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 به نام خدا 

 سپهر بنیاد توسعه فرهنگیاساسنامه 

 

 کلیات و اهداف: –فصل اول 

 1ماده 

 «بنیاد»ه لحاظ رعایت اختصار باست که در این اساسنامه  « سپهر بنیاد توسعه فرهنگی»  نام سازمان مردم نهاد مورد نظر هیات امناء

 نامیده می شود.

 

 2ماده 

ا رعایت کامل بموضوع ، وب چارچدر  وو غیر دولتی بوده  ، غیر انتفاعیغیر سیاسیوسعه فرهنگی سپهر بنیاد تنوع فعالیت: کلیه فعالیتهای 

 قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

 

 3ماده 

 در سطح ملی است. بنیادمحدوده فعالیت 

 

 4ماده 

 کوچه-هدوزکال خیابان-البا-قاین شهر جنوبی خراسان به نشانی:قاین  شهرستان ،خراسان جنوبی استان:در  بنیادمحل: مرکز اصلی 

جع اتواند پس از کسب مجوز از مر واقع است و در صورت لزوم می 9761815879 کدپستی --غربی واحد-اول طبقه-8 پالك-4 کالهدوز

 دگی ایجاد نماید.شعبه یا دفتر نماین ،داخل یا خارج کشور در سایر نقاط ،برابر مقررات ذی ربط

 

 5ماده 

ی ایران اعالم می هوری اسالماسی جمتابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اس تابعیت : بنیاد

 دارند.

 

 6ماده 

 از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد. بنیادمدت فعالیت 

 

 7ماده 

د که از سوی هیات موسس تماما می باش )دو میلیون و پانصد هزار( ریال2500000قول و غیر منقول مبلغ اعم از من بنیاددارایی اولیه 

 قرار گرفته است. بنیادپرداخت شده و در اختیار 

 

 8ماده 

د هنولیتی نخواوسس مسئماشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تاسیس تحت عنوان  بنیادهیات موسس 

 داشت.
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 9ماده 

 عبارتند از: بنیاداهداف 

 الف: کلیات

 توانمند سازی دانش اموزان، زنان و جوانان با رویکرد اقتصادی و توسعه پایدار -

 توسعه فعالیت های اجتماعی در بین شهروندان -

 و توسعه فرهنگی ارتقا سطح اگاهی اجتماعی -

 افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی -

 فرهنگی و اجتماعی عام المنفعه علمی ، فنی ، فعالیت های انجام -

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین جوانان -

 حمایت از نیازمندان -

 ترویج و آموزش کارآفرینی اجتماعی -

 

  ب:روش اجرای هدف

 اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی -

 نشریه  انتشار -

 انتشارات)انتشار کتاب( -

 برای ارتباط بیشتر با مردم  پایگاه اینترنتی ایجاد -

 برگزاری سمینار، همایش و نمایشگاه در راستای اهداف  بنیاد -

 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی -

 تشکیل کارگروه های علمی و آموزشی در زمینه آسیب های اجتماعی، مشکالت اجتماعی -

 در چارچوب اهداف بنیاد ارائه خدمات مشاوره ای به شهروندان -

 یپروژه ها و فعالیت های کارآفرینی اجتماعاجرای  -

 

 فصل دوم:ساختار

 10ماده 

 عبارتند از : بنیادارکان 

 بازرس-4مدیر عامل  -3یات مدیره ه-2مجمع عمومی  -1

 

  11ماده 

 وظایف مجمع عمومی موسس:

 ؛بنیاد اسیس تانجام اقدامات اولیه برای -1

 ؛آن تهیه و طرح اساسنامه و تصویب-2

 هیات امناء اولیه انتخاب اعضای-3

 ان.انتخاب اولین مدیران و بازرس-4
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ب دم حد نصاعدر صورت  و: اکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعالوه یک اعضاء بوده 1تبصره 

 اکثریت الزم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

سمی راتخاذ و  تگاه تخصصیمرجع صدور پروانه و دس موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید: تصمیمات مجمع عمومی 2تبصره

 می شود.

 

 12ماده 

تصمیم گیری است که به  ترین مرجع نفر تشکیل و عالی 9هیات امناء که به تعداد اعضای متشکل از کلیه  هیات امنامجمع عمومی 

 صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 

 13ماده 

ایط و مورد خص واجد شرمناء شال فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیات ی هریک از اعضای هیات امنا به علچنانچه ادامه همکار

 اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی به عنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید.

 

 14ماده 

ار اول بک اعضا در ه عالوه یتشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف ب هر سال ماه شتاردیبههیات امناء ساالنه در عادی مجمع عمومی 

 رسمیت یافته و  با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

در  مگری باشد جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به عالوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع م اکثریت الزم -1تبصره 

دوم به  نشد، جلسه ت حاصلخصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست ، اکثری

 )ده( روز تشکیل و با هر تعداد از اعضا حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت. 10فاصله حداقل 

ز قبل از برگزاری رو 40و حداکثر  10حداقل  هفته نامه طلوع قایناتدر گهی آدعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج  -2تبصره 

 تلفنی( صورت می پذیرد. –مجمع و با دعوت )کتبی 

 اشد.می بخراسان جنوبی  هفته نامه طلوع کثیر االنتشار برای درج آگهی ها، روزنامه  -3تبصره 

 

 15ماده 

 امنا: هیات عادی وظایف مجمع عمومی

 مدیره و بازرسان)اصلی و علی البدل(؛ انتخاب اعضای هیات -1

 هیات مدیره و بازرس)ها(؛استماع و رسیدگی به گزارش  -2

 ؛بنیاد  تعیین خط مشی کلی -3

 بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیات مدیره؛ -4

 تعیین عضو جانشین هیات امنا؛ -5

 ؛بنیاد نامه و بودجه  تصویب تراز -6

 ا و دعوت نامه ها؛تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی ه -7

 امنا، هیات مدیره و بازرسان.هیات عزل اعضای  -8

 

 16ماده 

 با شرایط زیر تشکیل خواهد شد: هیات امنا مجمع عمومی فوق العاده
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 با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره و بازرس؛ -1

 امناهیات با درخواست یک پنجم اعضای  -2

 هیات امنااطالع اعضای  )ده( روز قبل از تشکیل آن به 10کتبی بوده و حداقل  امناهیات مجمع عمومی فوق العاده  دعوت برای -1تبصره 

 خواهد رسید.

بار دوم  باشد و در بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می هیات امنا کثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العادها -2تبصره 

 با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد.

 و سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.عمومی فوق العاده با تصویب دتصمیمات مجمع  -3بصره ت

 

 17ماده 

 :هیات امنا وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 تصویب تغییرات اساسنامه؛ -1

 بررسی و تصویب یا رد انحالل؛ -2

 تغییر در میزان سرمایه؛ -3

 انحالل قبل از موعد؛ -4

 هر گونه تغییر در ماهیت. -5

 

 18ماده 

 ند.یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوامنا توسط هیات رئیسه مرکب از هیات جلسات مجامع عمومی 

عمومی ،  ود در مجمعخیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعالم قبولی نامزدی اعضای هیت رئ-1تبصره 

 انتخاب خواهند شد.

 سبی اعضا حاضر تعیین می شود. نهیات امنا به انتخاب اکثریت هیات رئیسه مجمع عمومی رئیس  -2تبصره 

 

 19ماده 

 هیات مدیره:

 خواهد بود. نفر عضو علی البدل 2 عضو اصلی و نفر 7 دارای هیات مدیره ای مرکب از بنیاد

 بود. عتبر خواهدخذه با اکثریت آرا حاضرین ملسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متج -1تبصره 

لسه  ج 3قبلی تا  ن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطالعآات مدیره در جلسات شرکت اعضا هی -2تبصره 

 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. 5متوالی یا 

 قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد. هفته  یکحداقل ی هیات مدیره باید دعوت از اعضا -3تبصره 

 

  20ماده 

یا یات مدیره اقیمانده همدت ب برای  عضو علی البدل ،در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک  از اعضا هیات مدیره یا بازرس

 بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تکمیل آن نشود  ل نیز موجبلی البدهیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای عدر صورتیکه تعداد 

 گردید. گزار خواهدعضا براحسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده  هیات امنا مجمع عمومی
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 21ماده 

نی رئیس یا تبی یا تلفا دعوت کبتشکیل می گردد بنا به ضرورت یکبار  اتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه هیات مدیره عالوه بر جلس

 نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

 سید.رتبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد 

 

 22ماده 

یس و یک فر نایب رئنو یک  ت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیساعضای هیا

، امنا خواهد رسیدت هیا عمومی ب مجمعنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصوی

 مشخص می نماید.

 موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند. هرهیات مدیره  -1 تبصره

 ر صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضای هیات مدیره تعریف نماید.دهیات مدیره  -2تبصره 

 

 23ماده 

ه ن هیات مدیرنع بوده همچنیهای بعدی بالماسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره  2هیات مدیره برای مدت 

ید. ید دعوت نمایات مدیره جدهامنا به منظور انتخابات هیات ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی  3موظف است حداکثر 

وز قبل از رحداقل ده  و رساندبهیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تایید مرجع صدور پروانه 

 پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صالح  اعالم نماید.

 

 24ماده 

 باشد: بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می بنیاد هیات مدیره نماینده قانونی

ع عمومی، صوبات مجامجرای ماب ها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، احفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حس

محاکم، تعیین  قانونی در مراحل افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه

عامله ای را مر اقدام و هتواند  به طور کلی هیات مدیره می .حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش )مصالحه( 

ه نام بصویب مجمع تپس از  می باشدهیات امنا که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی 

 انجام دهد. بنیاد

است ، هیات  هیات امنا و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص ز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیمج -1تبصره 

 شد.مدیره کلیه اختیارات الزم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می با

میلیون(  یستب)20.000.000س از تصویب می تواند در انجام معامالت و یا پرداخت هزینه های جاری تا مبلغ پهیات مدیره  -2تبصره 

وند به نصاب شد تلقی می عه واح. تفکیک اقالم معامالتی که به طور متعارف یک مجمو م نمایدریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدا

 مجاز نمی باشد.کمتر از بیست میلیون ریال 

 

 25ماده 

اب خواهد سال انتخ کیی مدت رس علی البدل برامجمع عمومی هیات امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان باز

 نمود.
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 26ماده 

 وه را مطالبه کرده عات مربوطو اطال بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارك

 د.ی هیات امنا بنمایمورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عموم

 

 27ماده 

 اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 ه باشند؛روم شدکسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کال و یا بعضا مح -1

 مدیران و مدیر عامل؛ -2

 اول و دوم؛اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه  -3

 همسر اشخاص مذکور در بند دو. -4

 تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بال مانع است.

 

 28ماده 

 وظایف بازرس به شرح ذیل است:

 بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛ -1

 ومی؛جمع عممبرای اطالع  مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد -2

 گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛ -3

عمومی  ختیار مجمعاان در اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطالعاتی که هیات مدیره و مدیر -4

 گذاشته اند؛

 ضوعه به عهده بازرس قرار داده است.سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات مو -5

 تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

 

 29ماده 

یت خود باقی د در مسئولشده انهیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی هیات امنا انتخاب ن

 خواهند بود.

 

  30ماده

 اید.می نم یات مدیره از بین خود یا خارج از خود و با مشورت هیات امنا یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخابه

 مدیره رین هیات: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب  سه چهارم آراء حاض1تبصره

 

 31ماده 

 بنیادردد نماینده گتفویض می  ه به ویو در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنام است بنیادمدیر عامل باالترین مقام اجرایی 

 حق امضا دارد. بنیادمحسوب شده و از طرف 

 مستند و مدلل باشد. مدیره می باشد که بایدیارات هیات از اخت با مشورت هیات امنا عزل مدیر عامل -1تبصره 

کن واهد بود، لیدوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخ  دیره باشدمت اگر مدیر عامل عضو هیا -2تبصره 

 انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بالمانع می باشد.
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دیره و با مهر ات مای رئیس هیبا امض مدیرعامللیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و درغیاب ک -3تبصره 

 معتبر خواهد بود. بنیاد

 و فروش به اقدام و برای یک پروژه (لریا میلیون بیست)  ریال 000/000/20 مبلغ از بیش بنیاد بانکی هایحساب از برداشت -4 تبصره

 میعمو مجمع تصویب بدون لذکرافوق مبلغ از بیش ارزشی با بنیاد منقول غیر و منقول اموال و بهادار اوراق ها،دارایی واگذاری و انتقال

 سه) امناء هیأت رئیس امضای دارای دارخزانه و مدیرعامل امضای دو بر عالوه بایستمی هاآن به مربوط عملیات هرگونه و باشدنمی مجاز

 .باشد نیز( امضاء

 

 32ماده 

 باشد: ذیل می و مسئولیت هایو هیات مدیره بوده و دارای اختیارات  هیات امنا صوبات مجمع عمومیمدیر عامل مجری م

 نمایندگی قانونی در مرجع رسمی و نهاد ها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ -1

 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛ -2

 نگهداری دارایی، اموال ، حساب ها اسناد و دفاتر؛ -3

 قطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد؛اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا م -4

ئه به مجمع ره جهت اراات مدیبه هی بنیادش، بهبود مقطعی و هماهنگی در فعالیت های ای الزم در زمینه گسترارائه پیشنهاد ه -5

 ؛هیات امنا عمومی

 ؛ت امناهیا عمومی ه مجمعبارسال تهیه پیش نویس تراز نامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و  -6

 تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره؛ -7

 نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر؛ -8

 ؛هات مدیربرای تصویب به هیبا ذکر علل موجه  هیات امنا پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده -9

 ا بشود.یل شده انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محو -10

 

 33ماده 

 ه وسیله هیات مدیره تعیین و جهت تصویب به هیات امنا پیشنهاد می شود.حقوق و مزایای مدیر عامل ب

 د.ت نمایرای می تواند در جلسات هیات مدیره شرک در صورتیکه مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون حق

 

 34ماده 

ت به هر صورت ال مانع اسبو نیز مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاورز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب ا

 م دهد.مدیر عامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجا

 

 فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

 35ماده 

همچون  ونی و مجازمدزای قانهدایا، قبول وصیت، وقف، حق عضویت و سایر فعالیت های درآها و  کمکوری آبودجه بنیاد از طریق جمع 

 د.شواهد خ ، تامینو غیر انتفاعی غیر دولتی ،دولتی سازمان های با همکاری، اجرایی ،انجام پروژه های مطالعاتی

 

 36ماده 

 ارایه خواهد شد. راجع ذیربطالی به مماه پس از هر سال م سهدر دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن حداکثر تا  بنیاددرآمد و هزینه  های 
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هداری گسمی ایران ننزد یکی از بانک های ر بنیادیات مدیره مکلف است کلیه درآمد های حاصله را در حساب مخصوصی بنام ه -1تبصره 

 نماید.

از بدو تاسیس  مالی اول که ماه ختم می شود به استثناء سال اسفندبه پایان  منطبق با سال شمسی بوده و همواره بنیادسال مالی  -2تبصره 

 لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.

 ورت می پذیرد.صبا امضای مدیر عامل  بنیادمکاتبات رسمی  -3تبصره 

 زی نگهداری می شود.، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرک کلیه مدارك -4تبصره 

اهد ی ذیربط خوهیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضا وهیات امنا  مصوبات و صورتجلسات -5تبصره 

 رسید.

 

 37ماده 

وافقت مرجع مو در صورت  نمایدم پروانه فعالیت اعالع صادر کننده مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصالح اساسنامه را به مرجهیات 

 نماید. وانه اعالمدور پرصصدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع 

 

 38ماده 

 نماید.و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه اعالم  بنیادهیات مدیره مکلف است محل 

 

 39ماده 

ت مدیره مکلف هد شد. هیایه خوادارای سربرگ، مهر و آرم مخصوص خواهد بودکه متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات ته بنیاد

 ید.ال نمااست نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مراجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت ها ارس

 ر حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.دتبصره: هیات مدیره 

 

 40ماده 

صفیه انتخاب و این هیات موظف نفر را به عنوان هیات ت 3حداقل هیات امنا  مجمع عمومی فوق العاده بنیادانحالل: در صورت انحالل 

یر منقول غز منقول و لم اعم این دارایی مسبدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیتصفیه  ها و خواهد بود پس از رسیدگی به حساب

نده پروانه جع صادر کنا به مرر. هیات مذکور موظف است نتیجه برساند هیات امنا را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده بنیاددارایی 

 فعالیت ارائه نماید.

ی از سازمان انه به یکجع صدور پروالل با نظارت مرموظف است دارایی سازمان را پس از انحهیات امنا : مجمع عمومی فوق العاده 1تبصره 

 ر نماید.اهای مردم نهاد واگذ

 پذیرفت. امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد تصفیه -2تبصره 

 تخاب می نماید.از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه ان تصفیههیات  -3تبصره 

 .ننده پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نمایدوظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صادر کم تصفیهمدیر  -4تبصره 

 

 41ماده 

نسبت به کسب ت موظف اساد د، بنیز از سایر دستگاه های دولتی باشچنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجو

 مجوز مورد نظر اقدام نماید.
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 42ماده 

ومات قانون نهاد و عم ای مردمهکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذی ربط تاسیس و فعالیت سازمان مواردی 

 تجارت عمل خواهد شد.

 

 43ماده 

      ب رسید.مجمع عمومی به تصوی   96/03/01   تبصره در نشست مورخ 36ماده و  43فصل و  3این اساسنامه مشتمل بر 


