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 فدراسیون صنعت آب ایران
 
 

 ایران آباساسنامه فدراسیون صنعت 
 هاي بخش سایر و دولت با رایزني و گفتگو براي بیشتر امكان و یكپارچگي و همكاري گسترش انسجام، ایجاد منظور به         

 ایران، آب صنایع در كار و كسب هاي فعالیت سعهتو همچنین و كشور كالن هاي سیاست و اعضاء منافع و حقوق راستاي در ذینفع

 : گردد مي تشكیل ایران آب صنعت فدراسیون ضرورت حسب بر
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 ایران آباساسنامه فدراسیون صنعت 

 

 

 مقدمه

به منظور ایجاد انسجام، گسترش همكاري و یكپارچگي و امكان بیشتر براي گفتگو و رایزني با دولت و سایر بخش هاي ذینفع در 

ایران مطابق با  آبایران، فدراسیون صنعت  آبكار در صنایع راستاي حقوق و منافع اعضاء و همچنین توسعه فعالیت هاي كسب و 

 مفاد زیر تشكیل مي گردد :

 

 کلیات   - 1 فصل

 تعریف 

تأمین، استحصال، تصفیه، انتقال  در زمینه هاي ، مهندسي، ساختصنعت آب به كلیه فعالیت هایي كه مربوط به مدیریت .3 ماده

و مدیریت  ، رودخانهدریایي ،ش آب هاي سطحي، زیرزمینيدر بخ پسآبو توزیع آب و جمع آوري، بازیافت، تصفیه و انتقال 

 اطالق مي شود. و حفاظت و بازیابي محیط و اكوسیستم آبي كیفیت آب

 

 هویت

نامیده مي شود، در اجراي بند )ک( ماده  "فدراسیون  " ایران كه در این اساسنامه اختصاراً آبهویت : فدراسیون صنعت  .2 ماده

ت و با موافقت و نظار قانون بهبود مستمر محیطكسب و كار 5،ماده ایران و كشاورزي معادن ،صنایع ،( قانون اتاق بازرگاني5)

 است كهداراي شخصیت حقوقي مستقل و استقالل مالي  شده،تشكیل  ایران آبصنعت  اتاق ایران متشكل از تشكل هاي

 بصورت صنفي و غیرانتفاعي فعالیت مي نماید. 
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 تابعیت

 است . تابعیت فدراسیون ایراني  .1 ماده

 

  اقامتگاه

 4واحد  – 16پالک  – 2نبش فجر  –خیابان هفدهم  – كارگر شماليخیابان  –تهران اقامتگاه قانوني فدراسیون در   .4 ماده

 است.

 

 حوزه فعالیت

 . حوزه فعالیت فدراسیون در سراسر ایران است .5 ماده

 مدت فعالیت

 مدت فعالیت فدراسیون نامحدود است .  .6 ماده

 

 اهداف  - 2 فصل

 چشم انداز 

 ؛ایران آبراسیون صنعت چشم انداز فد .7 ماده

 توسعه پایدار با رویکرد همگان به آب سالم و کافی تأمین و دسترسی عادالنه
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 أموریت م

فدراسیون ست. لذا مأموریت اایران در حوزه سیاست هاي اقتصادي، صنعتي و قانونگذاري  آبصنعت  صدايِ ؛فدراسیون .8 ماده

 :  شامل موارد زیر است

 ایران آبصنعت  هبود محیط كسب و كارب .1.1

 ایران آبتوسعه كسب و كار صنعت  .1.2

 ع مشترک اعضاءافدفاع از حقوق و حمایت از من .1.3

 ي صنعت آب ایراناعضاحرفه اي حفظ و ارتقاء اعتبار و حیثیت  .1.4

 ذینفعاناعضاء و سایر براي جذاب  تأمین خدمات .1.5

 آبدر حوزه صنعت  جمع آوري و انتشار اطالعات، دانش و فن آوريتولید،  .1.6

 عموميدر فرآیندهاي تصمیم گیري و سیاست گذاري صنعت آب بخش خصوصي  اثربخشمشاركت افزایش  .1.7

 ایران آبت صنعدر ( Regulatory) تنظیم كنندهایفاي نقش  .1.1

 صنعت آب ارتقاء، پشتیباني و حمایت از دسترسي به بازارهاي جدید .1.9

 صنعت آب ایران توسعه ارتباطات بین المللي .1.11

 

 فدراسیوناصول اداره 

اسیون بر اساس معیارهاي هشت گانه زیر است كه اركان، اعضاء و كاركنان سازمان ملزم به رعایت آنها مي اصول اداره فدر .9 ماده

 باشند. 

در سازمان فراهم مشاركت اعضا جذب  برايرا هاي الزم بسترباید  ،اركان، مدیران و كاركنان فدراسیون تمامي :مشاركت  .3.3

 د .ندن آن به كار گیرتالش خود را جهت نهادینه كر و همواره تمام نموده

 همچنین و دنباشمسئولیت پذیر  منافع مليدر قبال باید فدراسیون كاركنان  و ، مدیراناركان تمامي : مسئولیت پذیري .3.2

را حقوق و منافع جمعي و تمهید و تدارک ظرفیت هاي الزم براي پاسخ به موقع به مطالبات اعضا و ذینفعان باید  ایشان

 د.ندههمواره مورد توجه قرار 

و زمینه را در سازمان مورد توجه قرار داده شفافیت همواره باید  ،اركان، مدیران و كاركنان فدراسیون تمامي شفافیت: .3.1

تصمیم گیري، اجراي تصمیمات و  هايفرایندگردش آزاد آن در  و مبادله و ،به اطالعات را دسترسي ذینفعان به ویژه اعضا

 .ایندفراهم نمرا  یجانت

به رعایت قوانین كشوري و مقررات و آئین نامه خود را باید  ،اركان، مدیران و كاركنان فدراسیون تمامي ن:حاكمیت قانو .3.4

  د.ندانبهاي داخلي سازمان متعهد و موظف 
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 برنامه ها، عملكرد و نتایج، اتتصمیممواضع، خود را در قبال باید  ،اركان، مدیران و كاركنان فدراسیون تمامي پاسخگویي: .3.5

 ند.دانباعضاء و ذینفعان اصلي سازمان پاسخگو  به آنها

تنوع و تكثر در سالیق، نظرات، عقاید و روش ها را به رسمیت باید  ،اركان، مدیران و كاركنان فدراسیون تمامي اجماع: .3.6

اد . فدراسیون ایجصورت پذیردبر اساس اجماع در سازمان تا تصمیمات و موضع گیري ها  دتالش كنباید شناخته و همواره 

 داند.براهبردي را وظیفه خود  اتتصمیماخذ وفاق بر اصول اداره، ارزش ها و 

جلوگیري اعضاء بین فرق و تمایزي از هرگونه  باید اركان، مدیران و كاركنان فدراسیون : تمامي برابري و عدم تبعیض .3.7

انات و فرصت ها برابر دانسته و همواره تالش خود را در برابر قانون و مقررات و مصوبات و استفاده از امكباید همگي نمایند لذا 

 .ندتا نابرابري ها را در تصمیم گیري ها و  از ساختار خود بزدای ندكن

خود را به تحقق اهداف سازمان و كسب باید  ،اركان، مدیران و كاركنان فدراسیون تمامي : كارایي و اثر بخشي .3.8

 داند. متعهد ببه كارگیري درست و اصولي منابع  بادستاوردهاي مشخص 

 

 شرایط عضویت   - 3 فصل

 تعریف اعضاء

دسته بندي  متخصصینمشاور، سازندگان تجهیزات و مهندسان هاي این صنعت در چهار دسته پیمانكاران،  رشته فعالیت .31 ماده

 : شده است كه به شرح زیر مي باشد

 پیمانکاران

 و تأسیسات وابسته سد -

 برقابي نیروگاهاحداث  -

 آب هاي تونل و هیدرولیكي هاي سازه احداث -

 زهكشي و آبیاري هاي شبكه و آب انتقال هاي لاكان احداث  -

 آب توزیع شبكهخطوط انتقال و  ،مخازن احداث -

 فاضالب دفع و انتقال آوري، جمع هاي شبكه احداث  -

 فاضالب و آب خانه تصفیه احداث -

 كانال و رودخانه مرداب، بندر، سد، الیروبي عملیات -

 دریا آب سازي شیرین تتاسیسا احداث -

 مشاورمهندسان 

 سازي سد -

 زهكشي و آبیاري هاي شبكه -
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 فاضالب و آب تاسیسات -

 رودخانه مهندسي و حفاظت -

 طرح هاي آبي سازي مقاوم -

 مدیریت طرح هاي آبي -

 آب و محیط زیست  -

 كشاورزي و منابع طبیعي  -

 بندرسازي و سازه هاي دریایي -

 

 تجهیزاتدگان و تولیدکننسازندگان 

 اتصاالت و لوله انواع -

 آالت شیر انواع -

 وابسته تجهیزات و پمپ انواع -

 آب تانكر و زنامخ انواع -

 فاضالب و آب تصفیه تجهیزات -

 آبیاري هاي سیستم و تجهیزات -

 فاضالب و آب كیفیت كنترل و آزمایش تجهیزات -

 برقآبي نیروگاه ژنراتور و توربین -

 مكانیكالتجهیزات هیدرو -

 تجهیزات ابزاردقیق -

 بسته بندي آب يتولیدصنایع  -

 

 علمي و تخصصي

 آب كلیه انجمن هاي علمي، مهندسي، تخصصي، پژوهشي و زیست محیطي مرتبط با صنعت
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 شرایط عضویت

 كه واجد شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت فدراسیون درآیند.  يتشكل هایكلیه  .33 ماده

 تابعیت ایراني. .1.1

 تعهد اجراي مقررات این اساسنامه.قبول و  .1.2

 پرداخت حق ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب . .1.3

 . آبفعال بودن در زمینه هاي مرتبط با صنعت  .1.4

 دارا بودن اجازه رسمي فعالیت از مراجع ذیصالح كشور . .1.5

 ارائه درخواست كتبي عضویت به همراه اساسنامه به دبیرخانه فدراسیون .1.6

 اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي ایران رداراي پروانه معتب .1.7

 

 انواع عضویت

 نوع عضو است : دوفدراسیون داراي  .32 ماده

كشور كهه بهه صهورت رسهمي و بها       آب مرتبط با صنعتحرفه اي، صنعتي و علمي  ،صنفيكل هاي كلیه تش عضو اصلي : .1.1

 و شهوند عضویت اصهلي پذیرفتهه مهي     نوانع فدراسیون به مدیره هیأتفعالیت دارند با تصویب  اتاق ایرانكسب مجوز از 

 داراي حق رأي هستند.

هیهات   تصهویب باشهند بها    آب كه منشاء خدمات برجسته اي به بخش صهنعت حقوقي حقیقي و اشخاص  عضو افتخاري : .1.2

مدیره به عضویت افتخاري فدراسیون پذیرفته مي شوند. شرایط پذیرش و مزایاي اعضاء افتخاري طبق مفهاد آئهین نامهه    

   .خواهد بود عضویت

تعیین ضوابط عضویت در فدراسیون مطابق با شرایط اساسنامه است و تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق ضوابط عضویت  .31 ماده

 اعضاء و تشكل ها در اختیار هیئت مدیره است .

چنانچه تقاضاي عضویت بعضي از متقاضیان از سوي هیئت مدیره پذیرفته نگردد متقاضي مي تواند اعتراض خود را به  .34 ماده

 جمع عمومي ارجاع نماید. م

اعضاء افتخاري مشمول پرداخت حق ورودیه و حق عضویتهاي مصوب فدراسیون نمي باشند ولي هر گونه پرداخت  .35 ماده

 داوطلبانه این اعضاء به فدراسیون بالمانع مي باشد .

 شرایط تعلیق و سلب عضویت

 :عبارت است از شرایط تعلیق یا سلب عضویت اعضاء  .36 ماده
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 از عضویت. استعفاي تشكل. الف 

انجام اقداماتي كه در جهت خالف شئون حرفه اي و یا مفاد اساسنامه فدراسیون و یا هدف هاي آن تشخیص داده  . ب

 شود و یا به اعتبار فدراسیون لطمه وارد سازد.

 عدم پرداخت حق عضویت به مدت یك سال . . ت

 انحالل تشكل عضو. . ث

 اساسنامه را از دست  بدهد .  11ماده به نحوي كه شرایط عضویت مصوب در  موضوع فعالیتتغییر  . ج

 فدراسیون صورت مي پذیرد. مجمع عموميعضویت از اعضاء با پیشنههاد هیئت مدیره و تصویب سلب  .37 ماده

عادي منعكس نماید كه در  عمومي تشكلي كه عضویت وي سلب یا معلق شده باشد مي تواند اعتراض خود را به مجمع  .38 ماده

 قطعي است. عمومي این صورت نظر مجمع 

هر یك از اعضاء كه شرایط عضویت فدراسیون را از دست بدهد تا احراز مجدد شرایط، عضویت آن در فدراسیون معلق  .39 ماده

 . عهدات قبلي استمي گردد ولي در زمان تعلیق نیز ملزم به انجام ت

 

 حقوق و وظایف اعضاء   - 4 فصل

ي برخوردار بوده و فدراسیون حق انجمن ها و تشكل هاي عضو فدراسیون از تمام حقوق و آزادي هاي قانوني و انجمن .21 ماده

 دخالت در امور داخلي و نقض آزادي هاي آنها را ندارد. 

 

 اصلي عضو يحقوق تشكل ها

 از حقوق ذیل برخوردار مي باشند :عضو ي تشكل ها .23 ماده

 اساسنامه؛ فصل پنجمطبق فدراسیون  مجمع عموميداشتن كرسي نمایندگي در الف.  

 ؛ و هیئت مدیرهمجمع عمومي ر دستور جلسات تنظیم پیشنهاداتي جهت لحاظ نمودن د . ب

 ؛معرفي نماینده در كمیته ها . ت

 ؛ فدراسیون استفاده از برنامه هاي خدماتي، توسعه اي و حمایتي . ث

 یر قوانین ایجاد مي شود؛استفاده از سایر حقوقي كه به موجب این اساسنامه و یا سا . ج

 حیط بیروني فدراسیون محفوظ است؛حق انجمن ها و تشكل هاي عضو در نمایندگي اعضاي خود در م . ح

 

 وظایف اعضاء
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 ی عضو اصلیتشکل هاوظایف 

 وظایف ذیل را بر عهده دارند:تشكل ها  .22 ماده

 ؛ا و تصمیمات فدراسیون در هر زماناساسنامه، مقررات، بخشنامه ه مفادكامل  رعایتالف.  

 حضور و مشاركت در فراخوان هاي فدراسیون؛ . ب

 ؛ تعهدات ماليبموقع  انجام . ت

 ؛ه اطالعات مورد درخواست فدراسیونارائ . ث

 ؛تخصیص زمان الزم جهت مشاركت در فعالیت ها و برنامه هاي فدراسیون . ج

 احترام به مفاد اصول اخالقي و رفتاري فدراسیون؛ . ح

 تطابق كامل با سایر وظایفي كه به موجب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ایجاد مي گردد؛ . خ

 اعضایشان با اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها، تصمیمات فدراسیون اطمینان یابند؛ باید نسبت به تطابق تشكل ها . د

 شیوه تعیین حق رأی وزنی  - 5 فصل

  تعیین وزن تشكل ها

میزان حق رأي تشكل هاي صنعت آب در فدراسیون از مدل وزني تبعیت خواهد نمود. هر تشكل بر اساس وزن اعضایش صاحب 

 كرسي در مجمع عمومي مي گردد .

به ازاء هر حد نصاب یك كرسي اختصاص مي یابد. حد نصاب هر فدراسیون  مجمع عموميهر تشكل در كرسي تعداد  .21 ماده

 فرمول زیر تعیین مي شود :بر اساس مجمع عمومي كرسي در 

 درصد مجموع كل آرا وزني پس از اعمال سقف وزني 11+  راي هر تشكل بنگاه محور = راي وزني تشكل

 رصد مجموع كل آرا وزني پس از اعمال سقف وزنيد 11راي هر تشكل فرد محور= 

 خواهد بود. درصد مجموع كل آرا وزني  15برابر سقف آرا تخصیصي وزني به هر تشكل  .24 ماده

 

 محاسبه راي وزني پیمانكاران و مشاوران:

 فرمول محاسبه رأي وزني پیمانكاران و مشاوران بر اساس مدل زیر خواهد بود : .25 ماده

 

 Y ای پیمانکاری و مشاور= تعداد رای وزنی تشکل ه 

X1  معتبر از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي در رشته آب 1: تعداد شركت هاي داراي رتبه 

X2  معتبر از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي در رشته آب 2: تعداد شركت هاي داراي رتبه 

X3  ي و نظارت راهبردي در رشته آبمعتبر از معاونت برنامه ریز 3: تعداد شركت هاي داراي رتبه 
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X4  معتبر از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي در رشته آب 4: تعداد شركت هاي داراي رتبه 

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي لحاظ مي شود  در بخش مشاوران و پیمانكاران، تنها رتبه بندي هاي مربوط به آبِ .26 ماده

 زان حق رأي نقشي ندارد.و سایر رتبه بندي ها در تعیین می

 

 محاسبه رأي وزني تولیدكنندگان و سازندگان

 بدست مي آید. (1.2عدد )رأي تشكل هاي مرتبط با سازندگان و تولیدكنندگان، از ضرب تعداد اعضاي هر تشكل در  حق .27 ماده

 

 محاسبه رأي وزني تشكل هاي فرد محور)تخصصي و صنفي(

 جموع كل آرا وزني )پس از اعمال سقف وزني( خواهد بود.حق رأي تشكل هاي فرد محور برابر ده درصد م .28 ماده

 

  ارکان  - 6 فصل

 اركان فدراسیون عبارتند از :  .29 ماده

 .عموميمع مج

 هیئت مدیره.

 بازرسان.

 

 ميعمومجمع 

 شیوه تشکیل و رسمیت

 . اعضاء یا نمایندگان رسمي آنان استمع عمومي باالترین مرجع تصمیم گیري فدراسیون و متشكل از مج : ميعمومع مج .11 ماده

ده روز قبل از تشكیل جلسه مجمع پانزتشكیل مجمع عمومي با یكبار درج آگهي در یكي از جراید كثیراالنتشار و حداقل  .13 ماده

رئیس یا عمومي و با اعالم روز و ساعت و محل برگزاري مجمع صورت مي پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه اي با امضاء 

 .براي اعضاء ارسال مي گردد بازرسرئیس یا  كلدبیر

با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با  تام االختیار خود گاننماینددر جلسات مجمع عمومي  تشكل هاي عضو .12 ماده

 معرفي مي نمایند. تشكلمهر 

آن اعمال  هنماینداساسنامه تعیین مي شود كه از سوي  فصل پنجمبر اساس عمومي در مجامع  عضوتعداد حق رأي هر .11 ماده

 مي گردد. 
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مشروط بر آنكه با شركت اكثریت مطلق اعضاء ) نصف بعالوه یك ( فوق العاده( بطور مومي )عادي و عادي جلسه مجمع ع .14 ماده

رسمیت پیدا مي كند هاي عضو فدراسیون بیشتر باشد، كل شتاز نصف مجموع كل آراء  مجموع تعداد حق رأي حاضران

 ي باشد. و مصوبات آن با اكثریت مطلق آراء حاضرین ) نصف بعالوه یك ( معتبر م

 .استبصورت كتبي و مخفي  فدراسیوناخذ راي در مجامع عمومي  .15 ماده

یك نفر به عنوان رییس  حاضرینتوسط نماینده اتاق بازرگاني ایران اعالم و سپس از میان رسمیت یافتن مجمع در ابتدا  .16 ماده

 و یك نفر منشي و دو نفر ناظر انتخاب و اداره جلسه مجمع را بعهده مي گیرند.

اسامي حاضرین در جلسه مجمع را طي صورتجلسه اي به امضاء هیات رئیسه مي رساند. همچنین منشي  منشي در ابتدا .17 ماده

 موظف به ثبت و ضبط مذاكرات و تصمیمات مجمع مي باشد. 

 براي كلیه اعضاء الزم االتباع مي باشد.  اسنامه فدراسیونمصوبات مجمع در چهارچوب اس.18 ماده

ایران در كلیه جلسات مجمع عمومي ) عادي و فوق العاده (  و كشاورزي ادنمع ،صنایع ،حضور نماینده اتاق بازرگاني  .19 ماده

 بعنوان ناظر ضروري است و بدون حق راي اظهار نظر خواهد نمود. 

 ،صنایع ،موظف است رونوشتي از كلیه مصوبات مجامع عمومي  ) عادي و فوق العاده ( را براي اتاق بازرگاني فدراسیون .41 ماده

 سال نماید. ایران ار و كشاورزي معادن

 باشند. كسب سمت هاي انتخابي مجمع عموميند داوطلب ناعضاي هیات رئیسه ي مجمع نمي توا .43 ماده

مالک تشخیص حد نصاب افراد حاضر در جلسه مجمع صورت و فهرستي است كه حاضرین در بدو ورود اصالتاً آن را  .42 ماده

 تكمیل و امضاء مي نمایند.

عضو را به  ياز برگزاري مجمع عمومي فهرست اسامي تشكل ها دبیركل فدراسیون موظف است حداقل دو هفته قبل .41 ماده

 همراه میزان حق رأي آنها جهت اطالع كلیه اعضاء، پس از تصویب هیئت مدیره منتشر نماید.

مسئول رسیدگي به شكایات  كل، بازرسدبیردر صورت اعتراض صاحبان حق رأي به میزان حق رأي اعالم شده از سوي  .44 ماده

 است.

جلسه براي اجراء به هیات مدیره و مسئوالن  نارظاوسط منشي جلسه تهیه و پس از امضاء رئیس، نصورت جلسه مجمع ت .45 ماده

 اجرائي انجمن ابالغ مي شود.

 

 انواع مجمع عمومی

 مجامع عمومي بر دو نوعند :  .46 ماده

 مجمع عمومي عادي ،

 مجمع عمومي فوق العاده .

 33فدراسیون( طبق ماده ا سه ماه پس از سال مالي حداكثر تیك نوبت در سال )حداقل فدراسیون مجمع عمومي عادي   .47 ماده

 اساسنامه تشكیل مي گردد . تشكیل مجمع عمومي فوق العاده به هر تعداد كه الزم باشد بالمانع است. 



 
14 

 عاديعمومي وظایف و اختیارات مجمع  .48 ماده

 بشرح زیر است :و عادي بطور فوق العاده وظایف مجمع عمومي عادي 

 رباره عملكرد سال گذشته؛دهیئت مدیره استماع گزارش  .1.1

 ؛جاري و تصویب آنها ته و بودجه سالاستماع گزارش خزانه دار پیرامون بیالن سال گذش .1.2

 بازرساستماع گزارش  .1.3

 مدیره؛ هیأتو گزارش مالي ساالنه  تصویب ترازنامه .1.4

 فدراسیون مدیره هیأتاعضاي انتخاب  .1.5

 ؛نموده اند مستعفي شده اند و یا فوت، یا نها خاتمه یافتهبازرس كه مدت ماموریت آ اعضاء انتخاب .1.6

 ؛انتخاب روزنامه كثیراالنتشار .1.7

ع عمومي عادي اقدام به برگزاري مجممدیره  هیأت روز قبل از اتمام دوره جاري 21موظف است حداقل  هیئت مدیره .49 ماده

خواهد بود و هیات مدیره قبلي داراي مسئولیت  ؛ات مدیره جدید. در هر صورت تا زمان تشكیل هیبنماید 33وفق ماده 

 بازرسحداكثر ظرف مدت یك ماه پس از اتمام دوره جاري،  ،در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیات مدیره

 ه تشكیل مجمع عمومي اقدام نماید؛مي تواند نسبت ب فدراسیون

ه یك از مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعالو هیأتمجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت  .51 ماده

 اساسنامه تشكیل مي گردد؛ 33با رعایت ماده  فدراسیوناعضاء 

آنان رسمیت پیدا مي كند و  و یا نمایندگان قانوني صاحبان رأيدو سوم مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل  .53 ماده

 فراد حاضر در جلسه تصویب مي شود؛تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء ا

مدیره باید ضمن ارائه معرفي نامه كتبي تشكل مربوطه در روز رأي گیري  هیأتت در كاندیداهاي هر تشكل براي عضوی .52 ماده

 در مجمع عمومي حاضر شوند.

 هیأتمدیره اعالم و  هیأتمراتب به  بازرسبا تشخیص ضرورت تشكیل مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده توسط  .51 ماده

براي  33وفق ماده  فدراسیوناز اعضاء  ،رسبازروز از تاریخ وصول درخواست  15مدیره مكلف است حداكثر ظرف 

 اقدام نماید.  33با رعایت ماده  "مي تواند رأسا بازرستشكیل مجمع عمومي دعوت بعمل آورد و در صورت استنكاف، 

مبني بر تشكیل مجمع عادي بطور فوق العاده و یا مجمع  فدراسیونبا درخواست كتبي حداقل نصف بعالوه یك اعضاء  .54 ماده

اعضاء را جهت  ،روز از تاریخ دریافت تقاضاي كتبي 21باید حداكثر ظرف مدت  فدراسیونمدیره  هیأتفوق العاده، 

دعوت نماید، درصورت استنكاف هیات مدیره درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع  33تشكیل مجمع طبق ماده 

از اعضاء دعوت نماید  33ز طبق ماده رو 15بخواهند و بازرس مكلف است حداكثر ظرف  بازرسعمومي فوق العاده را از 

نسبت به دعوت از اعضاء براي تشكیل مجمع عمومي با  نیز امتناع نماید، درخواست كنندگان مستقیماً بازرسو چنانچه 

 رعایت كلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام مي نمایند. 

روز جلسه بعدي با  21، حداكثر ظرف درصورت عدم رسمیت یافتن هر یك از جلسات مجمع عمومي بعلت حد نصاب  .55 ماده

از نظر درج آگهي در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد  33رعایت ماده 

 داشت. 
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 وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

 وظایف و اختیارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از :  .56 ماده

 ،  فدراسیوناساسنامه تغییر و اصالح  .الف 

 ن ،رسابازهیئت و یا  مدیره هیأت اعضاي عزل انفرادي یا جمعي . ب

 عزل رئیس فدراسیون . ت

 یه .تسو هیأتو انتخاب اعضاء  فدراسیونانحالل  . ث

هیئت مؤسس و پس از آن هیئت  توسط فدراسیون در اولین دوره اعضاء در مجمع عموميمرجع تعیین تعداد كرسي  .57 ماده

 . اسیون استمدیره فدر

یا منتخب هیئت  ، دبیرفدراسیون باید از اعضاي هیئت مدیره تشكل هاي عضو مجمع عموميتشكل ها در نمایندگان  .58 ماده

 باشند.مربوطه  تشكل مدیره

مدیره فدراسیون، باید از سوي حداقل یكي از تشكل هاي عضو براي كسب كرسي مشخص  هیأتمتقاضیان عضویت در  .59 ماده

 تخصصي به مجمع عمومي معرفي شده باشند.  -ه، ساخت و تولید و یا علمي در هریك از بخش هاي پیمانكاري، مشاور

 -هر تشكل مي تواند تنها براي كسب كرسي هاي بخش مربوطه اعم از پیمانكاري، مشاوره، ساخت و تولید و یا علمي  .61 ماده

 كاندیدا معرفي نماید.  5تخصصي حداكثر به تعداد 

موضوع فعالیت خود را بر باید مدیره، قبالً  هیأتي كسب كرسي هاي هر تشكل براي اعمال رأي و معرفي كاندیدا برا .63 ماده

 ؛ مشخص كرده باشد.تخصصي –اساس طبقه بندي چهارگانه پیمانكاري، مشاوره، ساخت و تولید و یا علمي 

مدیره هر كاندیدا نیازمند كسب حداقل نصف بعالوه یك مجموع آراء حاضرین در جلسه  هیأتبراي كسب هر كرسي در  .62 ماده

 مجمع عمومي عادي است. رسمي

 

 . هیئت مدیره

 نحوه تشکیل و رسمیت

كه توسط مجمع نفر عضو علي البدل است  چهارو  نوان اعضاء اصليبه ع نفر پانزدهفدراسیون مركب از هیات مدیره  .61 ماده

  .سال انتخاب مي شوند سهبراي مدت  عمومي

 پیدا كرده است : كرسي است كه به شرح زیر تخصیص پانزدهمدیره فدراسیون داراي  هیأت .64 ماده

 كرسي 6  الف.  شركت هاي پیمانكاري صنعت آب 

 كرسي 5  شركت هاي مشاور مهندسي صنعت آب . ب

 كرسي 3  شركت هاي ساخت و تولید صنعت آب . ت

 كرسي 1    متخصصان صنعت آب . ث

  .بالمانع است ،عضویت در هیات مدیره افتخاري است و انتخاب مجدد اشخاص براي دو دوره متوالي .65 ماده
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راي معتبر  نهكسب حداقل اعضاء رسمیت مي یابد و تصمیمات آن با  نفر از یازدهحضور حداقل ات مدیره با جلسات هی .66 ماده

  .خواهد بود

 .بدون حق راي مي توانند در جلسات هیات مدیره شركت نمایندو بازرسین، اعضاء علي البدل هیات مدیره  .67 ماده

 111یا شمول ماده و  مجمع عموميعزل از طرف فوت، استعفا، سلب شرایط عضویت در هیات مدیره تنها در صورت  .68 ماده

. دراین صورت عضو علي البدل بعدي براي مدت امكان پذیر استقانون تجارت در خالل مدت ماموریت هیات مدیره 

 .باقیمانده جانشین شخص مزبور خواهد شد

نموده  كاندیداي كه آنها را داوطلبان عضویت در هیات مدیره مي پذیرند كه فارغ از هر نوع تعلقات خود نسبت به تشكل .69 ماده

 است و یا هر نوع تمایالت شغلي تمام كوشش خود را جهت اجراي اهداف فدراسیون به كار گیرند .

مدیره تنها از طریق كسب دو سوم آراء مجمع عمومي فدراسیون امكان  هیأتپذیرش عضویت براي دوره سوم به بعد در  .71 ماده

 پذیر است.

موظف مجمع عمومي اء علي البدل تعداد اعضاء هیات مدیره كامل نشده باشد درصورتي كه پس از جانشین شدن اعض .73 ماده

مدت خدمت منتخبین جدید براي مدت باقیمانده هیات مدیره  است در اولین جلسه عضو جایگزین را انتخاب نماید.

  .خواهد بود

ن كرسي هاي خالي بخش مدیره در ازاء هر بخش یك عضو علي البدل خواهد داشت كه تنها مي توانند جایگزی هیأت .72 ماده

 مربوطه شود.

، كیل مي گردد یك نفر را به عنوان رئیسهیات مدیهره در اولین جلسهه خود كه حداكثهر یك هفته بعد از انتخابات تش .71 ماده

یك نفر را به یك نفر را به عنوان خزانه دار و  اول، یك نفر را به عنوان نایب رئیس دوم،یك نفر را به عنوان نایب رئیس 

 نشي جلسات هیات مدیره با راي مخفي انتخاب مي كند. عنوان م

 .تعیین و تصویب مي شود، خواهد بودچگونگي تشكیل جلسات و اداره آن در آیین نامه اي كه توسط هیات مدیره  .74 ماده

یكبار تشكیل جلسه خواهد داد، در مواقع ضروري با پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا دبیر كل  ماههیات مدیره حداقل هر  .75 ماده

 سیون و یا تقاضاي یك سوم اعضا هیات مدیره مي تواند تشكیل جلسه دهد.فدرا

شركت اعضا هیات مدیره در جلسات آن الزامي است و غیبت هر یك از آنها بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلي در   .76 ماده

 جلسه متناوب در یك سال در حكم استعفاي آن عضو از هیات مدیره است. پنججلسه متوالي و یا  چهار

 است.  بازرسشخیص موجه و یا غیرموجه بودن غیبت اعضاي هیئت مدیره با ت .77 ماده

صورتجلسات و مصوبات هیات مدیره توسط منشي جلسات هیات مدیره تهیه و به امضاي اعضاء حاضر در جلسه خواهد   .78 ماده

 رسید و یك نسخه از آن در محل دبیرخانه فدراسیون نگهداري خواهد شد.

، ماموریت داراي سمت است فدراسیونكه نماینده آن در اركان  يتشكلراج و یا انحالل در صورت استعفاء از عضویت، اخ .79 ماده

 . و عضو علي البدل جایگزین مي گردد منتفي و زایل خواهد شدآن نماینده نیز 

هر تشكل در هر زماني مجاز است از نماینده خود در اركان فدراسیون سلب نمایندگي نماید. پس از اعالم تشكل نماینده  .81 ماده

 .ذكور از سمت خود عزل و عضو علي البدل جایگزین مي گرددم
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تجدید خواهد مجمع عمومي در انتخابات هیئت مدیره  ؛اعضاء هیئت مدیرهاز  ده نفردر صورت استعفا و یا فوت و یا عزل  .83 ماده

 شد. 

 تفویض نماید . كل فدراسیونهیئت مدیره میتواند قسمتي از اختیارات خود را به دبیر .82 ماده

جهت انتخاب هیئت فدراسیون مجمع عمومي  ماه قبل از پایان دوره تصدي خود باید نسبت به دعوتهیات مدیره سه .81 ماده

طبق مفاد اساسنامه اقدام كند. تا زمان انتخاب اعضاء جدید و انجام تشریفات قانوني مربوط به ثبت و اعالم مدیره جدید 

 دامه خواهد داد.ااسامي اعضاي جدید، هیات مدیره به وظایف خود 

 

 هیات مدیرهو اختیارات ظایف و

 :مي باشد كه اهم آنها عبارتند از هیات مدیره براي اداره فدراسیون در چارچوب مفاد این اساسنامه داراي اختیارات الزم .84 ماده

 بررسي و تصویب آیین نامه هاي فدراسیون بر مبناي مفاد اساسنامه؛ 33.1

 اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي ؛ 33.2

 ، شیوه ها و راهكارهاي گسترش فدراسیون؛تعیین سیاست ها 33.3

 تهیه برنامه هاي ساالنه فدراسیون جهت ارائه به مجمع عمومي براي تصویب نهایي ؛ 33.4

 شرایط كار و اختیارات وي؛ ،انتخاب دبیركل و تعیین حقوق مزایا 33.5

 د.: دبیركل باید خارج از هیات مدیره و به صورت تمام وقت و بدون هرگونه شغل دیگري باشتبصره

 برنامه هاي كوتاه مدت و میان مدت فدراسیون كه توسط دبیر كل به هیات مدیره ارائه مي شود ؛ تصویببررسي و  33.6

بررسي عملكردها و فعالیت هاي انجام شده توسط دبیركل و مشورت هاي الزم با وي در زمینه هاي مرتبط با وظایف  33.7

 فدراسیون؛

 پیشنهاد بودجه ساالنه به مجمع؛ 33.1

مؤسسات وابسته به و دگان رسمي فدراسیون در سایر شوراها، ارگان ها، تشكل ها و مجامع عمومي انتخاب نماین 33.9

 فدراسیون؛

 برنامه ریزي براي انجام كلیه اموري كه از سوي مجامع به هیات مدیره احاله مي گردد؛  33.11

 تصویب كمیسیون ها و كمیته هاي مورد نیاز 33.11

 و كاركنان بر اساس پیشنهاد دبیركل؛ تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران 33.12

 كه سرپرستي آن با خزانه دار است .  فدراسیونامور مالي نظارت بر تصویب بودجه و  33.13

در و و پرداخت هزینه ها فدراسیون واریز كلیه وجوهات جهت در بانكهاي مجاز  فدراسیونافتتاح حساب بنام تصویب  33.14

 صورت لزوم تحصیل وام . 

 هاي ه قرارداد راجع به خرید و فروش و اجاره و تملك اموال منقول و غیر منقول بنام و حسابعقد هر گونصدور مجوز  33.15

 . فدراسیون
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حصول اطمینان از نگاهداري اموال، تعقیب جریان هاي قضایي و ثبتي در كلیه مراحل قانوني در دادگاه ها و تعیین داور و  33.16

و درصورت اقتضا واگذاري تمام و یا قسمتي از اختیارات تعیین وكیل و عزل آنان، حل و فصل دعاوي از راه سازش 

 مربوط به این بند به هر شخص دیگر اعم از حقیقي یا حقوقي با حق توكیل؛

 تصویب استفاده از خدمات مشاوران و كارشناسان غیر موظف به منظور انجام طرح هاي تحقیقاتي؛ 33.17

 تصویب عضویت فدراسیون در مجامع داخلي و بین المللي؛ 33.11

 سي و تصویب چارت سازماني و شرح وظایف سازماني؛برر 33.19

 عزل دبیركل؛ 33.21

 تهیه و تنظیم منشور اخالقي و رفتاري فدراسیون ؛ 33.21

 . و مجمع عمومي  انبازرس سال مالي و ارائه آن به در انتهاي هر فدراسیون هاي مالي صورت بررسي و تصویب 33.22

 . عمومي به مجمعاساسنامه طي از اهداف و مقررات اخ یت عضوعضواخراج یا تعلیق  پیشنهاد 33.23

 بررسي و تصویب اخذ مجوزها و امتیازات خاص از مراجع ذیصالح در راستاي اهداف فدراسیون؛ 33.24

 فدراسیوناخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سایر مراجع ذیصالح در خصوص انتشار نشریه در راستاي اهداف  33.25

. 

 رؤساي كمیته هاي عموميو عزل انتخاب  33.26

 حل اختالف میان كمیته ها و دبیركل فدراسیون داوري و 33.27

 

 بازرسان

 نحوه تشكیل و رسمیت

به عنوان بازرس اصلي و یك نفر را به عنوان بازرس علي البدل با  اعضا یا خارج از اعضا از میانرا  نفر یكمجمع عمومي  .85 ماده

 اكثریت نسبي به مدت یك سال انتخاب مي كند. 

 وره متوالي بالمانع است.انتخاب مجدد بازرسین براي مدت سه د .3 تبصره

 هیأتاز هر یك گروه هاي مختلف پیمانكاري، مشاوره، سازندگان و گروه هاي تخصصي تنها یك نفر مي تواند عضو  .2 تبصره

 بازرسي باشد.

 افتخاري است.  بازرسخدمات  .1 تبصره

 

 بازرسانوظایف و اختیارات 

 به شرح زیر است : بازرسانوظایف  .86 ماده
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و تطبیق با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومي و و دبیر كل  هیئت مدیرهو عملیات  ، مكاتباتنظارت بر اقدامات   35.1

  است. قوانین جاري كشور از وظایف بازرس

از اساسنامه فدراسیون و مصوبات مجامع عمومي تخلف مغایرت با و یا مي تواند در صورت مشاهده هرگونه  بازرس .4 تبصره

 ح مي نماید. اعالم و درخواست اصال مدیره فدراسیون هیأتمراتب را به 

براي تسلیم به مجمع عمومي ساالنه و همچنین در صورت لزوم كلیه  را بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیئت مدیره 35.2

اسناد و اوراق مالي فدراسیون را مورد بررسي قرارداده و موظف است نظر خود را بصورت مكتوب در اختیار مجمع 

 عمومي بگذارد .

از تشكیل مجمع عمومي عادي گزارش مكتوب خود را جهت اطالع اعضاء تهیه و ارائه بازرس حداقل ده روز قبل   35.3

 خواهد نمود.

 بازرس موظف است در كلیه امور مربوط به دعوت و برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده نظارت نماید.  35.4

 تحویل دهد. فدراسیون بازرس موظف است یك نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه  35.5

 است. بازرساز وظایف  فدراسیونظارت بر اجراي منشور اخالقي ن 35.6

 است. بازرسوظایف  ازهیئت مدیره تعیین اعضاي انتخابات  نظارت بر 35.7

 يحسابرسي حساب هابه موظف است در پایان هر سال مالي با دعوت از یك مؤسسه حسابرسي رسمي نسبت  بازرس 35.1

 ركان و اعضاي فدراسیون ارسال نماید.فدراسیون اقدام و گزارش آنرا كتباً براي كلیه ا

باید  بازرساسناد و مدارک فدراسیون اعم از مالي و غیر مالي، در هر زمان و بدون قید و شرط، درصورت درخواست  .3 تبصره

 قرار گیرد.  ایشاندر اختیار توسط دبیركل 

 مي توانند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق راي شركت نماید. بازرساعضاي  .2 تبصره

 عمومي مع ادر مج ر شیوه تخصیص آراء وزني به تشكل هانظارت ب 35.9

 

 فدراسیون هیأت مدیرهرئیس 

 ، نماینده قانوني فدراسیون است.هیأت مدیره رئیس .87 ماده

 نحوه انتخاب رئیس

 مدیره انتخاب مي شود. هیأتمدیره براي یك دوره سه ساله از میان اعضاي  هیأترئیس توسط  .88 ماده

را دارد رأي اب رئیس كه بیشترین ونیكي از از انجام فعالیتهاي رسمي اش باز بماند، چنانچه رئیس موقتاً یا به طور دائمي  .89 ماده

 جانشین او خواهد شد. تا تعیین رئیس جدید 
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 فدراسیونهیأت مدیره وظایف و اختیارات رئیس 

 وظایف ذیل را بر عهده دارد :هیأت مدیره رئیس  .91 ماده

 فدراسیون؛ مدیره  هیأتمجامع و وبات و مصت مدیره در راستاي اساسنامه أهدایت فعالیت هاي هی .1.1

  ؛نظارت بر كار دبیرخانه كل .1.2

  ؛ تشكل هاو  فدراسیونروابط میان اري قرربتنظیم و  .1.3

 ؛بین الملليداخلي و هاي  سازمانسایر تشكل ها و و  ، رسانه هاسیاستمدارانروابط میان فدراسیون با دولت، تنظیم  .1.4

 اداره جلسات هیئت مدیره .1.5

 طبق اساسنامه مالي و حقوقي سازمانامضاي كلیه اسناد  .1.6

 اجرایي هیأتحضور در جلسات  .1.7

 

 دبیركل

 فدراسیون دبیر کل وظایف و اختیارات

 : استذیل به شرح  دبیركلو اختیارات وظایف  .93 ماده

 فدراسیون شامل :سیاست گذاری های و اجرای  همشاور .2.1

 یون و پایش فضاي سیاسي، اقتصادي، جمع آوري قوانین، آیین نامه ها ، بخش نامه هاي مرتبط با فعالیت فدراس

 قانوني و قانون گذاري 

  به منظور توسعه فدراسیون مدیره هیأتهیأت اجرایي و پیشنهاد اولویت سیاست ها و برنامه ها به 

 حصول اطمینان از هماهنگي و سازگاري سیاست ها در تمام بخش هاي فدراسیون 

 مسئولیت توسعه ي سیاست هاي آینده ي فدراسیون 

 ه و تدوین پیش نویس سیاست ها و برنامه هاتهی 

 اجراي اثربخش سیاستهاي فدراسیون 

  هیأت اجرایيحضور در جلسات 

 : شامل انجام اثربخش وظیفه نمایندگی به عنوان سخنگو .2.2

  با قواي سه گانه ،رسانه ها و سیاست گذاران برقراري و توسعه ارتباطات 

  مخاطبان هدف انتقال سیاست ها و دیدگاه هاي فدراسیون  به 

 و شوراها و مراكز ذیربط صول اطمینان از اثربخشي نمایندگي فدراسیون در دیگر مجامعح  

 شامل : مدیریت ارتباط با اعضا .2.3

 ارائه ي خدمات مناسب و با كیفیت به اعضا 
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 جذب اعضاي جدید 

 ء فدراسیون و تداوم آنحمایت از اعضا 

  اطالع رساني موثر فعالیت هاي فدراسیون به اعضا 

 برقراري و استمرار ارتباط مستقیم با اعضا 

  فدراسیونهاي به طور عادالنه در فعالیت اعضاء تضمین توجه به منافع گوناگون 

 شامل : مدیریت مالی .2.4

  تامین مالي فدراسیونسازماندهي براي 

 كنترل مالي مناسب 

  هیأت اجرایيارایه به  برايساالنه  تدوین گزارش هاي مالي و بودجهتهیه و 

 و میزان حق عضویت ي ماليیه پیشنهاد درخصوص برنامه ها و سیاستهاارا  

  نگهداري و حفظ اموال و تجهیزات 

 امور اداری .2.5

  مدیریت منابع انساني 

  مدیریت مكاتبات 

 مدیریت ارتباطات 

  فدراسیونسازماندهي موثر جلسات 

  طبقه بندي، ضبط، حفظ و نگهداري اسناد و مدارک 

 شامل : امور حقوقی .2.6

 تصمیمات و اقدامات دبیرخانه فدراسیون با اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه مطابقت 

 دفاع حقوقي از منافع اعضا و مصالح فدراسیون 

  پیگیري مسایل و امور قضایي و ثبتي در كلیه مراحل قانوني و ثبتي عنداللزوم تعیین وكیل قانوني براي دفاع از

 حقوق فدراسیون در مراجع ذیصالح

 كند؛مي  أییدتبررسي و فدراسیون مدیران دبیرخانه را بر اساس پیشنهاد دبیر كل ایي هیأت اجر .92 ماده

 دبیركل فدراسیون به پیشنهاد توسط هیات مدیره انتخاب مي شود؛ .91 ماده

 دبیركل نمي تواند عضو هیات مدیره باشد؛ .94 ماده

ل ها و یا شركت هاي دبیر كل در زمان تصدي این مسئولیت نمي تواند همزمان عضو هیئت مدیره یا در استخدام تشك .95 ماده

 عضو فدراسیون باشد؛

دبیركل نماینده اجرایي فدراسیون است كه تشكیالت فدراسیون تحت نظر او فعالیت مي كند و وظایف خود را مي تواند  .3 تبصره

 توسط مشاوران و كارشناسان و مدیران بخش هاي مختلف اعمال نماید؛

ه كمیته ها حضور یابد و موظف به ارائه گزارش ادواري به هیات مدیره و كلیجلسات دبیركل بدون حق رأي مي تواند در  .2 تبصره

 هیات مدیره است؛
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 كمیته ها

 مأموریت كمیته ها

به منظور جلب مشاركت اعضاء در فرآیند سیاست گذاري و برنامه ریزي و افزایش ظرفیت كارشناسي فدراسیون، كمیته  .96 ماده

 ها  با مأموریت هاي زیر تشكیل مي شوند :

 شناسایي مشكالت و مسائل پیش روي فدراسیون؛ ارزیابي وضع موجود و .2.7

 محیط كسب و كار اعضاءطراحي و پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها و مواضع فدراسیون جهت رفع مشكالت و بهبود  .2.1

 تهیه و پیشنهاد برنامه هاي حمایتگري، ترویج و نفوذ؛ .2.9

 ربوطه؛نظارت بر حسن اجراي سیاست ها و برنامه هاي مصوب هیئت مدیره در موضوع م .2.11

كمیته توسط هیات مدیره تصویب و ابالغ مي رسمیت، دوره فعالیت و ارتباطات تشكیل،  ،شرح وظایفآیین نامه نحوه  .97 ماده

 گردد.

 

 خزانه داروظایف و اختیارات 

وصولي  ،اسناد و صورتجلسات مالي فدراسیون ،دفاترنحوه تنظیم امور مالي فدراسیون بوده و موظف است  ناظرزانه دار خ .98 ماده

هیات نماید و با درخواست نظارت  هاسناد مربوطاز نگهداري و حفاظت  ،ضبط ،ثبت بر نحوهو  را كنترل ها رداختها و پ

بازرس قرار  اسناد مذكور را در اختیار كل مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي فدراسیون، در محل دبیر خانه  يبازرس

 دهد.

 با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود.همراه خزانه دار  دبیركل به همراه امضاء مشترک رئیس یا دو اباسناد و مدارک مالي  .99 ماده

همراه با مهر فدراسیون معتبر  و یا دبیركل عنداالقتضا ضمن اوراق عادي و مكاتبات اداري و معمولي با امضاء رئیس در

 میباشد . 

 حضور یابد. هیأت اجرایيخزانه دار موظف است بعنوان عضو رسمي در جلسات  .311 ماده

 

 ع مالی مناب  - 7 فصل

 منابع مالي فدراسیون از طرق زیر تامین مي شود : .313 ماده

 الف.  حق عضویت و ورودیه

كمك اعضاء و اشخاص ثالث از طریق هدایا، بخشش، وقف، قبول وصیت و كمكهاي نقدي و غیر نقدي اعضاء یا  .ب 

 اشخاص ثالث به فدراسیون 

 . به اعضاء و سازمان ها كارشناسي، مشاوره اي، آموزشي و . . .  –ارائه خدمات اعم از فني  .ج 
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 چاپ و انتشار كتب، نشریات و جزوات .د 

 جذب حمایت مالي )اسپانسرشیپ( .ه 

 متناسب با حق رأي وزني تشكل مربوطه هستند.و حق عضویت  موظف به پرداخت مبلغ  ورودیه فدراسیون اعضا .312 ماده

 تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره مي باشد. .311 ماده

 یالت مالي و اخذ وام از بانك ها و سایر موسسات مالي و اعتباري و یا سایر منابع.اخذ تسه .314 ماده

درصورتیكه در اثر فعالیت هاي فدراسیون درآمدي حاصل شود، كلیه درآمد مزبور جزو منابع مالي فدراسیون منظور و تبصره .    

 صرف هزینه هاي فدراسیون مي شود.

 

 یه سوانحالل و ت  - 1 فصل

 میم مجمع عمومي  فوق العاده یا بر طبق راي نهائي و قطعي محاكم قضائي منحل میشود.فدراسیون بموجب تص .315 ماده

چنانچه انحالل فدراسیون از سوي مجمع عمومي  فوق العاده باشد مجمع هیئت تسویه اي را متشكل از سه نفر از  .316 ماده

نحالل در مقام اعضاء هیئت نمایندگان اعضاي حقوقي انتخاب مینماید. انتخاب اعضاء هیئت مدیره فدراسیون قبل از ا

تسویه بالمانع است. چنانچه انحالل فدراسیون از سوي محاكم قضائي اعالم شود محكمه هیئت تسویه را تعیین خواهد 

 نمود. 

پس از اعالم انحالل فدراسیون و تعیین اعضاء هیئت تسویه، مدیران سابق فدراسیون مكلفند تمامي اوراق، اسناد، دفاتر،  .317 ماده

 یه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.اموال و اثاث

غیر و ها و دارائیها را روشن و پس از تسویه، كلیه اموال منقول  هیئت تسویه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهي .318 ماده

ت یك صندوق یا مركز معتبر بیمه براي تأمین پرسنلي كه كار خود را در اثر انحالل از دسدر اختیار را منقول باقیمانده 

 .مي دهدقرار مي دهند و یا سازماني با موضوع مشابه فعالیت و یا یك یا چند مؤسسه خیریه 

وظایف و تكالیف و اختیارات هیئت تسویه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون فدراسیون و بطور كلي امر تسویه  .319 ماده

 اساسنامه خواهدبود. و مفاد24/12/1347طبق مقررات الیحه اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب

 

 هیات داوری  - 9 فصل

 هیأتبا تأسیس نماید. در این صورت  فدراسیون مي تواند در امور تخصصي خود اقدام به پذیرش امر حكمیت )داوري( .331 ماده

داوري و حل اختالف نسبت به حكمیت درباره موضوعات اختالفي میان اعضاء، تشكل ها، گروه هاي تخصصي و سایر 

 بعنوان مرجع داوري پذیرفته باشند اقدام مي نماید.  مراجعاتي كه این كمیته را

 داوري و حل اختالف داراي پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل است كه هیات مدیره انتخاب مي نماید. هیأت .333 ماده

داوري و حل اختالف  هیاترئیس، دبیركل، اعضاي هیئت مدیره، رؤساي كمیته ها و اعضاي هیئت بازرسي نمي توانند عضو  .3 تبصره

 .باشند

 هیاتباشد، موقتاً اعضاء علي البدل  هیاتمربوط به یك یا دو عضو  هیات داوريدر صورتیكه پرونده مطروحه در  .2 تبصره

 جایگزین ذینفعان پرونده مي شوند.



 
24 

از طریق آیین نامه مصوب هیات  هیاتشیوه اداره و تعیین آراء داوري و نحوه طرح دعاوي و حدود اختیارات و وظایف  .1 تبصره

 د. مدیره انجام مي گرد

 
 

 تغییرات اساسنامه  - 11 فصل

این امر توسط  تالفخهیات مدیره بررسي و در صورت عدم رفع ا در صورتیكه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد .332 ماده

و  معادن ،صنایع ،اتاق بازرگانيمركز داوري در صورت اعتراض مراتب به مجمع عمومي فدراسیون صورت مي پذیرد. 

 .ایران منعكس مي شود كشاورزي

یون داراي مهر و آرم مخصوصي است كه با تصویب هیات مدیره و كسب مجوزهاي قانوني مورد استفاده قرار مي فدراس .331 ماده

 گیرد.

                      تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 14ماده و  134فصل و  دهین اساسنامه در یك مقدمه و ا .334 ماده

 معتبر مي باشد. ئت رئیسه جلسه مجمع مذكور امضاء هی ارسیده و ب 1392/  17/  21
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