بسم اهلل الرحمن الرحيم
اساسنامه انجمن آلزايمر
خيريه امام علی ( ع)

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اولين صورتجلسه هيات مؤسس انجمن آلزايمر ايران
ساعت 11صبح روز شنبه  08/2/11اولين جلسه هيات مؤسس ،انجمن حمايت از بيماران آلزايمر امام
علي (ع) در محل درمانگاه بهداشتي درماني شهيدغفاری اکباتان با حضور امضاء کنندگان ذيل
تشكيل گرديد .
دستورجلسه :
1ـ تعيين و انتخاب دبير هيئت مؤسس .
2ـ تعيين و انتخاب منشي جلسه .
3ـ تعيين سرمايه اوليه انجمن .
4ـ تهيه مهر و آرم انجمن.
1ـ بررسي و تدوين اساسنامه انجمن .
پس از بحث و مذاکره در مورد دستور جلسه تصميماتي به شرح زير اتخاذ شد:
ـ سرکارخانم صالحي به عنوان دبير هيات مؤسس به اتفاق آرا انتخاب و مورد تائيد قرارگرفت .
ـ آقای مهدی اسالمي موقتا” به عنوان منشي جلسات و خزانه دار تعيين گرديد.
ـ مقررگرديد نمونه مهر و آرم انجمن توسط سرکارخانم صالحي دبيرهيات مؤسس بررسي و نمونه
طرح های تهيه شده در جلسه بعد( روز پنجشنبه  )08/3/18ارائه گردد تا نسبت به انتخاب مناسب
ترين آنها اقدام شود .
ـ کليه فصول  ،بندها ،مواد و تبصره های اساسنامه مورد بررسي قرار گرفت و اصالحات مورد نظر
انجام و به عنوان پيش نويس آماده تايپ و تكثير شد .
اساسنامه انجمن مذکور مشتمل بر سه فصل و  33ماده و  23تبصره مورد تائيد و تصويب هيات
مؤسس قرار گرفت  .ضمنا” سرمايه اوليه انجمن مبلغ يک ميليون ريال تعيين و توسط اعضاء
مؤسس پرداخت شد .
ـ مقررگرديد کليه دفاتر مورد نياز توسط آقای اسالمي از محل بودجه و سرمايه اوليه انجمن
خريداری و صورتجلسات انجمن خيريه در دفتر مخصوص ثبت گردد .
جلسه مذکور با ختم صلوات در ساعت  12/1پايان يافت و جلسه بعدی به تاريخ 08/3/18
موکول شد .

بسمه تعالي

انجمن آلزايمر خيريه امام علی (ع)
مقدمه:
دردنيای پيشرفت و پر از تحول امروز و همزمان با تالش و کوشش افراد جامعه ما برای رفع
مشكالت و تامين نيازهای کشورمان کساني هم يافت مي شوند که از بيماريهای خاص صعب العالج
يا العالج رنج مي برند.
کسانيكه سالهای عمر خود را با اشتياق صرف خدمت به افراد خانواده خود و همشهريان نموده
اکنون به علت ابتال به بيماری آلزايمر ( فراموشي ) در عزلت و تنهايي بسر مي برند .
خوشبختانه در تحقق اهداف عاليه مقام معظم رهبری و رياست محترم جمهوری اسالمي ايران
در زمينه رفاه عموم طبقات بخصوص حمايت از تشكلهای مردمي با همت و کمک اشخاص خير
انجمن ها ،کانونها و مؤسسات خيريه از جمله انجمن آلزايمر ايران خيريه امام علي (ع ) تاسيس
گرديد تا به جبران سالهای پر از رنج و مشقت بيماران آلزايمر و خانواده آنان توجه بيشتری به اين
دسته از عزيزان محروم جامعه معطوف و به نحو مطلوب از آنان مراقبت به عمل آيد .
در اجرای اين امر مهم از مسئولين محترم وزارت بهداشت و درمان  ،مرکز بيماريهای خاص ،
مرکز بهداشت غرب تهران  ،مرکز بهداشتي درماني شهيد غفاری و ساير سازمانها ،ارگانهای دولتي ،
غيردولتي و وابسته به دولت و همچنين اشخاص صاحب نظر و خير در حمايت از تاسيس اين انجمن
خيريه و فراهم نمودن امكانات رفاهي مناسب برای قشر محروم ياد شده کشورمان که هيات مؤسس
را مورد حمايت و تشويق قرار داده اند کمال تشكر و قدرداني مي نمايد .
اميد است در پرتو عنايات خداوند متعال و کمک نيكوکاران کشورمان گامهای مؤثری در راه
خدمت به اين قشر محروم برداريم .
هيات مؤسس –بهار1308

بسمه تعالي

انجمن آلزايمر ايران خيريه امام علي ( ع )
فصل اول ـ كليات و اهداف
ماده1ـ نام  :نام انجمن خيريه  ،انجمن آلزايمر ايران خيريه امام علي ( ع ) است و در اين اساسنامه به
لحاظ رعايت اختصار ( انجمن ) ناميده مي شود .
ماده  2ـ موضوع فعاليت  :فعاليت انجمن غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و ضمن رعايت کامل قوانين
جمهوری اسالمي ايران  ،طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .
ماده3ـ محل انجمن  :مرکز اصلي انجمن درشهرک اکباتان ،بين فاز1و ،2خروجي شهرک به سمت
ميدان نور ،جنب ساختمان بسيج واقع است و در صورت لزوم مي تواند بعد از موافقت نيروی
انتظامي جمهوری اسالمي ايران و تهيه محل در ساير نقاط داخل کشور شعبه يا نمايندگي يا دفتر
داير نمايد .
ماده 4ـ تابعيت  :انجمن تابعيت جمهوری اسالمي ايران را دارد  ،کليه اعضای آن احترام خود را به
قانون اساسي و نظام جمهوری اسالمي ايران اعالم مي دارند و به نام ( انجمن ) حق فعاليت سياسي
يا وابستگي و ارتباط با احزاب و گروه های سياسي نخواهند داشت .
ماده 5ـ مدت فعاليت  :انجمن از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود تشكيل مي گردد .
ماده 6ـ دارائی  :دارائي اوليه انجمن اعم از منقول و غير منقول مبلغ 101880888 /-ريال مي باشد
که معادل يكصدو ده هزار تومان که توسط هيئت مؤسس تماما” پرداخت شده و در اختيار انجمن
قرار گرفته است از آنجائيكه انجمن فوق الذکر خيريه و عام المنفعه مي باشد  ،انجمن موظف به
رعايت دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات خيريه و عامالمنفعه از معافيت موضوع بند ( ط )
ماده  1131اصالحي قانون مالياتهای مستقيم مصوب  08/11/23در اين اساسنامه مي باشد .

ماده  7ـ هيئت مؤسس  :هيئت مؤسس عبارتنداز :
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شهرک اکباتان ،فاز ،2بلوک ،12ورودی ،2پ243
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شهرک اکباتان ،فاز،2بلوک ،12ورودی ،2پ213

خانم معصومه
صالحي

ولي ا...
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درود

44448012

شهرک اکباتان ،فاز ،1بلوک ،A4ورودی ،4پ111

تبصره  1ـ وظايف هيئت مؤسس عبارتنداز:
1ـ تهيه و تدوين اساسنامه انجمن .
2ـ کسب مجوزهای الزم برای فعاليت انجمن .
3ـ تشكيل اولين جلسه هيئت امناء و تحويل انجمن به هيئت امناء .
تبصره  2ـ هيئت مؤسس ( انجمن ) بعد از تاسيس و معرفي هيئت امناء از بين خود و يا ديگران
مسئوليتي در قبال انجمن نخواهد داشت .
تبصره  3ـ هيئت مؤسس ازبين افراد خير تعداد  21نفر را به عنوان هيئت امناء انتخاب و معرفي
خواهد نمود.

ماده 8ـ اهداف  :اهداف انجمن عبارتند از :
1ـ آموزش و برنامه ريزی بر ای افراد بيمار مبتال به آلزايمر و خانواده آنان بصورت حضوری .
2ـ تشكيل کالسهای گروهي و فردی برای بيماران و خانواده آنان .
3ـ آموزش افرادسالم برای پيشگيری ازبروزبيماری آلزايمرباتهيه پمفلت های وپوسترهای آموزشي .
4ـ در صورت تامين محل مورد نياز نگهداری از افراد بيمار با استفاده از حضور خانواده آنها يا مراقب بصورت تمام
وقت يا نيمه وقت و آموزش مربوطه .
1ـ نگهداری افراد بيمار بدون سرپرست ( در صورت تامين مكان) .
 4ـ همكاری با سازمان بهزيستي وزارت بهداشت و درمان و ساير مراکز ذيربط در جهت تاسيس مراکز ارائه خدمات
درماني تشخيصي و آموزش افراد جامعه و خانواده .
 3ـ همكاری و مشارکت با شخصيت های حقيقي و حقوقي و نيز سرمايه گذاری مستقل و تاسيس و ايجاد شرکتها و
مؤسسات ديگر در زمينه نيل به اهداف ( انجمن ) .
 0ـ جمع آوری کمكهای مردمي،دولتي ونهادهای عمومي غيردولتي جهت تامين هزينه های تعريف شده در اساسنامه .
 1ـ همكاری با مؤسسات خيريه غيردولتي با اهداف مشترک انسان دوستانه که به بيماران خاص خدمات ارائه مي کنند
 18ـ جمع آوری اطالعات و آمار سالمندان مبتال به دمانس و آلزايمرو ارائه آن به کيته های کشوری و مراکز مربوطه

11.ـ مراقبت ازبيماران نيازمنددرمنزل وانجام خدمات پرستاری توسط کادردرماني ومددکاری انجمن .
ماده9ـ طرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتي که در اساسنامه پيش بيني نشده و بحوی با وظايف
يكي از وزارت خانه ها يا سازمانهای دولتي ارتباط دارد  .پس از کسب موافقت و با نظارت
وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .
تبصره  :کمک ها و هدايای دريافتي نقدی و غير نقدی و نيز ساير درآمدهای انجمن به موجب
تبصره ماده 1اين اساسنامه به مصرف امور ذيل خواهد رسيد :
تبليغات اسالمي ،تحقيقات فرهنگي  ،علمي  ،ديني  ،فني  ،اختراعات  ،اکتشافات  ،تعليم وتربيت ،
بهداشت ودرمان  ،مراقبت و نگهداری از سالمندان  ،آموزش در مدارس  ،آموزش داوطلبان نيكوکار
در مدارس ودانشگاههای دولتي ،مراسم تعزيه واطعام،تعميرآثارباستاني ،امورمراني وآباداني ،هزينه
يا وام تحصيلي دانش آموزان ودانشجويان ،کمک به مستضعفان وآسيب ديدگان حوادث ناشي از
سيل وآتش سوزی ،جنگ وحوادث غيرمترقبه .

فصل دوم :اركان
ماده11ـ اركان انجمن عبارتنداز :
الف :مجمع عمومي هيئت امناء .
ب  :هيئت مديره .
ج  :بازرسان .
ماده11ـ مجمع عمومي هيئت امناء به تعداد  21نفر تشكيل و عاليترين مرجع تصميم گيری در
انجمن مي باشد که به صورت عادی يا فوق العاده تشكيل مي شود .
تبصره  :فعاليت هيئت امناء افتخاری خواهد بود .

ماده  12ـ جانشينی اعضاء هيئت امناء :
چنانچه هر يک ازاعضاء هيئت امناء درهنگام حيات خود ازتعيين و معرفي جانشين و يا ادامه همكاری
به هر صورت خودداری نمايد  ،هيئت امناء شخص واجد شرايط و مورد اعتماد خود را از ميان
داوطلبان با رای موافق

اعضاء انتخاب نموده و به عنوان عضو هيئت امناء به جانشيني شخص

مذکور خواهد پذيرفت .

ماده13ـ مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادی  ،سالي حداقل يک بار درارديبهشت ماه تشكيل خواهد شد .برای رسميت جلسه
حضور نصف بعالوه اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي رای موافق اکثريت نصف يعالوه يک
اعضا حاضرضرورت دارد  .در صورتي که در دعوت نخست اکثريت حاصل نشد  ،جلسه دوم به
فاصله پانزده روز تشكيل و با هر تعداد حاضر ،جلسه رسميت خواهد يافت .
تبصره  :مجمع عمومي عادی ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هيئت مديره
يا اعضاء هيئت امناء تشكيل گرديد .

ماده  – 14وظايف مجمع عمومی عادي عبارتند از :
 -1انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل )
 -2استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس يا بازرسان
 -3تعيين خط مشي کلي انجمن
 -4بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و اتخاذ تصميم در خصوص فروش اموال غير منقول
انجمن
 -1تعيين عضو جانشين هيئت امناء طبق مندرجات ماده 13
 -4تصويب ترازنامه و بودجه
 -3تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها

ماده  -15مجمع عمومی فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد :
با در خواست هيئت مديره يا بازرس (يا بازرسان )
با درخواست يک سوم از اعضاء هيئت امناء
تبصره  -1دعوت برای مجمع عمومي فوق العاده کتبي بوده وحداقل از دو هفته قبل از تشكيل آن به
اطالع اعضاء خواهد رسيد .
تبصره  -2مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عادی را خواهد داشت.
تبصره  -3تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل آراء موافق از تعداد حاضرين در جلسه
معتبر خواهد بود .

ماده  -16وظايف مجمع عمومی فوق العاده :
 -1تصويب تغييرات درمفاد اساسنامه
-2بررسي و تصويب انحالل
 -3عزل هيئت مديره

ماده  -17مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه ای مرکب از يک رئيس و يک منشي و دو ناظر اداره
ميشود .
تبصره  -1اعضاء هيئت رئيسه با اعالم و قبولي نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.
تبصره  -2اعضاء هيئت رئيسه نبايد از بين کانديداهای هيئت مديره و بازرسان باشند .

ب :هيئت مديره :
ماده  -18انجمن دارای هيئت مديره ای مرکب از3نفرعضواصلي و 2نفر عضو علي البدل خواهد بود
.تبصره  -1جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت
آراء موافق معتبر خواهد بود .
تبصره  -2شرکت اعضای هيئت مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يک از اعضاء بدون
عذر موجه و بدون اطالع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفای عضو غايب خواهد بود .
ماده  -19در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضاء هيئت مديره عضو علي
البدل برای مدت باقيمانده هيئت مديره به جای عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .
ماده  -21هيئت مديره عالوه بر جلساتي که به طور مرتب و حداقل هر يک ماه يكبار تشكيل خواهد
داد  .بنا به ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد  .فاصله بين
ارسال دعوت نامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود .
ماده  -21اعضاء هيئت مديره حداکثر تا يک هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين
خود يک نفر رئيس و يک نفر نائب رئيس و يک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود  .حدود اختيارات
آنان را آيين نامه مشخص مي نمايد .

ماده  -22هيئت مديره برای مدت  2سال انتخاب خواهد شد  .انتخاب مجدد هيئت مديره برای دوره
های بعدی بال مانع بوده و هيئت مديره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پايان تصدی خود از
مجمع عمومي به منظور انتخابات هيئت مديره جديد دعوت نمايد  .هيئت مديره حداقل يک هفته قبل از
پايان تصدی خود نتيجه انتخابات را به نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران اعالم خواهد نمود .
ماده  -23هيئت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح ذيل مي باشد :
 -1حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول  -2 .رسيدگي به حسابهای انجمن و پرداخت و وصول
مطالبات  -3 .اجرای مصوبات مجامع عمومي  -4 .افتتاح حساب در بانكها انجام تشريفات قانوني .
 -1تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم  ،تعيين حكم و تعيين
وکيل و عزل آن  -4 .قطع ووصل دعاوی از طريق سازش و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاری
تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توکيل .
تبصره  -1بطور کلي هيئت مديره ميتواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و
انتقال اموال منقول و غير منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاری و فک رهن و استقراض واخذ
تسهيالت از بانكها و مشارکت و سرمايه گذاری و تاسيس ش کتها ومؤسسات ديگر در جهت اهداف
انجمن که مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد به نام انجمن انجام دهد  .اما حق فروش اموال
غير منقول را منحصرا” با اجازه مجمع عمومي عادی هيئت امناء خواهد داشت .
تبصره -2کليه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از چهار نفر ذيل و با مهرانجمن
معتبرخواهد بود .
1ـ رئيس هيئت مديره2 .ـ خزانه دار 3 .ـ مدير عامل 4 .ـ يک نفر از اعضاء به انتخاب هيئت مديره
تبصره  -3جز در مورد موضوعاتي که بموجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها
درصالحيت خاص مجامع عمومي است.هيئت مديره کليه اختيارات الزم برای اداره امور را مشروط
بررعايت حدود اهداف انجمن دارامي باشد.
تبصره 4ـ مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيئت امناء و مديران انجمن حق
هيچگونه معادله ای را با انجمن ندارند.

ماده  24ـ مديرعامل :
هيئت مد يره مي توا ند از بين خود يا خارج يک نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل انتخاب نموده
وحدود اختيارات او را تعيين نمايد .مديرعامل در حدود اختياراتي که از طرف هيئت مد يره به وی
تفويض مي گردد  ،نماينده انجمن محسوب شده و از طرف هيئت مديره حق امضاء را دارد .
تبصره  :اگر مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويتش در هيئت
مديره بيشتر نخواهد بود .

ج  :بازرسان :
ماده 25ـ مجمع عمومي عادی دونفررابه عنوان بازرس اصلي ويک نفر را به عنوان بازرس علي
البدل برای مدت يک سال انتخاب خواهد نمود .
تبصره  :انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است .
ماده  26ـ وظايف بازرسان يا بازرس به شرح ذيل است :
1ـ بررسي کليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش برای مجمع عمومي .
2ـ مطالعه گزارش ساالنه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش ساليانه هيئت مديره
اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد در مجمع عمومي .
3ـ گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
تبصره  :بازرس مي تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هيئت مديره شرکت کند.
ماده  27ـ کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيدو شرط بوسيله
هيئت مديره انجمن بايد جهت بررسي در دسترسي بازرس ( يا بازرسان ) قرار گيرد .
تبصره :مؤسسان يا کساني که اموالي رابه انجمن اهداء يا به هر عنوان واگذار کرده اند حق هيچگونه
برداشت ويا تخصيص از محل کمكها و هدايای دريافتي نقدی و غير نقدی به انجمن را ندارد و بعد از
انحالل دارائي يانجمن به سازمان بهزيستي کشور و يا يكي از مؤسسات دولتي و يا از مؤسسه

خيريه عامل المنفعه ديگر واگذار خواهد شد .

فصل سوم  :بودجه و مواد متفرقه
ماده  -28بودجه انجمن از طريق جمع اوری هدايا ـ اعانات ـ قبول وصيت و وقف ـ خريد و فروش
وسايل منقول وغيرمنقول و تبديل به احسن يا رهن واجاره آنها و ايجاد کالسهای فرهنگي و
آموزشي و هزينه نگهداری افراد در صورت امكان تامين مي شود.
ماده29ـ در آمد و هزينه های انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيالن آن در پايان سال مالي به
سازمان امور مالياتي (مرجع نا ظر) و نيروی انتظامي ذير بط ارائه خواهد شد.
تبصره 1ـ کليه وجوه مازاد برهزنيه های انجمن در حساب مخصوص بنام انجمن نزد يكي از
بانكهای رسمي کشور جمهری اسالمي ايران نگهداری خواهد شد.
تبصره 2ـ سال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده وهمواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود.
ماده 31ـ آئين نامه اجرائي اين اساسنامه بعداز تصويب هيئت مديره وتاييد نيروی انتظامي
جمهوری اسالمي ايران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 31ـ کليه مدارک پرونده ها نوشتجات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری مي شود  .مكاتبات
رسمي انجمن به امضاء رئيس هيئت مديره و در غياب او مديرعامل انجمن و مهر انجمن خواهد بود .
تبصره ـ مصوبات و صورت جلسات هيئت امناء و هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ
ثبت و به امضاء ذيربط خواهد رسيد .
ماده 32ـ هرگونه تغييری در مفاد اساسنامه و ارکان انجمن در صورتي معتبر است که به تائيد
ناحيه انتظامي ذيربط رسيده باشد .

ماده33ـ محل انجمن و اقامتگاه اعضاء هيئت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغغيرات بعدی آن
بايد به اطالع ناحيه انتظامي ذيربط برسد و ماداميكه اطالع داده نشده استناد به آن معتبرنخواهد بود
ماده34ـ انجمن دارای مهر وآرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصويب هيئت مديره و مجوز
ناحيه امتظامي ذيربط تهيه خواهد شد .
تبصره  :هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئوليت قانوني دارد .
ماده 35ـ انحالل  :در صورت انحالل انجمن مجمع عمومي فوق العاده هيئت تسويه ای را انتخاب و
اين هيئت موظف خواهد بود  .پس از اداء ديون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و امالک
به يكي از مؤسسات خيريه غيرانتفاعي داخل کشور با نظر ولي فقيه يا نماينده ايشان و موافقت
وزارت کشور با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائي اقدام نمايد .
هيئت مذکور موظف است يک نسخه از شرح کامل و امالک واگذاری شده را به نيروی انتظامي
ذيربط ارسال دارد و در نهايت موارد ذکر شده در دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات خيريه
و عام المنفعـه از معافيـت موضـوع بنـد ( ط ) مـاده  131اصالحـي قانـون مالياتهای مستقيم مصوب
 08/11/23را رعايت نمائيد .
تبصره  :کارشناسان سازمان بهزيستي اجازه دارند که در هر زماني صالح بدانند دفاتر انجمن را
مورد بررسي قرار دهند و در صورت مشاهده خالف  ،گزارش و پي گيری نمايند.
ماده 36ـ انتشار هر گونه مطبوعه ای بعد از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
وتحصيل پروانه انتشار با رعايت کامل قانون مطبوعات انجام مي شود.
ماده– 37اين اساسنامه مشتمل بر 3فصل و 33ماده و24تبصره درنشست مورخ 1308/2/11
هيئت امناُ به تصويب رسيد

.
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