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به نام خدا
« اساسنامه انجمن صنفي کارگری فیلمبرداران سینما – استان تهران»

فصل يكم – کلیات
ماده  - 1هدف :
دراجرای مادة  131قانون کار جمهوری اسالمي ايران و آيیننامه انجمنهای صنفي و کانون های مرتبط
و به منظور حفظ حقوق و منافع قانوني و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعي اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه
سینمايي نیز باشد،اين انجمن تشكیل مي شود .

ماده - 2نام  ،حوزة فعالیت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :
نام  -انجمن صنفي کارگری فیلمبرداران سینما که در اين اساسنامه به اختصار «انجمن » نامیده ميشود  .جمعیتي
است فرهنگي  ،هنری ،فني  ،حرفه ای و صنفي که فیلمبرداران سینما با شرايط مندرج در اين اساسنامه ،آئین نامه
هاو نظام نامه انجمن مي تواننددر آن عضويت داشته باشند.
حوزة فعالیت انجمن :حوزة جغرافیايي استان تهران است ،اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح
ذيل است:

تهران ،خیابان طالقاني ،خیابان وصال شیرازی ،شماره  ،22تلفن 55256266
تبصره -هیأت مديره ميتواند هر زمان که ايجاب نمايد  ،نشاني انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر
داده و مراتب را همزمان با اطالع به اعضا  -از طريقي که به تصويب مجمع عمومي رسیده باشد  -بطور
کتبي به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نیز منعكس نمايد .

ماده  -3وظايف اساسي و عام انجمن :
-1کوشش درجهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمینههای مساعد به منظور
نیل به اهداف انجمن.
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 -2جمع آوری اطالعات  ،بررسي و تحقیق درباره مشكالت ،شناخت نیازها و اولويتها.
 -3دريافت وروديه  ،حق عضويت و کمک های مالي داوطلبانه اعضا.
-2همكاری درجهت تأسیس  ،تقويت و گسترش شرکتهای تعاوني مربوط به وظايف انجمن به منظور برخورداری
اعضا از تسهیالت بیشتر.
 -6حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه ای اعضا از طريق ارايه پیشنهاد و جلب پشتیباني مراجع و
سازمانهای دولتي و ملي.
 -5خريد ،فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن به نام و به حساب انجمن مشروط برآنكه به
قصدتجارت و جلب نفع نباشد.
 -7شرکت در مذاکرات حرفه ای با ساير سازمانهای کارگری ذيربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته
جمعي با سازمانهای کارفرمايي .
 -2پیوستن به انجمنهای صنفي مرتبط جهت تشكیل يا عضويت در کانون و يا همكاری با موسسات فرهنگي
مرتبط پس از تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات قانوني.
 -6همكاری با ساير انجمن های صنفي مرتبط و انجام ساير وظايف و اختیاراتي که به موجب مقررات قانوني بر
عهده انجمن قرار داده شده يا خواهدشد.

ماده  -2وظايف اختصاصي انجمن صنفي :
 -1ايجادنظام پايدار حرفه ای به منظوراحقاق حقوق صنفي ،مادی و معنوی اعضا.
 -2تنظیم قوانین و مقررات مربوط به حرفه فیلمبرداری به منظورحفظ و اعتالی کیفي و کمي آن در زمینه
های گوناگون.
 -3حراست از امنیت شغلي اعضای انجمن.
 -2کسب صالحیت انجمن به عنوان باالترين مرجع علمي  ،فني  ،صنفي حرفه ی فیلمبرداری.
 -6ايجادامكانات رفاهي  ،جبران خسارت ناشي از بیكاری و حوادث  ،بیماری و از کارافتادگي.
 -5تعريف حرفه ی فیلمبرداری و شرح و تفسیر وظايف فیلمبرداران.
 -7تهیه ضوابط تشخیص صالحیت اعضاء  ،ارزيابي کیفي فیلمبرداری  ،تدوين آئین نامه های داخلي ،
تعیین تعرفه های دستمزد و قرارداد ،انطباق قوانین و مقررات انجمن با قانون کار.
 -2داوری درکلیه اختالفات مربوط به حرفه فیلمبرداری به درخواست يكي از طرفین و اعالم نظر کارشناسي
در خصوص دعاوی مرتبط با حرفه فیلمبرداری در کلیه مجامع.
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 -6طراحي برنامه های آموزشي برای آشنايي با پیشرفت های علمي و فني به منظورباالبردن سطح مهارت
اعضا ،برگزاری سمینار ،نمايش فیلم  ،کارگاه های آموزشي  ،نشرکتب و ايجاد وب سايت های تخصصي،
پس از اخذ مجوزهای قانوني از مراجع ذيصالح.
 -11فراهم کردن زمینه حضوراعضا در مجامع هنری  ،فرهنگی و تخصصی داخلی و خارجی.
 -11ايجاد ارتباط دائم با سازمان های سیاست گزار سینما در جهت موزون کردن برنامه ريزی تولید فیلم
سینمايي.
 – 12ايجاد ارتباط با سازمان ها و نهادهايي که به نحوی با حرفه فیلمبرداری مربوط مي باشند.

فصل دوم -شرايط عضويت ،تعلیق ،سلب عضويت و منابع مالي انجمن
ماده  – 6شرايط عضويت :
کلیه فیلمبرداران واجد شرايط زير ميتوانند به عضويت اين انجمن درآيند :
 -1تابعیت ايران
 -2حداقل سن  26سال تمام.
 -3حداقل مدرک تحصیلي ديپلم متوسطه.
 -2شاغل در حرفه فیلمبرداری فیلم های سینمايي در حوزه فعالیت انجمن با ارايه مدارک شناسايي
معتبرشامل رونوشت قراردادها ،اثبات درج نام در عنوان بندی فیلم ها ،استعالم از تهیه کننده و کارگردان
فیلم مربوطه و تكمیل فرم درخواست عضويت.
 -6متدين به يكي از اديان رسمي کشور.
 -5نداشتن محكومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعي و حرفه ای.
 -7قبول و تعهد اجرای مقررات اين اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانوني ارکان انجمن.
 -2پرداخت وروديه ،وهمچنین پرداخت حق عضويت به طور مرتب.
تبصره  -1کلیه واجدان شرايط ميتوانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هیچ کس را نميتوان به قبول
عضويت در انجمن مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره  -2چنانچه به دلیل فقدان شرايط بعضي از متقاضیان  ،تقاضای عضويت آنان از سوی هیئت مديره پذيرفته
نگردد ،متقاضي مي تواند شكايت خود را در اولین جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد و تصمیمات مجمع
در اين زمینه قطعي است.
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تبصره  – 3در صورتي که هر يک از اعضا شرايط عضويت انجمن را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي
شناخته مي شود  ،لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .
تبصره  – 2انجمن مي تواند بمنظور تكريم پیش کسوتان اين حرفه با تنظیم آيین نامه هايي نسبت به اعطای
عضويت افتخاری مبادرت ورزد.
تبصره  – 6عضويت در انجمن مشروط به فیلمبرداری حد اقل  3فیلم سینمايي و بررسي صالحیت متقاضي بر
اساس آئین نامه های داخلي انجمن میباشد.
تبصره  –5بررسي تقاضای کتبي متقاضیان عضويت براساس اساسنامه و آئین نامه ها به عهده هیئت مديره است.
تبصره - 7پرداخت وروديه  ،حق عضويت سالیانه برای کلیه اعضا الزامي است.
تبصره -2کلیه اعضا بايد رعايت اساسنامه  ،آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مصوب مجمع را تعهد نمايند.

ماده  - 5موارد تعلیق يا محرومیت از عضويت انجمن:
 -1عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعیین شده با توجه به ماده  6اين اساسنامه (با اعالم مسئوالن مالي
انجمن).
 -2عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصیهها و تصمیمات قانوني هريک از ارکان انجمن ( با اعالم هیأت مديره
انجمن).
 -3از دست دادن شرايط عضويت مندرج در ماده  6اين اساسنامه.
 -2حكم صادره مرتبط و قطعي از مراجع قضايي کشور و مراجع حل اختالف قانون کار.
 -6تغییرشغل و عدم اشتغال بیش از  6سال در شغل مربوطه.
 -5عدم رعايت ضوابط حرفه ای و هتک حیثیت حرفه ی فیلمبرداری به تشخیص هیئت مديره و تصويب مجمع
عمومي.
 -7در موارد بندهای  1و  2و  5عضويت شخص مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومي به حالت تعلیق درمي آيد و تا
رفع تعلیق در مجمع عمومي حق رأی نخواهد داشت.
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ماده  -7منابع مالي انجمن :
الف – وروديه برای هر عضو مبلغ ……………….................ريال تعیین و فقط برای يک بار دريافت مي شود.
ب  -حق عضويت هر عضو به میزان ............................................ريال در ماه/سال.
ج – کمکهای مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختیار کمک دهنده.
تبصره  – 1قبول و دريافت کمک های مالي از سايراشخاص حقیقي و حقوقي غیرعضو منوط است به اطالع کتبي
به وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي.
تبصره  – 2انجمن دارای حداقل  2دفتربا عنوانهای دفترعضويت و دفتر امورمالي است.
ماده  -2کلیه اعضا بايد باتوجه به ماده 7حق عضويت خود را مرتباً به خزانهدار پرداخت و يا به حساب بانكي که
انجمن تعیین و اعالم ميکند واريز و رسید بانكي را به خزانهدار تسلیم کنند.
تبصره  -1دريافت و جمعآوری حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبضهای چاپي شمارهدار باشد و
به امضای ريیس هیأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره  -2مبالغي که به عنوان وروديه  ،حق عضويت دريافت ميشود؛ قابل استرداد نیست.
تبصره  -3هیأت مديره نميتواند منابع مالي انجمن را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .
ماده  -6چنانچه هريک از اعضا در مدت حداکثر  3ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداری کند ،از
طرف خزانهدار به وی اخطار کتبي داده ميشود  .چنانچه از تاريخ اخطار ،حداکثر ظرف يک ماه اقدام به
پرداخت حق عضويت عقب افتاده نكند  ،با تصويب هیات مديره ،عضويت آنها ،به حالت تعلیق در مي آيد.
اخراج يا قبول مجدد عضويت آنها از اختیارات مجمع عمومي عادی است .
تبصره  -تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با هیأت مديره است .
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فصل سوم-ارکان انجمن

ماده  -11ارکان انجمن عبارت است از :
 -1مجمع عمومي
 -2هیأت مديره
 -3بازرس

الف  -مجمع عمومي  ،حدود وظايف و اختیارات آن :
ماده  – 11مجمع عمومي که عاليترين رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقي  ،با هماهنگي و نظارت
وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعي ،به دوصورت "عادی"و "فوق العاده " تشكیل مي گردد.
تبصره  – 1برای تشكیل مجامع عمومي عادی و فوق العاده ،هیأت مديره موظف است ،نسبت به دعوت اعضاء به
وسیله روزنامه کثیراالنتشار باني فیلم و کلیه امكانات ارتباطي روز (سامانه پیامكي ،ايمیل ،وب سايت )
و در آن ،روز ،ساعت ،مكان تشكیل و دستورجلسه به طور روشن قید شده باشد ،اقدام نمايد .بديهي
است ،از تاريخ دعوت اعضا تا تشكیل مجمع عمومي و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومي  ،بايد
حداقل  21روز فاصله باشد و حداکثر اين فاصله نبايد از  26روز تجاوز نمايد .
تبصره – 2دعوت مجامع عمومي به تصويب هیات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هیات مديره ،بازرس
مي تواند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام کند .همچنین در صورت خودداری بازرس  ،حداقل
يک چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت کنند .
تبصره  –3دعوت کنندگان مجامع عمومي عادی يا فوق العاده  ،مكلفند موضوع و تاريخ تشكیل مجمع عمومي را
حداقل  21روز قبل از تشكیل ،بدون احتساب روزهای تعطیل ،طي دعوتنامه کتبي به وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي اعالم کنند.
تبصره  – 2اخذ رای در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هیات مديره  ،هیات داوری و
بازرس و ساير مواردی که مجمع تصويب کند  ،به طور کتبي و مخفي به عمل خواهد آمد .
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تبصره  – 6هر يک از اعضای مجمع عمومي مي تواند وکالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گیرد.
ماده  -12مجمع عمومي عادی هر سال يک بار با حضور دست کم نصف به عالوه يک اعضا رسمیت
مي يابد .چنانچه مجمع عمومي بار اول به نصاب الزم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با
حضور حداقل يک سوم اعضا رسمیت خواهد يافت .
تبصره  – 1مجمع عمومي عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مديره يا بازرس يا يک چهارم
اعضا به طور فوق العاده تشكیل مي گردد .اين مجمع نیز دارای همان وظايف و اختیارات مجمع عمومي
عادی است و ترتیب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نیز ،همانند مجمع عمومي عادی خواهد بود .
تبصره  -2تصمیمات مجامع عمومي عادی در کلیه مراحل ،با اکثريت نصف به عالوه يک آرای حاضران معتبر است،
مگر در موارد انتخاب هیأت مديره و بازرسان که با اکثريت نسبي آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده  - 13وظايف و اختیارات مجمع عمومي عادی عبارتست از:
 -1برگزاری انتخابات هیئت مديره و بازرس
- 2استماع گزارش هیأت مديره وبازرس در مورد کارهای انجام شده و رسیدگي و اتخاذ تصمیم در مورد تصويب
آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتي انجمن.
 -3استماع ،رسیدگي و اتخاذ تصمیم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن.
تبصره :بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومي نسبت به ترازنامه سال مالي انجمن اخذ تصمیم معتبر
نخواهدبود.
 -2دادن رهنمود و تصويب سیاست های کلي و تعیین خط مشي و برنامه های آتي انجمن .
 -6تعیین نحوه اطالع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .
 -5بررسي و تصويب يا رد تقاضای متقاضیان عضويت در انجمن صنفي که صالحیت آنان از سوی هیئت مديره
تائید نشده باشد.
 -7رسیدگي نهايي به اعتراض کساني که طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه ،از عضويت انجمن معلق يا سلب
عضويت شده اند( موضوع ماده  5اساسنامه ) .
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 -2تفويض اختیار به هیأت مديره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعي در جهت استیفای حقوق و
خواست های قانوني اعضا .
 -6ايجاد کمیته ها و همكاری در جهت تأسیس و تقويت شرکتهای تعاوني وساير مراکز مرتبط.
 -11انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعي اعضای هیأت مديره و بازرس انجمن.
 -11تغییر میزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تفويض اختیار به هیأت مديره در اين زمینه .
 -12تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفي ديگر به منظور تشكیل کانون مرتبط و يا عضويت
در کانون های صنفي مرتبط و يا خارج شدن از آن.
ماده  – 12مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ،16با حضور دست کم نصف بعالوه
يک اعضا تشكیل خواهد شد  .چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل
يک سوم اعضا رسمیت مي يابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول يا دوم ،با اکثريت سه
چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده  -16وظايف و اختیارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :
 -1طرح و تصويب اصالحات اساسنامه
 -2انحالل انجمن و انتخاب هیأت تسويه.
تبصره  -پیشنهادها در زمینه تغییر يا اصالح اساسنامه  ،بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع
عمومي فوق العاده درج شود.
ماده  -15پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعالم رسمیت جلسة مجمع عمومي توسط ريیس
يا يكي از اعضای هیات مديره ،بالفاصله هیأت ريیسه مجمع مرکب ازدست کم يک ريیس ،يک نايب
ريیس و يک منشي از بین اعضای حاضر با رأی اکثريت اعضاء انتخاب و ادارة جلسه را بر عهده خواهند
گرفت  .چنانچه انتخابات هیأت مديره و بازرس يا يكي از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومي باشد؛
دونفر ديگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثريت اعضا انتخاب مي شوند.
تبصره  – 1اعضای هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات نبايد کانديدای عضويت در هیأت مديره و بازرس باشند
(مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني که تعداد حاضران در مجمع
عمومي کمتراز  61نفر باشد).

محل نام و امضای اعضای هیات رئیسه

محل تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 9از18

تبصره  -2برگزار کنندگان مجامع عمومي عادی يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضای انجمن
را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومي ،آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .
تبصره  -3هیات ريیسه و نظارت بر انتخابات  ،مكلفند در پايان رای گیری ،پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب
حائزان اکثريت آرا  ،اعضای اصلي و علي البدل هیأت مديره و بازرس اصلي و علي البدل را طي
صورتجلسه تعیین کنند .
تبصره  -2هرگاه در مجمع عمومي ،شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد،
هیات ري یسه مجمع با تصويب اکثريت اعضا مي تواند اعالم تنفس نموده  ،تاريخ جلسه بعدی را که
حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند  .تمديد جلسه  ،نیاز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد
داشت و نصاب الزم برای تشكیل جلسه همان نصاب قبلي است که در صورت عدم تشكیل  ،در مرحله
بعدی  ،مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.
تبصره  : 6صورتجلسه مجمع عمومي توسط منشي جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به
امضای هیئت رئیسه و ناظران آن مجمع مي رسد .يک نسخه از صورتجلسه بايد در دفترانجمن نگهداری
شود.
ماده  -17چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف يک هفته از تاريخ تشكیل مجمع عمومي با ذکر داليل
به چگونگي انجام انتخابات کتباً اعتراض کنند  ،هیأت ريیسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ،
حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ رويت اعتراض  ،به آن رسیدگي و نتیجه را به نحو مقتضي به اطالع
اعضای انجمن خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي
تسلیم کنند .
تبصره -چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد  ،هیأت ريیسه و نظارت  ،ابطال مجمع عمومي يا تصمیم متخذه مورد
اعتراض را اعالم و به ترتیب مقرر در اساسنامه ،نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن ،اقدام خواهد
کرد .
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ب  -هیأت مديره و وظايف و اختیارات آن
ماده  -12هیأت مديره دارای 6نفر عضو اصلي و  2نفر عضو علي البدل بوده که از بین کانديداهای واجد شرايط،
با رأی کتبي و مخفي اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومي عادی ،برای مدت 3سال انتخاب مي گردند
و تجديد انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرايط الزم  ،بالمانع است .
ماده  -16هیأت مديره مكلف است ،پس از قطعیت انتخابات  ،ظرف يک هفته اولین جلسه خود را تشكیل و از بین
خود ،يک ريیس ،يک نايب ريیس و يک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلي هیأت مديره يا خارج
از آن يک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد آور(رئیس  ،خزانه دار
و يكي ديگر از اعضای هیات مديره )را طي صورتجلسه ای به اطالع اعضا برساند و نسخه ای از
صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشريفات ثبت  ،به وزارت تعاون  ،کار
و رفاه اجتماعي تسلیم کند .
ماده  -21جلسات عادی هیأت مديره حداقل هرماه يكبار با حضور اکثريت اعضا ( حداقل3نفر) رسمیت مي يابد
و تصمیمات آن با آرا اکثريت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت ،بنا
به دعوت ريیس ،نايب ريیس يا  1/3اعضای هیأت مديره بطور فوق العاده تشكیل مي گردد .
تبصره  - 1برنامه زماني ومكان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مديره در اولین جلسه هیات مديره
تعیین خواهد شد.
تبصره -2خدمات هیأت مديره افتخاری است ،مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتیب ديگری اتخاذ و به
تصويب برساند .
تبصره  -3غیبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب ،بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفای شخصي از
سمت هیأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضای علي البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفي
خواهند شد .تشخیص موجه يا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مديره خواهد بود.
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ماده  -21هیأت مديره موظف است حداکثر ظرف يک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومي در
وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهینامه ثبت انجمن  ،به نام انجمن صنفي و با امضای
مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالي انجمن صنفي  ،در بانک يا بانک های کشور حساب
باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واريز کنند .
ماده  – 22رئیس هیئت مديره يا دبیر و خزانه دار مشترکأ صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالي و کأل
مسئوالن اداری و مالي انجمن بوده و حفظ کلیه اموال  ،دارائیها  ،اسناد ،اوراق بهادار و دفاترمالي انجمن
به عهده آنها مي باشد.
تبصره  -کلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مديره يا دبیر ،ممهور به مهر انجمن و
کلیه اسناد مالي  ،اوراق رسمي بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصويب هیات مديره رسیده باشند با
امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده  - 23در صورت استعفا  ،فوت ،از دست دادن شرايط  ،سلب عضويت يا غیبت غیر موجه اعضای هیات مديره
در سه جلسه متوالي يا  6جلسه متناوب  ،اعضای علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضای
مزبور خواهند شد  .هیات مديره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي تسلیم کند .
تبصره  -1مادامي که اکثريت اعضای هیأت مديره ،سمت خود را حفظ کرده باشند انتخابات تكمیلي برای باقي
مانده دوره برگزار مي گردد .
تبصره  -2در صورت استعفـا ،فوت ،از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اکثريت اعضای هیـأت مديره
توسط مجمع عمومي عادی ،انتخابات هیأت مديره بايد تجديد گردد .در اين صورت بازرس يا يک سوم
اعضای انجمن موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند .به هر حال چنانچه ظرف
 5ماه در اين زمینه اقدامي صورت نگیرد ،بازرس يا يک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تكلیف
مراتب را به اطالع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي برسانند.
ماده  - 22هیأت مديره موظف است دست کم سه ماه پیش از پايان دوره قانوني ،به منظور تجديد انتخابات مقدمات
برگزاری مجمع عمومي را فراهم کند.
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تبصره – هیأت مديره پس از پايان دوره ماموريت  ،تا تعیین هیأت مديره جديد ،مسئول حفظ کلیه دارائیها واموال
و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .

ماده  - 26ساير وظايف و اختیارات هیأت مديره :
 -1تهیه دفاتر رسمي و قانوني انجمن (دفاتر مالي – عضويت و صورتجلسات هیات مديره).
 -2اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي  ،اداره کلیه امورانجمن و تصويب و تنظیم کلیه
آئین نامه های داخلي
 -3دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبیق شرايط متقاضیان عضويت در انجمن.
 -2بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومي .
 -6تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مديره به منظور رسیدگي به امور جاری انجمن.
 -5تعیین محل اقامتگاه قانوني و دفتر مرکزی انجمن.
 -7انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذی صالح برای موارد خاص و معین.
 -2بررسي وضع مالي انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزينه های جاری و ضروری آن .
 -6همكاری درجهت تاسیس و تقويت شرکتهای تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي برای اعضا .
 -11وکالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني ،حقوقي  ،قضائي  ،دستگاه های دولتي و ملي درحدود مقررات
اين اساسنامه .
 -11اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعي و بررسي وتصويب آيین نامه های داخلي .
 -12تهیه گزارش عملكرد هیأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
 -13تعیین و اعزام نمايندگاني جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختالف و کمیته های مختلف با رعايت
مقررات قانوني.
 -12تشكیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل-کمیته حل اختالف  ،کمیته عضويت ،کمیته تدارکات و
پشتیباني ،کمیته امور حقوقي ،کمیته رفاهي و ساير کمیته ها .
 -16تعیین تعداد اعضای جديد در شروع هرسال.

ماده  - 25وظايف ريیس هیأت مديره :
 -1مراقبت در حسن جريان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مديره برای تشكیل مرتب جلسه .
 -2اداره جلسات هیأت مديره وتنظیم صورتجلسه ها با همكاری منشي جلسه .
 -3ابالغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومي و هیأت مديره به دبیر و ساير مسئوالن انجمن  ،جهت اجرا و
پي گیری آن.
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 -2امضای کلیه قراردادها و احكام استخدامي کارشناسان ،مشاوران ،دبیر و ساير مسئوالن انجمن که با تصويب
هیأت مديره استخدام يابه کار گمارده خواهند شد.
 -6امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن .
 -5امضای کارت های عضويت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن.
 -7انجام ساير اموری که به موجب اساسنامه بر عهده ريیس است.
تبصره -قسمتي از وظايف ريیس هیات مديره که مربوط به امور اداری است ،قابل واگذاری به دبیر انجمن
خواهد بود.
ماده  - 27دبیرخانه انجمن تحت مسئولیت دبیرانجمن و زير نظر هیأت مديره به منظور اداره تشكیالت اجرايي و
اجرای مصوبات هیأت مديره در مرکز اصلي انجمن داير و مي تواند دارای کارکناني باشد که بنا به پیشنهاد ريیس
هیأت مديره يا دبیر و تصويب هیأت مديره  ،به کار گمارده مي شوند .

ماده  - 22وظايف و اختیارات دبیر :
 -1حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن .
 -2انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن.
 -3امضای اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از
سوی هیئت مديره.
 -2تهیه و صدور و ابالغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضويت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن.
 -6تهیه دفاتر « عضويت » و « امور مالي » با نظر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و همچنین دفاتر انديكاتور و
ثبت و صدور نامه ها .
 -5تهیه و تنظیم نشريات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانوني.
 -7ابالغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتي و ساير مقررات قانوني برای آگاهي و استفاده مسئوالن
و اعضای انجمن.
 -2مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومي  ،هیأت مديره و بازرس.
 -6ابالغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احكام و نامه های واصله از مراجع قانوني و
دستگاه های اداری به مسئوالن مربوط.
 -11انجام ساير اموری که به نحوی از انحاء با وظايف دبیرخانه ارتباط دارد.
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 14از18
تبصره -کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مديره مسئول هستند .

ماده  -26وظايف واختیارات خزانه دار :
خزانه دار مسئول امور مالي انجمن بوده ودارای وظايف واختیاراتي به شرح ذيل است :
 -1امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق ريیس هیئت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضای
مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن.
 -2اداره امور مالي انجمن  ،تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسیدگي و حفظ
حساب های انجمن .
 -3رسیدگي به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دريافتها و پرداختها و تايید و امضای صورت
حسابهای مربوط .
 -2امضا و صدور کارت عضويت اعضا  ،به اتفاق ريیس هیأت مديره يا دبیر .
 -6نظارت برخريد ،فروش ،اجاره و هر نوع عمل مالي و مسوولیت در حفظ اموال منقول  ،غیر منقول  ،وجوه ،
اسناد  ،مدارک مالي وصحت معامالت انجمن .
 -5ثبت کلیه دريافتي ها وهزينه های انجمن در دفاتر رسمي انجمن.
 -7پیش بیني بودجه و هزينه های يک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.
تبصره  -1خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكیل مجمع عمومي ساالنه ،گزارش مالي انجمن را جهت
ارايه به مجمع عمومي تنظیم و پس از امضای خود و ريیس هیأت مديره  ،رونوشت آن را در اختیار
بازرس قرار دهد.
تبصره  -2خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرس ،کلیه دفاتر واسناد مالي انجمن را برای رسیدگي
در محل انجمن در ازای رسید و برای مدت معین  ،در اختیار وی قرار دهد.

ج  -بازرس حدود وظايف واختیارات آن :
ماده -31بازرسان انجمن  ،متشكل از يک نفر بازرس اصلي ويک نفر بازرس علي البدل که با رای مستقیم و
مخفي اعضا از بین کانديداهای واجد شرايط عضو انجمن برای مدت يک سال انتخاب
می شوند و تجديد انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرايط الزم بالمانع است.
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 15از18
تبصره -در صورت استعفا  ،فوت  ،از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت بازرس اصلي  ،بازرس
علي البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظايف وی خواهد بود.

ماده  -31وظايف و اختیارات بازرس :
 -1نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مديره و دبیر در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور
مربوط به دعوت مجامع عمومي عادی و فوق العاده.
 -2رسیدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه های انجمن و مراقبت درحسن جريان امور مالي و
اداری انجمن.
 -3پي گیری و رسیدگي به شكايات اعضا و متقاضیان عضويت و در صورت لزوم ارايه گزارش به هیات مديره يا
مجمع عمومي و در صورت اقتضا به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي .
 -2رسیدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .
 -6اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومي در صورت لزوم  ،با توجه به اختیارات مندرج در اين اساسنامه .
 -5شرکت در جلسات هیأت مديره(درصورت لزوم) ،بدون داشتن حق رای .
تبصره  :بازرس بايد پیش از تاريخ تشكیل مجمع عمومي ساالنه ،گزارش مالي وکلیه محاسبات انجمن را رسیدگي
ونظر مثبت يا منفي خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند .همچنین بازرس ملزم مي باشد اقدامات خود را
حداقل سالي يكباردر مجمع عمومي ساالنه بطور کتبي و رسمي گزارش نمايد.

فصل چهارم -ساير مقررات
ماده -32کانديداهای عضويت در هیأت مديره و بازرس بايد دارای شرايط زير باشند:
 -1تابعیت جمهوری اسالمي ايران.
 -2التزام عملي به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
 -3عدم وابستگي به احزاب و گروه های سیاسي غیرقانوني.
 -2نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.
 -6داشتن حسن شهرت.
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 – -7داشتن حداقل  36سال سن برای عضويت در هیئت مديره و 31سال سن برای بازرس.
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ماده  -33هزينه های نظارت بر انتخابات  ،ثبت و آموزش انجمنهای صنفي و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون
و رفاه اجتماعي  ،از محل همكاری های اعضا و خودياری آنان تأمین مي شود .میزان سهمیه قابل پرداخت
هر انجمن پس از تعیین در شورای عالي کار قابل وصول خواهدبود .چنانچه در زمان انحالل هريک از
انجمنهای صنفي و کانونهای مربوط  ،فاقد دارايي باشندهزينه درج آگهي ازمحل درآمدحاصل از اجرای
اين ماده پرداخت خواهدشد.
ماده  - 32در صورت بروز اختالف بین اعضای هیات مديره با يكديگر يا هیات مديره با بازرس و يا اعضای انجمن
صنفي با هريک از اعضای هیات مديره يا بازرس  ،حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هیات داوری
صورت گیرد  .به اين منظور در صورت درخواست هريک از طرفین اختالف  ،مجمع عمومي فوق العاده با
رعايت مقررات مربوط تشكیل و از بین خود  3يا  6نفر را جهت حل اختالف انتخاب مي کند .در صورت
عدم پذيرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختالف  ،مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط
اقدام مي شود  .هیات داوری پس از صدور رای خود  ،منحل مي شود .
ماده  -36مهر انجمن پس از تصويب هیئت مديره و تأيید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي قابل استفاده
خواهدبود.هرگاه مهر انجمن تغییرکند ،بدون تأيید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي  ،استفاده آن
غیرقانوني و قابل پیگرد است.
ماده  -35مسئوالن انجمن  ،مكلفند هر نوع مدارک  ،دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن يا خارج از آن  ،دراختیار وزارت تعاون  ،کارو رفاه اجتماعي
قراردهند.

ماده  -37انجمن در موارد زير منحل مي شود :
 -1در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
 -2گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هیأت مديره و اقدام نكردن برای برگزاری مجمع عمومي  ،به موجب
ابالغ کتبي وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي.
 -3در صورت صدور رأی قطعي از طرف مراجع قضايي کشور.
تبصره  -1انحالل انجمن  ،موجب تضییع حق يا اسقاط تكلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.
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تبصره  – 2ازتاريخ انحالل انجمن اختیارات مسئوالن آن خاتمه يافته و تحت نام تشكل ياد شده حق ادامه فعالیت
ندارند .مراتب انحالل و تسويه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزينه تشكل منحل شده در يكي از روزنامه
های سراسری يا محلي (براساس حوزه فعالیت تشكل) جهت اطالع همگان درج خواهدشد.
تبصره  -3چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد ،مجمع مذکور مكلف است در همان جلسه
از بین اعضای باسواد و باسابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب  3يا  6نفر به عنوان اعضای هیأت
تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ،به وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي اعالم کند .
تبصره  -2چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجديد انتخابات هیات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس رای
مراجع قضايي منحل گردد و تشكیل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد حداکثر ظرف دو هفته
بازرس و ريیس هیات مديره با نظارت وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي اين وظیفه را عهده دارخواهند
شد .درصورت عدم وجود ،حداکثر ظرف دو هفته بايد هیئت تسويه ای مرکب از  3يا  6نفر از اعضای با
سواد و با سابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي تشكیل گردد .
ماده  – 32چنانچه حداکثر دو ماه پس از پايان دوره اعتبار هیات مديره  ،نسبت به تشكیل مجمع عمومي و تجديد
انتخابات هیات مديره اقدام نشده باشد  ،بازرس نسبت به تشكیل مجمع عمومي و انجام انتخابات به
اعضا اخطار مي دهد  .پس از اخطار بازرس  ،يک سوم اعضای انجمن صنفي حداکثر تاچهار ماه فرصت
دارند نسبت به تشكیل مجمع عمومي و تجديد انتخابات کنند و چنانچه ( حداکثر  5ماه پس از پايان
دوره اعتبار هیئت مديره ) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد  ،بازرس مكلف است انحالل انجمن را
به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي اعالم کند .در صورت عدم اقدام  ،وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي
به هزينه تشكل از طريق درج آگهي در يكي از روزنامه های کثیراالنتشار يا روزنامه محلي مربوط به
حوزه فعالیت تشكل  ،انحالل تشكل را اعالم مي نمايد.
ماده  -36هیأت تسويه مكلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي به کلیه حسابهای انجمن رسیدگي نموده ،فهرست کاملي از کلیه دارايي های انجمن اعم از
وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتي از بدهي های انجمن را تهیه نموده ،دارايي
انجمن را پس از تسويه کلیه حسابهای بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي ها ،ضمن تنظیم و امضای
صورتجلسه ای مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي بطور مساوی در
اختیار اعضای فعال انجمن قراردهند و درصورت عدم وجود به خانه سینما واگذار شود.
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 18از18
ماده  -21هر گونه ابهامي در اجرای مقررات اين اساسنامه  ،تابع نظر وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي مي باشد .
ماده  – 21هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه  ،پس از موافقت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي قابل اجراست.
ماده -22مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

اين اساسنامه در 2فصل و 22ماده و  27تبصره در تاريخ  .................................................با اکثريت آرا به تصويب
مجمع عمومي موسس /فوق العاده مورخ  ....................................انجمن صنفي کارگری فیلمبرداران سینما رسید.
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