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  كانون هموفيلي ايران

  به نام خدا

  اساسنامه   
  كانون هموفيلي ايران

  859شماره ثبت     
  ..................صفحه 

  
  : مقدمه

كانون هموفيلي ايران جهت پاسخگوئي به ضرورت ساماندهي به نيازهاي جامعه هموفيلي ايران  با هدف حمايت از كليه بيمـاران  
گانه خـون، بيمـاران بـا     13با مشكالت اختالالت  انعقادي كه شامل كليه افرادي كه فاقد يك يا چند فاكتور از فاكتورهاي انعقادي 

كمبود پالكت و همچنين بيماران با اختالل انعقادي موسوم به  ون ويلبرانـد كـه همگـي  تحـت عنـوان عمـومي       مشكل اختالل و يا 
ايـن  . ، بصورت يك تشكيالت سراسري با هدف تأثير گذاري در عرصه هاي ملي و بين المللي بوجـود آمـده اسـت    ))هموفيلي((

و اجتماعي بيماران ذكر شده بر اساس مواد اين اساسنامه به انجام كانون  نهايت تالش خود را براي بهبود شرايط درماني، رفاهي 
  . خواهد رساند

  فصل اول ـ كليات و اهداف 
  : 1ماده 

نـام كـانون در امـور بـين المللـي      . كانون هموفيلي ايران است كه در متن اساسنامه از اين پس كانون ناميـده خواهـد شـد   : نام
Iranian Hemophilia Society است .  

  : 2 ماده
فعاليت هاي كانون غيرسياسي، غير انتفاعي، غير تجاري و خيريه بوده و با رعايت قوانين جمهوري اسالمي ايران و اين : نوع فعاليت

  . اساسنامه فعاليت خواهد كرد

  : 3ماده 
هيئت مديره مـي   واقع گرديده و 5دفترمركزي كانون در تهران، خيابان وصال شيرازي، خيابان شهيد عباس شفيعي، پالك : محل

  . تواند با رعايت قانون نسبت به تغيير محل دفتر مركزي اقدام كند
اقامتگاه اعضاي هيئت مديره و هيئت بازرسي صاحبان امضاء مجازو تغييرات بعدي آن بايد به اطالع مرجع صدور پروانه و ديگـر  

  .  تبر نخواهد بودمراجع ذيصالح برسد و مادامي كه اطالع داده نشده است، استناد به آن مع
كشور بر اسـاس قـوانين جـاري بـا     از كانون مي تواند در راستاي اهداف خود اقدام به تأسيس دفتر نمايندگي درداخل  و خارج 

  .   هماهنگي مرجع صدور پروانه بنمايد
  . تأسيس دفتر نمايندگي منوط به موافقت مرجع صدور پروانه است :يك تبصره 
ايندگي در خارج از كشور منوط به پيشنهاد توسط هيئت مديره به مجمع عمـومي عـادي و تصـويب    تأسيس دفتر نم :دو تبصره

  . موضوع و آئين نامه مربوط به آن در مجمع مذكور است

  :4ماده 
  .ندكانون تابعيت ايراني دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي ايران اعالم مي كن: تابعيت

  :5ماده 
  .كانون از تاريخ تأسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد: مدت فعاليت
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  :6ماده 
يكصد هزار ريال مي باشد كه توسط اعضاي كانون تماماً پرداخت ) ريال 000/100(دارائي اوليه كانون  اعم از منقول و غير منقول مبلغ 

  .شده و در اختيار مؤسسه قرار گرفته است

  :7ماده 
آقايان جمال محاسب، دكتر غالمعلي چمنـزاري، بـاقر خطيـب شـهيدي، دكتـر بلـوهر، انوشـيروان         : ين عبارتند ازت مؤسسهيئ

  .اردشيري، مهندس امامي، پرويزي، دكتر حسين امامي
گران مؤسس كانون بعد از تأسيس كانون و برگزاري اولين مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره از بين خود و يا دي هيئت :تبصره

  .مسئوليتي در كانون نخواهند داشت

  :8ماده 
  :حسب الويت به شرح ذيل مي باشدبر اهداف كالن كانون : اهداف

كمك به ارائه خدمات آموزشي و پيشگيري، ) كمك به ارائه خدمات حمايتي، ج) كمك به ارائه خدمات دارويي و درماني، ب) الف
  كمك به تحقيقات و توسعه) د

  نيدارويي و درما)الف
  تالش در جهت بهبود روشهاي درماني و توانبخشي بيماران هموفيلي و ديگر اختالالت انعقادي  _1
  كمك به مراكز دولتي و غيردولتي جهت ارائه خدمات درمان جامع به بيماران _2
 مجـوز از سـب  در صورت امكان ساخت، تجهيز و راه اندازي مراكز درمان جامع هموفيلي و ديگر اخـتالالت انعقـادي بـا ك    -3

  .مراكز ذيصالح
  حمايتي) ب

  تالش براي تأمين رفاه و آسايش اجتماعي و اقتصادي بيماران هموفيلي _1
  تالش در جهت ارتقاء بهداشت و سالمت و روان بيماران هموفيلي  _2
  ردهاي بين المللي تالش در جهت دستيابي بيماران به فرآورده هاي انعقادي و ديگر داروهاي مورد نياز بر اساس استاندا _3
  تعامل با نهادها، ارگانها، سازمانهاي دولتي و غيردولتي ذيربط در راستاي تدوين قوانين حمايتي از بيماران هموفيلي _4
و تـالش در جهـت    درماني زنان و دختران بيمار و ناقل بيماري همـوفيلي .توجه ويژه به امور اجتماعي فرهنگي و بهداشتي  _5

  خدمات سازمانهاي بيمه گر ازآنان بهره مندي 
  حمايت ويژه از كودكان هموفيل در عرصه هاي مختلف فرهنگي،  اجتماعي، بهداشتي و حقوقي _6
انجام فعاليتهاي فرهنگي، پژوهشي، تربيتي، ورزشي، رفاهي و همچنين برگزاري همايش ها، گردهمايي ها و نمايشگاه ها در  _7

  سب مجوز از مراجع ذيربطراستاي حمايت از بيماران هموفيلي با ك
  شناسايي بيماران هموفيلي در سراسر كشور _8
  آنها بيماران هموفيلي و ناقلين هموفيلي باشند بويژه تعاوني هاي مسكن اعضا% 100حمايت از تعاوني هايي كه  -9

  . يماران گرددنمي بايست موجب تداخل حقوقي فعاليتهاي كانون و تعاوني هاي ب 9حمايت تعريف شده در بند : تبصره
  : آموزشي و پيشگيري) ج
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ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در عرصه هاي بيماري، وراثت، ژنتيك، فراورده هاي انعقادي، درمان در منـزل،  كمك به  _1
  هاي زندگي به بيماران هموفيلي  مهارتآموزش 

  يان هموفيلپيشگيري از تولد نوزادتالش در جهت ناقلين و و ثبت شناسايي  _2
جامعـه بيمـاران    در ارتباط با مسائل درماني، اجتماعي، فرهنگي و علمي و بروشورهايي انتشار تهيه و توزيع نشريات، كتب _3

  پس از كسب مجوز از مراجع ذيصالح هموفيلي
  :  تحقيقات و توسعه) د

رد نيـاز بيمـاران همـوفيلي و    طراحي، نظارت، اجرا و حمايت يا مشاركت در پروژه هاي تحقيقاتي، علمي در زمينه هاي مـو  _1
  ديگر اختالالت انعقادي

شناسايي و برقراري ارتباط و تبادل تجربيات با سازمان هاي ملـي، منطقـه اي و بـين المللـي مـرتبط و در صـورت لـزوم         _2
 عضويت در آنها

كمك هاي مـادي و   شناسايي ظرفيتهاي خيريه اشخاص حقيقي و حقوقي در عرصه هاي ملي و بين المللي به منظور جذب - 3
                معنوي                                                                                                                        

  تباطاتدستاوردهاي علمي، تحقيقاتي، پزشكي، پيراپزشكي از طريق فن آوري ار در زمينهترويج و توسعه اطالع رساني  -4

   دفاتر نمايندگي  :9ده ما
و تبصـره هـاي آن و اخـذ موافقـت از      3كانون مي تواند برابر مقررات و پس از تصويب هيئت مديره و رعايت مفاد مـاده   - 1

 . مرجع صدور پروانه در ساير نقاط كشور و خارج از كشور دفتر نمايندگي داير نمايد

  دمت اهداف كانون و ارائه خـدمات بهتـر بـه بيمـاران همـوفيلي داخـل كشـور        در خنيز دفاتر نمايندگي خارج از كشور  :تبصره
  . مي باشند

 . دفاتر نمايندگي توسط يك نفر بعنوان مسئول و يك نفر بعنوان خزانه دار اداره مي گردد -2

انتخـاب و پـس از   مسئولين دفاتر و خزانه دار كانون هموفيلي ايران در استانهاي كشور با پيشنهاد نمايندگان استانهاي كشور  - 3
 .ارائه گزارش كتبي با تصويب هيئت مديره منصوب واحكام آنها توسط رياست هيئت مديره صادر و ابالغ مي گردد

عزل مسئولين دفاتر و خزانه داران دفاتر به پيشنهاد هيئت نمايندگان منتخب استان يا مدير عامل كـانون همـوفيلي ايـران     - 4
ن هيئت مديره و نمايندگان منتخب هر استان انتخاب و پس از ارائه كتبي جلسـه  پس از برگزاري نشست مشترك نمايندگا
 .با تصويب هيئت مديره قطعي مي گردد

 .نماينده هيئت بازرسي با دعوت هيئت مديره در جلسات بررسي عزل و نصب مسئولين دفاتر مي توانند شركت نمايند - 5

ردهمايي استانها حاضر به پذيرش مسئوليتهاي مذكور نباشند آنها بايـد  در صورتيكه هيچكدام از نمايندگان منتخب در گ : تبصره
اشخاص واجد شرايط احراز مسئوليت هاي مذكور را كتباً به هيئت مديره پيشنهاد و پس از تصـويب و تأييـد هيئـت مـديره آن     

  . افراد منصوب مي گردند
 .دنمي باشخود رافيايي استان در محدوده جغ عاملديرمقائم مقام كانون مسئولين دفاتر نمايندگي   -6

و هيئت مديره مكلف اسـت در پايـان تصـدي پيشـنهاد      مي باشد اداره دفتر نمايندگي استان تهران بر عهده هيئت مديره - 7
  . تأسيس دفتر تهران و چگونگي اداره آنرا به مجمع عمومي عادي ارائه نمايد
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ه، تدوين و پس از تصويب در مجمع عمومي عادي توسط شرح وظايف و آئين نامه هاي دفاتر نمايندگي توسط هيئت مدير - 8
مي بايست به مرجـع صـدور پروانـه ارسـال     نيز تصوير كليه آئين نامه ها . هيئت مديره به دفاتر نمايندگي ابالغ مي گردد

  . گردد

   عضويت اعضاء :10ماده 
  : كانون داراي سه نوع عضو به شرح زير مي باشد

  عضو  افتخاري)  ج    هعضو وابست) ب    عضو پيوسته) الف
شامل كليه افراد داوطلبي است كه بر اساس معرفي مراكز درماني به يكي از مشكالت انعقادي تصريح شده : اعضاي پيوسته - 1

در صورتيكه بيمار به سن قانوني نرسيده باشد تا زمان رسيدن به سن قانوني ولي يـا  . در مقدمه اساسنامه  مبتال مي باشند
عضويت ولي قـانوني   ،پس از رسيدن بيمار به سن قانوني. ندگي از بيمار، عضو پيوسته محسوب مي گرددقيم قانوني به نماي

  . تبديل به عضويت وابسته خواهد شد
داوطلـب فعاليـت در    وناقل هموفيلي شناخته شـده،   ي كهشامل خانواده درجه يك بيماران و زنان و دختران: اعضاي وابسته -2

  .هستند مي باشندران هموفيلي در راستاي تحقق اهداف كانون جهت بهبود شرايط زندگي بيما
شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عالقه مند و داوطلب  فعاليت در جهت بهبود شرايط زنـدگي بيمـاران   : اعضاي افتخاري - 3

  .باشندمي هموفيلي، در راستاي تحقق اهداف كانون 

   شرايط عضويت :11ماده 
  : وستهشرايط عضويت براي اعضاء پي _1

  داشتن تابعيت ايراني   _الف
  قبول اساسنامه كانون هموفيلي ايران و رعايت آن  _ب 
   درمانگاه هاي هموفيلي در سراسر  كشوريكي ازارائه كارت درماني معتبر  _ج 
  .انعقادي باشدآنها صرفاً حمايت از بيماران هموفيلي و ساير اختالالت فعاليت عدم عضويت در انجمن هاي حمايتي كه موضوع  -د
  : شرايط عضويت براي اعضاء وابسته _2

  داشتن تابعيت ايراني  _الف 
  قبول اساسنامه كانون هموفيلي ايران و رعايت آن  _ب 
  سال تمام  18داشتن  _ج 
  پرداخت حق عضويت  _د 
   عدم ممنوعيت قانوني  _ ه
  .حمايت از بيماران هموفيلي و ساير اختالالت انعقادي باشدصرفاً فعاليت عدم عضويت در انجمن هاي حمايتي كه موضوع آنها  - و

  :  شرايط عضويت براي اعضاء افتخاري _3
  داشتن تابعيت ايراني  _الف 

  سال تمام و براي شخصيت هاي حقوقي دارا بودن شماره ثبت قانوني   18براي اشخاص حقيقي دارا بودن  _ب 
  ايت آنقبول اساسنامه كانون هموفيلي ايران و رع _ج 
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  پرداخت حق عضويت  _د 
   عدم ممنوعيت قانوني _ ه
  .آنها صرفاً حمايت از بيماران هموفيلي و ساير اختالالت انعقادي باشدفعاليت عدم عضويت در انجمن هاي حمايتي كه موضوع   _و

عهـده هيئـت مـديره مـي      وابسته و افتخاري بر قبول عضويت اعضاياحراز شرايط و و  احراز شرايط اعضاي پيوسته :يك  تبصره
  . باشد
  . تعيين ميزان حق عضويت بر عهده مجمع عمومي است : دو تبصره
  . هر يك از اعضا كه يكي از شرايط عضويت را از دست دهد، مستعفي شناخته مي شود : سه تبصره

  اركان : فصل دوم
   :اركان كانون عبارت است از  : 12ماده 

   يئت بازرسيه -3    هيئت مديره  -2     مجمع عمومي - 1

  مجمع عمومي : 13ماده 
ترين مرجع تصميم گيري كانون است كه از اجتماع نمايندگان منتخب استانهاي كشور بصورت عادي  مجمع عمومي به عنوان عالي
  : ت تشكيل آن به شرح مواد آتي استچگونگي انتخاب اعضاي مجمع عمومي و مقررا. و فوق العاده تشكيل مي شود

ي و اتخاذ تصميم در مجامع عمومي صرفاً حق نمايندگان منتخب استانهاي كشور است و شـركت سـاير   شركت در رأي گير - 1
  . اعضا در مجامع عمومي بدون داشتن حق رأي بال مانع است

صـورت   . مخفي –اخذ رأي در تمامي مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در خصوص هرگونه انتخابات به صورت كتبي  -2
 .  موارد ديگر مي تواند به صورت كتبي يا قيام و قعود انجام شود مي گيرد و در

ب رئيس، يك منشي و سه ناظر مي باشد كـه در مجمـع   ياداره مجمع عمومي با هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك نا - 3
                           .بر عهده دارند مسئوليت اداره مجمع را عمومي كانديد و پس از تصويب مجمع كه مي تواند به صورت قيام و قعود باشد، 

  . باشند ياعضاي هيئت رئيسه نبايد از كانديدهاي هيئت مديره و هيئت بازرس: تبصره
  . ب، موافق و مخالف الزام آور و الزم االتباع استيمصوبات تمامي مجامع عمومي براي كليه اعضاء، اعم از حاضر  و غا  - 4
ين در مجمع عمومي به پيوست صورتجلسه مجمع و گزارش مصوبات مجمع بايـد در  يك نسخه از اصل ليست اسامي حاضر - 5

  . كانون بايگاني شود
ارسال آگهي دعوت براي اعضاء مجمع عمومي با قيد دستور جلسه، زمان و مكان واضح مي بايست از طريق درج در روزنامه  -6

قبلي به آدرس اعضاء ارسال گـردد و قبـوض   و همچنين ارسال آن توسط پست  سفارشي بعالوه صورتجلسه مجمع عمومي 
  . ارسال در كانون بايگاني شود

در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي شامل يكي از موارد ذيل باشد، مي بايست يك نسخه از صورتجلسه مجمع به مرجـع   - 7
  . صدور پروانه ارسال و پس از تأييد آنها به اداره ثبت ارسال گردد

        انتخاب هيئت مديره ) الف
    انتخاب هيئت بازرسي) ب
  انحالل كانون و نحوه تصفيه ) ج
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  عزل فردي يا جمعي اعضاي هيئت مديره يا هيئت بازرسي  ) د
  تغيير اساسنامه ) ه
كتبي بـه مسـئول دفتـر     عالمچنانچه يكي از اعضاء مجمع به هر دليلي نتواند در مجمع عمومي حاضر شود مي بايست ضمن ا - 8

  . ز اعضاي علي البدل نمايندگان استان وكالت دهد تا به نمايندگي وي در مجمع حاضر شودنمايندگي صرفاً به يكي ا
فوت يا ممنوعيت قانوني يك يا چند نفر از نمايندگان منتخب گردهمايي استانها به ترتيب اولويت آراء  ،در صورت استعفا :تبصره

  .  اعضاي علي البدل جايگزين مي گردندبين از 

  مومي عاديمجمع ع : 14ماده 
مجمع عمومي عادي مي بايست همه ساله حداكثر تا پايان تيرماه هر سال، بـه دعـوت هيئـت مـديره برگـزار گـردد و در        - 1

صورت عدم دعوت مجمع در موعد مقرر توسط هيئت مديره، هيئت بازرسي مكلف است رأساً اقـدام بـه دعـوت مجمـع     
  . عمومي نمايد

اعضاء رسميت مي يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب در دعوت نوبت اول  از 3/2مجمع عمومي عادي با حضور حداقل  -2
از اعضاء رسميت مي يابد و در صورت عـدم حصـول حـد     2/1روز دعوت نوبت دوم انجام و با حداقل  21به فاصله حداكثر 

سـميت مـي يابـد    روز تشكيل و بـا هرتعـداد از اعضـاي حاضـر ر     21نصاب در نوبت دوم ، در نوبت سوم به فاصله حداكثر 
 هاي قبلي قيد گردد مشروط بر اينكه در نوبتهاي بعدي، نتيجه دعوت نوبت

حاضرين و در انتخاب هيئت مديره و هيئت بازرسي ) 1+ نصف (تصميمات مجمع عمومي عادي، همواره با اكثريت مطلق آرا  - 3
  . با اكثريت نسبي آراء حاضرين در مجمع معتبر خواهد بود

مجمع عمومي عادي را ي اعضاازرسي كانون وفق مقررات اين اساسنامه مي توانند در مواقع ضروري هيئت مديره و هيئت ب - 4
  . به طور فوق العاده دعوت نمايند و در اينصورت دستور جلسه و علت دعوت مي بايست در آگهي دعوت قيد گردد

   :وظايف مجمع عمومي عادي : 15ماده 
  . جز آنچه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده استتصميم گيري نسبت به كليه امور كانون به  - 1
تعيين و تصويب خط مشي و سياستها و برنامه هاي دراز مدت و كوتاه مدت به منظور هدايت كـانون در راسـتاي نيـل بـه      -2

  . اهداف و تعيين اولويتهاي سال آينده و بودجه كانون
هار نظر و اتخاذ تصميم نسـبت بـه عملكـرد سـاليانه،     استماع گزارش هيئت مديره و هيئت بازرسي كانون و رسيدگي و اظ - 3

  . ديون كانون و ، مطالباتها  دارائياموال و درآمد و صورتهاي مالي، هزينه ها، تراز مالي، صورت 
استماع رسيدگي به شكايات از هيئت مديره و هيئت بازرسي و در صورت لزوم تشكيل كميته بررسي و ارجاع موضوع جهت  - 4

  .راجع ذيصالح يا مجمع عمومي فوق العادهاتخاذ تصميم به م

  . انتخاب هيئت مديره و هيئت بازرسي در پايان دوره تصدي قبلي  - 5
ي از جمله كميته هاي درمان، اجتماعي، اقتصادي، نظارت بـر انتخابـات اسـتانها، تـدوين شـرح      ـيل كميته هاي تخصصـتشك -6

  .. .. وظايف و 
جمله ضوابط، مقررات و آئين نامه هـاي اجرائـي، مـالي، مـديريتي و سـاختار      از بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره،  - 7

  . سازماني
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  .      درج آگهي ها و دعوتنامه هاي كانونبمنظور روزنامه كثير االنتشار يكي از تعيين   - 8

   :مجمع عمومي فوق العاده:  16ماده 
است و چنانچـه در دعـوت نوبـت اول حـد نصـاب      از اعضاء ضروري  4/3راي رسميت مجمع عمومي فوق العاده حضور حداقل ب

اعضا رسميت يافتـه   2/1روز و با حضور حداقل  21 حداكثر به فاصلهشده و مجمع براي بار دوم دعوت اعضاي مذكور حاصل نشد 
حـد  از مشروط بر آنكه در دعوت نوبت دوم نتيجه دعوت نوبـت اول قيـد شـده باشـد، در غيـر      . و اتخاذ تصميم خواهد نمود

  . هاي مذكور مجمع عمومي فوق العاده تشكيل نخواهد شدنصاب

   :وظايف مجمع عمومي فوق العاده : 17ماده 
  . اد اساسنامهفهرگونه تغيير در م - 1
جمعي هيئت مديره و هيئت بازرسي و تعيين هيئتي به منظور اداره موقت و تشكيل سريع مجمع ه عزل يا قبول استعفاي دست -2

  . مديره و هيئت بازرسيعمومي عادي جهت انتخاب هيئت 
 . انحالل كانون و نحوه تصفيه آن - 3

مجمع عمومي فوق العاده در هر زماني مي تواند رئيس هيئت مديره، اعضاي هيئت مديره، هيئت بازرسي، يا خزانه دار را با  - 4
  . عزل نمايد يذكر علت يا داليل

  چگونگي انتخاب اعضاي مجمع عمومي كانون : 18ماده 
اعضاي پيوسته هر استان رسميت مي يابد و در صورت )  1+ نصف ( ر كانون در استانها  ساليانه با حضور گردهمايي اعضاي ه - 1

روز با هر تعداد عضو رسـميت مـي    21حداكثر عدم حصول حد نصاب در دعوت نوبت اول، در دعوت نوبت دوم به فاصله 
 . رددمشروط بر آنكه در دعوت نوبت دوم نتيجه دعوت نوبت اول قيد گ. يابد

مركب است از يكي از اعضاي هيئـت مـديره يـا نماينـده هيئـت مـديره،       كه هيئت نظارت بر انتخابات گردهمايي استانها  -2
نماينده هيئت بازرسي كانون و مسئول دفتر نمايندگي در استان كه وظيفه نظارت بر حسن اجـراي انتخابـات را بـر عهـده     

  .  دارند
ت نماينده مرجع صدور پروانه و نماينده ارگان ناظر بر فعاليت سازمان هاي غيردولتي مسئول دفتر نمايندگي موظف اس :تبصره

  . را جهت حضور در گردهمايي انتخاباتي استانها دعوت نمايد
نفر از اعضاي پيوسته در هر استان يك نفر  بعنوان نماينده منتخب آن استان و عضو مجمع عمومي كـانون   پنجاهبه تعداد هر  - 3

  . ل انتخاب مي گرددبه مدت دو سا
اعضاي پيوسته، اعضاي وابسته و اعضاي افتخاري مي توانند جهت انتخاب نماينـدگان منتخـب در گردهمـايي اسـتانها      :يكتبصره

  .مي بايست از اعضاي پيوسته باشنداز انتخاب شوندگان  3/2كانديد شوند ولي حداقل 
   .انتخاب دو نماينده الزامي استنفر باشند  پنجاهكمتر از  يدر صورتيكه تعداد اعضاء پيوسته در هر استان : دو تبصره
كه فقط دو نماينده منتخب داشته باشند، يكي از آنها  باشددر صورتيكه تعداد اعضاي پيوسته در هر استان به ميزاني  : سه تبصره

  . الزاماً مي بايست از اعضاي پيوسته باشد
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باشـند، يـك    دو نفردر صورتيكه نمايندگان استان گان منتخب گردهمايي استانها الزم است در زمان انتخاب نمايند :چهار تبصره
  .نماينده اصلي يك نفر علي البدل انتخاب گردد 3نماينده علي البدل و در غير اينصورت به ازاي هر 

اعضاي وابسته شركت در رأي گيري و اتخاذ تصميم در گردهمايي اعضاي كانون در استانها صرفاً حق اعضاي پيوسته است و  - 4
و افتخاري فقط به عنوان عالقه مند و ناظر و در صورت تمايل به عنوان كانديـداي عضـويت در هيئـت مـديره يـا هيئـت       

  . بازرسي در جلسات گردهمايي استانها پذيرفته مي شوند
گرد كه در -شد ب رئيس، يك منشي و دو ناظر مي بايهيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك ناتوسط گردهمايي استانها  - 5

  . اداره مي گردد -كانديدا و پس از تأييد و تصويب حاضرين به صورت قيام و قعودهمايي 
اعضاي هيئـت   يا و اعضاي هيئت رئيسه گردهمايي انتخاباتي استانها نبايد از كانديداهاي عضويت در مجمع عمومي كانون :تبصره

خه اصلي از اسامي حاضرين در گردهمايي استانها بـه همـراه صورتجلسـه    يك نس.  باشند نظارت بر گردهمايي انتخاباتي استانها
و گزارش مصوبات و مشخصات كامل منتخبين توسط مسئول دفتر نمايندگي مي بايسـت بـه دفتـر مركـزي كـانون      گردهمايي 

  .ارسال گردد
وارد مي تواند بـه صـورت   اخذ رأي در گردهمايي استانها درخصوص هرگونه انتخابات به صورت كتبي و مخفي و در ساير م -6

  . كتبي يا قيام و قعود انجام شود
  . ب، موافق و مخالف الزام آور و الزم االتباع استيمصوبات گردهمايي براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غا - 7
ز عالوه بر  نشر آگهي دعوت در روزنامه سراسري توسط كانون، مسئول دفتر نمايندگي الزاماً مي بايست آگهي دعـوت را ا  - 8

طريق پست به آدرس تمامي اعضاء پيوسته ارسال نمايد و ليست مرسوالت پستي را در مدارك دفتـر نماينـدگي بايگـاني    
روز خواهـد بـود و در آگهـي     30روز تـا حـداكثر    21حداقل گردهمايي فاصله نشر آگهي دعوت نوبت اول و تشكيل .  نمايد

 دعوت مذكور قيد دستور جلسه، تاريخ و روز، محل و نشاني كامل الزامي است

استان صـرفاً بـه    دفتر نمايندگيچنانچه يكي از اعضاء پيوسته نتواند در گردهمايي استانها حاضر شود مي تواند با حضور در  -9
 حاضر شودگردهمايي وان نماينده او در يك عضو پيوسته ديگر وكالت دهد تا بعن

  . هر يك از اعضاي پيوسته صرفاً مي تواند وكالت يك عضو پيوسته ديگر را بپذيرد :تبصره
صورت كتبي، با ذكر علت و دليل روشن، دعوت اعضا را در گردهمايي  هيك  سوم از كل اعضاء پيوسته استان مي توانند ب -10

مورد درخواست را  گردهمايي هما يكمدت شوند و هيئت مديره بايد حداكثر ظرف  استان از هيئت مديره كانون خواستار
دعوت كند در غير اينصورت درخواست كنندگان مي توانند موضوع را از هيئت بازرسي كانون خواستار شوند و در صورت 

جلب نظر مرجع صدور عدم رسيدگي به تقاضاي درخواست كنندگان توسط هيئت بازرسي، آنها مي توانند مستقيماً با 
اقدام نمايند و گردهمايي و تشكيل  18ماده  9پروانه و ارگانهاي ناظر نسبت به درج آگهي، بر اساس شرايط مندرج در بند 

الزم است در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و هيئت بازرسي تصريح نمايند و دستور 
كه در تقاضا نامه اوليه ذكر شده است و حضور نمايندگان منتخب  ضوعي خواهد بودجلسه گردهمايي مذكور منحصراٌ مو

  .استان نماينده هيئت مديره و نماينده هيئت بازرسان در گردهمايي مذكور الزامي است

  )  نمايندگان منتخب در گردهمايي استانهاي كشور( وظايف اعضاي مجمع عمومي كانون :19ماده 
  مومي شركت در جلسات مجامع ع - 1
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  . ارائه پيشنهادات به هيئت مديره درخصوص تعيين خط مشي و ارائه راهكارهاي اجرايي و مديريتي -2
مسئوليت نظارت بر حسن اجـراي   نمايندگان منتخب گردهمايي هر استان عالوه بر مسئوليت عضويت مجمع عمومي كانون - 3

روز يكبـار   45شده اند را دارا مي باشند و حداكثر هـر   اهداف اساسنامه و آئين نامه هاي كانون در استاني كه از آن انتخاب
مي بايست در جلساتي به رياست مسئول دفتر نمايندگي و با حضور خزانه دار شركت نموده و صورتجلسـه اي از مشـروح   

 . هيئت مديره ارسال نمايندرويت مذاكرات و مصوبات تنظيم و جهت 

د با ذكر كتبي علت و دليل روشن، دعـوت اعضـاء را بـراي تشـكيل مجمـع      از اعضا مجمع عمومي كانون مي توانن 2/1حداقل  - 4
روز مجمع مورد درخواسـت را دعـوت   21عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره مي بايست حداكثر ظرف 

ت عـدم  كند، در غير اينصورت درخواست كنندگان مي توانند موضوع را از هيئت بازرسي كانون خواستار شوند و در صـور 
رسيدگي به تقاضاي درخواست كنندگان از سوي هيئت بازرسي، آنها مي توانند مستقيماً با جلب نظر مرجع صدور پروانـه و  

اقدام نمايند و الزم اسـت در آگهـي دعـوت بـه عـدم اجابـت       عمومي ارگانهاي ناظر نسبت به درج آگهي و تشكيل مجمع 
صريح نمايند و دستور جلسه مجمع مذكور منحصراً موضوعي خواهد درخواست خود توسط هيئت مديره و هيئت بازرسي ت

  .بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و اعضا هيئت مديره و هيئت بازرسي ملزم به شركت در مجمع مذكور مي باشند
  .  تشكيل مي گردد 15ماده  6مشاركت در كميته هاي تخصصي كه بنابر ضرورت بر اساس بند  - 5

جلسه غيـر متـوالي در جلسـات شـرح داده      4جلسه متوالي و يا  3ن منتخب گردهمايي استانها در صورتيكه نمايندگا :يك تبصره
  . شركت ننمايند، مستعفي شناخته شده و عضو علي البدل جايگزين آنان مي گردد 3شده در بند 

امع عمومي بـه اعضـاي علـي    اعضاي مجمع عمومي كانون فقط يك نوبت در كل دوره مي توانند جهت شركت در مج :دو  تبصره
  .                                                                                                              البدل وكالت دهند

بصـورت كتبـي و توسـط مسـئول دفتـر       3دعوت از نمايندگان منتخب گردهمايي استانها جهت جلسات موضوع بند  :سهتبصره 
  . يندگي انجام مي گيردنما

   هيئت مديره :20ماده 
مجمـع انتخـاب مـي     ينفر عضو علي البدل كه از بين اعضـا  4نفر عضو اصلي و  11كانون به وسيله هيئت مديره اي متشكل از  - 1

 . شوند اداره مي گردد

ـ   هيئت مديره توسط مجمع عمومي عادي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بـال  -2 دوره  .تمـانع اس
 . فعاليت هيئت مديره از تاريخ ثبت تغييرات در روزنامه رسمي آغاز مي شود

مي تواند از بين اعضاي افتخاري و وابسته كانون و يك نفر از اعضاي علي البدل هيئت مديره اصلي اعضاي از حداكثر چهار نفر  - 3
 . انتخاب گردند

خزانـه دار انتخـاب    بعنوانب رئيس و يك منشي و يك نفرييك رئيس، دو ناهيئت مديره در اولين جلسه از بين خود اعضاي  - 4
  .د و مدت تصدي آنها نمي تواند از مدت عضويت آنهادر هيئت مديره بيشتر باشدنمي كن

عضويت در هيئت مديره به صورت افتخاري بوده و از اين بابت هيچ يك از اعضا حق دريافت حق الزحمـه، حـق الجلسـه و     - 5
  . رندپاداش را ندا
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عضو هيئت مديره به هيچ عنوان نمي تواند كارمند و حقوق بگير كـانون باشـد و در صـورتيكه بـا داشـتن عنـوان كارمنـد،         -6
  .مديرعامل مستثني از اين بندمي باشد.كانديداي عضويت درهيئت مديره شونددرصورت انتخاب مي بايست استعفا دهند

غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و اطالع قبلي در سه جلسه شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و   - 7
  . متوالي و شش جلسه متناوب به منزله استعفاي عضو غائب خواهد بود و عضو علي البدل جايگزين او مي گردد

ت نبـود  ب رئـيس اول، و در صـور  يكليه اسناد و اوراق مالي و تعهد آور كانون با امضاي رئيس هيئت مديره و در غياب او نا - 8
 . ب رئيس دوم بعالوه خزانه دار و مهر كانون معتبر استيب رئيس اول، ناينا

در صورت عدم حضور خزانه دار كليه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاي رئـيس هيئـت مـديره و يكـي از نـواب      : يك تبصره 
  . رئيس معتبر است

زه جغرافيايي هر استان با امضاي مسئول دفتر نمايندگي  و خزانه در حو كليه اسناد و اوراق مالي و تعهد آور كانون :دو تبصره 
   .دار كانون هموفيلي ايران و  در شرايط عدم حضور خزانه دار با رعايت تبصره يك معتبر است

اشت از برد. كانون مجاز است در كليه بانك ها و موسسات معتبر مالي كشور اقدام به افتتاح حساب بانكي بنمايد:سه تبصره        
 .     اساسنامه و دو تبصره آن است 8بند  20حساب هاي مذكور بر اساس ماده 

  . نمايندگان منتخب استانها و اعضاي هيئت مديره نبايستي هيچگونه نسبت فاميلي درجه يك با يكديگر داشته باشند -9
مـذكور  كـه  جلسه اي در دفتر جلسات خود صورت از هر يكدرصورتجلسات تهيه و  ي را برايالزم است هيئت مديره دفتر -10

تنظيم نمايند  مي باشدرا مشتمل بر اسامي حاضرين، خالصه اي از مباحث مطروحه و تصميمات متخذه و نظرات مخالفينكه 
  . و با قيد تاريخ جلسه به امضاي كليه حاضرين در جلسه برساند

مع عمـومي را در مـواردي كـه هيئـت     رئيس هيئت مديره عالوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره موظف است مجا - 11
  . مديره مكلف به تشكيل آن است دعوت نمايد

يك جلسه جهت هماهنگي و نظارت بر امور جاري و تصـويب مـوارد الزم، داشـته     هرماههيئت مديره موظف است حداقل  - 12
به دعوت جلسه نكند،  گذشته باشد و رئيس هيئت مديره اقدام يك ماه و نيمباشد و چنانچه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه 

ب رئيسان، هر يك از اعضا مي توانند اقدام بـه دعـوت جلسـه    ينواب رئيس و در صورت عدم دعوت از طرف هر يك از نا
 . هيئت مديره نمايند

يـا از خـارج را بـه    ) به جز رئيس و خزانه دار(هيئت مديره موظف است يك نفر شخص حقيقي از بين اعضاي هيئت مديره  - 13
شرح وظايف، مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين و به كليـه اعمـال او نظـارت     ،برگزيند و حدود اختياراتمديريت عامل 

چنانچه مديرعامل از بين اعضاي هيئت مديره انتخاب شود مدت تصدي او نمـي بايسـت از مـدت تصـدي هيئـت      .  نمايد
  .مديره بيشتر باشد

ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع صـدور پروانـه و    نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با  - 14
  . در روزنامه رسمي ثبت گردد و ارگانهاي ناظر اعالم و مراحل قانوني الزم انجام

مـالي   هاي مالي، ترازنامه و صورتهاي ي عادي مشروح گزارشهيئت مديره بايد هر ساله حداقل دو ماه قبل از مجمع عموم -15
از رسيدگي و  وده و يك نسخه از آن را در اختيار هيئت بازرسي قرار دهد و هيئت بازرسي مكلف است پسخود را تنظيم نم

 . آن را به مرجع صدور پروانه و ديگر مراجع ناظر ذيربط ارائه نمايداز اظهار نظر كتبي، يك نسخه 
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ئت مديره جديد، هيئت مديره قبلي در صورت اتمام زمان تصدي هيئت مديره تا قبل از تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هي - 16
 موظف به ادامه فعاليت خود بوده و سمت ايشان كما كان به قوت خود باقي است و در صورت فوت ياحجر يا استعفاي بيش 

      از چهار نفر از اعضاي هيئت مديره و عدم جايگزيني آنها توسط اعضاي علي البـدل نفـرات باقيمانـده موظفنـد حـداكثر ظـرف        
د و در صورت فوت يا حجر يا استعفاي نروز نسبت به دعوت مجمع عمومي جهت انتخاب جايگزين افراد مذكور اقدام نمايبيست 

 . دسته جمعي اعضاي هيئت مديره اين وظيفه به عهده هيئت بازرسي كانون است

طرح دعوي يـا دفـاع در مقابـل    هيئت مديره، نماينده قانوني كانون با حق توكيل به غير است و عند اللزوم مي تواند براي  -17
دعاوي عليه كانون به دادگستري و يا براي پيگيري مسائل كانون به ادارات، نهادها، ارگانها و مراجع قضائي و انتظامي مراجعه 

 . نمايد

 . مديره نمي تواند سمت حقوقي خود را به عنوان عضو هيئت مديره به ديگري انتقال دهد هيئت :تبصره

هيئـت مـديره    ،صدي يا عزل هيئت مديره قبلي و انتخاب هيئت مديره جديد و انجام مراحل قـانوني ثبـت  در پايان دوره ت -18
  . قبلي ملزم به تحويل كليه اموال، دفاتر، اسناد و مدارك متعلق به كانون به هيئت مديره جديد مي باشد

نـواب رئـيس در جمـع حاضـرين باشـد      نفر از اعضا در صورتيكه رئيس يا يكـي از   7جلسات هيئت مديره با حضور حداقل  -19
  . نفراز  اعضاي حاضر معتبر مي باشد 6رسميت مي يابد و  تصميمات متخذه با تصويب 

  : اعضاي هيئت مديره از بين كساني كه واجد شرايط ذيل باشند توسط مجمع عمومي انتخاب مي گردند  - 20
  تابعيت ايران _الف 

  . يت اجتماعي گرديده باشدنداشتن سوء پيشينه كيفري كه منجر به محروم_ب 
  عدم وابستگي به گروه هاي غير قانوني،  _ج 
  . عدم عضويت در هيئت مؤسس احزاب سياسي و يا مركزيت آنها _د
   غير دولتي وخيريهسازمانهاي آگاهي و احترام به اهداف، اصول و ضوابط فعاليت هاي  _و 
  . داشتن مدرك تحصيلي حداقل ديپلم متوسطه  _ه

  عتياد به مواد مخدر عدم ا _ي 
كاركنان سازمانها و شركتهاي دولتي خصوصي و غير دولتي در حوزه ملي و بين المللي كه در زمينـه   –مشاوران  –مديران  :تبصره 

توزيع توليد و جمع آوري محصوالت خوني و نوتركيب و ساير داروهاي مورد مصرف بيماران با اختالالت انعقادي فعاليـت دارنـد   
  .د به عضويت هيئت مديره و هيئت بازرسي انتخاب شوند نمي توانن

   وظايف و اختيارات هيئت مديره :21ماده 
اشد و وظايف و اختيارات ذيل هيئت مديره نماينده قانوني كانون در كليه مراجع، سازمانها، نهادها و مؤسسات و ساير محلها مي ب

  : دار استعهده   را
  . اساسنامه 8رج در ماده تالش در جهت تحقق اهداف كانون مند - 1
  . اداره امور اجرايي در چارچوب اساسنامه و اجراي مصوبات مجمع عمومي -2
  .تهيه و تنظيم گزارش عملكرد ساالنه و گزارش مالي كانون جهت ارائه به مجمع عمومي - 3
 . بررسي و تصويب تقاضاي عضويت متقاضيان واجد شرايط  - 4

  . كانون و تدوين راهكارهاي اجرايي براي دستيابي به آن مطالعه و بررسي راهكارهاي تقويت بنيه مالي - 5
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و تمامي مؤسسات درماني و حمايتي  دفاتر نمايندگي كانون و استخدام، اخراج، بازخريد و موافقت با بازنشستگي كادر اجرايي -6
  . تشكيالت كانون در سراسر كشور

گي و آئين نامـه هـاي مـالي و مـديريتي و تنظـيم سـاختار       تهيه دستور العملها و آئين نامه هاي داخلي كانون و دفاتر نمايند - 7
 . تشكيالتي و تدوين طرحهاي اجرايي بر اساس اساسنامه و مصوبات مجامع

  . تهيه پيشنهادوارائه راهكاردرامور عمده و اساسي و برنامه هاي كالن كانون و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تأييد و تصويب - 8
عمومي خواستار بررسي و انجام اصالحات در اساسنامه شوند، هيئت مديره موظف اسـت   مجمع ياز اعضا 2/1در صورتيكه  -9

مطالعه و بررسي كارشناسانه موضوع را در دستور كار قرار داده و پس از تصويب جهت ارائه به مجمع عمومي فوق العـاده  
 . اقدام نمايد

اي خدمات رساني مطلوب به بيماران هموفيلي استانها و نيل نظارت و رسيدگي مستمر به امور دفاترنمايندگي كانون در راست -10
  . به اهداف اساسنامه

   هيئت بازرسي :22ماده 
مجمع عمومي عادي در هر سال سه نفر از اعضاي مجمع را بعنوان هيئت بازرسي اصلي و دو نفر را بعنوان بازرسان علي البدل  - 1

هيئت مـذكور   همچنينبر اساس اساسنامه به وظايف خود عمل نمايد ايد تا ماز بين كانديدها و هيئت بازرسي انتخاب مي ن
كليـه امـور مـالي و    در اظهـار نظـر   بررسـي و  را جهت معتبر ) حسابداران رسمي(موظف است يكي از مؤسسات حسابرسي 

  . حسابداري، استفاده نمايد و اظهار نظر كتبي و مشروح مؤسسه حسابرسي مذكور را به مجمع عمومي ارائه نمايد
دو نفر از سه نفر  شخصيت هيئت بازرسي موكداً مي بايست از بين اعضاي پيوسته انتخاب شـوند و اعضـاي هيئـت     :يك تبصره

  .و تبصره ذيل آن را داشته باشند  20ماده  20بازرسي بايد شرايط انتخاب اعضاي هيئت مديره مندرج در بند 
  .   هيئت بازرسي نخواهد بود شخصيت هاي حقيقيسئوليت قانوني انتخاب مؤسسه حقوقي در هيئت بازرسي رافع م: دوتبصره 

در صورت فوت، حجر يا ممنوعيت قانوني يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت بازرسي، بازرسان علي البدل براي بقيه مـدت    -2
  . د گرفتنوظايف مربوطه را بعهده خواه

وجود جايگزين به تعداد كافي هيئت مـديره موظـف    در صورت فوت يا استعفاي دسته جمعي اعضاي هيئت بازرسي و عدم - 3
روز نسبت به دعوت مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده، جهت انتخاب هيئت بازرسـي اقـدام    45است حداكثر ظرف 

  . نمايد
  به پيشنهاد هيئت مديره و بـا تصـويب مجمـع عمـومي تعيـين       مؤسسه بازرسي و حسابرسي در هيئت بازرسيحق الزحمه  - 4

  . نمايندمي اعضاي هيئت بازرسي بصورت افتخاري انجام وظيفه . مي گردد
  . هيئت بازرسي يا هر كدام از اعضاي آن مي توانند بدون حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت نمايند - 5
ن دفاتر نمايندگي و خزانه داران كانون در سراسر كشور موظفند اسناد، مـدارك و اطالعـات   يهيئت مديره كانون و مسئول -6

ورد درخواست بازرسان هيئت بازرسي را در هر زمان كه تقاضاي كتبي نمايند بدون قيد شرط در مقابـل اخـذ رسـيد در    م
  . اختيار آنها قرار دهند

اكثريت اعضاي حقيقي خود افرادي را از بـين اعضـاي هـر اسـتان       رأيهيئت بازرسي مي توانند بر اساس صورتجلسه اي با  - 7
نمايندگان هيئت بازرسي مي توانند در جلسات استاني بـدون حـق   . ان، انتخاب و منصوب نمايندبعنوان نماينده خود در است

  . رأي شركت نمايند



  
  

 

    مرجع ناظر نماينده نام و امضاء     3نام و امضاء ناظر       2نام و امضاء ناظر       1نام و امضاء ناظر  نام و امضاء منشي         نام و امضاء نايب رئيس    نام و امضاء رئيس مجمع   
 

  كانون هموفيلي ايران

  به نام خدا

  اساسنامه   
  كانون هموفيلي ايران

  859شماره ثبت     
  ..................صفحه 

   وظايف هيئت بازرسي :23ماده 
  .بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و اداري كانون و تهيه گزارش الزم براي مجمع عمومي _1
ايندگي آن و كليه عمليات اجرايي و مديريتي و انطباق آن با اساسـنامه و آئـين   نظارت مستمر بر نحوه اداره كانون و دفاتر  نم_2

  . نامه هاي مربوطه
و در صورت حل نشدن ارائـه گـزارش بـه     بمنظور رفع و حل آن رسيدگي به شكايت اعضاء و ارجاع موضوع به هيئت مديره _3

  . مجمع عمومي و در صورت لزوم به مراجع ذيصالح
خلفات احتمالي هيئت مديره و مسئوالن دفاتر نمايندگي و خزانه داران كانون از مفـاد اساسـنامه و مصـوبات    ارائه گزارشات ت_4

  .مجمع، به مجمع عمومي
صحت و سقم گزارش هيئت مديره  به مجامع عمومي و صـورت دارايـي هـا و تـراز مـالي و       با بازرس مكلف است دررابطه _5

و يـا بـه هـر شـكلي      هنظر كتبي و صريح نمايد و چنانچه گزارشات مذكور خالف واقع بودصورتهاي مالي و عملكرد اجرايي، اظهار 
  . موضوع را جهت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي اعالم نمايدمي بايست د، دهحقوق اعضا را مورد تعرض قرار 

  . ساير مواردي كه در قانون تجارت بر عهده بازرس قرار دارد_6

  ير مواردبودجه، انحالل و سا: فصل سوم
   :تأمين مي شود ذيلبودجه كانون از طرق  :24ماده 

بودجه كانون از طريق جمع آوري هدايا، كمك هاي نقدي و غير نقدي، هبه، اعانات اشخاص حقيقي و حقوقي از منابع داخلي     )لفا
  . نوني در حوزه اهداف كانونو خارجي و كمك اختياري سازمانهاي دولتي و غيردولتي و عمومي و خصوصي و فعاليتهاي مجاز قا

  . قبول وصيت، وقف، حبس، حق عضويت و ساير فعاليتهاي مشروع و قانوني در چارچوب اهداف كانون  ) ب
و انجام پروژه هـاي مشـترك بـا سـازمانهاي دولتـي و غيردولتـي بـا        از محل كسب درآمدهاي قانوني حاصل از مشاركت    )  ج

  . ، در راستاي اهداف كانونعلمي، خدماتي، بهداشتي درماني و عمراني هنگي و هنري، تعاوني، ورزشي،موضوعات فر
  ليت هاي اقتصادي مطابق با قوانين كشور او ساير فع  خريد سهام، سرمايه گذاري و سپرده گذاري 

  . اخذ نمايدكانون مي تواند با تصويب مجمع عمومي عادي از نظام بانكي و صندوق هاي اعتباري و مالي تسهيالت اعتباري : تبصره
درآمد و هزينه هاي كانون در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيالن آن در پايان هر سال مالي به مجمع و به مرجع صدور پروانـه   - 1

  . ارائه خواهد شد
كانون مكلف است كليه درآمدهاي حاصله ساالنه را براساس اساسنامه صرف اهداف و انجام وظـايف نمايـد و چنانچـه در     -2

يكي از بانكها و  ،داشت در حساب مشخص و معلوم به نام كانون نزد وجوهي مازاد بر هزينه هاي كانون وجود پايان سال مالي
كـانون  آتي  مؤسسات معتبر و رسمي ايران نگهداري نمايد تا با تصويب مجامع عمومي ساليانه صرف تأمين اهداف و توسعه

 . شود

شرط و عنوان خاص توسط كانون دريافت مي گردد، مي بايست مطـابق   كمكهاي نقدي و غيرنقدي كه از طرف خيرين با: تبصره
  . هزينه گرددو نيت و شرط تعيين شده مصرف 

خزانه دار موظف است بر اساس برنامه هيئت مديره نسبت به تدوين بودجه پيشنهادي ساليانه جهت ارائه به مجمع پس از  - 3
  . تصويب هيئت مديره در مهلت مقرر اقدام نمايد
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  . ي كانون منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ختم مي شودسال مال - 4

  انحالل :25ماده 
و با ذكـر  ) مجمع عمومي نمايندگان استانها(اعضاء  3/2يا حداقل  يزرسدر صورت درخواست و پيشنهاد هيئت مديره يا هيئت با

  . مي گرددداليل مستند و مستدل و تصويب مجمع عمومي فوق العاده كانون منحل 
در صورت انحالل كانون مجمع عمومي فوق العاده حداقل پنج نفر  را به عنوان هيئت تصفيه انتخاب و اين هيئت موظف است پس 
از رسيدگي به حسابها و تسويه بدهي و وصول مطالبات باقي مانده و تعيين كليه دارايي ها اعم از منقول و غير منقول دارايي هـاي  

وزارت امـور   و  مجمع عمومي كانون و با اذن ولي فقيه يا نماينده معظم له در سازمان اوقـاف و امـور خيريـه،    كانون را با تصويب
  .اقتصادي و دارايي به يكي از كانون ها يا انجمن ها يا مؤسسات خيريه مشابه و يا نهادهاي انقالبي واگذار نمايد

  .  ستندات الزم به مرجع صدور پروانه وديگر ارگانهاي ناظر اعالم نمايدهيئت مذكور موظف است نتيجه را كتباً به همراه م :تبصره

  ساير موارد :26ماده 
  . ر پروانه فعاليت اعالم نمايدوكانون مكلف است هر گونه تغيير يا اصالح اساسنامه را به مرجع صد - 1
   .ر پروانه اعالم نمايدوكانون مكلف است محل مؤسسه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صد -2
د، ترتيـب امضـاي مكاتبـات رسـمي را     ننگهداري مي شوثبت و كليه مدارك، پرونده ها و مكاتبات، در دفتر مركزي كانون  - 3

  . هيئت مديره مشخص مي نمايد
هيئـت  .  رم مخصوص خواهد بود كه طرح آن در كليه صفحات اين اساسـنامه نقـش گرديـده اسـت     آكانون داراي مهر و  - 4

  .                                                           هر و آرم كانون مسئوليت قانوني داردمديره در حفظ و حراست از م
بـراي خـود  نداشـته همچنـين  خـود و       را هيچ گونه سودي تخصيصاعضاي هيئت  مديره و هيئت بازرسي حق برداشت يا  - 5

  . نمايند آنها حق ندارند به انجام معامالت با كانون اقدام يك  بستگان درجه
  .كانون مكلف است بيالن مالي و گزارش هاي عملكرد خود را به مرجع صدور پروانه و ديگر ارگانهاي ناظر اعالم نمايد -6

  : 27ماده 
مجمـع عمـومي   مي باشد كه توسط  تبصره  31بند حروفي و  38 و عددي بند 126ماده و   27فصل و  3اين اساسنامه مشتمل بر 

  . تحت عنوان اصالح اساسنامه تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد 89/  9/  11 فوق العاده به تاريخ 
  

  


