بسمه تعالي

اساسنامه سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران و خدمات وابسته
( مصوب  01 /01/2و اصالحیه مجمع عمومي فوق العاده مورخه  0930/10/21و
اصالحیه مورخ  0939/19/21و اصالحیه مورخ )0931/12/20

مقدمه

نظر به لزوم ساماندهي و قانونمندي در امور حرفهاي و تخصصي مربوط به آسانسور و پله برقي درايران و
به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت طراحان  ،سازندگان  ،توليدكنندگان  ،فن آوران و فروشندگان طراحي
و مونتاژ آسانسور و پله برقي و فعالين خددما

وابسدته بده آن و بدراي تمركدز امدور فندي و م ندسدي و

برخورداي از سياستگذاري مناسب و واحد ج ت مقاصد توليدي و تجارتي و خدماتي در زمينه فوق و نيز
به منظور تأمين حقوق و منافع اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موضوع فعاليت و اشتغال آن ا در امور مذكور
باشد  ،سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران و خدما
ميگردد .
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وابسته به آن طبد مبداني ليدش تلدكيش

فصل اول  -كلیات
ماده  - 0نام و هويت :
نام  :سنديكاي صنايع آسانسورو پله برقي ايران و خدما

وابسته كه در اين اساسنامه به اختصار "سنديكا" ناميده ميشود .

هويت  :سنديكا در اجراي بندد ك) مداده ك 5قدانون اتداق بازرگداني و صدنايع و معدادن ايدران كمصدو

 5631/51/55و اصدححيه

ك 5636/1/55و تحت پوشش اتاق ايران  ،تلكيش ميشود و داراي شخصيت حقوقي مستقش و استقحل مدالي مديباشدد و بده صدور
صنفي و غير انتفاعي و غير سياسي فعاليت مي نمايد .
ماده  - 2تابعیت :
تابعيت سنديكا ايراني است .
ماده  - 9اقامتگاه :
مركز اصلي و اقامتگاه سنديكا در ت ران  ،خيابان ستارخان – برق الستوم-جنب اتش نلاني -خيابان نيرو -كوچه دوم -پح)  5ميباشد.
تبصره  -در صور

تغيير اقامتگاه قانوني سنديكا مراتب در روزنامه كثيراالنتلار منتخب آگ ي ميگردد و كتباً به اطحع اتاق بازرگاني و

صنايع و معادن ايران خواهد رسيد .
ماده  - 4حوزه فعالیت :
حوزه فعاليت سنديكا در سراسر ايران است و مي تواند پس از تصويب هيأ

مديره و تأييد اتاق بازرگاني و صدنايع و معدادن ايدران در

مراكز استان ا شعبه و در ش رستان ا عنداللزوم نمايندگي دايدر نمايدد  .شدرايش تلدكيش شدعب و نماينددگيهدا مدي بايسدت مقداب بدا
آئيننامههاي اجرايي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشد .
ماده  - 1مدت :
مد

فعاليت سنديكا نامحدود است .

فصل دوم  -اهداف
ماده  - 0هدفهاي سنديكا عبارتند از :
 -3-5تحش درج ت تعيين واجراي استاندارد ملي براي كليه مراحش فروش  ،طراحي  ،ساخت و توليد آسانسدور وپلده برقدي و اندواع
ققعا

آن و نيز نصب و راه اندازي  ،تعمير و نگ داري و ب ره برداري آسانسور و پله برقي .

-3-1كوشش در سازماندهي براي جذ

افراد حقيقي و حقوقي كه ج ت عضويت در سنديكا واجد صححيت مي باشدند و تدحش

گروهي در ج ت تأمين منافع به ح و سالم اعضاء در راستاي منافع ملي كلور .
 -3-6تحش در ج ت دستيابي به آخرين استانداردهاي بين المللي براي كليه دست اندركاران صنعت آسانسور و پله برقي در ايران .
 -3-4حمايت از توليدا

ساخت داخش با تحش براي ارتقاء كيفيت محصوال

داخلي  ،همچنين ارائه برنامه هاي الزم بده منظدور

ارتقاء دانش فني و دستيابي به تكنولوژي آسانسورهاي پيلرفته .
 -3-5ايجاد هماهنگي با كليه دستگاه اي اجرايي و قانوني دست اندركار درصنعت ساختمان وابنيه به منظور استفاده ازآسانسور و پلده
برقي استاندارد .
 -3-3فعاليت در زمينه صادرنمودن آسانسور و پله برقي و خدما

مربوط به آن به خارج از كلور خصوصاًكلورهاي همجوار .

 -3-3ايجاد كميته هاي تخصصي بازرسي كننده داخلي براي حصول اطمينان از رعايت اصول ايمندي و اسدتاندارد ج دت كليده مراحدش
مربوط به فعاليت اي صنعت آسانسور و پله برقي ككنترل عملكرد اعضاء با انگيدزه تلدريم مسداعي بدا شدركت اي مسدتقش بازرسدي در
چارچو

قانون .

 -3-8تلكيش مراكز آموزشي و تحقيقا
ج اني و ترجمه وتألي

مقاال

علمي و صنعتي  ،برگزاري سمينارهاي تخصصي و همچنين حضدور در سدمينارهاي مختلد

علمي و صنعتي مرتبش با صنعت آسانسور و پله برقي .
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 -3-1تحش در ج ت باال بردن اعتبار و حيثيت سنديكا از طري سازماندهي و ايجاد روابش مناسب بين اعضاء .
 -3-51تلكيش و حضور در نمايلگاه اي داخلي و خارجي مربوط به صنعت آسانسور و پله برقي .
 -3-55تلكيش مركز يا مراكزي در داخش و خارج از كلور به منظور فعاليت در ج ت اهداف عاليه سنديكا مانند تأسيس خانه آسانسور
و پله برقي .
 -3-51انجام هر نوع فعاليت ادار ي  ،فرهنگي  ،علمي  ،صنعتي  ،اقتصادي ،بازرگاني  ،تحقيقاتي و  ...در داخش و خارج از كلور كه در
ج ت اهداف عاليه سنديكا باشد .
حقوقي مابين اعضاء و نيز ميان اعضاء و ساير اشخاص حقيقدي و

 -3-56تحش در ج ت داوري و حكميت در حش و فصش اختحفا
حقوقي .
 -3-54تلكيش شرك ت ا تعاوني به منظور جذ
م ندسي  ،صادرا

 ،سرمايه و ارائه خدما

و واردا .

 -3-55تلوي و ترغيب اعضاء  ،به تلكل اي صنعتي به صور

كنسرسيوم در ارتباط با انجام پروژه هاي بزرگ ملي و بين المللي .

 -3-53ايجاد بانم اطحعاتي در زمينه هاي مرتبش با اهداف و وظاي
كتب  ،مجح

به اعضداء در زمينده فعاليت داي سداخت و توليدد  ،طراحدي و

سنديكا و اطحع رساني از طري ايجاد شبكه اطحع رساني و نلر

و بروشورهاي تخصصي .

 -3-53تحش براي ايجاد فضاي مناسب ج ت رقابت سالم و منصفانه و ايجاد فرصت اي مناسدب بدراي كليده اعضداء ج دت ورود بده
بازارها .
فصل سوم  -عضويت و شرايط آن
ماده  - 7عضويت بر سه قسم مي باشد  (:اصالحیه مجمع عمومي فوق العاده مورخه  0939/19/21و اصالحیه )0931/12/20
الف -عضو اصلي  :كليه اشخاص حقوقي كه حوزه فعاليت و اشتغال آن ا در موارد ليش باشند مي توانند به عنوان عضو اصلي به
عضويت سنديكا در آيند .
 -5ال

 :فن آوران و فروشندگان طراحي و مونتاژ آسانسور و پله برقي .

 -1ال

آسانسور و پله برقي .

 :سازندگان و توليد كنندگان انواع ققعا

ب – عضو وابسته  :كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه حوزه فعاليت و اشتغال آن ا در موارد ليش باشند مي توانند به عنوان عضو وابسته
به عضويت سنديكا در آيند .
-1

 :سازندگان و توليد كنندگان انواع ققعا

-2

 :نصابان – تعميركاران و ارائه كنندگان خدما

-3
-4

 :وارد كنندگان و فروشندگان ققعا
 :ارائه كنندگان خدما

آسانسور و پله برقي ك بدون مدير توليد و تكنسين فني
سرويس و نگ داري آسانسور و پله برقي.

آسانسور و پله برقي و ققعا

وابسته .

فني و م ندسي در صنعت آسانسور و پله برقي .

ج – عضو افتخاري  :شامش اساتيد دانلگاهها – هيا هاي علمي – م ندسين ملاور – كارشناسان سازمانهاي دولتي و ملي –
دانلجويان و سايرعحقمندان صنعت آسانسور و پله برقي با درخواست ميتوانند به عضويت افتخاري درآيند .
تبصره  :حضور اعضا ء وابسته و افتخاري درمجامع و جلسا

سنديكا بصور

ماده  - 0عضويت اشخاص حقوقي منوط به تابعيت ايراني با مراعا

مي مان خواهد بود .

ماده ك 11قانون تجار

و دارا بودن كار

عضويت در اتاق اي

بازرگاني و صنايع و معادن ميباشد .
 داشتن سابقه فعاليت و صححيت فني در اين صنعت با رعايت ماده  51اساسنامه .ماده  – 3موضوع :اصحح ماده  1از اساسنامه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 5683/16/13و مجمع 5616/16/1و مجمع 5615/11/13
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تحق عضويت اعضاء اصلي عحوه بر موارد مذكور در ماده  8مستلزم احراز شرايش ليش مي باشد و براي ديگر اعضاءكوابسته –افتخاري

الزامي نمي باشد.
 - 5داشتن مدير فني طب ضوابش صدور پروانه طراحي و مونتاژ مصو

وزار

صنايع و معادن .

 – 1داشتن ليست بيمه تامين اجتماعي براي مدير و تكنسين هاي فني .
 -6داشتن دو نفر تكنسين فني تمام وقت براساس ضوابش صدور پروانه طراحي و مونتاژ مصو
تبصره :توليد كنندگان طب ماده  3بند  -1ال

وزار

صنايع و معادن .

مي بايست با معرفي يم نفر مدير توليد و يم نفر تكنسين فني واجد شرايش كه در ليست

بيمه تامين اجتماعي آن درج شده باشد اقدام تا عضويت اصلي آن ا تحق يابد.
اعضاي فعلي نيز مكلفند در زمان تمديد عضويت خود شرايش جديد را احراز نمايند .
تبصره  :اعضاء اصلي جديد با پرداخت وروديه و ح عضويت متع د مي گردند بدون ح راي شرايش مندرج در ماده  1را ظرف 3
ماه احراز نمايند  .در غير اينصور

عضويت آن ا به حالت وابسته در خواهد آمد .

ماده  -01اصالح ماده  01از اساسنامه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 0930 /10/21و اصالحیه )0931/12/20
سابقه فعاليت و صححيت فني و حرفه اي كليه اعضاء در زمينه موضوع سنديكا  ،بايستي به تأييد دو نفر از اعضاي اصدلي سدنديكا كده
حداقش پنج سال سابقه عضويت در سنديكا را دارا باشند برسد .
ماده  – 00موضوع :اصحح ماده  55از اساسنامه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 5683/16/13
كليه اعضاي سنديكا موظ

به رعايت مفاد اساسنامه و مقررا

و آئيننامههاي مصو

مجامع و مقيد به رعايدت اهدداف ملخصده

سنديكا مي باشند و برخورداري از مزاياي عضويت در سنديكا و تداوم اعتبار آن عحوه بر رعايت موارد پديش گفتده مسدتلزم تعامدش و
پايبندي به اصول مندرج در سوگند نامه مي باشد  .پذيرش عضويت صرفاً محدود به اهداف بر شمرده در اساسنامه سنديكا مي باشدد و
مجوزي براي اجابت هر گونه درخواستي كه شمول اختيارا

اين سنديكا خارج و تابع مقررا

و ضوابش خاص خود طبد مدوازين و

قوانين موضوعه ديگري است نمي باشد.
تبصره  -چنانچه هر يم از اعضاء بدون تصويب هيأ

مديره اقدام به تلكيش يا عضويت در تلكيح

صنفي موازي مرتبش با صنعت

آسانسور نمايد از ادامه عضويت سنديكا معل خواهد شد .
ماده  – 02اصالح در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 0939/19/21
با توجه به حذف اين ماده و لكر مفاد آن در ماده  3اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت .
ماده  - 09اصالح در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 0939/19/21
كليه اعضاي سنديكا مقاب مداده هداي  51الدي  54اسا سدنامه موظد

بده پرداخدت وروديده در هنگدام شدروع عضدويت و حد

عضويتهاي ساليانه مي باشند و در صورتي كه هر يم از اعضا ح عضويت سال جاري خود را حداكثر در فاصله  3ماهده اول هدر
سال پرداخت ننمايد عضويت وي حداكثر با دو اخقار كتبي يم ماهه به حالت تعلي درآمده و از مزاياي عضويت در سدنديكا محدروم
خواهد شد .تعلي و نسخ آن توسش هيأ

مديره صور

مي گيرد و در صور

تقاضاي عضو معل شده امكان نسخ تعلي با پرداخدت

ح عضويت سالهاي معوقه به عحوه  %51مبلغ ح عضويت به عنوان جريمه امكان پذير خواهد بود .
تبصره  :0اعضاء وابسته از پر داخت وروديه معاف و ملابه اعضاء اصدلي حد عضدويت پرداخدت مدي نمايندد و اعضداء افتخداري از
پرداخت وروديه و ح عضويت معاف هستند .
موضوع :اصحح ماده  56از اساسنامه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 5683/16/13
تبصره  2الحاقي  -تمام يا قسمتي از جرائم موضوع اين ماده در صور
داليش ابزاري مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكالي

درخواست عضو تعلي شده و رفع موانع تعلي بدا توجده بده

مقرر و در نظر گرفتن سدواب و خدوش حسدابي عضدو بده تلدخي

موافقت هيئت مديره سنديكا قابش بخلوده شدن مي باشد .
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و

فصل چهارم  -اركان
ماده - 04
اركان سنديكا عبارتند از :
 مجامع عمومي -هيأ

مديره

 بازرسانماده  - 01مجامع عمومي  ( :اصحح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 5615/13/11و اصححيه مورخ 5615/11/13
مجامع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري در سنديكا بوده و از اعضاء يا نمايندگان رسمي آنان تلكيش ميگردد .
 -55-5دعو

براي هر يم از مجامع عمومي توسش هيأ

مديره با يكبار درج آگ ي در روزنامه كثيراالنتلار سنديكا و يا ارسال فكس

براي اعضاي اصلي سنديكا بعمش مي آيد  .تاريخ انتلار آگ ي حدداقش بايدد پدانزده روز قبدش از تلدكيش جلسده مجمدع عمدوميباشدد
دستورجلسه و روز و ساعت و محش برگزاري مجمع بايد در آگ ي لكر شود  .ضمناً دعوتنامه جداگانه اي با امضاي يكي از اعضداي
هيأ

مديره يا دبير يا هر يم از بازرسان اصلي  ،براي اعضاء  ،بوسيله پست سفارشي يا فاكس ارسال ميگردد .

 ( -55-1اصحح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ5615/13/11
 -55-1هر يم از شركت اي عضو اصلي براي شركت در جلسا

مجمع عمومي يم نفر از اعضاء هيا

مديره خود را كتباً به عندوان

نماينده تام االختيار شركت به سنديكا معرفي مي نمايد .معرفي نامه با امضاء دارندگان ح امضاء اسناد تع دآور و با م ر شركت معتبدر
خواهد بود.
تبصره :ح راي در مجامع كتباً توكيش به ديگر اعضاي اصلي مي باشد ولي هيچ عضوي نمي تواند وكالت بيش از يم عضو را بپذيرد.
 -55-6اخذ رأي در مجامع عمومي سنديكا كتبي و مخفي ميباشد مگر در مواردي كه نسبت بده آن در مجمدع اخدذ تصدميم اعضداي
سنديكا آيد .
 -55-4جلسه مجمع عمومي كعادي و عادي بقور فوق العاده با شركت اكثريت اعضاء كنص
آن با اكثريت آراء حاضرين كنص

بعحوه يم رسميت مي يابد و مصوبا

بعحوه يم معتبر ميباشد .

تبصره  -نحوه اخذ رأي :
اخذ رأي ج ت انتخا

هيأ

مديره بايستي بر روي اوراق داراي م ر و شماره و به تعداد اعضاي حاضر در جلسه به صور

مخفي

انجام گيرد .
 -55-5با رسميت يافتن مجمع  ،در ابتدا از ميان حاضرين  ،مسن ترين فرد به عنوان رئيس سدني  ،اداره جلسده را بع دده مدي گيدرد و
بحفاصله ج ت انتخا

رئيسده انتخدابي ،

يم رئيس  ،يم منلي و دو ناظر براي مجمع  ،اخذ رأي به عمش خواهد آمد  .سپس هيدأ

اداره جلسه مجمع را بع ده مي گيرد .
 -55-3در هر جلسه منلي جلسه صورتي از اسامي نمايندگان اعضاء حاضر در جلسه را تنظيم و به امضداء هيدأ
رساند و متعاقباً بعد از مذاكرا

و تصميما

رئيسه مجمع مي رساند  ،اين صور
 -55-3تصميما

و مصوبا

رئيسده مجمدع مدي

مجمع خحصه اي از آن را نيز تنظيم و صورتجلسه نموده و به امضاي اعضاي هيدأ

مجالس درمركزسنديكا نگ داري و مندرجا

آن براي كليه اعضاء معتبر خواهد بود .

مجامع عمومي سنديكا كه طب مواد اين اساسنامه تلكيش گرديده درباره كليه اعضداء اعدم از حاضدر يدا

غايب و حتي اعضايي كه با تصويب آن مخالفت كرده اند نافذ و الزم االتباع ميباشد .
 -55-8در كليه جلسا

مجمع عمومي و فوق العاده نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان ناظر دعو

خواهد شدد و

عنداللزوم اظ ار نظر خواهد نمود .
 -55-1سنديكا موظ

است رونوشت كليه مصوبا

مجامع عمومي كعادي و فوق العاده را براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ارسال نمايد .
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 -55-51هر گاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در مورد موضوعا

مقروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد هيأ

رئيسه مجمع با

تصويب اعضاء ميتواند اعحم تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر نبايد از دو هفته تجاوز نمايد تعيين كند .
بدي ي است تمديد جلسه احتياج به دعو
ج ت رسميت جلسه همان حد نصا

الزم

نامه و انتلار آگ ي مجدد در روزنامه رسمي سدنديكا نخواهدد داشدت و حدد نصدا

قبلي است .

ماده  -00مجامع عمومي بر دو نوعند :
 مجمع عمومي عادي مجمع عمومي فوق العادهماده  - 07مجمع عمومي عادي ساليانه يم نوبت در سال كترجيحاً در نيمه دوم ارديب لت ماه هدر سدال بدا حضدور حدداقش نصد
بعحوه يم از نمايندگان اعضاي سنديكا وف مفاد بند ك 55-5ماده ك 55رسميت مي يابد تصميما
اكثريت نص

مجمدع عدادي در كليده مدوارد بدا
كه

بعحوه يم آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود  .تلكيش مجمع عمومي عادي بقور فوق العاده به هر دفعا

الزم باشد بحمانع است .
مديره موظ

ماده  - 00هيأ

مديره اقدام بده برگدزاري مجمدع عمدومي

است حداقش  11روز قبش از اتمام دوره جاري اعضاي هيأ

عادي  ،وف ماده ك 55بنمايد .
ماده  ( - 03اصحح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ5615/13/11
مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقش نص
رسميت مي يابد و تصميما

بعحوه يم تلكيش و نص

مجمع با سه چ ارم آراء افراد حاضر در جلسه تصويب ميشود در صورتيكه جلسه اول بده حدد نصدا

نرسد  ،جلسه بعدي به فاصله  11روز با حداقش نص
تلكيش خواهد شد و مصوبا
ماده  - 21وظاي

بعحوه يم اعضاي سنديكا و يا نماينددگان قدانوني آندان

بعحوه يم وسومين جلسه مجمع عمومي فوق العاده با حضور هدر تعداداعضداء

آن با رأي سه چ ارم اعضاء معتبر خواهد بود .

مجمع عمومي عادي ساالنه و عادي بقور فوق العاده بلرح زير است :

 -11-5استماع گزارش هيأ

مديره درباره عملكرد سال گذشته .

 -11-1استماع گزارش بازرسان .
 -11-6رسيدگي به بيحن سال گذشته و تصويب آن .
 -11-4تعيين خش ملي سنديكا و بررسي و اتخال تصميم در مورد پيلن ادا
 -11-5انتخا

اعضاي اصلي و علي البدل هيأ

 -11-3انتخا

روزنامه كثيراالنتلار .

 -11-3تصويب پيلن ادا

هيأ

و مصوبا

و آئيننامههاي هيأ

مديره .

مديره و بازرسان .

مديره در مورد مبلغ وروديه و ح عضويت ساليانه اعضاء .

 -11-8استماع گزارش خزانه دار پيرامون بيحن سال گذشته و بودجه سال جاري و تصويب آن ا .
ماده  - 20مجمع عمومي عادي بقور فوق العاده در مواقع ضروري به دعو

هيأ

مديره يا هر يم از بازرسان اصدلي يدا درخواسدت

 %11از اعضاي سنديكا با رعايت ماده  55اساسنامه تلكيش ميشود .
ماده  - 22هر يم از بازرسان اصلي چنانچه تلكيش مجمع عادي يا فوق العاده را ضروري تلخي
اعحم و هيأ

مديره مكل

دهند مراتب را كتباً به هيأ

مديره

است ظرف حداكثر  11روز از تاريخ وصول درخواست بازرسان  ،اعضاي سنديكا را طب تلريفا

مندرج

در ماده ك 55اساسنامه  ،براي تلكيش مجمع عمومي دعو

نمايد و در صور

رعايت ماده ك 55اساسنامه اقدام خواهند نمود .
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استنكاف هيأ

مديره  ،هدر يدم از بازرسدان رأسداً بدا

ماده  -29اصالحیه مجمع فوق العاده ()0931/12/20
ماده  - 29تقاضاي  %11اعضاي اصلي سنديكا نيز ميتواند تلكيش مجامع عادي بقور فوق العاده و يا مجمدع فدوق العداده را از هيدأ
مديره سنديكا خواستار شود و هيأ

مديره بايد حداكثر ظرف  11روز از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي تجمع اعضداء را ج دت تلدكيش

مجمع دعو

 ،در غير اين صور

اصلي مكل

خواهند بود طب تلريفا

مجمع عمومي را از بازرسان بخواهند و هر يدم از بازرسدان

درخواست كنندگان مي توانند دعو

مقرر مجمع مورد نظر را حداكثر تا  55روز دعو

نمايندگان  %11مذكور ح آن را خواهندداشت كه مستقيماً نسبت به دعو

نموده و چنانچه بازرسان نيز امتنداع نمايندد

مجمع عمومي بارعايت كليه تلريفا

مندرج در اساسدنامه

اقدام كند .
ماده  – 24اصالحیه مجمع فوق العاده ()0931/12/20
ماده  - 24در صور

مجمع عمومي عادي به علت حد نصا

عدم رسميت يافتن هر يم از جلسا

بعدي با رعايت مفاد ماده ك 55از نظر درج آگ ي در روزنامه و دعو
رسميت خواهد داشت به شرطي كه در آگ ي دعو

 ،حداكثر ظدرف  11روز جلسده

از اعضاء اصلي تلكيش ميگردد  ،جلسه دوم مجمع با هرتعدداد

عحوه بر دستور جلسه و ساعت و زمان  ،علش عدم تلكيش اول لكر گردد .

ماده  - 21وظايف و اختیارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از :
ال

 تغيير و اصحح اساسنامه سنديكا -انححل سنديكا و انتخا

اعضاي هيأ

ج  -عزل انفرادي يا جمعي اعضاي هيأ

تصفيه
مديره و يا بازرسان

ماده  - 20هیأت مديره  ( :اصحح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 5615/13/11و مجمع 5615/11/13
سنديكا بوسيله هيأ

مديرهاي مركب از  1عضو اصلي و  6عضو علي البدل كه بوسيله مجمع عمومي عادي يا عادي بقور فوقالعاده از

بين اعضاء يا نمايندگان قانوني آن ا براي مد
 -13-5بعد از اختتام دوره مأموريت هيأ

دو سال انتخا

مي شوند اداره خواهند شد .

مديره يا عزل دست جمعي هيأ

مديره جديد كليه مسئوليت ا همچنان در ع ده اعضاي هيأ

مديره يا استعفاي دسته جمعي  ،تا انتخا

و تعيين هيأ

مديره قبلي خواهد ماند .

 -13-1اصحح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ : 5615/13/11تجديد نامزدي هريم از اعضاي اصلي هيأ

مدديره بدراي

بيش از دو دوره متوالي براي هيئت مديره سنديكا ممنوع و منوط به يم دوره تنفس مي باشد .
تبصره  0ماده  – 20 -2اعضاي فعلي هيا

مديره ملمول اين مصوبه خواهند شد .

تبصره 2ماده  -20 -2دوره تنفس هريم از اعضاي هيا

مديره براي تصدي پست هيا

مديره دوسال و براي پست بازرسي يكسدال

مي باشد.
ماده  - 27شرايط عضويت در هیأت مديره  :اصحح اساسنامه در مجمع عمدومي فدوق العداده مدورخ 5615/13/11و  5616/16/11و
اصححيه 15/11/13
ال

 دارا بودن تابعيت ايراني -داشتن حداقش  61سال سن

ج  -نداشتن محكوميت كيفري براي جرايم مالي و اخحقي يا جرايمي كه مجازا

آن حدود  ،قصاص و زندان بيلتر از يكسال باشد

د  -عدم اشت ار به سوء ش ر
ه  -متدين به يكي از اديان رسمي كلور
و  -دارا بودن حداقش دانلنامه ليسانس با  4سال عضويت در سنديكا و يا با مدر) كمتر از ليسانس با  3كهفت سال سابقه عضويت در
سنديكا را دارا باشد .
ز  -ارائه درخواست كتبي.
ح – متقاضي نامزدي در هيا

مديره و يا بازرسين مي بايست يكي از اعضاي هيا

خصوص اشخاص حقيقي مجاز به كانديد نمي باشند .
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مديره شركت اي عضو اصدلي سدنديكا باشدد و در

تبصره  - 0بررسي واجدشرايش بودن داوطلبين عضويت درهيأ
است واجد شرايش شناختن داوطلب را ظرف مد

موظ

اعتراض توسش فرد ياد شده ظرف مد

مي گيرد  .هيأ

مديره

مديرههاي منتخب صور

مديره توسش هيأ

دو روز از دريافت درخواست  ،به اطحع او برساند و در صور

تسليم

دو روز به شوراي حكميت موضوع ماده  43مراجعه نمايد و نظر شورا در اين مورد الزم االجرا

ميباشد .
تبصره  – 2ماده  - 13از هر شركت و كنسرسيوم فقش يم نفر بيلتر نمي تواند در هيا
تبصره  – 9ماده  – 13تلكيش كنسرسيوم و شراكت بين اعضاء هيا
اينصور

تمام اعضاء تلكيش دهنده كنسرسيوم و شراكت از هيا

تبصره  -4ماده – 13شعبا

مديره نامزد گردد .
آن ا ممنوع مي باشدد و در غيدر

مديره و بازرسين پس از انتخا
مديره يا بازرسي حذف مي گردند .

تا 3كهفت سال از زمان تاسيس ازشمول بند كو ماده  13معاف مي باشند .

ماده  - 20داوطلب عضويت در هيأ

مديره ميتواند در زماني كه دستور جلسه مجمع عمومي عادي آگ ي گرديد درخواست داوطلبي

خود را به پيوست مدار) اثباتي فوق به دبيرخانه سنديكا تسليم و رسيد دريافت نمايد.
تبصره  -بدي ي است در زمان برگزاري مجمع عمومي فوق العاده كه با تغيير يا اصحح اساسنامه همراه باشد  ،ساير اعضداء مديتوانندد
داوطلب عضويت در هيأ
در صور

انتخا

مديره در همان روز برگزاري مجمع باشند .

شدن  ،چنانچه شرايش الزم را نداشته باشند به ترتيب نفر بعدي جايگزين خواهد شد .

ماده  - 23در صور

خروج و يا اخراج از عضويت در سنديكا و يا انححل شركت عضوي كده نمايندده آن در اركدان سدنديكا داراي

سمتي است  ،مأموريت آن نماينده نيز به تبع شركت متبوع وي  ،منتفي و زايش خواهد شد مگر آنكه حداكثر ظرف سه ماه مجدداً در اين
صنعت فعاليت خود را آغاز نموده و به عضويت سنديكا در آيد .
ماده  - 91چنانچه نماينده معرفي شده از طرف هر يم از اشخاص حقوقي عضو پس از انتخدا
عضويت در شركت متبوع خود خارج گردد  ،نماينده مذكور عضويت خود را در هيأ

در اركدان سدنديكا بده هدر دليلدي از

مديره از دست مي دهد مگر آنكه حداكثر ظرف

سه ماه مجدداً در اين صنعت فعاليت خود را آغاز نموده و به عضويت سنديكا در آيند .
ماده  - 90در صور

استعفا و يا فو

و يا عزل اكثريت نسبي كنص

بعحوه يم اعضاي هيدأ
هيأ

مديره تجديد خواهد شد  .بدي ي است نمايندگان مستعفي مي بايستي تا انتخابا

مدديره  ،انتخابدا

زودرس هيدأ

مديره جديد كما في الساب بكدار خدود ادامده

دهند .
مديره در طول دوره مأموريت باعث معزول شددن آن

ماده  - 92زايش شدن موردي از بندهاي ماده ك 13براي هر يم از اعضاي هيأ
عضو خواهد شد .
ماده  - 99هيأ

مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ظرف يم هفته بعد از ققعي شدن انتخا

آن ا تلكيش ميشود از بين خود يم

نفر را به عنوان رئيس  ،دو نفر را به عنوان نايب رئيس و ديگري را به نام خزانه دار و عضوي را هم به سمت منلدي انتخدا

خواهدد

نمود .
ماده  - 94مد

تصدي هر يم از سمت هاي اعضاي هيأ

هر يم از سمت ها توسش هيأ
ماده  - 91هيأ
نوا

م ديره بيش از مد

مديره قابش عزل و يا تجديد انتخا

عضويت آن ا در هيأ

مديره نخواهد بود  .متصديان

مي باشند .

مديره در مواقعي كه خود بقور هفتگي يا ماهيانه معين مي كند و يا در مواقع ضروري به دعدو

رئيس يا ديگر اعضاي هيأ

مديره تلكيش جلسه خواهد داد  .در صور

يم نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايد تا وظاي

غيبت رئيس و نوا

رئيس ،ساير اعضاي هيأ

رئيس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد  .جلسا

مركز اصلي سنديكا تلكيش خواهد شد .
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كتبدي رئديس يدا
هيأ

مدديره
مديره در

ماده  - 90در صور

استعفاء يا فو

است  ،براي باقيمانده دوره هيأ
انتخا

در هيأ

مديره  ،عضو علي البدلي كه در انتخابا

و يا عزل هر يم از اعضاي هيأ

رأي بيلتري داشته

مديره جانلين عضو اصلي خواهد شد و در صورتي كه اعضاي علي البدل داراي آراي مساوي باشند

مديره به قيد قرعه اعضاي سنديكا خواهد آمد .

تبصره  - 0غيبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناو
موجه بودن عذر وعلت غيبت با اكثر اعضاي هيأ

تبصره  - 2تلخي

هيأ

ماده  - 97جلسا

مديره خواهد بود .

موجب عزل از عضويت در هيأ

مديره ميباشد .

مد يره با حضور اكثريت اعضاي داراي ح رأي رسميت پيدا مدي كندد و مصدوبا

آن دا بدا اكثريدت نسدبي

حاضرين معتبر خواهد بود .
تبصره  -به هر حال كليه مصوبا
مذاكرا

ماده  - 90صور
ميتوانند در صور

هيأ

و تصميما

مديره مي بايست حداقش داراي چ ار رأي مواف باشد .
هيأ

مديره در دفتر ثبت و نگارش گرديده به امضاي حاضرين ميرسد  .اعضداي سدنديكا

تمايش به دبيرخانه سنديكا مراجعه و صور

ماده  - 93شركت اعضاي علي البدل و بازرسان در جلسا
ماده  – 41هيأ

تمام يا قسمتي از اختيارا

هيأ

مديره بحمانع است ولي در تصميما

مديره مي تواند از بين خود يا خارج  ،يم نفر شخ

را تعيين نمايد  .دبير در حدود اختياراتي كه از سوي هيأ

حقيقي را به عنوان دبير انتخا

عضويت او در هيأ

تبصره  -در صورتي كه دبير  ،عضو هيأ

نموده و حدود اختيارا

مديره به وي تفويض ميگردد انجام وظيفه مي نمايد  .هيأ

او

مديره ميتواند

مديره بيلتر نخواهد بود .
هيأ

مديره نباشد  ،ح شركت در جلسا

مديره مي تواند براي انجام امور اداري سنديكا اعم از ثبت مكاتبا

ضبش و حفظ و نگ داري اسناد و اوراق سنديكا  ،ت يه آمار و اطحعا

مديره را بدون ح رأي دارد .
و مخابرا

و تحرير و تكثير آن  ،طبقده بنددي و

مورد نياز و حفاظدت آن جمدع آوري قدوانين و آئديننامدههدا و

بخلنامه هاي مرتبش با فعاليت سنديكا  ،تلكيش پرونده براي اعضاء و ثبت عضويت آن ا انجام تلريفا
ها و ارسال دعو

ح رأي نخواهند داشت .

ملروحه در ماده  45اين اساسنامه را با ح توكيش به دبير تفويض نمايد در صورتي كه دبير عضو هيأ

مديره باشد دوره دبيري از مد

ماده  - 40هيأ

جلسا

هيأ

مصو

مديره را مقالعه نمايند .

نامه ها  ،اخذ درخواست متقاضيان عضويت در هيأ

شركت اي عضو براي ورود به مجامع  ،فراهم آوردن امكانا

مديره و بازرسان سنديكا  ،اخذ معرفدي نامدههداي نماينددگان

الزم براي تلكيش مجامع عمومي  ،تنظيم پرسلنامههاي الزم براي استخدام

كاركنان مورد نياز كنترل كيفيت عملكرد و حضور و غيا

كاركنان  ،تلكيش كحس اي آموزش و ت يه امكانا

به آن  ،نگ داري و حفظ اموال و اثاثيه سنديكا و تعمير و سرويس به موقع آن  ،ت يه گزارشا
و مسائش داخش سنديكا  ،اجراي مصوبا

اداري مربوط به انتلدار آگ دي

مورد نياز و مربوط

اداري در مورد كارهاي در دست اجرا

در سنديكا و هر اقدامي كه عرفاً براي اداره امور سنديكا ضدروري باشدد دبيرخانده اي تحدت

سرپرستي دبير تلكيش دهد و تأسيس نمايد .
تبصره  -دبير سنديكا ميتواند در صور

درخواست اعضاء  ،رونوشت صور

جلسا

هيأ

مديره را به آن ا ارائه نمايد .

ماده  - 42وظايف و اختیارات و حدود مسئولیت هیأت مديره :
هيأ

مديره نماينده رسمي و قانوني سنديكا بوده و داراي كليه اختيارا

محدوديتي به عموميت اختيارا
 -41-5افتتاح حسا

او وارد گردد  .هيأ

قدانوني ج دت اداره امدور سدنديكا اسدت بددون آنكده

مديره مخصوصاً وظاي

و اختيارا

جاري به نام سنديكا در بانك اي مجاز و واريز كليه وجوها

 -41-1گزارش ساالنه عمليا

و اقداما

زير را دارا ميباشد :

سنديكا و پرداخت هزينه آن از اين حساب ا .

مالي خود به مجمع عمومي .

 -41-6خريد و فروش و اجاره و تملم اموال منقول و غيرمنقول به نام و حسا
جلب منفعت .
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سنديكا بدون قصدد و انگيدزه تجدارتي در جدذ

و

 - 41-4اداره امور مالي سنديكا كه سرپرستي آن با خزانه دار است .
 -41-5دريافت مقالبا

سنديكا و پرداخت ديون آن از اصش و ب ره و متفرعا

.

 -41-3استخدام و عزل دبير و كاركنان سنديكا و تعيين شغش و حقوق و دسدتمزد و انعدام و ترفيدع و تنبيده و تعيدين سداير شدرايش و
استخدام .
 -41-3اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصدراف از آن اعدم از حقدوقي و كيفدري بدا داشدتن تمدام
اختيارا

مراجعه به امر دادرسي از ح تجديد نظر در دادگاه اي استان و ديوان عالي كلور  ،مصالحه  ،تعيين وكيش سدازش  ،ادعداي

جعش و تعيين جاعش  ،استرداد سند  ،تعيين داور و استفاده از حقوق و تكالي
خسار

مربوط به داوري  ،تعيين مصددق و كارشدناس  ،دعدوي

 ،استرداد دعوي  ،جلب ثالث و دفاع از دعاوي ثالث  ،اقدام به دعوي متقابش و دفاع از آن  ،تامين مدعي به  ،درخواست صدور

برگ اجرايي و تعقيب عمليا

اجرايي و اخذ محكوم به در دادگاه و در ادارا

و دواير ثبت اسناد با حد انتخدا

وكيدش و نمايندده و

عزل آن ا .
 -41-8اقدام به هر نوع امر از امور كه در چارچو

قوانين و مقررا

دولتدي ايدران بده سدنديكا

موضوعه اجراي آن از سوي مقامدا

توصيه گردد .
 -41-1اقدام نسبت به كليه اموري كه طب موازين قانون براي اداره سدنديكا و پيلدرفت مقاصدد و اهدداف آن ضدرور

داشدته و در

اساسنامه منع نلده باشد .
 -41-51تعيين نماينده و اعزام او به كميتههاي همكاري و حفاظت ايمني فني با رعايت شرايش مندرج در آئيننامههاي مربوطه .
 -41-55ت يه گزارشا

فصلي هر سه ماه يم بار از عملكرد سنديكا و ارزيابي آن با برنامه سنديكا  ،طرح مسائش و ملكح

پيلن اد راه حل اي اجرايي براي رفع ملكح

همراه بدا

و ارائه گزارش مزبور به اتاق ايران .

 -41-51همكاري و ملاركت در امور اجتماعي حرفه و صنعت .
و آئيننامههاي داخلي براي اداره ب تر امور سنديكا .

 -41-56ت يه و تنظيم و تصويب مقررا

 -41-54راهنمايي شركت اي عضو در امور اجرايي  ،مديريت  ،مالي و مالياتي  ،بيمه مسائش قراردادي و حقوقي در صدور

رجدوع بده

سنديكا .
 - 41-55تصويب بودجه براي اداره كردن سنديكا .
 - 41-53ت يه صور

دارايي و ديون سنديكا پس از انقضداي سدال مدالي و ارائده آن بده بازرسدان و نيدز تنظديم ترازنامده و صدور

عملكردهاي سال گذشته ج ت ارائه به مجمع عمومي عادي .
 -41-53هيأ

مديره ح دارد عضوي را كه از اهداف و مقررا

حالت تعلي درآورد و داليش و توجي ا

اساسنامه تخل

نموده و مي نمايد موقتاً از عضويت در سنديكا به

مربوطه ج ت تعلي آن را در اولين مجمع عمومي كه متعاقب آن تلدكيش مديگرددگدزارش

نمايد وتصميم مجمع عمومي دراين خصوص شايسته ميباشد .
تعلي عضويت اعضاء تا تلكيش اولين مجمع عمومي عادي در صور
مفاد سوگند نامه سنديكا  ،توسش هيأ

از دست دادن يكي از شرايش مفاد اين اساسنامه و يدا تخقدي از

مديره امكان پذير خواهد بود و تأييد اخراج فقش با رأي مجمع عمومي ميباشد .

 -41-58همكاري با ارگان اي ليربش در ت يه و تدوين پيش نويس مقررا
توليد آسانسور و پله برقي يا ققعا

استاندارد ملي براي كليه مراحش خريد  ،طراحي  ،ساخت و

آن و نيز براي نصب  ،راه اندازي  ،تعمير و نگ داري و ب ره برداري اين دستگاه ا بدا اسدتعانت از

متخصصان و كارشناسان و اساتيد فني و م ندسي در ج ت تقاب با شرايش صنعتي كلور .
 -41-51تلكيش مراكز آموزش و تحقيقا

علمي و صدنعتي  ،برگدزاري سدمينارهاي تخصصدي و دعدو

علمدا و فدن آوران صدنعت

آسانسور و پله برقي براي ارتقاء كيفي اين صنعت در ايران و آموزش ب تر و بيلتر اعضاء و يا نمايندگان آن ا.
 -41-11هيأ

مديره موظ

است عحوه بر موارد مذكور هر اقدام قانوني ديگري كه براي رسيدن به اهداف اعحم شدده در فصدش دوم

اساسنامه ضروري است انجام دهد .
 -41-15دعو

مجامع عمومي و تعيين دستور جلسا

مجامع .
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 -41-11ح داوري و حكميت در مورد اختحف بين اعضاي سنديكا و اعضا با اشخاص ثالدث ككارفرمايدان و سداير مدوارد الينحدش
مربوط به صنعت آسانسور و پله برقي .
موضوع  :اصحح ماده  41از اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 5683/16 /13
 42 -29الحاقي – هيئت مديره مي تواند در صور

دوبار محكوميت هر يم از اعضاي در كميته حش اختحف سنديكا  ،يا محكوميت

ققعي در مراجع قضائي و حقوقي  ،عضو خاطي را موقتاً از عضويت در سنديكا به حالت تعلي در آورد و مراتدب را بدا ارائده مددار)
مثبته به اولين مجمع عمومي گزارش نمايد و تصميم مجمع عمومي در اين خصوص الزم االجراء است .
موضوع :اصحح ماده  41از اساسنامه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 5683/6/3
 42-24الحاقي -چنانچه هر يدم از اعضدا مبدادر
و م ر فروشدي و امثدال آن نمايدد در صدور

بده اعمدال و رفتداري بدر خدحف شدئونا

احدراز و اثبدا

اخحقدي و حرفده اي از قبيدش امضدا

اقد دام مجرمانده خداطي بندا بده گدواهي كتبدي كميتده حدش اخدتحف و

تصويب هيئت مديره پدس از اعدحم مدوارد بدا اداره اسدتاندارد و شدركت هداي بازرسدي و وزارتخانده يدا سدازمان متبدوع و يدا سداير
ارگان اي ليربش مي بايست حسدب مقدررا

موضدوع بندد  53مداده  41اقددام مقتضدي معمدول گدردد و در صدور

تكدرار و ادامده

عمددش مجرماندده بمنظددور دفدداع از حقددوق ملددروع و قددانوني اعضددا صددحيی العمددش بنددا بدده تجددويز و تصددويب مجمددع عمددومي وفد
موازين مقرر در بند  3ماده  41هيئدت مدديره مكلد

متخلد

اسدت بدر عليده شدخ

در مراجدع لي صدحح قضدائي اقامده دعدوي

نمايد .
:42- 21هيددا

مددديره ميتوانددد بددا ارائدده خدددما

كارگاه داي آموزشددي ،انتلدار كتددب و نلددريا

بدده اعضددا ج ددت برگددزاري نمايلددگاه ا ،سددمينارهاي تخصصددي ،تلددكيش

و نظداير آن و خدددما

بيمدده اي و اعدزام هيددا

هدداي تجداري و بازاريددابي و غيددره

از محش درآمدهاي حاصله هزينه هاي سنديكا را تامين نمايد .
ماده  - 49خزانه دار
عضو هيأ

مديره اي كه به عنوان خزانه دار انتخا

صورتجلسا

ميشود مسئول اداره امور مالي سنديكا ميگردد و موظ

اسدت دفداتر و اسدناد و

مالي سنديكا را تنظيم  ،وصولي ا و پرداخت ا را كنترل و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبش و نگ داري و حفاظت نمدوده

و اگر بازرسان كتباً بررسي دفاتر و اسناد مالي سنديكا را تقاضا نمايندد بدا اطدحع رئديس هيدأ

مدديره در محدش دبيرخانده آن را در

اختيارشان قرار دهد .
ماده  - 44كليه اسناد و مدار) مالي و تع دآور با امضاي ملتر) رئيس هيأ
سنديكا معتبر خواهد بود  .در ضمن اوراق عادي و مكاتبا

مديره يا هر يم از نوا

اداري و معمولي با امضاي رئيس هيأ

رئيس و خزانه دار همراه با م ر

مديره يا هر يم از نوا

رئيس يدا

دبير همراه با م ر سنديكا معتبر خواهد بود .
ماده  – 41بازرسان (اصالح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ  30/10/21و مجمع )31/12/20
بازرسان مقاب ماده ك 13اساسنامه همان شرايش الزم براي انتخا

 - 45-5شرايش انتخا

هيأ

مديره است .

 - 45-1سنديكا دو نفدر بدازرس اصدلي و يدم نفدر بدازرس علدي البددل خواهدد داشدت كده توسدش مجمدع عمدومي عدادي بدراي
مد

يكسال انتخا

مي شدوند و ندامزدي مجددد بازرسدان اصدلي بدراي بديش از  6دوره متدوالي بدراي بازرسدي سدنديكا ممندوع و

منوط به يم دوره تنفس مي باشد.
تبصره  -41-2دوره تنفس هريم از بازرسان براي تصدي پست بازرسي يكسال و براي پست هيا

 - 45-6در صور

فو

يدا انتخدا

مديره دوسال مي باشد.

يدا سدلب شدرايش منددرج در اساسدنامه از بازرسدان اصدلي  ،وظيفده او را بدازرس علدي البددل

انجام خواهد داد .
ماده  - 40وظايف بازرسان (اصالح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ)30/10/21
 -43-5نظار
و مصددوبا
هيأ

بر كليده اقدداما

و عمليدا

هيدأ

مدديره در حددود مقدررا

ايدن اساسدنامه و مقابقدت آن دا بدا مفداد اساسدنامه

مجددامع عمددومي و قددوانين جدداري كلددور و چنانچدده مغددايرتي ملدداهده نماينددد بايددد از طري د دبيرخاندده مراتددب را بدده

مديره اطحع داده  ،رفع آن را مقالبه كنند .
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 -43-1بازرسان بايد قبش از مجمدع عمدومي سداالنه ترازنامده اي را كده مدديران بدراي تسدليم بده مجمدع عمدومي سداالنه ت يده مدي
كننددد و همچنددين در صددور

لددزوم كليدده اسددناد و اوراق مددالي سددنديكا را مححظدده و مددورد بررسددي قددرار داده و دربدداره صددحت

مقالب و اطحعاتي كه هيأ

مديره قدرار اسدت در اختيدار مجمدع عمدومي بگدذارد اظ دار نظدر كدرده و گدزارش جدامعي راجدع بده

وضع سنديكا به مجمع عمومي عادي تسليم نمايند .
 -43-6گددزارش بازرسددان بايددد الاقددش ده روز قبددش از تلددكيش مجمددع عمددومي عددادي ج ددت مراجعدده اعضدداي سددنديكا در
دبيرخانه سنديكا آماده باشد .
 -43-4بازرسان موظفند در كليه امور مربوط به دعو

مجامع عمومي عادي و فوق العاده مراقبت و نظار

 -43-5بازرسان دفاتري خواهند داشت كه خحصه اقداما

نمايند .

خود را هر بار به روز پس از پايان هر اقدامي در آن نوشته و نظدر خدود را

ليش آن مرقوم داشته و امضاء خواهند كرد  ،يكي از دفاتر براي مراجعه اعضاء در دبيرخانه سنديكا نگ داري ميشود و ديگري در اختيار
بازرسان مي ماند .
 -43-3در صور

تخل

مديره از وظاي

هيأ

هر يم از بازرسان مي توانند رأساً نسبت به دعو

خويش و عدم تحق ماده  43-5اساسنامه  ،پس از سه مورد گزارش و درخواست كتبدي ،
مجمع عمومي فوق العاده با لكر دالئش و با رعايت ماده  16اساسنامه اقدام نمايند .

 – 43 -3بازرسان موظفند گزارش عملكرد مالي سنديكا را توسش شركت حسابرسي رسمي آماده و به مجمع ارائه نمايند .
ماده  - 47شوراي حكمیت و داوري (اصالحیه مجمع فوق العاده )0931/12/20
شوراي حكميت و داوري متلكش از پنج نفر عضو اصلي از پيلكسوتان صنعت آسانسور و پله برقي به درخواسدت كتبدي خودشدان در
مجمع عمومي ساليانه براي مد

دوسال انتخا

اختحف اعضاي هيا

مي گردند تا در صور

مديره با يكديگر و يا اعضاء بدا هيدا

مديره را حكميت و داوري نمايند اين شورا با حضور سه نفر از اعضاي آن رسميت مي يابد و شرايش عضويت آن داراي  45سال سدن
و با  11سال سابقه در صنعت آسانسور و پله برقي خواهد بود .
تبصره :هيچ يم از اعضاي هيا

مديره و بازرسين اصلي و علي البدل هدر دوره كانديدد و حضدور همزمدان در شدوراي حكميدت را

نخواهند داشت و ممنوع خواهد بود.
ماده  - 40كمیتهها و مشاوران سنديكا
هيأ

مديره به منظور پيلبرد اهداف و ايفاي وظاي

خود ميتواند تعدادي كميته دائم يا موقت از بين مديران و نماينددگان شدركت اي

عضو يا اعضاي حقيقي سنديكا داشته باشد .نوع فعاليت هر كميته و تعداد اعضاي آن و طرز انتخا
آئين نامه اي خواهدبودكه توسش هيأ
توانند تا انتخا

هيأ

مديره ت يه وتصويب ميگردد .در صور

مديره جديد به كار خود ادامه دهند  ،همچنين هيأ

سنديكا ملاوراني ج ت ب بود و پيلبرد كار خود انتخا
ماده  - 43كليه مصوبا
تصميما

و تصميما

و دعو

استعفا و يا عزل اكثريت هيأ

مديره  ،كميتههدا مدي

مديره ميتواند از ميان مديران شركت اي عضو يا خدارج از

نمايد .

اخذ شده اركان سنديكا اعم از مجامع مصوبا

كميتهها و ملاوران سنديكا مي بايستي به صور

آنان و وظاي

كميتدههدا براسداس

گزارشا

هيأ

مديره  ،گزارشا

بازرسان و خزانه دار و

فصلي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارائه گردد .

ماده  - 11بازرسي و كنترل كیفیت
سنديكا ميتواند با توجه به توان فني باالي خود اقدام به تأسيس شركت بازرسي كيفيت و استاندارد آسانسور و پله برقدي نمايدد  .ايدن
شركت طب آيين نامه مصو

هيأ

مديره سنديكا اقدام به بازرسي آسانسدور و پلده برقدي نمدوده و گدزارش مربدوط بده مجداز بدودن

ب رهبرداري از آسانسور و پله برقي را به ارگان ليربش بدهد .
ماده  - 10آزمايشگاه فني
سنديكا ميتواند اقدام به تأسيس آزمايلگاه كنترل كيفي مربوط به بازرسي كليه ققعا
تأييديه نمود و تأييديه مرغوبيت آن را صادر نمايد .
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آسانسور ساخت داخش و يا ققعا

وارداتي فاقد

فصل پنجم  -منابع مالي
ماده  - 12هر كدام از اشخاص حقيقي به عضويت سنديكا پذيرفته شود بايد مبلغ
جاري سنديكا كه هيأ

ريال به عنوان وروديه در حسدا

مديره گلايش مي نمايد واريز و قبض رسيد آن را به دبيرخانه تحويش نمايد .

ماده  – 19عحوه بر وروديه  ،هر عضو موظ

ريال بابت ح عضويت خود در حسا

است ماهيانه مبلغ

جاري

سنديكا پرداخت كرده قبض رسيد آن را نيز تحويش دبيرخانه نمايد .
تبصره  -ميزان وروديه و ح عضويت در سنديكا براي هر سال توسش هيأ

مديره پيلن اد و با تصويب مجمع عمدومي عدادي قابدش

اجرا ميباشد .
ماده  - 14اشخاص حقيقي كه تمايش دارند مورد حمايت و تحت پوشش سنديكا قرار گيرند بعد از آنكه صدححيت فندي و شايسدتگي
فردي آن ا از سوي هيأ

مديره تأييد شد بايد مبلغي را كه هيأ

مديره تعيين و ملخ

مي نمايد به عنوان وروديه در حسا

جاري

سنديكا واريز كرده قبض رسيد آن را به دبيرخانه تحويش دهند  .آن ا همچنين موظفند ماهيانه تا  15درصد ح عضويت معمول سنديكا
را به حسا

سنديكا پرداخت كنند .
مديره سنديكا همچنين ميتواند از هدايا  ،عقايا  ،وق

ماده  - 11هيأ

 ،قبول وصيت و كمك اي نقدي و غيرنقدي اعضاء يا

اشخاص ثالث در ج ت نيش به اهداف سنديكا ب ره مند گردد .
فصل ششم  -انحالل و تصفیه
ماده  - 10سنديكا به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا بر طب رأي ن ايي محاكم قضايي منحش اعحم ميشود .
ماده  - 17چنانچه انححل سنديكا از سوي مجمع عمومي فوق العاده اعحم شود  ،مجمع بايد هيأ
نمايندگان اعضاي حقوقي انتخا
اعضاي هيأ

انتخا

و تعيين نمايد .

مديره سنديكا قبش از انححل در مقام اعضاي هيأ

قضايي اعحم شود  ،محكمه هيأ

تصفيه بحمانع است  .چنانچه انححل سنديكا از سوي محاكم

تصفيه را تعيين خواهد نمود .

ماده  - 10پس از اعحم انححل سنديكا و معلوم شدن اعضاي هيأ
مكل

تصفيه را متلكش از سده نفدر از

تصفيه  ،در صور

مقالبه اين هيدأ

 ،مدديران سداب سدنديكا

ميباشند تمامي اوراق  ،اسناد  ،دفاتر  ،اموال و اثاثيه سنديكا را طي تنظيم صورتجلسه تحويش نمايند .

ماده  - 13هيأ

تصفيه با نظار

نماينده اتاق ايران وضعيت بدهي و دارايديهدا را روشدن و پدس از تسدويه  ،كليده امدوال منقدول و

غيرمنقول كه باقي خواهد ماند در اختيار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران قرار خواهد گرفت تا آن ا را در اختيار مؤسسا
و تحقيقا

گذارد و يا به هر نحو مقتضي ديگر در مورد آن ا تصميمگيري نمايد .

ماده  - 01وظاي
مقررا

آموزشي

و تك الي

و اختيارا

هيأ

اليحه اصحح قسمتي از قانون تجار

ماده  - 00اين اساسنامه بر اساس تغييرا

تصفيه در رابقه با اموال موجود  ،مقالبا
مصو

و ديون سنديكا و بقور كش امر تصفيه طبد

 43/51/14و مفاد اساسنامه خواهد بود .

در يم مقدمه و  3فصش و  35ماده و  11تبصره ت يه و به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده

مورخ 81/8/13رسيده است  .و در مجمع عمومي فوق العاده مورخه  5615/13/11برخي مفاد آن در مجمع  5616/16/11كه با
اصححا

تصويبي در اساسنامه درج شد .
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