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 اساسنامه

 حرکتي ایران - شبكه ملي سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت جسمي

 : مقدمه 

اد واعتمرها ق هنجاپیوندها، ارتباطات بین مردم وهمبستگی عمومی، بعنوان یک منبع حیاتی و ثروت ملی است که با خل

به  وا درعرضه ه ای رمتقابل، باعث نزدیکی انسان ها به یکدیگروهمگرائی اجتماعی می گردد.امروزه شبکه ها نقش ارزند

 تاًند که عمدی نمایماشتراک گذاشتن دستاوردها، ایده ها و تجارب موفق به عنوان تولید کننده سرمایه اجتماعی ایفا 

یک  است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل وارتباطات میان اعضای یو اجتماع فرهنگی بر عوامل مبتنی

اههای ررده و کشبکه موجب تحقق اهداف اعضاء می شود ومیتواند خالقیت بین اعضاء و سازمانهای مختلف را تقویت 

 .جدیدی برای تبیین آنها به وجود آورد

سازمانهای مردم نهاد  آیین نامه ۱۹طبق ماده  ،حرکتی  -شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت جسمی 

نه و به به صورت داوطلبا 0۸/05/۱۳۸4مورخ  ۳۱۲۸۱/ت  ۲۷۸۶۲به شماره ” مصوب هیات محترم وزیران“)سمن ( 

اری امل و همکزایش تعتقاء سطح کیفی و کمی فعالیتها، افتوسعه فرهنگ اجتماعی،ار ،منظور برقراری ارتباط بین اعضاء 

ت بر ری و نظارای پیگیافراد دارای معلولیت و در راستشناسایی و ارائه راهکار برای رفع مسائل ومشکالت  سمنهای عضو،

  تاسیس می گردد.، اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن 

  اهداف و کلیات –فصل اول 

 ۱ماده 

نامیده ” بکه ش “که به اختصار  »حرکتی ایران  -شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت جسمی  «

 .خواهد شد، براساس مفاد این اساسنامه تأسیس و فعالیت می نماید

 ۲ماده 

لیت جسمی ی معلوشبکه مجموعه ای از سازمان های مردم نهاد و مؤسسات مستقل و فعال در حوزه اجتماعی افراد دارا

اسی, که غیرسی. کلیه فعالیت های شبنماید حرکتی است وبرای توانمند سازی و توسعه ظرفیت اعضاء فعالیت می  -

 .غیردولتی, غیرانتفاعی و غیرتجاری است

 ۳ماده 

 .فعالیت شبکه در سطح ملی استمحدوده 

 4ماده 

طبقه اول  - 5پالک -خیابان مرودشت  -ابتدای اشرفی اصفهانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهرانمحل: مرکز اصلی شبکه در 

واقع است و درصورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز ازمرجع صدور پروانه برابر مقررات درسایر نقاط داخل و یا خارج 

 .گی ایجاد نمایدکشور نمایند
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 5ماده 

 .دارد الم میشبکه تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارد و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسالمی اع

 ۶ماده 

 .مدت فعالیت شبکه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد

 ۷ماده 

 .مؤسس تماماً پرداخت شده استسرمایه اولیه شبکه مبلغ ده میلیون ریال می باشد که از سوی هیأت 

 ۸ماده 

دام بکه اقشهیأت مؤسس شبکه شامل تعداد پنج سمن است که حائز شرایط الزم بوده و برای تهیه مقدمات تأسیس 

 .کرده و بعد از تأسیس و برگزاری اولین مجمع مسئولیتی به عهده نخواهد داشت

 ۹ماده 

  ماموریت واهداف شبکه : 

 

 های عضو  ها و ارتقاء دانش سمنظرفیتتوانمندسازی ، توسعه  -۱

 های عضوارتقای سطح تعامل و همکاری میان سمن -۲

 گی افرادیط زندمشارکت در توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و رفاهی کشور به منظور بهبود شرا -۳

 دارای معلولیت

راد قوق افروندی و دفاع از حتثبیت نقش وجایگاه مدنی سمنهای عضو درتوسعه فرهنگ احترام به حقوق شه -4

 دارای معلولیت

انی افراد حفظ عزت و کرامت انسبا هدف های عضو تدوین برنامه های راهبردی در راستای خودکفائی سمن -5

 دارای معلولیت   

 

 شیوه های اجرای هدف : 

 مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت احیاء و توسعه نقش مشورتی سمنها در پی ریزی قوانین  -1

ی فراد دارادر توانمندسازی وحمایت از ا تحقق سیاستهای اجرائی دولتبه منظور اعتبارات بودجه و پیگیری  -2

  معلولیت

 سمنها  عالیتفارائه مشاوره، پیشنهاد و طرح به سازمانها ، ارگانها و نهادها جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی  -3

 سمنهای عضوکمک به افزایش اعتبارعلمی و توسعه ظرفیت مدیریتی و توانمندسازی  -4

 های مردم نهاد ومؤسسات خیریه وعام المنفعهکمک به اصالح قوانین و تحکیم موقعیت و تثبیت جایگاه سازمان -5
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وف به معطمللی ملی و بین النظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین سهولت در تشکیل کمیته حقوقی به منظور  -6

  افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان

اه و ی عالی رفدر زیر مجموعه شوراحمایت از حقوق معلوالن کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون در  حضور -7

  ای اسالمیمجلس شور ۲0/۱۲/۹۶مصوب  قانون حمایت از حقوق معلوالن ۳۱ماده  ۱۷موضوع بند  تأمین اجتماعی

 دیدسسات جمؤحمایت از تشکیل سنجش نیازهای جامعه و یافتن زمینه های مناسب برای توسعه فعالیت اعضاء و  -8

 طراحی و پیشنهاد الگوهای راهبری مناسب سازمانهای مردم نهاد در زمینه های مختلف -9

 ،زشی ، آمو ترویج و اشاعه فرهنگ مشارکت داوطلبانه در اقشار مختلف جامعه علی الخصوص در زمینه علمی -10

 کودکان و نوجوانان دارای معلولیت و ورزشی تحصیلی

علولیت ارای میب بنگاههای اقتصادی به جذب افراد دغکمک به ساماندهی و ترویج مسئولیتهای اجتماعی و تر -11

 درفضاهای کسب و کار  

طلبانه های داو تجربیات و فعالیتتبادل تعامل و همکاری با نهادهای مدنی معتبر داخل وخارج از کشور جهت  -12

 مشترک

 علولیتکمک در اجرای طرح های توسعه اجتماعی کشور در راستای برابری فرصتها برای افراد دارای م -13

 کمک به بهره مندی اعضاء از تجارب یکدیگر  -14

 عملکرد مالی واجرایی سمنهای عضو کمک به ایجاد شفافیت در  -15

منهای سشکالت مآسیب شناسی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت وارائه راهکار برای رفع مسائل و  -16

 عضو

 طراحی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی برای سمنهای عضو  -17

 لیت تالش در جهت دستیابی به آمارواقعی و ایجاد بانک اطالعاتی افراد دارای معلو -18

 انتشار مجالت و کتب تخصصی وایجاد پایگاه های اطالع رسانی وانجام مطالعات و پژوهش  -19

 و رتبه بندی سمنهای عضو  عملکرد شناسائی فعالیتها ، ارزیابی  -20

  برگزاری کارگاههای آموزشی استانی ، منطقه ای و ملی برای مدیران و موسسان سمنهای عضو   -21

 تخصصی و همایشهای علمی در حوزه استانی ، ملی و بین المللیبرگزاری مجامع ، سمینارهای  -22

  لولیت شرکت در همایشها ، سمینارها و کنفرانسهای بین المللی مرتبط با موضوعات افراد دارای مع -23

  بین المللی فعال در حوزه افراد دارای معلولیت  ملی و ارتباط و همکاری با سازمانهای    -24
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 ۱0ماده 

 شرایط عضویت : 

الح جع ذیص( و مجوز فعالیت معتبر صادره از سوی یکی از مرامعتبر دارای شخصیت حقوقی )روزنامه رسمی -1

 باشد.

 -سمی ولیت جفعالیت آنها غیردولتی ، غیرانتفاعی ، غیر تجاری و غیرسیاسی و در حوزه افراد دارای معل -2

 حرکتی باشد.

 ارائه دهد.خدماتی داوطلبانه ، خیرخواهانه و بشردوستانه به جامعه  -3

 ساسنامه و مرامنامه مصوب مجمع شبکه را پذیرفته و حق عضویت را پرداخت نماید. ا  -4

 درخواست کتبی خود را که به تأیید هیأت مدیره سمن رسیده برای عضویت در شبکه ارائه دهد. -5

 

سمن در عضویت ،  ساالنه تعضوی حق پرداخت عدم یا و عضویت شرایط تغییر درصورت است بدیهی  -۱تبصره

 .شبکه معلق خواهد شد

هیأت مدیره  کتبی که به تأئید درخواست با را خود عضویت از انصراف توانند می ها سمن مدیران –۲تبصره

 .شان رسیده است به شبکه اعالم کنند

 ۱۱ماده 

ر د ت شبکهدر نقاط مختلف کشور می توانند به عضویدر موضوع شبکه تمامی سمن ها و مؤسسات مردم نهاد فعال 

ا تشخیص بهمکاری و مشارکت فعاالن اجتماعی و مؤسساتی که فاقد بعضی از شرایط عضویت هستند ولیکن  .آیند

با  ،اقع شوند ور ثمر هیأت مدیره فعالیت آنها در راستای مأموریت شبکه بوده و می توانند در پیشبرد اهداف شبکه مثم

 .فاقد حق رأی می باشندشبکه ومی شبکه بالمانع است. این اشخاص و مؤسسات در مجامع عم

 فصل دوم : ساختار 

 ۱۲ماده

 ارکان شبکه عبارتند از : 

 مجمع عمومی -

 شورای مرکزی -

 هیأت مدیره -

 بازرسان -

 ۱۳ماده 

 مجمع عمومي مؤسس : 

 : همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست مجمع عمومی موسس

 سرمایه الزمرسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین تأدیه  -
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 تصویب اساسنامه شبکه و درصورت لزوم اصالح آن -

 انتخاب اولین مدیران و بازرسان شبکه -

ع عمومی ین مجمتعیین روزنامه کثیر االنتشاری که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی برای اعضاء تا تشکیل اول -

 .عادی در آن منتشر خواهد شد

 بـا حاضـرین آراء ـومس دو اکثریت با آن تصمیمات و یافته میترس نسبی اکثریت با مؤسس عمومی مجمع  -۱تبصره 

 .شود رسمی می، پروانـه صـدور مرجـع تأئیـد

 ۱4ماده 

 مجمع عمومي عادی : 

ق بطور فو و یا عادی به صورت عادیمتشکل از اعضا می باشد که مجمع عمومی عادی عالیترین مرجع تصمیم گیری 

نده خود ضو نمایعتشکیل می شود. با توجه به اینکه اعضای شبکه شخصیت های حقوقی می باشند، الزم است هر العاده 

 هر فرد تنها معرفی نماید.تصویب هیئت مدیره سمن را جهت شرکت در هر مجمع عمومی بصورت جداگانه و کتبی وبا 

 .می تواند نماینده یک عضو باشد

 ۱5ماده 

نوبت  سمی درماه هرسال تشکیل خواهد شد و با حضور نصف به عالوه یک اعضای رتیر در مجمع عمومی عادی ساالنه

 .بود خواهد اول، و یک سوم در نوبت دوم رسمیت یافته و با حضور هر تعداد اعضاء در نوبت سوم تشکیل و رسمی

و  روز( پانزده) ۱5در صورتی که در هر جلسه اکثریت الزم حاصل نشد، جلسه بعدی به فاصله حداقل  -۱تبصره 

 .تشکیل خواهد یافت)سی ( روز  ۳0حداکثر

 ها(بازرس ) أت مدیره یاهیی فوق العاده در هر زمان به تقاضامجمع عمومی عادی ممکن است به صورت  ـ 2تبصره 

 .تشکیل گردد

روز  ۲5حداکثر  روز و ۱0دعوت برای مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار حداقل  ـ 3تبصره 

 . صورت می پذیردیا از طریق ارسال پیامک دعوت کتبی ارسال  باقبل از برگزاری مجمع و

 ۱۶ماده 

 وظایف مجمع عمومي عادی :  

 انتخاب اعضای شورای مرکزی ) اصلی و علی البدل( -

 و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی، هیأت مدیره و بازرسان استماع -

 عزل اعضای شورای مرکزی -

 تصویب خط مشی کلی شبکه پیشنهادی شورای مرکزی -

 ساله و بیشتر پیشنهادی شورای مرکزی 5تصویب برنامه های بلندمدت  -

 رسیدگی به شکایات اعضا و یا هیأت مدیره از شورای مرکزی -
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فعال  رسمی و شورای مرکزی باید از مدیران عامل یا اعضاء هیأت مدیره سمن های عضوتبصره : متقاضی عضویت در 

ضو و برگ عدیره سمن ممعتبر باشد، و تقاضای خود را با مصوبه هیأت شهرستانی ملی ، استانی و یا دارای مجوز فعالیت 

 ع هیأتدبیرخانه جهت اطالمعرفی خود با شرح سوابق شخصی و کاری حداقل یک هفته قبل از مجمع مربوطه به 

 .مدیره و آشنایی اعضاء شبکه به شبکه تسلیم و رسید دریافت نماید

  ۱۷ماده 

 مجمع عمومي فوق العاده  

 :مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد

 با درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی، هیأت مدیره یا بازرسان -۱

ت اعضاء روز به درخواس ۲0درصورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت )اعضاء  دو سومبا درخواست  -۲

 (مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید

شد، دی می بااکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، همان شرایط مجمع عمومی عاـ ۱تبصره 

د تشکیل أی دارنرحضور بیش از یک پنجم اعضاء که حق در نوبت دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء، و نوبت سوم با 

 .می گردد

 .ودتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بـ  2تبصره 

 ۱۸ماده 

 وظایف مجمع عمومي فوق العاده : 

 تصویب تغییرات اساسنامهبررسی و -۱

 بررسی و تصویب یا رد انحالل -۲

 ۱۹ماده 

ک یس و یمجامع عمومی توسط رئیس هیأت مدیره )در صورت حضور( آغاز و توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئ

ی عزل اعضا خاب یامنشی و دو ناظر اداره میشود، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر درمواقعی که انت

ی رسمی این صورت رئیس مجمع از بین اعضاشورای مرکزی در دستور جلسه مجمع باشد، که در هیئت مدیره یا 

هند شد، اب خواحاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین اعضاء رسمی حاضر در جلسه انتخ

 .ولی منشی جلسه میتواند از اعضاء نباشد

بین  باید ازنسه مجمع ـ در صورتی که انتخاب اعضاء شورای مرکزی در دستور کار باشد، اعضای هیأت رئی ۱تبصره 

 .کاندیداهای شورای مرکزی باشد

 .ر می شودـ مجامع عمومی عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزا ۲تبصره 

 عمومی مجمع در مرکزی شورای اعضاء انتخاب زمان همچنین و العاده فوق عمومی مجمع در گیری رای – ۳تبصره 

 .و مخفی بوده و برای مابقی موارد با تشخیص هیأت رئیسه بصورت کتبی یا علنی خواهد بود کتبی عادی
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  ۲0ماده 

 : شورای مرکزی 

شبکه ،  )شصت( سمن در۶0پس از عضویت حداقل که  عضو علی البدل است 5عضو رسمی و  ۲5 شورای مرکزی دارای

 : اختیارات و وظایف زیر را داردسال انتخاب شده و  ۳برای مدت عادی از سوی مجمع عمومی 

 بازرسان ) اصلی و علی البدل(ره ومدیانتخاب اعضای هیأت  -۱

 استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان -۲

 تعیین خط مشی شبکه -۳

 بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره -4

 تصویب ترازنامه و بودجه شبکه -5

 آگهی ها و دعوتنامه هاتعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج  -۶

 عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان -۷

ق از حقو حمایتکمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون جهت حضور در تعیین وعزل نماینده قانونی  -۸

 معلوالن 

 تعیین حق عضویت -۹

  تصویب انتشار نشریه -۱0

 تعیین سقف مجاز انجام معامالت هیأت مدیره -۱۱

 هعملکرد و مصوبات هیأت مدیرضا از رسیدگی به شکایات اع -۱۲

فعال  وهای عضو رسمی  متقاضی عضویت در هیأت مدیره باید از مدیران عامل یا اعضاء هیأت مدیره سمن -۱تبصره 

أت مصوبه هی ود را بابدون سوء سابقه مؤثر قضائی و مالی باشد و تقاضای خو  یا شهرستانی دارای مجوز ملی یا استانی

لی ی و مامدیره سمن عضو و برگ معرفی خود با شرح سوابق شخصی و کاری متذکر به عدم سوء سابقه مؤثر قضائ

شبکه خانه ردبیه حداقل یک هفته قبل از مجمع مربوطه به دبیرخانه جهت اطالع هیأت مدیره و آشنایی اعضاء شبکه ب

 .تسلیم و رسید دریافت نماید

رعهده کزی بعضو نرسیده، وظایف شورای مر) شصت(  ۶0 به شبکه رسمی اعضای تعداد که هنگامی تا – 2تبصره

شکیل تبت به هیأت مدیره موظف است بالفاصله پس از رسیدن تعداد اعضاء به حد نصاب نس.مجمع عمومی خواهد بود

 .انتخاب اولین شورای مرکزی اقدام نمایدمجمع عمومی عادی برای 

ء ریت آراجلسات شورای مرکزی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکث ـ 3تبصره 

 .حاضرین معتبر خواهد بود

دون بشرکت اعضای شورای مرکزی در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و  ـ۴تبصره 

 .جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود 5جلسه متوالی و  ۳قبلی تا اطالع 
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 ۲۱ماده 

ئیس ز یک رجلسات شورای مرکزی توسط رئیس هیأت مدیره ) درصورت حضور ( آغاز و توسط هیأت رئیسه ای مرکب ا

واقعی که گر در مخواهد بود، مو دو ناظرو یک منشی اداره می شود. ریاست جلسه شورای مرکزی با رئیس هیأت مدیره 

یس جلسه ورت رئانتخاب یا عزل بعضی از اعضاء هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه شورا باشد که در این ص

ی انتخاب اء رسمشورای مرکزی از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین اعض

 .می تواند از اعضاء نباشدخواهند شد، ولی منشی جلسه 

 .اعضاء هیأت رئیسه نباید از کاندیداهای هیأت مدیره باشد تبصره :

   ۲۲ماده 

د اختیارات مجامع عمومی درحدومصوبات سمن نرسیده باشد ،  ۶0مادامی که تعداد اعضای رسمی شبکه به حدنساب 

 .شبکه می باشد رکزیشورای مشورای مرکزی ، به منزله مصوبات 

 ۲۳ماده 

یمانده دت باقدر صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای مرکزی، عضو علی البدل برای م

 .شورای مرکزی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود

لبدل نیز علی ا در صورتیکه تعداد اعضای شورای مرکزی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء

 نی جهتموجب تکمیل آن نشود، مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانو

 .تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید

  ۲4ماده 

ماه جهت  تاردیبهشماه یکبار جلسه رسمی خواهد داشت بطوری که یک نوبت آن حتمأ در ۳شورای مرکزی حداقل هر 

 .انجام وظائف قانونی مربوط به سال مالی مؤسسه تشکیل گردد

ی عضاء شوراا دوسومهیأت مدیره و یا ص می تواند بنا به ضرورت به تشخی فوق العاده شورای مرکزیبصورت جلسه 

اده وق العمرکزی و یا بازرسین با تعیین دستور جلسه تشکیل گردد. دعوت ازاعضای شورای مرکزی جهت جلسات ف

 .انجام پذیردبه هر شکل ممکن روز قبل از تشکیل جلسه  ۷میبایست حداقل 

  ۲5  ماده

 هیئت مدیره : 

ط شورای مرکزی از نفر عضو علی البدل خواهد بود، که توس ۲و اصلی عضو نفر ۷ یره ای مرکب از شبکه دارای هیأت مد

 انتخاب می گردد. و منتخبین شورای مرکزی بین اعضای رسمی داوطلب 

حاضرین  یت آراءجلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثر ـ ۱تبصره 

 .معتبر خواهد بود
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 ون اطالعشرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست وغیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه وبدـ  2تبصره 

 .جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود ۶ جلسه متوالی یا ۳قبلی تا 

  ۲۶ماده 

ی مدت دل برادر صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، عضو علی الب

 .باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود

یز نلی البدل عضاء عا بازرسان به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود ادر صورتیکه تعداد هیأت مدیره ی

ت د در مهلفوق العاده شورای مرکزی حسب موربصورت موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد در جلسات عادی ویا 

 .قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید

  ۲۷ماده 

نا به به برآن طبق جدول زمانبدی شده تشکیل می گردد. عالو یکبار ماههرره بطور مرتب و حداقل جلسات هیأت مدی

ضای وت از اعفوق العاده خواهد داد. دعبصورت ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه 

 ل ممکنهر شک به جلسه تشکیل از قبل ساعت  ۷۲فوق العاده می بایست حداقل بصورت هیأت مدیره جهت جلسات 

 .انجام پذیرد

  ۲۸ماده 

ک نفر ئیس ویراعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر 

صویب ی که به تانامه  نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین

 .نماید شورای مرکزی خواهد رسید مشخص می

به سمت  نفر را هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک ـ۱تبصره 

 .مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند

 .ل رئیس هیأت مدیره باشدمدیرعامل نمی تواند در عین حا ـ 2تبصره 

 .هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند ـ 3تبصره 

 .ف نمایدهیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیأت مدیره تعری ـ ۴تبصره 

  ۲۹ماده 

 بالمانع استمتوالی دوره  ۳ برای مدیره هیأت اعضاء مجدد انتخاب.  شد خواهند انتخاب سال ۲هیأت مدیره برای مدت 

 و برای بیش از آن کسب دو سوم آراء شورای مرکزی ضرورت دارد. 
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  ۳0ماده 

 : شدمی با هیأت مدیره نماینده قانونی شبکه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل

ات ی مصوبو غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرا حفظ و حراست اموال منقول

، اداری ت قضایی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریاناو شورای مرکزی  مجامع عمومی

سازش  طریق عاوی ازوثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل د

قوقی یا حعم از ا)مصالحه( و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر 

 یمأت مدیره کلی هیحقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده، به طور

ال اموال ل و انتقانجام دهد مگر در موردنقبا تصویب شورای مرکزی ضروری بداند  تواند هراقدام و معامله ای راکه

 .غیرمنقول که مستلزم تصویب شورای مرکزی میباشد

شورای  یل جلسهقبل از پایان تصدی خود و یا بازرسان، هماهنگی الزم را برای تشک همچنین هیأت مدیره موظف است

کتبی  دعوتنامه ا ارسالیهیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار مرکزی و برگزاری انتخابات بعمل آورد. 

د و انه برسانور پروباید دستور کار شورای مرکزی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به اطالع مرجع صد

تا  دیره قدیمهیأت مپس از برگزاری جلسه و انتخاب هیأت مدیره جدید مراتب را به اطالع مرجع صدور پروانه برساند و

دون رأی بان حضور یت خود را کماکان دارا می باشد وجلسات با امکمسئول،  پایان مراحل ثبتی و صدور آگهی تغییرات

سئولیت ابد. میمی اعضاء جدید برگزار می گردد و نهایتا طی صورت جلسه ای مسئولیت به هیأت مدیره جدید انتقال 

 .هیأت مدیره جدید پس از انتشار روزنامه کثیر االنتشار آغاز میگردد

 از اساسنامه ضوابط رعایت با عمومی مجامع و مرکزی شورای جلسات برگزاری و تدعو مقدمات و هماهنگی – ۱تبصره 

 .ظائف هیأت مدیره می باشدو

 خاص صالحیت در آنها درباره اقدام و تصمیم اخذ اساسنامه این مفاد موجب به که موضوعاتی درباره جز – 2  تبصره

ود ط به رعایت حداختیارات الزم برای اداره امور مشرو، هیأت مدیره کلیه  است مرکزی شورای و اعضاء عمومی مجمع

 .اهداف و اساسنامه را دارا می باشد

  ۳۱ماده 

 انبازرس : 

تبی وبرای مدت کنفر بازرس علی البدل می باشد که توسط شورای مرکزی با رأی  ۱نفر بازرس اصلی و  ۲شبکه دارای 

 .است یک سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بالمانع

  ۳۲ماده 

 اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند : 

 کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه از فعالیت اجتماعی محروم باشند -۱

 اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شبکه -۲

 اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم -۳
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 ۲مسر اشخاص مذکور در بند ه -4

  ۳۳ ماده

 وظایف بازرس به شرح ذیل است : 

 
 و تهیه گزارش برای شورای مرکزی و مجمع عمومیعملکرد اداری و مالی شبکه بررسی  -۱

رکزی و مورای شمطالعه گزارش ساالنه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای  -۲

 مجمع عمومی

 اساسنامه به شورای مرکزی و مجمع عمومیگزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد  -۳

ان در مدیر واظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطالعاتی که هیأت مدیره  -4

 اختیار شورای مرکزی و مجمع عمومی گذاشته اند

 سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است -5

 .بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید بصره ـت

  ۳4ماده 

 وه واسناد ام دادبازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در محل شبکه در مورد عملیات شبکه انج

 وق العادهفجلسه  تقاضای تشکیلمدارک و اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم 

 بازرس حق خارج نمودن اسناد و مدارک از دفتر شبکه را ندارد. .مجمع عمومی را بنماید

  ۳5ماده 

 .اهند بوداقی خوهیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها انتخاب نشده اند در مسئولیت خود ب

  ۳۶ماده 

 : مدیرعامل 

نماید. فویض میترا به عنوان مدیرعامل انتخاب و قسمتی از اختیارات و مسئولیت خود را به وی هیأت مدیره فردی 

یأت هز طرف امدیرعامل باالترین مقام اجرایی شبکه و مجری مصوبات هیأت مدیره است و در حدود اختیاراتی که 

 .امضاء دارد مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف شبکه حق

 .مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره استو نصب عزل  ـ ۱تبصره 

المانع دد او بدوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مج ـ 2تبصره 

 .دهد جاممیباشد. مدیر عامل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را ان

دیره و یس هیأت مار و رئخزانه د ودو امضاء از سه امضاء مدیرعامل  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با ـ 3تبصره 

 .با مهر شبکه در چارچوب مصوبات هیأت مدیره معتبر خواهد بود
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 هیأت لساتج در تواند می رأی حق داشتن بدون نباشد مدیره هیأت اعضای از مدیرعامل که صورتی در – ۴تبصره 

 .نماید شرکت مدیره

  ۳۷ماده 

یأت سوی ه شبکه دارای شوراهای تخصصی و مشورتی است که تعداد، ترکیب، نحوه انتخاب و شرح وظایف آن ها از

ظایف وشی از مدیره پیشنهاد و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید. هیأت مدیره می تواند در صورت صالحدید بخ

 .شورا ها تفویض نمایند خود را به این

 فصل سوم ـ بودجه و مواد متفرقه 

  ۳۸ماده 

 بودجه شبکه از طرق زیر تأمین مي شود : 

و  قوانین با رعایت هبه، حبس، ثلث، وقف و اعانه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل وخارج کشورقبول الف( 

 مقررات

 فعالیت، اهداف و اساسنامه شبکهب( وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع 

 ج( حق عضویت اعضاء

 نماید.کلیه وجوه حاصله متعلق به شبکه بوده وحقی برای اعضاء ایجاد نمی  تبصره :

  ۳۹ماده 

کثر جرایی حدااملکرد عشبکه مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن را همراه با گزارش 

رد ال حسب موطول س پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در تا دو ماه پس از

 .درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید شبکه موظف به ارائه آن است

 درآمدهای یهکل و نموده اقدام رسمی های بانک هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در ـ۱تبصره 

ری مان حساب نگهداید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در هنما وظایف و اهداف صرف اساسنامه مطابق را ساالنه هحاصل

 .کند

ال مالی ستثناء ساماه ختم می شود به اسفندسال مالی شبکه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان  ـ2تبصره 

 .بودماه خواهد اسفندپایان اول که از بدو تأسیس لغایت 

 .کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی شبکه نگهداری می شود -3تبصره 

عامله با مم آنان حق و وابستگان طبقات اول و دواعم از اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل ، بازرسین مدیران  - ۴تبصره 

 .شبکه را ندارند
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 می صورت بکهش مهر با و مدیره هیأت رئیس ایشان غیاب در یا مدیرعامل امضای با شبکه رسمی مکاتبات ـ ۵تبصره 

 .پذیرد

مضای ت وبه امصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره وشورای مرکزی در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثب ـ ۶تبصره 

 .اعضای ذیربط خواهد رسید

  40ماده 

صادر  ه مرجعبفوق العاده هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصالح اساسنامه را پس از تصویب مجمع عمومی 

 .کننده پروانه فعالیت اعالم نماید و سپس نسبت به انجام تشریفات اداری ثبت اقدام نماید

  4۱ماده 

به را به ارد مشاپست الکترونیکی و دیگر موهیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و 

 .مرجع صدور پروانه فعالیت اعالم نماید

  4۲ماده 

. خواهد شد ت تهیهشبکه دارای سربرگ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررا

 .نماید ارسال ر کننده پروانه فعالیتهیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صاد

 .دارد قانونی مسئولیت آرم و مهر از حراست و حفظ در مدیره هیأت : ۱تبصره 

 : هرگونه تغییر در مهر و آرم شبکه منوط به تصویب شورای مرکزی می باشد.۲تبصره 

  4۳ماده 

 : شبکه انحالل 

انتخاب واین هیأت موظف صفیه نفر را بعنوان هیأت ت ۳در صورت انحالل شبکه، مجمع عمومی فوق العاده حداقل 

بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول  صفیهت خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و

و غیر منقول دارایی شبکه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع 

 .صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید

قدی و یافتی ناشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای درمؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برد ـ ۱تبصره 

جمع و ا تصویب مب است دارایی شبکه رامجمع عمومی فوق العاده موظف ، غیرنقدی شبکه را ندارند و بعد از انحالل 

 .واگذار نماید شبکه های با موضوع مشابهبه پروانه نظارت مرجع صدور

 .ذیرفتپحساب های مربوط به شبکه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد  صفیهت ـ 2تبصره 

 .انتخاب می نماید صفیهتاز بین خود یک نفر را بعنوان مدیر  صفیهتهیأت  ـ 3تبصره 

 .دماینا ارائه موظف است یک نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکته صفیهتمدیر  ـ ۴تبصره 
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  44ماده 

شد، شبکه لتی باچنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دو

 .موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید

   45ماده 

ای مردم هازمانفعالیت سبه مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه اجرایی تأسیس و 

 .نهاد و عمومات قوانین مدنی عمل خواهد شد

  4۶ماده 

 .رسید هیأت مؤسس به تصویب 9/۶/98 تبصره در نشست مورخ ۴3ماده و  ۴۶فصل و  3این اساسنامه مشتمل بر 


