اساسنامه صندوق تعاون کارکنان دانشگاه قم
فصل اول  :کلیات
ماده  -1با الهام از تعاليم عالي اسالم و با استمداد از توجهات حضرت بقيه ا ...االعظم امام زمان حجه بن الحسن العسکري )عجل ا ...تعالي
فرجه الشريف) به منظور انجام خدمات عامالمنفعه ،رفع نيازها و بهبود وضع معيشت اعضاء با حفظ موازين شرعي و رعايت قوانين و مقررات
جاري جمهوري اسالمي ايران ،توسط شوراي مرکزي و کميته رفاهي شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم ،به عنوان هياتموسس ،صندوق تعاون
کارکنان دانشگاه قم بر اساس اساسنامه حاضر تشکيل ميگردد که در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده ميشود.
ماده  -2کليه اشخاص در زمان عضويت در قالب عقد وکالت و ساير شرايط اساسنامه حاضر به صندوق وکالت تاماالختيار داده تا نسبت به
انجام و اجراي تمامي امور مديريتي و اجرايي صندوق در چارچوب شرح وظايف و اختيارات ،برنامهريزي ،تصميمگيري واقدام نمايد.
ماده  -3هيأت مديره به عنوان وکيل صندوق ميباشد .وظايف و اختيارات آن به شرح مواد آتي بيان ميشود.
ماده  -4صندوق به هيچيک از احزاب ،گروهها و جمعيتهاي سياسي وابسته نبوده و از هرگونه فعاليت سياسي پرهيز مينمايد.
ماده  -5صندوق داراي تابعيت ايراني است.
ماده  -6مدت فعاليت صندوق از تاريخ تصويب اساسنامه ،به مدت نامحدود ميباشد.
ماده  -7مرکز اصلي صندوق در دانشگاه قم است .صندوق ميتواند پس از کسب موافقت از مراجع ذيصالح قانوني با رعايت مواد اساسنامه
و مقررات و موازين مربوطه ،شعبههايي داير نموده و اعطاي نمايندگي نمايد و در صورت ضرورت هرگونه تصميم الزم را در مورد آنها اتخاذ
و اعمال کند.
ماده  -8موضوع فعاليت صندوق به شرح زير ميباشد:
 -8-1تامين نيازهاي مشترک اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعي.
 -8-2ايجاد فرصت مناسب جهت پسانداز وجوه ،توسط اعضاء.
 -8-3انجام امور خيريه و خدمات عامالمنفعه.
 -8-4قبول موارد ارجاعي از سوي اعضاء و يا ساير اشخاص ،مربوط به انجام کليه عمليات حقوقي از قبيل اداره اموال ديگران ،وصول
وجوه و اسناد امانتي ،وصايت ،وکالت و حفاظت.
 -8-5اداره شعب و نمايندگيها
 -8-6استفاده از مجموع موجودي و درآمدهاي صندوق و همچنين ساير منابع موجود در امور مشارکت ،خريد و فروش ،معامالت
اقساطي ،سرمايهگذاري در ايجاد ،تاسيس و راهاندازي واحدهاي توليدي و خدماتي.
 -8-7افتتاح انواع حسابهاي مورد نياز صندوق نزد بانکها و موسسات دولتي و خصوصي داراي مجوز رسمي از بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران.
 -8-8دريافت وام و اعتبار ،قبول هدايا و وجوه از منابع داخل و خارج صندوق.
 -8-9پرداخت وام و در صورت امکان اعطاي اعتبارات به اعضاء با رعايت موازين شرعي و در چارچوب شيوهنامهها و ضوابط صندوق.
 -8-11استفاده از سرمايه و ذخائر موجود ،سپردهها و حق عضويت پرداختي اعضاء ،اعتبارات و سرمايهگذاريهاي بخشهاي دولتي،
خصوصي ،عمومي ،تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر ،هداياي نقدي و غير نقدي افراد و موسسات و اقدام به اخذ
اعتبارات و تسهيالت بانکي در راستاي تحقق اهداف و با رعايت مقررات قانوني و اساسنامه و قراردادهاي منعقده.
ماده  -9اهداف تشکيل صندوق به شرح زير ميباشد:
 -9-1اقدام در جهت اشاعه ،نشر و ترويج فرهنگ اسالمي.
 -9-2افزايش حس همکاري ،نوعدوستي و تعاون بين اعضاء.
 -9-3همياري در جهت رفع مشکالت مادي اعضاء.
ماده  -11کليه کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم اعم از رسمي ،پيماني و قراردادي تمام وقت ،پس از احراز شرايطي که از سوي
صندوق معين ميگردد ميتوانند به عضويت صندوق درآيند.
صفحه 1

ماده  -11هر شخص پس از احراز شرايط عضويت داراي يک شماره حسابگري عضويت ميگردد .مالک تفکيک اعضاء ،شمارههاي
حسابگري عضويت صادره از سوي هيات مديره صندوق است و در اين اساسنامه هر کجا کلمه عضو به کار رفته است؛ منظور شماره
حسابگري عضويت ميباشد.
ماده  -12مبالغ واريزي هر عضو متعلق به خود شخص ،غير قابل تقسيم و انتقال به شخص يا عضو ديگر ميباشد.
ماده  -13صندوق مي تواند به منظور تحقق اهداف و با رعايت مقررات قانوني و اساسنامه و قراردادهاي منعقده از سرمايه و ذخائر موجود،
سپردهها و حق عضويت پرداختي اعضاء ،اعتبارات و سرمايهگذاريهاي بخشهاي دولتي ،خصوصي ،عمومي ،تعاوني و اشخاص حقيقي و
حقوقي ديگر ،هداياي نقدي و غير نقدي افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهيالت بانکي نمايد.
ماده -14کليه امور اجرايي و مديريتي صندوق در بدو تشکيل از قبيل  :تطبيق اعضاء با شرايط عضويت صندوق ،برگزاري مجمع عمومي
عادي ،تعيين مقادير عددي و ريالي صندوق و همچنين شيوهنامههاي اوليه مورد نياز مانند انتخابات اعضاي هيأت مديره توسط هيات موسس
تهيه و اجرا شده و پس از برگزاري مجمع عمومي عادي و تصويب اساسنامه ،براساس مقررات اساسنامه جاري عمل ميگردد.

فصل دوم :مقررات مالی
ماده  -15ابتداي سال مالي صندوق اول فروردين ماه و انتهاي آن پايان اسفندماه همان سال ميباشد.
تبصره :سال مالي در سال اول تاسيس از تاريخ تصويب اساسنامه تا پايان اسفند همان سال ميباشد.
ماده  -16افتتاح هر نوع حساب پس از تصويب هيأت مديره و با امضاهاي مجاز و مهر معرفي شده از طرف هيأت مديره امکانپذير ميباشد.
ماده  -17هيأتموسس موظف است حساب مشترکي با امضاي حداقل  2نفر از اعضاي خود در بانک عامل مستقر در دانشگاه قم افتتاح نمايد
تا کليه مبالغ پرداختي متقاضيان عضويت تا قبل از تصويب اساسنامه و انتخاب هيأت مديره ،به اين حساب واريز و اصل فيش آن به هيأت-
موسس تحويل گردد .هيأتموسس تا زمان انتخاب اولين هيأت مديره و افتتاح حساب صندوق حق هيچگونه برداشتي از اين حساب را ندارد.
پس از درخواست کتبي هيأت مديره ،کليه مبالغ اين حساب طي يک فقره فيش بانکي به حساب اعالم شده از سوي هيأت مديره واريز گشته
و حساب هياتموسس بسته خواهد شد.
ماده  -18تمامي عمليات مالي صندوق ميبايست مستند و با مجوز و مدرک معتبر باشد .رعايت اصول و موازين ،روشهاي متداول و قابل
قبول و مطابقت با قوانين و مقررات جاري کشور در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي ،الزامي است .صندوق
تمام پرداخت هاي خود را الزاما بايد از طريق حساب جاري و در صورت لزوم شيوه هاي ديگري که به تصويب هيأت مديره ميرسد ،انجام
دهد.
ماده  -19در صورت لزوم استرداد مبالغ واريزي هر عضو ،اين مبالغ لزوما به شخص وي يا نماينده يا وراث قانوني او پس از احراز سمت
درخواست کننده توسط هيات مديره ،مستردد خواهد شد.
ماده  -02درآمدهاي صندوق شامل موارد زیر ميباشد:
 -21-1جمعآوري حقالوکاله وامها.
 -21-2مبالغ حق ثبت نام اعضا
 -21-3ساير درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي منطبق با مفاد اساسنامه.
ماده  -02هزینههاي صندوق شامل موارد زیر ميباشد:
 -21-1هزينههاي اداري مانند تهيه لوازم و اثاثيه ،اياب و ذهاب و غيره
 -21-2هزينههاي پرسنلي شامل انواع حقوق و دستمزد و پاداش.
 -21-3ساير موارد الزم.
ماده  :22کليه هزينههاي صندوق صرفا از محل درآمدهاي موضوع ماده  21پرداخت ميگردد.

صفحه 2

فصل سوم  :ارکان
ماده  -23ارکان صندوق عبارتند از -2 :مجامع عمومي  -0هیات مدیره  -3بازرس که تابع مقررات کلي اساسنامه خواهند بود.
 -1مجامع عمومی

ماده  -24مجامع عمومي صندوق عبارتند از -1 :مجمع عمومي عادي  -2مجمع عمومي فوقالعاده .همه اعضاي صندوق ،عضو مجمع عمومي
ميباشند و هر عضو در جلسه مجمع ،تنها حق يک راي خواهد داشت .تصميمات مجمع براي همه اعضاء ،اعم از حاضر و غايب ،نافذ ،معتبر
و الزماالجراست.
تبصره  :مجمع عمومي عادي هر سال يکبار و حداکثر  2ماه پس از پايان سال مالي تشکيل خواهد شد .در مواقع ضروري ،مجمع عمومي
عادي ميتواند به طور فوقالعاده برگزار شود.
ماده  -25دعوت مجامع با قيد دستور ،روز ،ساعت و محل تشکيل آن بايد از طريق الصاق آگهي دعوت به تابلوها و ساختمانهاي تابعه
دانشگاه به اطالع اعضاء رسانده شود .فاصله زماني بين تاريخ انتشار آگهي دعوت تا تشکيل مجمع عمومي حداقل  11و حداکثر  21روز
خواهد بود.
ماده  -26در موارد ضروري هر يک از اعضاء ميتواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن راي در مجمع عمومي ،به يک نفر نماينده
تاماالختيار از بين اعضاي صندوق واگذار کند؛ لکن هر شخص عضو ميتواند حداکثر داراي سه نمايندگي تام االختيار باشد.
تبصره  : 1تاييد نمايندگي پس از بررسي اصل برگه نمايندگي ،با مقام دعوتکننده مجمع ميباشد.
تبصره  : 2حضور توام عضو و نماينده تاماالختيار وي در مجمع عمومي ممنوع بوده ودرصورت حضور هردو ،فقط راي عضو پذيرفته
ميشود.
ماده  - 27مجمع عمومي عادي بار اول با حضور حداقل نصف بعالوه يک و بار دوم با حضور هر تعداد از اعضا رسميت پيدا میيکنید.مجمع
عمومي فوق العاده ،بار اول و دوم با حضور حداقل نصف به عالوه يک و بار سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسميت مييابد.
ماده  -28در صورت عدم حصول نصاب الزم براي رسميت يافتن مجامع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده ،آگهیي دعیوت بیراي هیر نوبیت
بعدي ،بايد حداکثر ظرف  11روز از تاريخ جلسهاي که رسميت نيافته با همان دستور جلسه ،منتشر شود .فاصله نشر آگهي دعوت ،تا تشکيل
جلسه هر نوبت بعدي نبايد از  11روز کمتر و از  21روز بيشتر شود.
ماده  -29تصميمات مجمع عمومي عادي ،با اکثريت نصف بعالوه يک آراي حاضرين در جلسه اتخاذ ميشود مگر در میورد انتخیاب اعضیاي
هيأت مديره و بازرس که با اکثريت نسبي خواهد بود .تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با دوسوم آراي حاضرين در جلسیه معتبیر خواهید
بود.
ماده  -31جلسات مجامع عمومي در صورت رسميت يافتن توسط مقام دعوتکننده شروع به کار ميکند .در جلسه مجمع ابتدا يک رئيس،
يک منشي و  2نفر ناظر از ميان اعضاي حاضر به عنوان هيات رئيسه انتخاب خواهند شد .در صورتي که تعداد اعضاي صندوق از  211نفر
بيشتر شود به ازاي هر  111نفر اضافي ،يک نفر به عنوان ناظر به اعضاي هيات رئيسه اضافه ميگردد.
تبصره  :مقام دعوتکننده مجمع عمومي مکلف است ورقه حضور و غيابي را که حاضران در بدو ورود به جلسه امضا ميکنند همراه با
اصل برگههاي نمايندگي تاماالختيار و صورت اسامي کل اعضاء در اختيار هياترئيسه براي احراز رسميت جلسه و اعمال کنترلهاي الزم
قرار دهد.
ماده  -31صورتجلسات مجامع عمومي و تصميمات اخذ شده در آن ،توسط منشي مجمع در دفتر خاص صورتجلسه ثبت شده و کليه
صفحات آن به امضاي هياترئيسه مجمع ميرسد و رونوشت آن به وسيله رئيس مجمع به هيات مديره ابالغ ميگردد.
تبصره  :تصميمات مجامع به طريقي که براي دعوت مجامع عمومي در اين اساسنامه پيشبيني شده ميبايست ظرف  15روز به اطالع
اعضاء برسد.
ماده  -32رايگيري در مجمع عمومي فوقالعاده و نيز انتخاب اعضاي حقيقي هيأت مديره و بازرس در مجمع عمومي عادي ،به صورت کتبي
و محرمانه خواهد بود ،ولي رايگيري براي اتخاذ ساير تصميمات مجمع عمومي عادي ميتواند با قيام و قعود بهعمل آيد.
ماده  -33براي کانديداتوري جهت انتخابات بازرس و عضويت در هيأت مديره داشتن حداقل يک سال سابقه کار در دانشگاه الزامي ميباشد.
صفحه 3

ماده  -34انتخاب عضو در هيأت مديره و يا بازرس به منزله يک عضو هيأت مديره و يا يک بازرس خواهد بود.
ماده  -35عضو علي البدل فردي است که پس از اعضاي اصلي بيشترين راي را کسب کرده است.
ماده  -36در انتخاب هيأت مديره و بازرس ،اعضاء امکان راي دادن به تعداد افراد مورد نياز را داشته واسامي تکراري از برگه هاي راي حذف
خواهد شد.
ماده  -37انتخاب مجدد هر يک از اعضاي اصلي و عليالبدل هيأت مديره و بازرس براي دورههاي بعدي ،بالمانع است.
ماده  -38در صورت تشخيص هيأت مديره ،مجامع عمومي ميتواند به صورت مجازي تشکيل گردد و تصميمگيري در اين خصوص و تنظيم
و تصويب شيوهنامههاي مربوطه وفق اساسنامه برعهده شورايي مرکب از اعضاي اصلي و عليالبدل هيأت مديره ،بازرس اصلي و علي البدل و
مديرعامل ميباشد .اين شورا با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و مصوبات آن با دو سوم آرا حاضرين معتبر است.
ماده  -39در موارد زير هيات مديره موظف به تشکيل مجمع عمومي است:
 -39-1در صورتي که يکي از مجامع عمومي تشکيل مجمع عمومي ديگري را تکليف کرده باشد.
 -39-2حداکثر يکماه پس از درخواست کتبي حداقل يکدوم اعضاي صندوق براي تشکيل مجمععموميعادي و يا حداقل دوسوم آنها
براي تشکيل مجمع عمومي فوقالعاده.
تبصره :در صورتي که هيات مديره به درخواست مندرج در بند  2فوقالذکر عمل ننمود ،نماينده اعضاء ميتواند راسا با رعايت مفاد
اساسنامه به برگزاري مجمع اقدام نمايد.
 -39-3برگزاري انتخابات هيأت مديره يا بازرسان قبل از اتمام دوره کاري هيأت مديره فعلي
ماده  -41وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير ميباشد:
 -41-1انتخاب اعضاي حقيقي هيأت مديره.
 -41-2تعيين مقادير عددي و ريالي صندوق شامل :مبلغ ورودي ،حق عضويت ماهيانه ، ،نرخ حقالوکاله انواع وامها.
تبصره :تعيين مبلغ ورودي در بدو تاسيس بر عهده هيئت مؤسس ميباشد.
 -41-3رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي ،ترازنامه ،حساب سود و زيان ،بودجه هر سال و نحوه تقسيم سود خالص به
پيشنهاد هيات مديره.
 -41-4استماع گزارش هيات مديره.
 -41-5تصويب کليه شيوهنامههاو آييننامهها به پيشنهاد هيات مديره.
 -41-6ساير وظايفي که قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي عادي قرار ميدهد.
ماده  -41وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير ميباشد:
 -41-1اصالح و تغيير مفاد اساسنامه به استثنا مواردي که طبق همين اساسنامه به عهده مجمع عمومي عادي قرار گرفته است.
تبصره  :تصويب اساسنامه پيشنهادي هيات موسس در اولين مجمع عمومي عادي خواهد بود.
 -41-2انحالل صندوق و تعيين هياتتسويه و تصويب شرح وظايف آن.
 -2هیات مدیره

ماده  -42تعداد اعضاي هيات مديره  5نفر اصلي و  2نفر عليالبدل ميباشد که براي مدت  3سال از بين اعضاي صندوق تعيين ميگردند .يک
نفر از اعضاي اصلي توسط رياست محترم دانشگاه و  4نفر ديگر توسط مجمع عمومي عادي انتخاب ميشوند.
ماده  -43جلسات هيات مديره با حضور حداقل  4عضو رسميت مييابد و مصوبات جلسه با راي اکثريت نسبي اعضاي حاضر داراي حق
راي ،معتبر خواهد بود.
ماده  -44اعضاي عليالبدل بدون داشتن حق راي موظف به شرکت در همه جلسات هيات مديره هستند که در صورت غيبت تعدادي از
اعضاي اصلي در جلسه ،به همان تعداد از اعضاي عليالبدل تا زمان حضور يافتن اعضاي اصلي ،داراي حق راي خواهند گرديد .اولويت
جايگزيني با عضو عليالبدلي است که بيشترين حضور را در جلسات هيات مديره داشته است.
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ماده  -45هيات مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام ميدهند و هيچيک از اعضاي هيات مديره حق ندارد از اختيارات هيات مديره،
به صورت انفرادي استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت يا نمايندگي کتبي از طرف هيات مديره داشته باشد.
ماده  -46هيات مديره بايد در نخستين جلسه خود که حداکثر يک هفته بعد از انتخاب آنان توسط مجمع عمومي تشکيل خواهد شد ،از بين
خود يک نفر را بهعنوان رئيس ،يک نفر را بهعنوان نائب رئيس و يک نفر را بعنوان منشي انتخاب نمايند.
ماده  -47جلسات هيات مديره الزم است بهطور مرتب حداقل هر ماه يکبار تشکيل گردد.
ماده  -48در صورتي که هر يک از اعضاي اصلي يا عليالبدل هيات مديره تعداد  3جلسه متوالي يا  5جلسه متناوب غيبت غيرموجه نمايد،
عضو مستعفي تلقي خواهد شد .تشخيص موجه بودن غيبت به عهده هيات مديره است.
ماده  -49در صورت استعفا و يا فوت هر يک از اعضاي هيات مديره ،عضو عليالبدل براي مدت باقيمانده دوره ماموريت ،جانشين وي
خواهد شد .اولويت جانشيني با عضو عليالبدلي است که بيشترين حضور را در جلسات هيات مديره داشته است.
ماده  -51استعفاي هر يک از اعضاي هيات مديره تا تعيين عضو جانشين  ،رافع مسئوليت نسبت به وظايفي که به وي محول شده است
نخواهد بود.
ماده  -51پس از انقضاي مدت ماموريت هيات مديره در صورتي که هيات مديره جديد انتخاب نشده باشد هيات مديره موجود تا انتخاب
هيات مديره جديد کماکان به انجام وظايف خود ادامه داده و مسئوليت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت.
ماده  -52تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيات مديره سابق به هيات مديره بعدي بايد حداکثر ظرف مدت ده روز بعد از انتخاب هيات
مديره جديد صورت گيرد .همه اوراق ،اسناد ،دفاتر ،حسابها و موجوديهاي صندوق به هيات مديره جديد تحويل و ترتيب معرفي امضاهاي
مجاز داده شود .مراتب نقل و انتقال ميبايست در صورتمجلسي منعکس و به امضاي هيات مديره سابق و هيات مديره جديد برسد .صورت
مجلس مذکور جزو اسناد صندوق نگهداري ميشود.
ماده  -53وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر ميباشد:
 -54-1انتخاب يک نفر شخص حقيقي با توانمنديهاي الزم براي مديريت صندوق به عنوان مديرعامل صندوق براي مدت حداکثر 2
سال و عزل وي.
تبصره  :انتخاب مجدد مديرعامل جهت دورههاي بعدي ،بالمانع است.
 -53-2پيشنهاد ميزان حقالوکاله و پاداش هيأت مديره و بازرس به مجمع عمومي.
 -53-3در صورت عزل ،فوت ،ممنو عيت قانوني يا استعفا مديرعامل ،هيات مديره مکلف است حداکثر ظرف دوهفته نسبت به تعيين
مديرعامل جديد اقدام نمايد .کليه وظايف و اختيارات مديرعامل در اين مدت به عهده هيات مديره ميباشد.
 -53-4اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط در چارچوب موضوع فعاليت صندوق
 -53-5بررسي کليه عمليات مالي صندوق از جمله مخارج جاري صندوق ،ثبت رويدادهاي مالي در دفاتر و تسليم به موقع گزارش مالي
و ترازنامه و ساير گزارشهاي مالي.
 -53-6تهيه و تنظيم شيوهنامهها ،طرحها ،برنامهها ،بودجه ساليانه ،فرمها ،گردشکارها ،دستورالعملها و ساير پيشنهادها و ارائه آنها به
مجمع عمومي عادي جهت تصويب نهايي.
 -53-7دعوت و برگزاري مجامع عمومي عادي و فوقالعاده.
 -53-8پيشنهاد تقسيم منافع بين اعضاء براساس ميزان و مدت سرمايه گذاري در صندوق در پايان هر سال در صورت وجود منافع
حاصله از سپردهگذاري به مجمع عمومي عادي ،پس از کسر هزينهها.
 -53-9بررسي نظرها ،پيشنهادهاي اعضاء و تصميمگيري در مورد آنها و در صورت لزوم انعکاس به مجمع عمومي.
 -53-11پاسخگويي کتبي به شکايات ،انتقادات و گزارشهاي تخلف و يا مشاهده نقص در امور صندوق به اعضاء و مجمع عمومي
عادي.
 -53-11تعيين ميزان تقسيم و نحوه پرداخت مبالغ مربوط به حقوق و دستمزد عوامل و پاداش هيأت مديره و بازرس.
 -53-12تعيين تعداد شماره حسابگري عضويت هر عضو.
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 -53-13دعوت از بازرس جهت شرکت در جلسات هيأت مديره.
 -53-14نظارت بر اجراي صحيح کليه تصميمات و مصوبات ،انجام وظايف قانوني ،اجراي شيوهنامهها ،رعايت مفاد اساسنامه توسط
مديرعامل و نيروهاي تحت نظارت وي.
 -53-15ارائه گزارش عملکرد شعب و نمايندگيها به مجمع عمومي.
 -53-16بررسي و تصميمگيري در مورد سازمان اداري و پرسنلي صندوق.
 -53-17بررسي درخواست متقاضيان عضويت و تصميمگيري در مورد آنها.
 -53-18دريافت مبلغ ورودي ،حق عضويت ماهيانه و ساير وجوه از اعضاء.
 -53-19تعيين شرايط و نحوه پرداخت انواع تسهيالت.
 -53-21بررسي درخواستهاي اعضاء جهت اخذ وام ضروري و اعالم نظر در مورد آن.
 -53-21اخذ ضمانتهاي الزم و کافي جهت اطمينان از وصول اقساط وامهاي پرداختي از عضو وام گيرنده و ضامن وي.
 -53-22استرداد وجوه و تسويه حساب با اعضاء.
 -53-23انجام ساير وظايف و تکاليفي که به موجب اين اساسنامه و يا با تصميم مجامع عمومي بر عهده هيات مديره گذاشته ميشود.
 -53-24هيات مديره در صورت صالحديد ميتواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به صورت کتبي و در چارچوب اساسنامه
صندوق و تصميمات مجامع عمومي به مدير عامل واگذاري نمايد.
ماده  -54هيات مديره نسبت به تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب شوند ،طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني ،مسئول بوده و
در صورت ورود هرگونه خسارتي به صندوق ميبايست جبران نمايند.

 -3بازرس

ماده  -55مجمع عمومي عادي ساليانه يک نفر شخص حقيقي را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر شخص حقيقي را به عنوان بازرس علي
البدل براي مدت 3سال همزمان با انتخابات هيأت مديره انتخاب ميکند.
ماده  -56در صورت استعفا و يا فوت بازرس اصلي ،بازرس عليالبدل براي مدت باقيمانده دوره ماموريت ،جانشين وي خواهد شد در
صورت عدم امکان جايگزيني بازرس علي البدل ،بازرس اصلي تا تشکيل اولين مجمع عمومي عادي موظف به انجام کليه وظايف قانوني مي-
باشد .استعفاي بازرس به هيأت مديره صندوق ارائه ميگردد.
ماده  -57وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر ميباشد:
 -57-1نظارت مستمر بر اجراي صحيح اساسنامه ،ساير قوانين و مقررات ،اجراي مصوبات مجامع عمومي ،عملکرد هيات مديره ،نيروهاي
اجرايي صندوق ،مديرعامل ،شعب و نمايندگيها.
 -57-2رسيدگي به کليه شکايات و تخلفات و در صورت لزوم دادن تذکرات الزم و پيگيري تا حصول نتيجه.
 -57-3نظارت و بررسي کليه عمليات مالي صندوق از جمله مخارج جاري صندوق ،ثبت رويدادهاي مالي در دفاتر و تسليم به موقع
گزارش مالي و ترازنامه و ساير گزارشهاي مالي شخصا و يا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس متخصص که در اين صورت
پرداخت هزينه کارشناس برعهده صندوق خواهد بود.
 -57-4نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي عادي و مراجع ذيربط.
 -57-5بازرس موظف است گزارش جامعي راجع به وضعيت صندوق به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم کند .گزارش بازرس بايد
حداقل  11روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه اعضاي صندوق آماده باشد.
 -57-6بازرس حق دخالت مستقيم در اداره امور صندوق را نداشته ،ولي ميتواند بدون حق راي در جلسات هيأت مديره شرکت کند و
نظرات خودرا نسبت به مسائل جاري صندوق اظهار نمايد.
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 -57-7در صورتي که بازرس تشخيص دهد هيأت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتکب تخلفي شده و به تذکرات
ترتيب اثر نمي دهد ،مکلف است از هيأت مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي رسيدگي به گزارش خود
را بنمايد.
 -57-8انجام ساير وظايف و تکاليفي که به موجب اساسنامه بعهده بازرس گذاشته شده است.
ماده  -58بازرس نسبت به تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب شود طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني ،مسئول بوده و در
صورت ورود هرگونه خسارتي به صندوق ميبايست جبران نمايد.
فصل چهارم  :انحالل و تسویه
ماده  -59در صورت تشکيل مجمع عمومي فوقالعاده و تصويب انحالل ،صندوق منحل ميگردد .در اين صورت مجمع عمومي فوقالعاده
شيوهنامه انحالل را تصويب و هياتتسويه را که مشتمل بر  7نفر ميباشد انتخاب مينمايد .تسويهحساب مالي ،انجام تعهدات ،نقل و انتقال
اموال منقول و غيرمنقول صندوق ،پرداخت مبالغ مربوط به اعضاء پس از کسر بدهي و به طور کلي انجام کليه امور مربوط به تسويه حساب،
توسط هيات مذکور با اختيارات کامل انجام خواهد شد.
ماده  -61اين اساسنامه مشتمل بر 4فصل 61 ،ماده و  11تبصره در جلسه مورخ  1391 /12 / 14به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيد و
از تاريخ تصويب الزماالجرا ميباشد.
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