرسان باشد قرار دهد.  
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را در جککدولی بطککور شککفاف وخالصککه تنظککیم وبککه    36،  35انجمککن هککر مککاه کلیککه مککوارد مککاده    کککل : دبیککر 1تبصککره      
عککدم اظهککار نظککر و راهنمککایی هککای   هیککأت مککدیره ارائککه مککی نمایککد تککا در جلسککه ی بعککدی هئیککت مککدیره در صککورت  

 خاص ، در صورتجلسات درج گردد.  
 مسئول پاسخگویی در مقابل هئیت مدیره وبازرسان می باشد کل : دبیر 2تبصره      

موظککف اسککت کککه در هککر مککورد بنککا بککه تقاضککای بازرسککان ویککا نماینککده ی قککانونی آنهککا کلیککه ی    کککل دبیککر (37ماااده )
 برای رسیدگی با تنظیم صورتجلسه ای در اختیار آنان  قرار دهد. مکاتبات وتصمیمات انجمن را

انجمکن و سکایر کارمنکدان و کارکنکان حکق الزحمکه و حقکوقی ککه از طکرف هیکات مکدیره تعیکین              ککل  بکه دبیکر    (38ماده )
 خواهد شد پرداخت می شود.

ازمان اداری انجمککن موظفککاً مککی توانککد در حککدود بودجککه ی مصککوب ، کارمنککدان الزم را بککرای سکک   کککل دبیککر (39ماااده )
اسککتخدام نمایککد و همچنککین بککا تصککویب هیککات مککدیره مککی توانککد در حککدود بودجککه بککه کارمنککدان کمیسککیونها و یککا       

 اشخاص خارج برابر زحماتی که متحمل می شوند و خدماتی که انجام می دهند حقوق و پاداش پرداخت کند.

از طککرف انجمککن صککنفی شککرکتهای سککاختمانی ،تأسیسککاتی و   اختیککار امضککای اوراق و مراسککالت صککادره   (40ماااده )
راهسازی استان به غیکر از آنهائیککه از طکرف هیکات مکدیره لزومکاً بکه امضکای رئکیس هیکات مکدیره صکادر مکی شکود،               
بککه دبیککر محککول ، ولککی امضککای حوالککه هککا و چکهککا و اسککناد هزینککه و رسککید وجککوه واصککله بککه صککندوق بککه امضککای   

 با امضای رئیس هیات مدیره و مهر انجمن خواهد بود. کل در صورت غیبت دبیرو  کل خزانه دار و دبیر

مککی تواننککد در صککورت غیبککت در ارتبککاط بککا امضککام اسککناد بهککام دار و مکاتبککات منککدرج کککل خزانککه دار و دبیککر یبصاا         

 دهند.در این ماده با تصویب هیات مدیره به یکی از اعضای هیئت مدیره و به مسئولیت خود وکالت 

 

 وظایف خزانه دار

و در غیبککت او بککه اتفککاق رئککیس هیئککت کککل خزانککه دار مسککئول امککور مککالی انجمککن اسککت کککه بککه اتفککاق دبیککر    (41ماااده )
مککدیره کلیککه چکهککا و سککفته هککا و اسککناد مککالی و تعهککدآور را امضککام و بککه مهککر انجمککن ممهککور مککی کنککد ولککی در هککر  

 انجمن خواهد بود. کل  امضای چکها به عهده ی خزانه دار و دبیرحال مسئولیت امور مالی در ارتباط با 

خزانه دار موظکف اسکت ککه در هکر مکورد بنکا بکه تقاضکای بازرسکان ویکا نماینکده ی قکانونی آنهکا کلیکه دفکاتر                  (42ماده )
 مالی و اسناد انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان  قرار دهد.

نماینککده ی انجمککن در کلیککه موسسککات مککالی وصککندوقهائی کککه انجمککن در آنهککا عضککویت ویککا     خزانککه دار   (43ماااده )
 مشارکت دارد می باشد.

خزانه دار موظکف اسکت تکراز مکالی انجمکن  رابکه تصکویب هئیکت مکدیره رسکانده وبکه بازرسکان جهکت اعکالم                 (44ماده )
سککال مککالی بعککد تککراز کککل انجمککن راتصککویب خککرداد   30نظرارائککه نمایککد بککه نحویکککه هئیککت مککدیره بتوانککد حککداکیر تککا 
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روز بعکد بایکد اعکالم نظکر قطعکی       10وبه بازرسکان جهکت اعکالم نظکر قطعکی تقکدیم نمایکد و بازرسکان نیکز حکداکیر تکا            
 خود را به انجمن ارائه نمایند بطوریکه وقفه ی زمانی برای تشکیل مجمع عمومی انجمن ایجاد نگردد.

یککه ی حسککابهای انجمککن را در دفککاتر روزنامککه و کککلّ ، ثبککت ونگهککداری نمایککد    خزانککه دار موظککف اسککت کل   (45ماااده )
 ودر آخککر هککر سککال پککس ازتصککویب ترازنامککه  توسککط  هئیککت مککدیره وبازرسککان بککه مجمککع عمککومی عککادی              

 ساالنه ی انجمن گزارش نماید.

درجلسککات  خزانککه دار موظککف اسککت در پایککان سککال مککالی، گزارشککات الزمککه از تصککمیات اخککذ شککده          (46ماااده )
 صندوقها وموسسات مالی را که انجمن در آنها عضویت دارد برای هئیت مدیره ارائه نماید.

خزانککه دار مککی توانککد یککا نفککر واجککد شککرایط را بعنککوان مسککئول مککالی پککس از تصککویب هئیککت مککدیره بککا       (47ماااده )
مسککئولیت خزانککه دار  درقبککال انجمککن اسککتخدام نمایککد داشککتن مسککئول مککالی بککه هککی  عنککوان از   کککل همککاهنگی دبیککر 

 انجمن وهئیت مدیره وبازرسان نمی کاهد.
 تبصره : خزانه دار مسئول پاسخگویی در قبال هئیت مدیره وبازرسان می باشد.

 بازرسان :

نفکر خواهنکد بکود ککه از بکین اعضکای هیکات مکدیره شکرکتهای عضکو انجمکن ککه واجکد               دوبازرسکان انجمکن    (48ماده ) 

 همزمککان بککا انتخابککات هیککأت مککدیره   سککال  سککهایککن اساسککنامه باشککند بککرای مککدت    25ده ی شککرایط منککدرج در مککا 
 خواهند شد.انتخاب 

 بازرسان از بین خود یکنفر را بعنوان رابط انتخاب و به هیات مدیره معرفی خواهند نمود.تبص  :       

هیککات مککدیره در حککدود مقککررات  وظککایف بازرسککان عبککارت اسککت از نظککارت بککر کلیککه ی اقککدامات و عملیککات  (49ماااده )
 اساسنامه ، بازرسان مکلف اند گزارش اقدامات خود را حداقل سالی یکبار به مجامع عمومی ارائه نمایند.

مککالی حسابرسککی اسککتفاده   بازرسککان مککی تواننککد جهککت بررسککی حسککابهای مککالی انجمککن از موسسککات     تبصوو   :      
 یره انجمن با پیشنهاد بازرسان مورد تصویب قرار می گیرد.نمایند ، هزینه ی این نوع مواردتوسط هئیت مد

بازرسککان بایسککتی حککداقل بیسککت روز قبککل از تککاریخ مجمککع عمککومی عککادی ترازنامککه ی سککالیانه و کلیککه        (50ماااده )
روز  15محاسککبات وگککزارش عملکککرد هئیککت مککدیره را رسککیدگی و نظککر خککود را بککه انجمککن ارائککه نماینککد. بطوریکککه تککا  

تشکککیل مجمککع، ترازنامککه وسککایر گزارشککات در محککل دفتککر انجمککن وسککایت انجمککن کککه فقککط توسککط اعضککا  مانککده بککه 
 قابل دسترسی می باشد.قرار داده شود.

: خککدمات هیککأت مککدیره و بازرسککان افتخککاری مککی باشککد مگککر اینکککه مجمککع عمککومی در ایککن مککورد بنککا بککه      1تبصککره ی 
 یب برساند.پیشنهاد هیأت مدیره ترتیب دیگری اتخاذ و به تصو

انجمککن در صککورتیکه جککزو اعضککای هیککأت مککدیره باشککد از تبصککره ی فککوق مسککتینی بککوده و بککه   کککل : دبیککر 2تبصککره ی 
 نامبرده بر اساس مصو به ی هیأت مدیره حق الزحمه پرداخت می گردد.
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 کمیسیونها:
 

نفکر   3ککه اعضکای آنهکا کمتکر از    مکی توانکد کمیسکیونهائی    ککل  هیات مدیره بنکا بکه مقتضکیات بکا پیشکنهاد دبیکر         (51ماده )
 بککرای مککدتی کککه از مککدت     52نباشککد از بککین نماینککده ی اعضککای انجمککن جهککت کمیسککیونهای منککدرج در مککاده ی       

 دوره ی هیات مدیره تجاوز ننماید انتخاب کند.

 کمیسیونها عبارتند از:  (52ماده )
 انفبرماتيك.کمیسیون آمار و اطالعات و  –1       
 کمیسیون امور فنی و نظارتی و بازرسی پروژه ها. –2       
 و مالیاتی و بیمه و بررسی قوانین و آئین نامه ها . فني وحقبقي کمیسیون امور –3       
 کمیسیون حل اختالف اعضا. –4       
 کمیسیون رفاه و امور اجتماعی. –5          
 کمیسیون تبلیغات و نشریات. –6       
 کمیسیون امور بین المللی. –7       
 کمیسیون آموزش. –8       
 سایر کمیسیونهائی که هیات مدیره صالح و الزم بداند. –9       

هککر یککا از کمیسککیونها در بککدو تشکککیل، برنامککه ی عملیککات خککود را طبککق مقککررات اساسککنامه تنظککیم و جهککت   (53ماااده )
 تصویب به هیات مدیره تسلیم خواهد نمود.

مککی توانککد از کارمنککدان وابسککته و متخصصککین امککور سککاختمانی و  کککل بنککا بککه تقاضککای کمیسککیونها دبیککر    (54ماااده )
بانکهککا و بنگاههککای دولتککی و ملککی و غیککره عنککداللزوم بککرای شککرکت در کمیسککیونها         –اقتصککادی وزارتخانککه هککا   

 دعوت نماید.

کمیسککیون و  انتخوواو و  ووا رم وواري را وو کمیسککیونها از بککین اعضککای خککود یکنفککر رئککیس و یکنفککر منشککی   (55ماااده )
خالصککه ی مککذاکرات هککر جلسککه را در دفتککر مخصککوص  فعاليووو وهیککات مککدیره کککه بایککد عضککو هیککات مککدیره باشککد  
 ثبت و به امضام رسانیده و نگهداری خواهند نمود.

 در صورت غیبت رئیس، منشی کمیسیون وظایف او را انجام خواهد داد.تبص  :      

ونککه تغییککر و اصککالح در ایککن اساسککنامه فقککط بککه وسککیله ی مجمککع عمککومی فککوق العککاده انجککام خواهککد   ( هککر گ56ماااده )
 پذیرفت.  

 ( سال مالی و محاسباتی انجمن از اول فروردین شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.57ماده )
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 انحالل انجمن

 :در حاالت زیر انحالل انجمن امکان پذیر است (58ماده )
 در صورت صدور رای قطعی دائر برانحالل انجمن از طرف مراجع قضائی کشور. –1    
 در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده. –2    
 در صورتی که موضوعیت انجمن به هر دلیلی از بین رفته باشد. –3    
دیره و بازرسککان انجمککن مککاه از پایککان اعتبککار اقککدامی جهککت انتخابککات اعضککای هیککات مکک    6در صککورتی کککه ظککرف   –4   

 صورت نگرفته باشد.
 

چنانچه هیکات مکدیره و یکا بازرسکان و یکا یکا سکوم اعضکا، اقکدام بکه دعکوت مجمکع عمکومی جهکت انتخابکات                تبص  :       
هیککات مککدیره و بازرسککان انجمککن نمککوده باشککند ، فاصککله ی زمککانی دعککوت تککا برگککزاری مجمککع عمککومی جککزو مهلککت   

 بود.تعیین شده ی فوق نخواهد 

از تککاریخ انحککالل، هیککات تسککویه ای مرکککب از پککنج نفککر از بککین مککدیران همککین صککنف انتخککاب مککی شککوند. ایککن  (59ماااده )
هیککات موظککف اسککت ظککرف مککدت یکسککال از تککاریخ انتخککاب، کلیککه ی امککوال و دارائککی هککای انجمککن را پککس از پرداخککت  

تعککاون ، کککار و رفککاه اجتمککاعی اسککتان بککه قککرور و دیککون و وصککول مطالبککات احتمککالی بککا نظککر وزارت یککا سککازمان  
سککال انتهککایی بککین آنککان تقسککیم نمایککد یککا بککه تشکککّل هککای مشککابه  15نسککبت حککق عضککویت هککای پرداختککی اعضککام در 

 واگذاری نماید.
در صککورت عککدم انتخککاب هیککات تسککویه  ، وظیفککه آن بککر عهککده ی رئککیس هیککات مککدیره و بازرسککان خواهککد    تبصوو  :      

 بود.

 ئین نامه های داخلی انجمن پس از تصویب هیات مدیره ی انجمن قابل اجرام خواهد بود.آ (60ماده )

 مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود. (61ماده )

و رفکاه اجتمکاعی  اسکتان    هکر گونکه تبکدیل و تغییکر در مکواد اساسکنامه بایکد بکه اطکالع سکازمان تعکاون ، ککار              (62ماده )
 اصفهان برسد و مغایرتی با مقررات جاری کشور نداشته باشد.

آئککین نامککه ی انجمنهککای صککنفی و بککه منظککور ثبککت و آمککوزش اعضککای هککر دوره معککادل  18در اجککرای مککاده  (63ماااده )
ی نککیم درصککد حککق عضککویت یکسککال دریککافتی از اعضککام بککه حسککاب اعککالم شککده از طککرف اداره کککل سککازمانها         

 کارگری و کارفرمائی واریز خواهد شد.

تبصککره و آئککین نامککه ی عضککویت پیوسککتی بککا اکیریککت   27مککاده و 64ایککن اساسککنامه در چهککار فصککل و در  ( 64ماااده )
بککه تصککویب رسککید و جککایگزین اساسککنامه ی قبلککی    27/4/96 آرادر جلسککه ی مجمککع عمککومی فککوق العککاده مورخککه   

 گردید.

 



   (15) 

 :هیأت مدیره ی انجمن 

 مهندس حمید حسین زاده: منشی  سید فریدون صابری: نائب رئیس مهندس حسن نوری: رئیس رئیسه ی مجمع عمومی فوق العاده :هیأت 
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 محل امضا خانوادگینام و نام  سمت ردیف

   رئیس مجمع 1

   نائب رئیس 2

   منشی مجمع 3

   ناظر اول 4

   ناظر دوم 5


