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 بسمه تعالي
 « راهنمایان گردشگري استان تهراناساسنامه انجمن صنفي كارگري » 

 

 کليات –فصل يكم 

 هدف : - 1ماده 

هاي  هاي صنفي و كانوننامه انجمنقانون كار جمهوري اسالمي ايران ودر اجراي آيين 131مادة به استناد  

بهبود وضع اقتصادي كارگران كه خود متضمن حفظ منافع  مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و

 گردد . جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي

 نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :  - 2ماده

ميده نا« انجمن صنفي »كه در اين اساسنامه به اختصار انجمن صنفي كارگري راهنمايان گردشگري استان تهران   -نام 

 شود . مي

شهرستان  تهرانو محل استقرار دفتر مركزي آن دراستان  استان تهران حوزة فعاليت انجمن صنفي: حوزة جغرافيايي

 مي باشد. 10خيابان رودكي،كوچه اقبال،پالک به آدرس تهران 

زه فعاليت خود تغيير تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوهيأت مديره مي -تبصره 

بطور كتبي به وزارت  -كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد از طريقي   - راتب را همزمان با اطالع به اعضاداده و م

 تعاون، كار و رفاه اجتماعي  نيز منعكس نمايد . 

 

شگري راهنمايان - ساني گرد ستند كه ك ساس ه شگري نامه اجرايي  آيين در مندرج شرايط بر ا راهنمايان گرد

صوب شگران  2/10/1394م سافران و هيئت وزيران، گرد  فرهنگي، تاريخي، اماكن از بازديد در را خارجي و داخلي م

 :شوند مي تقسيم زير گروه سه به و نمايند راهنمايي كشور ديدني نقاط و هاجاذبه ساير و سالمت زيارتي، طبيعي،

شگري راهنماي -1 سي: داخلي گرد شتن با كه ك شگران نامه، آيين اين در مندرج شرايط دا  را ايراني مسافران و گرد

 .كند راهنمايي كشور ديدني نقاط و جاذبه ساير و سالمت زيارتي، طبيعي، فرهنگي، تاريخي، اماكن از بازديد در

 راهنمايي نامه، آيين اين در مندرج شرايط داشتن با كه كسي(: خروجي و ورودي) المللي بين گردشگري راهنماي -2

شگران شور به ورودي گرد شورها ساير از بازديد به عالقمند ايرانيان و ك سلط و دارد برعهده را ك  كافي اطالعات و ت
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شته را مقصد كشور و كشور داخل مقررات و رسوم و آداب طبيعي، و فرهنگي ميراث درباره  الزم اطالعات و باشد دا

 .دهد توضيح گردشگران براي درک قابل زبان به را

شگري راهنماي -3 صي گرد ص سي: تخ شتن با كه ك شگران راهنمايي نامه، آيين اين در مندرج شرايط دا  و گرد

سافران شور به ورودي يا داخلي م صي، گردي طبيعت نظير خاص عاليق با را ك ص شگري تخ شگري سالمت، گرد  گرد

 اين. دارد عهده بر مرتبط تخصصي خدمات از مندي بهره و بازديد در دريايي گردشگري زيارت، گردشگري ورزشي،

 منطقه مقررات و رسللوم و آداب طبيعي، و فرهنگي ميراث درباره كافي اطالعات و تسلللط بر عالوه راهنمايان قبيل

صص بايد خود فعاليت شت حوزه در الزم تخ صي هاي گ ص  قابل زبان به را اطالعات بتواند و بوده دارا نيز را مربوط تخ

 به حداقل و نمايد آگاه سفر هنگام در و سفر از پيش احتمالي خطرات از را آنان و داده توضيح گردشگران براي درک

 باشد. داشته تسلط خارجي زبان يک

 

 وظايف اساسي وعام انجمن صنفي : -3ماده 

منظور  هاي مساعد بهكوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه -1

 نيل به اهداف انجمن.

 برنامه ريزي و پي گيري در ارتقاي سطح مهارت كارگران عضو -2

تالش براي آموزش فرهنگي و اجتماعي اعضا به منظور ارتقاي سطح آگاهي هاي الزم در شناخت و تامين حقوق  -3

 اعضا

ي ، افزايش بهره وري و ارايه تالش در بررسي و تحقيق در خصوص مشكالت ، نارسايي هاي اقتصادي ، مهارت -4

 پيشنهادات به اعضا ، مديران و مسووالن مربوط .

 جمع آوري اطالعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكالت، شناخت نيازها و اولويتها. -5

 هاي مالي داوطلبانة اعضا.  دريافت وروديه، حق عضويت و كمک -6

صندوق قرض الحسنه مربوط به وظايف انجمن  اوني وهمكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تع -7

 . صنفي و تالش جهت تامين امكانات رفاهي اعضا با رعايت مقررات مربوط

 همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در جهت شناخت بهتر مشكالت كارگري و اجراي قانون كار. -8

ضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي اي اعدفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه حمايت و -9

 دولتي و ملي. 
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خريد، فروش و تملک اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به  -10

 قصد تجارت و جلب نفع نباشد. 

ربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارگري ذي -11

 سازمانهاي كارفرمايي .

 هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون با رعايت مقررات قانوني. پيوستن به انجمن -12

 فعاليت مشترک با كانون انجمن هاي صنفي مربوط در حدود قوانين و مقررات كشور. -13

هاي صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة تشكل همكاري با ساير -14

 هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد. انجمن

انتخاب و معرفي نماينده قانوني راهنمايان در مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين المللي با توجه به مقررات مربوط -15

 ره انجمنو با تصويب هيات مدي

 وظايف اختصاصي انجمن صنفي : -4ماده  
 حفظ منافع و مشروع و قانوني اعضا-1

ايجاد امكانات جهت اموزش هاي مسللتمر به منظور بازاموزي و ارتقاي سللطح دانش اعضللا در قالب همايش ها، سللمينارها،  -2

 نمايشگاه ها و دوره هاي بازآموزي و ديگر برنامه هاي داخلي و خارجي 

ساير ب-3 شاركت با  شنواره ها منفردا و يا با همكاري و م سمينارها و ج شگاه ها، شها، نماي رگزاري  هفته هاي فرهنگي، هماي

 سازمانها و نهادها و تشكلها 

ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين راهنمايان گردشللگري) اعضللا(، در خصللوص پيشللنهاد و تعيين شللرايط و ميزان -4

و چارچوب وظايف و اختيارات شغلي راهنمايان گردشگري، و ارائه ان به سازمانها و كارفرمايان  دستمزد)حقوق(، تعيين حدود 

 مربوط در راستاي حصول حقوق راهنمايان.

 ايجاد همكاري و ارتباطات بين المللي طبق قوانين كشور-5

رونده، صدور و تمديد كارت همكاري با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري در خصوص اقدام براي تشكيل پ-6

 راهنمايان و ديگر امور اداري و قانوني مرتبط

ساس-7 شگري بر ا سي و نظارت بر عملكرد راهنمايان گرد صوص بازر هاي         آيين نامه همكاري با ارگان هاي متولي در خ

 تصويبي 

همكاري با ارگانهاي متولي در خصوص بازرسي و نظارت بر عملكرد تورها و دفاتر خدمات مسافرتي و موسسات آموزشي در -8

 حوزه هاي قانوني مربوط به راهنمايان گردشگري 

 همكاري با موسسات آموزشي در جهت افزاآموزي و كاراموزي فراگيران -9

 دفاع از حقوق آنهادگي اعضا و نضور در مراجع مختلف به نمايح-10
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 تهيه گزارش عملكرد ساليانه براي مجامع عمومي-11

 افتتاح و بستن انواع حسابهاي بانكي-12

 تدوين قراردادها و آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با شغل اعضا-13

ست-14 شتغالزايي، ا سازي، تشكيل كميته هاي اجرايي مختلف حسب نياز انجمن مانند نظارت، حقوقي، روابط عمومي، ا اندارد 

 علمي، تبليغات و رسانه و  ديگر كميته هاي مرتبط به تشخيص هيئت مديره

 صدور كارت عضويت براي اعضاي انجمن -15

 اقدام براي برخورداري اعضا از انواع پوششهاي بيمه اي اعم از تامين اجتماعي، بيمه هاي خاص و عمومي و تكميلي-16

 گري قه بندي مهارتي راهنمايان گردشبط-17

سازمان هاي -18 سازمان جهاني جهانگردي،  شگري از جمله  سازمانهاي مرتبط با گرد ضويت، ارتباط و همكاري با نهادها و  ع

جهاني فعال در حوزه فعاليت راهنمايان گردشگري ، فدراسيون جهاني راهنمايان گردشگري و هر سازمان و نهاد ديگر مرتبط 

 با گردشگري

وزارت خانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه به انجمن  قبول مسئوليت و همكاري-19

 محول ميكنند و آمادگي الزم براي انجام امور و ارائه مشاوره هاي الزم

 برگزاري تورها و برنامه ها و دوره هاي آموزشي براي اعضا با اخذ مجوزهاي الزم -20

 برتر ، افتخاري و .... به راهنمايان و اعضااعطاي عنوان راهمنماي -21

 

 فصل دوم

 شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

 شرايط عضويت : – 5ماده 

 توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :كليه كارگران واجد شرايط زير مي

 تابعيت ايران -1

در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارک شناسايي  گردشگريراهنماي صنعت  /(حرفه )شاغل در كارگاه/  -2

 كارت راهنماي تور معتبر معتبرشامل

 نداشتن محكوميت كيفري مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي.  -3

 تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و -4

 حق عضويت به طور مرتب. وروديه وهمچنين پرداخت پرداخت  -5 

 اقامت يا فعاليت در حوزه فعاليت انجمن صنفي راهنمايان گردشگري  استان تهران-6
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توان به قبول نه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نمياتوانند آزادكليه واجدان شرايط مي -1تبصره 

 ول عضويت آن منع نمود. عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قب

شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل  عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره  -2تبصره 

 در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است. 

از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفي در صورتي كه هر يک از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را  – 3تبصره 

 مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

 موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :  - 6ماده 

اين اساسنامه )با اعالم مسووالن مالي انجمن  9عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده  -1

 (. صنفي

نفي ) با اعالم هيأت مديره ها و تصميمات قانوني هريک از اركان انجمن صعدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه -2

 (. انجمن

 اين اساسنامه.  5از دست دادن شرايط مندرج در ماده  -3

 آراي قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.  -4

رفلع  وتا ، عضويت شخلص مورد نظلر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد2و  1در موارد بندهاي  –تبصره 

 داشت. تعليلق ، درمجملع عمومي حق راي نخواهلد

 منابع مالي انجمن صنفي : -7ماده 

دي معين مي ط مجمع عمومي عاگردد و مبلغ آن توسوروديه براي هر عضو كه فقط براي يک باردريافت مي –الف 

 گردد و كليه اعضا موظف به پرداخت حق عضويت تا پايان فروردين هر سال مي باشند.

 كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.  (ساليانه)حق عضويت ماهيانه/ -ب 

 هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختيار كمک دهنده. كمک –ج 

هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطالع كتبي به قبول و دريافت كمک -1تبصره 

 وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي . 
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دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيات  3انجمن صنفي داراي حداقل  -2تبصره 

 باشد.مديره  مي

 علي البدل هيات مديره و بازرسان در دوره تصدي از پرداخت حق عضويت معاف مي باشند. اعضاي اصلي و-3تبصره 

دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه حق عضويت خود را مرتبًا به خزانه 7كليه اعضا بايد باتوجه به ماده -8ماده 

 دار تسليم نمايند. انهكند واريز و رسيد بانكي را به خزانجمن صنفي تعيين و اعالم مي

دار باشد و به هاي چاپي شمارهآوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبضدريافت و جمع -1تبصره 

 امضاي رييس هيأت مديره و خزانه دار انجمن صنفي برسد. 

 شود؛ قابل استرداد نيست. مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي -2تبصره 

 تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .  هيأت مديره نمي -3تبصره 

بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد  ماه 3ظرف مدت چنانچه هر يک از اعضا حداكثر  -9ماده 

. چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يک ماه  بدون عذر موجه شود دار به وي اخطار كتبي داده مي، از طرف خزانه

انجمن صنفي،  در اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذكور

 باشد .اختيارات مجمع عمومي عادي مي آنان ازعضويت قبول مجدد به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا 

 د نظر با هيأت مديره خواهد بود .تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مور -تبصره 

 

 فصل سوم

 ارکان انجمن صنفي

 ارکان انجمن صنفي عبارت است از : -10ماده 

 مجمع عمومي -1

 هيأت مديره -2

 بازرس يا بازرسان -3

 مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن : -الف 



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

عادي و فوق العاده ، از اجتماع اعضا به دو صورت ركن انجمن صنفي است ترينكه عاليمجمع عمومي  – 11ماده 

 .تشكيل مي گردد

 است، نسبت به دعوت اعضاء به وسيلهبراي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف  – 1تبصره 

باشد، اقدام نمايد. بديهي  ور روشن قيد شدهطه ورجلسه بدستكه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و  درج در سايت

روز  20است، از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 

 روز تجاوز نمايد . 45فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 

بازرس يا  ،دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره – 2تبصره

بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان 

 ، حداقل يک چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .

دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را  –3تبصره 

 روز قبل از تشكيل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  اعالم نمايند.  20حداقل 

مديره ، هيات داوري و بازرسان  اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات – 4تبصره 

 عمل خواهد آمد .ه طور كتبي و مخفي به و ساير مواردي كه مجمع تصويب نمايد ، ب

 . كي ديگر از اعضا را بر عهده گيردهر يک از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت ي – 5تبصره 

عالوه يک اعضا رسميت مي يابد و چنانچه ه مجمع عمومي عادي هر سال يک بار با حضور دست كم نصف ب -12ماده 

مجمع عمومي بار اول به نصاب الزم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يک سوم اعضا 

 رسميت خواهد يافت . 

 اعضامجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يک چهارم  – 1تبصره 

طور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و  هب

 ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

ان معتبر است، عالوه يک آراي حاضره تصميمات مجامع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف ب -2تبصره 

 مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد 

 بود .

 ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :و - 13ماده 

مورد استماع گزارش هيأت مديره وبازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در  -1 

 تصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي سال جاري و آتي انجمن صنفي.

استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن  -2

 صنفي .

 شي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .هاي كلي و تعيين خط م دادن رهنمود و تصويب سياست -3

 تعيين نحوه اطالع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد . -4

بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صالحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد  -5

 نشده باشد .

مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق  -6

 اساسنامه ( . 6عضويت شده اند) موضوع ماده 

تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني  -7

 اعضا .

 مرتبط.             مراكز ويت شركتهاي تعاوني وسايرايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تق -8

 دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي. عزل انفرادي و انتخاب و -9

ه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن به هيات مديره طي مجمع عمومي فوق العاده تفويض تعيين ميزان ورودي -10

 اختيار گرديد.

مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل و يا عضويت در كانون انجمنهاي اتخاذ تصميم در  -11

 ) تفويض اختيار به هيات مديره (. يا خارج شدن از كانون هاي مذكور صنفي مربوط و



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

،با حضور دست كم نصف بعالوه يک 15مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده  – 14ماده 

عضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يک سوم اعضا ا

آراي اعضاي حاضر در جلسه  دو سومرسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت 

 معتبر خواهد بود .

 العاده عبارتست از : وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق -15ماده 

 طرح و تصويب اصالحات اساسنامه -1

  .يهصفانحالل انجمن صنفي و انتخاب هيأت ت -2

روز قبل از برگزاري  20حداقل  پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصالح اساسنامه ، بايد به طور مشخص و كتباً -تبصره 

 مجمع عمومي فوق العاده به اطالع كليه اعضا و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.

مجمع عمومي توسط رييس يا يكي  م رسميت جلسةپس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعال -61ماده 

و يک منشي از  يک رييس، يک نايب رييس جمع مركب ازدست كميسه ماز اعضاي هيات مديره، بالفاصله هيأت ري

جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره  بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة

اعضاي حاضر در  ؛ دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بينمجمع عمومي باشددستور كار و بازرسان يا يكي از آنها نيز در 

 جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .

مگر ) در هيأت مديره و بازرسان باشند نبايد كانديداي عضويتهيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات  اعضاي – 1تبصره 

 50مجمع عمومي كمتراز  در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه  تعداد حاضران در

 . نفر باشد(

برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن  -2تبصره 

 صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند . 

پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب  ، مكلفند درانتخابات يسه و نظارت بر هيات ري -3تبصره 

علي البدل را طي  بازرسان اصلي و و  هيات داوري حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره،

 صورتجلسه تعيين نمايند .



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

جلسه خاتمه نيابد ، دستور هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در  -4تبصره 

يسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعالم تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته هيات ري

متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم براي تشكيل 

كه در صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در  جلسه همان نصاب قبلي مي باشد

 اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يک هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر داليل به  -71ماده 

واهند بود ، حداكثر ظرف خ فنظلللارت بر انتخابات مكليسه و ريچگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت 

ي به اطالع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً ن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضيک هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آ

 د و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .ناعضاي معترض برسان

اعتراض رسيده وارد باشد ، هيأت رييسه ونظارت ، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض چنانچه  -تبصره

 را اعالم و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن ، اقدام خواهد شد .

 

 هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن -ب 

نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با  2اصلي و نفر عضو  5هيأت مديره داراي  -81ماده 

سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب  دورأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 

 آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط الزم ، بالمانع است .

ست، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يک هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود ، يک هيأت مديره مكلف ا -91ماده 

رئيس، يک نايب رئيس و يک خزانه دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يک دبير انتخاب و صاحبان امضاي 

طالع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به مجاز اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد آور  را طي صورتجلسه اي به ا

 همراه مدارک مورد نياز جهت اقدامات قانوني ، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

نفر( رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا  3جلسات عادي هيأت مديره با حضور  اكثريت اعضا ) حداقل -20ماده 

 3/1يا رييس، نايب رييس اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت 

 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .

مديره در اولين جلسه هيات مديره  رنامه زماني ومكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هياتب - 1تبصره 

 تعيين خواهد شد.

مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب  ،خدمات هيأت مديره افتخاري است -2تبصره 

 برساند .

 غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت -3تبصره 

هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. 

 تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يک ماه پس از تاييد مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون ، كار  -21ماده 

، نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري اقدام  انجمنرفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت  و

 افتتاح نمايند .را با امضاي مشترک صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارک مالي انجمن ،  انجمنو حساب بانكي 

امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اوراق كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با  – 22ماده 

تعهدآور ، اسناد رسمي و اسناد مالي از قبيل چک ، سفته و برات كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترک خزانه 

 دار و رييس هيات مديره يا دبير و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 سهاعضاي هيات مديره در سلب عضويت يا غيبت غير موجه ، در صورت استعفا ، از دست دادن شرايط  - 32ماده 

جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد  5جلسه متوالي يا 

ت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسليم . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزار

 نمايد .

مانده  مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقي -1تبصره 

 دوره برگزار مي گردد .



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

هيلأت مديره، انتخابات در صورت استعفلا، فوت، از دست دادن شرايلط يا سلب عضلويت اكثريت اعضاي  -2تبصره 

ماه بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اخطار  2هيأت مديره بايد تجديد گردد. حداكثر ظرف 

مي دهند . يک سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال 

صورت نگيرد، بازرس يا بازرسان مكلفند انحالل انجمن را به وزارت تعاون  ماه در اين زمينه اقدامي 6چنانچه ظرف 

 ،كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايند.

درصورت استعفا يا سلب عضويت هركدام از اعضاي هيات مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات  – 3تبصره 

 شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود.هيات مديره و بازرسان شود ، فرد مستعفي يا سلب عضويت 

هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي  - 42ماده 

 .مات الزم را بعمل آوردبه منظور تجديد انتخاب مسئوالن انجمن صنفي اقدا

حفظ كليه دارائيها واموال و  مسوولهيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد،  –تبصره 

 اسناد و مدارک انجمن صنفي خواهد بود .

 ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره : - 52ماده 

 .(ديرهو صورتجلسات هيات م عضويت –)دفاتر مالي دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي تهيه -1

 اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي . -2

 دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي. -3

 بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي . -4

 ظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به من -5

 .تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي -6

 صالح براي موارد خاص و معين. انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذي -7

 بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن . -8

 و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .همكاري درجهت تاسيس  -9

1 

3 



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

هاي دولتي و ملي درحدود مقررات  وكالت و نمايندگي انجمن صنفي در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاه -10

 اين اساسنامه .

 ين نامه هاي داخلي .و بررسي وتصويب آي نهاي دسته جمعياتخاذ تصميم در مورد پيما -11

 ن به مجمع عمومي .تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آ -12

تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختالف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و  -13

 بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

، كميته تداركات و ه حل اختالف ، كميته عضويتكميت-تشكيل كميته هاي مختلف )در صورت لزوم ( از قبيل -14

 پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .

 . 13ماده  11تصويب عضويت در كانون انجمن هاي صنفي مربوط براساس بند  -15

 يس هيأت مديره : وظايف ري - 62ماده 

 اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از  -1

 اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه . -2

ابالغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئوالن انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي  -3

 گيري آن.

رشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسووالن انجمن صنفي كه با تصويب امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كا -4

 هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

امضاي كليه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي  -5

. 

 .انجمنه دار امضاي كارت هاي عضويت اعضا باتفاق خزان -6

 انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رييس قرار دارد. -7

قسمتي از وظايف رييس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد  -1تبصره

 بود.



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

 را بعهده خواهد داشت. 3و 2و  1در غياب رييس هيئت مديره ، نايب رييس انجام وظايف بند هاي  – 2تبصره 

م مي نمايد. با هيات مديره نسبت به استخدام دبير از بين اعضاي اصلي هيات مديره يا خارج از آن اقدا - 27ماده 

 نيز ملغي مي شود. با انجمنپايان اعتبار هيات مديره ، رابطه استخدامي دبير 

من و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيالت دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسووليت مستقيم دبيرانج  -تبصره

 اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و 

مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي 

 شوند .

 دبير :و اختيارات وظايف  - 82ماده 

 دبير در صورت تفويض از طرف هيات مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:

 و دفاتر انجمن صنفي . مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا حفظ و نگهداري كليه اسناد و -1

 انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي . -2

 .ه خزانه دار مراه امضاي اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد آور به -3

 باتفاق خزانه دار انجمن صنفي. هاي عضويت اعضا تهيه و صدور و ابالغ دعوتنامه ها و امضاي كارت -4

با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت « امور مالي » و « عضويت » تهيه دفاتر  -5

 و صدور نامه ها . 

 مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني. تنظيم نشرياتتهيه و  -6

والن و قانوني براي آگاهي و استفاده مسو ابالغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات -7

 اعضاي انجمن صنفي.

 مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان. -8

 ابالغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن صنفي و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و  -9

 والن مربوط.دستگاه هاي اداري به مسو

 انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد. -10



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

 ول هستند .مديره مسو دبير نيز در برابر هيأتكاركنان دبيرخانه در برابر دبير و  -تبصره

 وظايف واختيارات خزانه دار : -92ماده 

 ول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :خزانه دار مسو

يس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز ور به اتفاق ريامضاي كليه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آ -1

 ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي. اسناد مالي و

هاي  اداره امور مالي انجمن صنفي، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب -2

 انجمن صنفي .

حسابهاي  صحت اسناد و مدارک تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورت رسيدگي به -3

 مربوط .

 يس هيأت مديره يا دبير .ور كارت عضويت اعضا و به اتفاق ريامضا و صد -4

وليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، ونظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومس -5

 مدارک مالي وصحت معامالت انجمن صنفي .

 دفاتر رسمي انجمن صنفي. ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در -6

 پيش بيني بودجه و هزينه هاي يک ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي. -7

خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي ساالنه، گزارش مالي انجمن صنفي را جهت   -1تبصره 

 رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد. يس هيأت مديره ،ضاي خود و ريومي تنظيم و پس از امارايه به مجمع عم

خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي  -2تبصره 

 صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.انجمن رسيدگي در محل 

 بازرسان حدود وظايف واختيارات آنان بازرس يا  -ج 

نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي  1نفر بازرس اصلي  1 بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از -30ماده

 واجد شرايط عضو انجمن صنفي براي اعضا از بين كانديداهاي

 سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط الزم بالمانع است. 1مدت 



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها بازرس يا بازرسان علي البدل  -تبصره

 براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

 وظايف و اختيارات بازرسان : -13 ماده

همچنين مراقبت در كليه امور مربوط  نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و -1

 به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

درحسن جريان امور مالي و  اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت دفاتر و به رسيدگي و نظارت -2

 اداري انجمن صنفي.

گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  پي -3

 (.)حسب موردو همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي

 ارايه به مجمع عمومي . رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت -4

 اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه . -5

 شركت در جلسات هيأت مديره)درصورت لزوم(، بدون داشتن حق راي .  -6

را  انجمنتبصره : بازرس/بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي ساالنه، گزارش مالي وكليه محاسبات 

تسليم دارند. همچنين بازرس/بازرسان ملزم هستند خالصه  انجمنرسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه 

ي)گزارش ساالنه( ، يا وزارت تعاون ، كارو رفاه اجتماعي اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عموم

 ارايه نمايند .

 فصل چهارم

 ساير مقررات

 :زير باشندکانديداهاي عضويت در هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان بايد داراي شرايط  -23ماده

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران. -1

 ايران.التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي  -2

 عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني.  -3



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

 نداشتن محكوميت قطعي كيفري موثر. -4

 عدم اشتهار به فساد اخالق.  -5

 عدم اعتياد به مواد مخدر. -6

  سال تمام 23داشتن حداقل سن   -7

 حداقل دو سال سابقه كار در زمينه راهنماي گردشگري-8

 يپلمحداقل مدرک تحصيلي د-9

هر دوره ، به منظور ثبت و آموزش اعضا،  وكانونهاي مربوط هاي صنفي ين نامه انجمنآي18در اجراي ماده -33ماده 

درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعالم شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي  5 حداقل

 واريز خواهد شد .

در صورت بروز اختالف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن  - 43ماده 

صنفي با هريک از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد 

مومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط . به اين منظور در صورت درخواست هريک از طرفين اختالف ، مجمع ع

نفر را جهت حل اختالف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از  5يا  3تشكيل و از بين خود 

سوي طرفين اختالف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود 

 . ، منحل مي گردد 

والن انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه مسو -35ماده 

اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن ، در اختيار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي قرار 

 دهند .

 گردد :انجمن صنفي در موارد زير منحل مي  -36ماده 

 در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده. -1

 گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم  تجديد انتخابات آن. -2

 در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور. -3



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

پس ازاعالم انحالل انجمن صنفي ، انحالل انجمن صنفي مراتب به اطالع اداره كل ثبت شركت ها جهت اقدامات تصفيه  – 1تبصره

 طبق قانون تجارت رسانده مي شود.

 

 نحالل انجمن صنفي، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.ا  -2تبصره

ه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در دنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاچنانچه انجمن ص -3تبصره 

عنوان اعضاي ه نفر ب 5يا  3اضر در جلسه نسبت به انتخاب همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع ح

 فاه اجتماعي اعالم نمايد .اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون ، كار و رتصفيه هيأت 

چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي  -4تبصره 

 حداكثر ظرف دو هفته بازرسان وامكانپذير نباشد  تشكيل مجمع عمومي فوق العادهمراجع قضايي منحل گردد و 

درصورت عدم  ين وظيفه را عهده دارخواهند شد.تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ابا نظارت وزارت مديره رييس هيات 

نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن با  5يا  3يه اي مركب از صفوجود، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت ت

 نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد .

پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد  اه پس ازدو مچنانچه حداكثر – 37ماده 

بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا بازرس يا انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ، 

ماه فرصت دارند  چهارا بازرسان، يک سوم اعضاي انجمن صنفي حداكثر ت بازرس يا اخطار مي دهند . پس از اخطار

پايان دوره اعتبار هيات مديره  ماه پس از  6نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه 

بازرسان مكلف هستند انحالل انجمن صنفي را به وزارت تعاون، كار و بازرس يا تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، 

 ربط اعالم نمايند . دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذيرفاه اجتماعي و در صورت 

ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ششمكلف است حداكثر ظرف  تصفيههيأت  -38ماده 

هاي انجمن صنفي اعم از وجوه نقدي  يكاملي از كليه داراي فهرستبه كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، 

را پس  ي انجمن صنفيرا تهيه نموده، دارايو اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي 

از تسويه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي مابقي در 



 محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

قرار  در حوزه گرشگري موسسات فرهنگي فعالزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در اختيار صورت مازاد با نظارت و

 واگذار  شود .  موسسات خيريه دهند و در صورت عدم وجود به

 جتماعي مي باشد .هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، كار و رفاه ا -39ماده 

 اجراست. ونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابلهرگ – 40ماده 

 مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود . -41ماده 

به تصويب مجمع عمومي موسس/  با اكثريت آرا  10/5/1396تبصره در تاريخ 41ماده و  41فصل و  4اين اساسنامه در

 رسيد . راهنمايان گردشگري استان تهران كارگريانجمن صنفي  10/5/1396مورخ فوق العاده 

 

 محل امضا نام و نام خانوادگي سمت رديف

   يس مجمعري 1

   يس مجمعنايب ري 2

   منشي مجمع 3

  

 


