اساسنامه فدراسيون آماتوري ورزش كارگري جمهوري اسالمي ايران

اساسنامه فدراسيون آماتوري
ورزش كارگري جمهوري اسالمي ايران

وریایش نهایی -خردادماه 9318

1

اساسنامه فدراسيون آماتوري ورزش كارگري جمهوري اسالمي ايران

مقدمه :
حرکت به سوی صنعتی سازی و توسعه در جوامع ،علیرغم بهره مندی از ویژگیها و فواید بسیار ،معضالت قابل توجهی را
نیز با خود به همراه داشته است که از آن جمله میتوان به کم تحرکی و کاهش فعالیتهای روزانه آحاد افراد جامعه اشاره
کرد .این معضل ،خود منجر به بروز و گسترش انواع ناهنجاریها و بحرانهای جسمی و روانی و ناسازگاریهای اجتماعی
در سطح جامعه گردیده است .لذا با عنایت به گستره جمعیت جامعه هدف و نقش مهم ایشان در توسعه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی کشور ،برنامه ریزی در امور مرتبط با سالمت و شادابی جامعه موصوف ،امری ضروری تلقی میگردد و
در این میان نقش ورزش و فعالیتهای بدنی به عنوان یکی از راهکارهای ایده آل جهت دستیابی به ضرورت فوق و بهینه
نمودن خودباوری و مسئولیت پذیری آحاد جامعه هدف و نیز مشارکت عمومی آنان در حوزه فعالیتهای اجتماعی امری
الزم و انکار ناپذیر تلقی میگردد.
از طرف دیگر حفظ سالمت و تأمین نشاط جامعه کار و تالش از جمله شاخصه های مهم تعیین شده در اهداف و وظایف
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بوده که بر همین مبنا با پیش بینی و تشکیل نهادهای ورزشی و رفاهی مرتبط با این
موضوع همچون فدراسیون ورزش کارگری و اداره کل امور ورزشی در ساختار سازمانی و نیز بهره گیری از همفکری و
همیاری متخصصان ،پیشکسوتان و کارشناسان و صاحب نظران ورزش کشور اقدامات موثری در این راستا به عمل آمده
است.
از اینرو با توجه به قانون تشکیل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتتم تیرمتاه
یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی که در تاریخ  ۱۹۳۱/۴/۱۱به تأیید شورای نگهبان رسید و در راستای تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز ایران  ۱۴۱۴با اعتقاد به آثار ارزشمند ورزش و فعالیتهای بدنی بر حفتظ و
ارتقای سطح سالمت ،نشاط فردی و اجتماعی و مهارتهای زندگی به منظور ارتفاء کیفیت زندگی جامعه کتار و تتالش و
همچنین نظر به اهمیت ،ضرورت و تأمین نیروی کار سالم ،خالق و کار آمد ،با نشاط و توانمند در جهت افزایش بهره وری
در تولید و رشد اقتصادی ،فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسالمی ایتران بتا اصتول و اهتداف یتل تشتکیل
میگردد.
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فصل اول:تعاریف و کلیات
ماده  : 1تعريف:
فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسالمی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می شتود ،نهتاد عمتومی
غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که براساس مشی و اصول ورزش آماتوری تأستیس شتده و بته عنتوان بتاالترین
مرجع یصالح در رشته های تحت پوشش  ،هم راستا با قتوانین و مقتررات جمهتوری استالمی ایتران و توجته بته اصتول و
موازین فدراسیون جهانی ورزشهای کارگری ) ، (CSITبتا مجتوز وزارت ورزش و جوانتان و بتا همتاهنگی کمیتته ملتی
المپیک و پاراالمپیک ،تحت نظارت و پشتیبانی وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی بته منظتور رشتد ،ارتقتاء و انستجام در
ورزش کارگری کشور تشکیل و در چهارچوب این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می نماید.

ماده : 2عضويت:
فدراسیون عضو فدراسیون جهانی ،بین المللی ،کنفدراسیون یا فدراسیونهای آسیایی و سایر مجتامع بتین المللتی مترتبط ،بتا
رعایت قوانین و مقررات می باشد.

ماده  : 3مقر :
شهر محل استقرار فدراسیون ورزش کارگری تهران است و تغییر آن با تصویب مجمع عمومی بالمانع است.

ماده  :4عاليم و زبان:
نام اختصاری ،پرچم  ،نشان و شعار فدراسیون بطور رسمی در مراجع یصالح ملی و بین المللتی بایتد بته ثبتت رستیده و در
انحصار فدراسیون باشد .زبان رسمی فدراسیون فارسی است و کلیه مکاتبه ها و متون رسمی داخلی باید به این زبتان نوشتته
شود .در مکاتبات بین المللی زبان رسمی انگلیسی است.
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فصل دوم :اهداف و وظایف
ماده  :5اهداف:
 -۱ترغیب و تشویق کارگران و اقشار مختلف جامعه هدف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به منظور مشارکت
آنان در فعالیتهای منظم ،اصولی و قانونمند ورزشی
 -2توسعه وترویج رشته های مجاز ورزشی در جامعه کار و تالش
 -۹تالش برای تقویت اصول اخالقی و شاخص های فرهنگی متناسب با آموزه ها و شعائر دینی و تحکیم مبانی
دوستی و اشاعه خصلتهای جوانمردی و فرهنگ اسالمی در جامعه کار و تالش از طریق ورزش
 -۴تقویت پیوندهای بین المللی با کارگران سایر کشورها به منظور تجلی قابلیت ها و استعدادهای ورزشی کارگران
ایرانی از طریق عضویت در نهادهای ورزشی مرتبط بین المللی و کسب کرسیهای بین المللی و حضور در رقابتهای
ورزشی کارگری
 -5فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور تأمین نیازهای قهرمانان کارگر ،پیشکسوتان  ،مربیان  ،داوران و سایر دست
اندرکاران ورزش کارگری
 -6ایجاد زمینه های مناسب برای شناسایی ،رشد و پرورش استعدادهای ورزشی کارگران
 -7توسعه و همگانی کردن ورزش در میان کارگران و اقشار مختلف جامعه هدف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بمنظور ارتقاء سطح سالمت و نشاط عمومی
 -8ارتقاء کمی و کیفی ورزش قهرمانی در سطح کشور ،بین المللی و تقویت همبستگی ،غرور و هویت ملی
 -۳تالش جهت تحقق سیاستها ،اهداف و برنامه های دولت در رابطه با توسعه ورزش در جامعه کار و تالش

ماده  : 6وظايف:
 -۱فراهم نمودن بستر و زمینه های الزم برای مشارکت آحاد جامعه کارگری در فعالیتهای ورزشی حین و بعد از کار
 -2سازماندهی و نظارت برحسن برگزاری مسابقات و اردوهای ورزشی کارگری در سطوح مختلف
 -۹سیاستگذاری ،نظارت و ارزیابی بر عملکرد هیئتهای ورزشی استانها و انجمنهای ورزشی
 -۴تشکیل انجمنهای ورزش کارگران در رشته های مختلف ونظارت ،همکاری و همتاهنگی در ایجتاد تشتکیالت متنتاظر
انجمنها در هیئتهای استانی
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 -5تشکیل و سازماندهی هیئتهای ورزش کارگری در استانهای مختلف کشور و نظتارت بتر ایجتاد تشتکیالت متنتاظر در
شهرستانهای تابعه
 -6مشارکت با اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه سیاستگذاری  ،سازماندهی  ،توستعه ،
نظارت و ارزیابی عملکرد هیئتهای ورزش کارگری استانها
 -7برنامه ریزی و حضور فعال در مجامع بین المللتی و کنگتره هتای علمتی ،تحقیقتاتی و آموزشتی تنظتیم شتده از ستوی
فدراسیونهای جهانی ،کنفدراسیونهای آسیائی ،کمیته بین المللی المپیک و پاراالمپیک و سایر سازمانهای ورزشی بتین
المللی مرتبط با حوزه ورزش کارگری
 -8نظارت بر حسن انتخاب اعضا و مربیان تیمهای منتخب کارگری  ،تشکیل اردوها و مسابقات تدارکاتی بمنظور اعزام به
مسابقات آسیایی ،جهانی و بین المللی
 -۳میزبانی و شرکت در مسابقات ورزشی بین المللی ،جهانی و آسیائی کارگری
 -۱۱برنامه ریزی در زمینه ارتقاء سطح علمی مربیان و داوران از طریق برگزاری دوره های آمتوزش داوری و مربیگتری در
رشته های مختلف ورزشی با هماهنگی فدراسیونهای متناظر در وزارت ورزش و جوانان
 -۱۱فراهم آوردن زمینه های الزم جهت شرکت یا اعزام افراد مختلف  ،از جمله مدیران  ،مربیان و داوران فعال در ورزش
کارگری در دوره های آموزشی ،توجیهی  ،تکمیلی و بین المللی مورد نیاز در داخل و یا خارج از کشور
 -۱2تهیه و تدوین تقویم ورزشی سالیانه با همکاری هیئتهای استانی ،انجمنهتا و مشتارکت اداره کتل امتور ورزشتی وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی
 -۱۹ایجاد کمیته های دائمی یا موقت براساس نیاز فدراسیون
 -۱۴تهیه و تنظیم گزارش فعالیتها و عملکرد ساالنه و ارائه به رئیس مجمع
 -۱5جلب و جذب کمکهای مردمی و مشارکت سایر سازمانها و ارگانها و واحدهای تولیدی اعم از خدماتی ،کشاورزی و
صنعتی در جهت پیشبرد اهداف فدراسیون
 -۱6تهیه و تدوین آئین نامه ها و اساسنامه های ورزشی مورد نیاز و ثبت مکانیزه اطالعات ورزشی جامعه کار و تالش
 -۱7ایجاد بستر مناسب جهت هماهنگی و همکاری انجمن های ورزش کارگری با فدراسیون های ورزشتی متنتاظر و ستایر
نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی
 -۱8تشویق ،تجلیل ،قدردانی و حمایت های متادی و معنتوی از ورزشتکاران و قهرمانتان کتارگری ،مربیتان ،پیشکستوتان،
داوران و سایر دست اندرکاران ورزش کارگری با اعطای تسهیالت و کمکهای بالعوض
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 -۱۳انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تبلیغاتی و تولیدی با هدف تقویت بنیه مالی فدراسیون از طریتق ایجتاد شترکت
های بازرگانی ،تولیدی و خدماتی با رعایت قوانین ومقررات مربوطه
 -2۱انتشارکتب ،جزوات ،نشریات آموزشی و نشر اخبار بمنظور ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات جامعه مخاطب و حمایت
از پایان نامه های دانشجوئی مرتبط با موضوع ورزش کارگری
 -2۱همکاری با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و تالش برای نهادینه کردن ورزش پاك در رشته های ورزشی تحت پوشش
 -22انعقاد هر گونه قرارداد به منظور دستیابی به اهداف کلی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

فصل سوم :الزامات

ماده  :7قوانین رشته يارشته ها
فدراسیون برای اجرای وظایف خود در رشته های تحت پوشش در چارچوب قوانین ومقررات داخلی ،تابع مقررات فنی
واجرایی مصوب فدراسیون بین المللی می باشد.
تبصره  :1کلیه مراودات بین المللی با هماهنگی مراجع یربط امکان پذیر خواهد بود.

فصل چهارم :عضویت در فدراسیون

ماده  :8اعضای فدراسیون

 .1اشخاص حقوقی( دارای پروانه فعالیت از مراجع یصالح) شامل هیأتها ،باشگاهها ،لیگها ،تشکلهای مرتبط،
اتحادیهها ،انجمنها و سبک های ورزشی می توانند به عنوان اعضاء اصلی فدراسیون پذیرفته شوند.
-2

اشخاص حقیقی که عضویت حداقل یکی از اعضاء فدراسیون را داشته باشند ،به عنوان عضو وابسته به فدراسیون شناخته

میشوند.

ماده  :9پذيرش و لغو عضويت در فدراسیون
 -1دستورالعمل شرایط و ترتیب پذیرش یا لغو عضویت اعضای فدراسیون و شرایط اختصاصی عضویت در آن بنا به
پیشنهاد هیأ ت رئیسه و تصویب مجمع عمومی فدراسیون تعیین میشود.
 -2لغو عضویت از طریق درخواست کتبی عضو و تصویب هیأت رئیسه فدراسیون یا رأی مجمع عمومی صورت
میپذیرد .تعهدات مالی اعضا به فدراسیون و سایر اعضا در صورت لغو عضویت به قوت خود باقیست.
 -3شرایط عمومی عضویت اعضای اصلی فدراسیون:
-1-3درخواست مکتوب و ارائه مجوز معتبر فعالیت ورزشی
 -2-3پایبندی به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون ،قوانین و مقررات ،تصمیمات اتخاذ شده ودستورالعملهای
ابالغی توسط فدراسیون ،فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قارهای
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 -3-3پذیرش حل و فصل اختالفات و دعاوی ورزشی در کمیته انضباطی فدراسیون
 -4-3تابعیت ایرانی.

ماده  :11تعهدات اعضای فدراسیون
 -1تبعیت کامل از مفاد اساسنامه ،آئین نامه ها و مقررات ،دستورالعملها و تصمیمات اتخاذ شده توسط فدراسیون،
کنفدراسیون قارهای و فدراسیون جهانی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
 -2پرداخت حق عضویت و سایر وجوهی که براساس مقررات تعیین می شود
 -3رعایت اصول ورزش جوانمردانه ،قوانین و مقررات کشور ،وفاداری ،امانت داری و رفتار مناسب ورزشی و نیز
تعهد به مبارزه علیه دوپینگ در تمامی اشکال آن.

فصل پنجم  :ارکان و تشکیالت
ماده  :11ارکان
 -۱مجمع عمومی
 -2هیات رئیسه
 -۹رئیس
 -۴بازرس

ماده  :12اعضاي مجمع عمومي:
مجمع عمومی بعنوان باالترین مرجع تصمیم گیری فدراسیون می باشد که اعضای آن عبارتند از:
 -۱وزیر ورزش و جوانان و یا نماینده تام االختیار وی (رئیس مجمع)
 -2وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا نماینده تام االختیار وی ( نایب رئیس)
تبصره :1وزیر ورزش و جوانان می تواند کلیه اختیارات خود «بعنوان رئیس مجمع» را به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
تفویض نماید.
 -۹رئیس ،نایب رئیس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک
 -۴رئیس ،نایب رئیس یا دبیر کل کمیته ملی پاراالمپیک
 -5معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان
 -6معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -7مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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 -8رئیس فدراسیون ورزش کارگری
 -۳دبیر فدراسیون ورزش کارگری ( دبیر مجمع) – بدون حق رأی
 -۱۱نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -۱۱روسای انجمنهای ورزشی کارگران کشور
 -۱2روسای هیتهای ورزش کارگری استانها
 -۱۹سه نفر از ورزشکاران برتر کارگری به انتخاب رئیس فدراسیون (یک نفر خانم و دو نفرآقا)
 -۱۴دو نفر مربی ( یک خانم و یک آقا) از میان مربیان برتر و فعال در ورزش کارگری (به انتخاب رئیس فدراسیون)
 -۱5دو نفر داور از میان داوران برتر و فعال در ورزش کارگری (به انتخاب رئیس فدراسیون).

ماده  -13وظايف و اختیارات مجمع:
 -۱انتخاب رئیس فدراسیون
 -2تصویب برنامه های عملیاتی (تقویم ورزشی) و بودجه ساالنه و متمم بودجه فدراسیون
 -۹تصویب آئین نامه های اجرائی ،اداری ،استخدامی ،مالی  -معتامالتی و ستایر آئتین نامته هتاو مقتررات متورد نیتاز
فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 -۴انتخاب سه ناظر به منظور رأی گیری و شمارش آرائ ( در موارد اخذ رأی)
 -5تأیید اصالح اساسنامه فدراسیون در صورت نیاز و با درخواست رئیس فدراسیون (پس از تأیید هیئت رئیسه)
 -6بررسی و تصویب گزارش عملکرد ساالنه فدراسیون
 -7تأیید گزارش مالی سالیانه
 -8تصویب حق عضویت پیشنهادی برای اعضای فدراسیون واصله از هیئت رئیسه
 -۳تأئید نواب رئیس و خزانه دار فدراسیون براساس پیشنهاد رئیس فدراسیون
 -۱۱انتخاب بازرس قانونی
 -۱۱بررسی گزارش بازرس قانونی
 -۱2عزل رئیس فدراسیون قبل از پایان دوره قانونی توسط رئیس مجمع و یا با در خواست یک سوم اعضای مجمع و
رأی اکثریت (نصف  +یک) اعضاء
تبصره : 1درصورت عزل ،استعفا و یا پایان دوره مدت رئیس فدراسیون ،رئیس مجمع فردی را با پیشنهاد وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست موقت تعیین می نماید تا حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتی اقدام
نماید.
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ماده  :14حد نصاب وتصمیمات مجمع عمومی
 -۱مجمع با حضورحداقل دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای
حاضر(نصف بعالوه یک آراء ) در مجمع رسمیت دارد.
 -2چنانچه مجمع به حدنصاب نرسد ،مجمع دیگری باید حداکثرظرف مدت پانزده روز کاری بعد از آن مجمع با
همان دستور جلسه تشکیل گردد .در این صورت جلسه دوم با هر تعداد تشکیل و تصمیمات متخذه با اکثریت
نسبی آراء حاضرین قابل اجرا خواهد بود مگر این که موضوع جلسه درمورد اصالح اساسنامه ،انتخاب یا عزل
ریاست فدراسیون باشد.
 -۹رأی گیری برای انتخاب یا عزل رئیس و پیشنهاد اصالح اساسنامه به صورت کتبی انجام می شود.
 -۴برای عزل رئیس فدراسیون ،درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع برای تشکیل مجمع فوق العاده و رأی
نصف به عالوه یک اعضای حاضردر مجمع ضروری است.

ماده  :15مجمع عمومی عادی
 -۱مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل می گردد.
 -2هیأت رئیسه باید تاریخ ،محل و دستور جلسه مجمع را حداقل  2۱روز قبل از تاریخ مجمع تعیین و در پایگاه
اطالع رسانی فدراسیون اعالم نماید.
 -۹دعوتنامه کتبی مجمع حداقل۱5روز قبل از جلسه به انضمام دستور جلسه ،گزارش عملکرد فدراسیون ،گزارش
مالی ،گزارش حسابرس و گزارش بازرس و دیگر موارد مربوطه برای اعضا ارسال خواهد شد.
 -۴محل دبیرخانه مجمع در فدراسیون ورزش کارگری می باشد و ارسال دعوتنامه ها و دستور صورتجلسات مجمع
به عهده دبیرخانه مجمع می باشد.

ماده  :16مجمع عمومی فوق العاده:
الف  -مجمع عمومی فوق العاده به سه صورت تشکیل می شود:
 -۱درخواست رئیس مجمع
 -2درخواست رئیس فدراسیون
 -۹درخواست کتبی یک سوم اعضای مجمع
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ب -مندرجات دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 -۱دستور و تاریخ جلسه توسط درخواست کنندگان پیشنهاد می شود.
 -2مجمع محدود به بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستور خواهد بود.
ج -درخواست برگزاری مجمع فوق العاده برای رئیس فدراسیون ارسال خواهد شد و اگر ظرف مدت  2۱روز کاری رئیس
فدراسیون اقدامی نکند رئیس مجمع اقدام به برگزاری خواهد نمود.
د -تاریخ و دستور جلسه مجمع حداکثر  ۱5روز کاری قبل ازتاریخ مجمع از طرف دبیرکل فدراسیون کتباً به اعضای مجمع
اعالم خواهدگردید .در صورت استنکاف دبیرکل ،یک نفر ازطرف رئیس مجمع این مسؤولیت را عهده دار خواهد شد.
ماده :17اعضاي هئیت رئیسه فدراسیون
 -۱رئیس فدراسیون
 -2نواب رئیس (یک نفر از آقایان بعنوان نائب رئیس اول و یک نفر از خانم ها بعنوان نائب رئیس دوم)
 -۹دبیرکل فدراسیون
 -۴خزانه دار
 -5یک کارشناس خبره و متخصص حوزه تربیت بدنی و ورزش به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تایید رئیس مجمع
 -6سه نفر به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تأیید رئیس مجمع
 -7یک نفر از روسای انجمنهای ورزشی به نمایندگی از انجمنها
 -8یک نفر از روسای هیئتها به نمایندگی از هیئتهای استانی
تبصره  :1احکام اعضاء هیات رئیسه توسط رئیس مجمع صادر خواهد شد.
تبصره  :2انتخاب نمایندگان روسای هیئتها و انجمنها ،بر عهده روسای هیئتها و انجمنها می باشد که در مجامع فدراسیون
یا جلسه جداگانه انجام می شود.
تبصره :3در صورت فوت و یا الزامات قانونی برای کناره گیری هر یک از اعضای بند  2و ۴این ماده  ،رئتیس فدراستیون
فرد واجد شرایطی را تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی جایگزین خواهد کرد.
تبصره  : 4اعضای هیئت رئیسه به صورت همزمان نمی توانند در سایر فدراسیون ها مسئولیتی داشته باشند.
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ماده  -18وظايف هیات رئیسه
 -۱بررسی و تأیید عملکرد ساالنه فدراسیون جهت ارائه آن در مجمع ساالنه
 -2بررسی و تصویب دستور العمل ها و سایر مقررات ورزشی پیشنهادی فدراسیون
 -۹بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی یا متمم ،برنامه های عملیاتی فدراسیون جهت ارائه به مجمع عمومی
 -۴بررسی و تأیید آئین نامه های مورد نیاز مانند آئین نامه مالی – اداری – استخدامی جهت ارائه به مجمع
 -5نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع
 -6پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع
 -7تصویب تشکیل انجمنها و کمیته های دائم و موقت مورد نیاز به پیشنهاد رئیس فدراسیون
 -8پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی به مجمع
 -۳تأیید ساختار سازمانی فدراسیون و ارائه آن به مجمع
 -۱۱تأیید افتتاح یا بستن حسابهای بانکی فدراسیون
 -۱۱تصمیم گیری در خصوص اعزام تیمهای ملی کارگری به مسابقات جهانی و بین المللی به پیشنهاد رئیس فدراسیون
ماده  -19رسمیت جلسات هیات رئیسه
 -۱جلسات هیئت رئیسه حداقل یکبار در ماه تشکیل و با حضور حداقل دو سوم اعضاء و در جلستات فتوق العتاده بتا
اکثریت مطلق (نصف بعالو) یک رسمیت خواهد داشت .
 -2در صورت تساوی آراء ،رای رئیس فدر اسیون تعیین کننده خواهد بود.
 -۹چنانچه هر یک از اعضای هیئت رئیسه نتوانند حداکثر سه جلسه متوالی در جلسات شرکت نمایند ،با پیشنهاد رئیس
فدراسیون و تأیید رئیس مجمع نسبت به انتخاب فرد جایگزین اقدام خواهد شد.
 -۴رئیس فدراسیون دستور جلسه را تعیین می کند .اعضای هیات رئیسته متی تواننتد پیشتنهادات ختود را جهتت قترار
گرفتن در دستور جلسه حداکثر  7روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئت رئیسه برای دبیر کتل فدراستیون ارستال
نماید.
 -5اگر یک سوم اعضای هیئت رئیسه درخواست برگزاری جلسه فوق العاده را داشتته باشتند رئتیس فدراستیون بایتد
ظرف  ۴8ساعت ( دو روز کاری) نسبت به برگزاری جلسه اقدام نمایتد .دستتور جلسته توستط پیشتنهاد دهنتدگان
تعیین می شود.
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ماده  – 21شرايط انتخاب رئیس فدراسیون
رئیس فدراسیون به مدت چهار سال و با رأی مجمع عمومی از بین داوطلبانی که دارای شرایط زیر می باشتند ،انتختاب متی
شود و انتخاب مجدد وی برای دوره های بعدی بالمانع می باشد.
 -۱اعتقاد به دین مبین اسالم
 -2تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 -۹دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد معتبر
تبصره  :1سایر شرایط اختصاصی برای تصدی مسئولیت ریاست فدراسیون در قالب آئین نامته اداری و داخلتی
تدوین خواهد شد.
تبصره  :2شرایط و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون به موجب آئین نامه ای است که از سوی وزارت ورزش
و جوانان تهیه و ابالغ گردیده است.
ماده  -21وظايف واختیارات رئیس فدراسیون
 -۱معرفی نواب رئیس ،خزانه دار و بازرس به مجمع
 -2معرفی اعضای هیئت رئیسه به رئیس مجمع جهت تأیید و صدور احکام
 -۹انتصاب فرد واجد شرایط بعنوان دبیر کل و عزل ایشان در صورت عدم کفایت یا بروز مشکالت
 -۴تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی فدراسیون
 -5نمایندگی فدراسیون در تمامی مجامع ملی و بین المللی با حق توکیل به غیر
 -6امضاء احکام قهرمانان ،گواهی نامه های سرپرستان ،مربیان ،داوران و ورزشکاران پس از تأیید انجمن مربوطه
 -7امضاء اسناد اداری ،مالی ،اوراق بهادار ،قراردادها و نامه های اداری براساس اختیتارات حاصتله از آئتین نامته هتا و
دستورالعملهای مصوب
تبصره  -1کلیه مکاتبات اداری با امضای رئیس فدراسیون معتبر است و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چك و اوراق
بهادار با امضای رئیس و خزانه دار معتبر خواهد بود.
تبصره -2رئیس فدراسیون میتواند بخشی از اختیارات خود را به نواب رئیس و دبیرکل تفویض کند.
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 -8صدور احکام روسای هیئت های ورزش کارگری استانها پس از برگزاری مجتامع انتخابتاتی و تأییتد انتخابتات از
سوی مراجع یصالح
 -۳صدور احکام روسای انجمن های ورزشی کارگران کشور
 -۱۱صدور احکام نایب رئیس و دبیرانجمنهای ورزشی به پیشنهاد روسای انجمنها
 -۱۱نظارت بر فعالیتها و برنامه های انجمن های ورزشی و هیئتهای استانی سراسر کشور
 -۱2عزل رئیس هیئت قبل از پایان دوره قانونی توسط رئیس فدراسیون و یا در خواستت یتک ستوم اعضتای مجمتع و
رأی اکثریت مطلق (نصف  +یک ) اعضاء حاضر انجام پذیر خواهد بود.
تبصره : 1درصورت عزل ،استعفا و یا پایان دوره مدت رئیس هیئت ،رئیس فدراسیون ،فردی را با هماهنگی مدیر کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان سرپرست موقت تعیین می نماید تا حداکثر ظترف شتش متاه نستبت بته
تشکیل مجمع انتخاباتی اقدام نماید.
 -۱۹نمایندگی فدراسیون در سازمانها ،مراجع و محاکم با هماهنگی رئیس مجمع
تبصره  -1مسئولیت حسن اداره امور فدراسیون و برگزاری مطلوب جلسات مجامع عادی و هیات رئیسه بعهتده رئتیس
فدراسیون می باشد.
ماده -22نواب رئیس
 -۱فدراسیون دارای دو نائب رئیس می باشد که نائب رئیس دوم در فدراسیون در بخش بانوان فعالیت دارد.
 -2نواب رئیس براساس پیشنهاد رئیس فدراسیون و از بین کارشناسان و متخصصان ورزش و تصویب مجمع برای یک
دوره  ۴ساله انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
 -۹نواب رئیس بخشی از امور جاری فدراسیون را (در حیطه های فعالیت های مربوط به ورزش مردان و زنان کارگر)
که از سوی رئیس فدراسیون به آنان محول می شود ،اداره خواهند نمود .همچنین آنان مجری دستوراتی هستند که
از سوی رئیس فدراسیون ابالغ می گردد.
ماده  -23دبیر کل فدراسیون
 -۱دبیر کل مسئولیت امور اجرایی فدراسیون را بر عهده دارد و از بتین کارشناستان خبتره و متعهدکته دارای ستابقه و
تجربه اجرائی کافی باشد ،با حکم رئیس فدراسیون و برای یک دوره  ۴ساله منصوب میشود و انتخاب مجدد وی
بالمانع است.
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 -2دبیر ،مجری دستورات رئیس فدراسیون و مصوبات هیات رئیسه است.
ماده  -24وظايف واختیارات دبیر فدراسیون
 -۱تهیه دعوتنامه ها و دستورجلسات و صورتجلسات هیات رئیسه
 -2شرکت درجلسات انجمن های کشوری به منظور هماهنگی امور مربوطه و ارائه راهنماییهای الزم
 -۹تهیه گزارش عملکرد و برنامه ساالنه فدراسیون جهت ارائه به هیات رئیسه
 -۴تهیه پیش نویس بودجه و اعتبارات ساالنه مورد نیازفدراسیون جهت ارائه به هیئت رئیسه
 -5تهیه و ارائه پیشنهادات مربوط به اصالح اساسنامه به هئیت رئیسه
 -6تهیه و ارائه آئین نامه ،دستورالعمل و مقررات رشته های مختلف ورزشی تحت پوشش فدراسیون به هیات رئیسه با
هماهنگی انجمن های مربوطه
 -7ابالغ تصمیمات و مصوبات هیئت رئیسه
 -8نظارت بر فعالیت انجمن های ورزشی کارگری
 -۳نظارت بر فعالیتهای هیئتهای ورزشی استانی
 -۱۱مسئولیت برگزاری و هماهنگی الزم برای تشکیل جلسات عادی و فوق العاده مجمع.
تبصره :1دبیری مجامع عادی و فوق العاده بدون حق رأی بر عهده دبیر فدراسیون خواهد بود.
ماده  -25خزانه دار:
 -۱با پیشنهاد رئیس فدراسیون و تأیید رئیس مجمتع از بتین کارشناستان متخصتص امتور متالی بتا دارا بتودن حتداقل
مدرك تحصیلی لیسانس حسابداری که دارای سابقه و تجربه اجرایی کافی باشد برای یتک دوره  ۴ستاله بتا رأی
مجمع عمومی انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد آن بالمانع می باشد.
 -2خزانه دار موظف است کلیه درآمدها و هزینه های مربوط به فدراسیون را در دفاتر مالی ثبت نماید.
 -۹کلیه درآمدها به حساب خاصی که از سوی فدراسیون افتتاح می شود واریز و هزینه های فدراستیون نیتز از ایتن
محل انجام پذیر خواهد بود و مسئولیت اجرایی امور مالی به عهده خزانه دار می باشد.
 -۴امضاء مجاز فدراسیون جهت اسناد بانکی و او راق بهادار و تعهد آور فدراسیون با امضاء ثابت خزانه دار و رئتیس
فدراسیون قابل اقدام می باشد.
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تبصره :1درصورت وجود سرپرست به جای رئیس فدراسیون امضای سرپرست نیتز تتا برگتزاری مجمتع معتبرخواهتد
بود.
 -5تهیه و ارائه گزارش مالی فدراسیون در ارتباط با بودجه به رئیس فدراسیون.
ماده  -26حسابرس مستقل:
 -۱حسابرس مستقل از میان موسسات حسابرسی مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون و
تصویب هیئت رئیسه تعیین و بر اساس قوانین و مقررات حسابرسی ،مسئول رسیدگی و ارائه گزارش عملکرد مالی
فدراسیون به مجمع می باشد.
تبصره  : 1حسابرس برای یک سال مالی تعیین می گردد .انتخاب مجدد وی درصورت احراز شترایط اعتالم شتده در
این ماده ،بالمانع خواهد بود.
ماده  -27بودجه وامور مالي فدراسیون:
بودجه فدراسیون از منابع زیر تأمین می شود:
 -۱کمکهای مالی ،تجهیزاتی و تأسیساتی وزارت ورزش و جوانان ،وزارت تعتاون ،کتار و رفتاه اجتمتاعی ،ادارات و
سازمانهای تابعه آنها
 -2عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی
 -۹کمکهای مالی ارگانهای ملی و بین المللی ورزش نظیر کمیته ملی المپیک و ...
 -۴کمکهای مالی و تجهیزاتی کارخانجات و مراکز تولیدی و خدماتی ،کشاورزی و صنعتی
 -5کمکهای مالی اشخاص حقیقتی و حقتوقی شتامل دستتگاههای دولتتی و وابستته بته دولتت ،موسستات عمتومی و
غیردولتی ،شهرداریها ،اصناف و بازاریان و سایر اقشار مردم
 -6عواید حاصل از تبلیغات و قراردادهای ورزشی با سازمانهای دولتی و غیردولتی
 -7عواید حاصل از فروش بلیط و برگزاری برنامه های ورزشی (مسابقات و دوره های آموزشی)
 -8عواید حاصل از دریافت حق عضویت ساالنه ورزشکاران ،مربیان ،سرپرستان باشگاهها وتیم های ورزشی کارگری
 -۳عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاهها و تیم های ورزشی کارگری
 -۱۱اخذ وام ازموسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور
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 -۱۱عواید حاصل از انجام فعالیتهای فرهنگی ،بازرگانی ،تجارتی و خدماتی.
تبصره  :1در آغاز هر سال نرخ و میزان مبالغ دریافتی موضوع بندهای  8 ، 7و  ۳بتا پیشتنهاد رئتیس فدراستیون و
تصویب هیئت رئیسه برای یکسال تعیین می گردد.
ماده - 28

بازرس:

در فدراسیون بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی یك نفر به عنوان بازرس اصلی عهدهدار وظایف زیر
میباشد:
 -1نظارت براجرای آیین نامه ها و عملکرد فدراسیون
 -2انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در این اساسنامه و ارجاعی مجمع
تبصره  :1اظهار نظر درباره صحت اطالعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع عمومی گذاشتهاند.
تبصره  :2بازرس میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات
مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد .لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای
امور فدراسیون باشد.
تبصره : 3بازرس به طور هم زمان نمیتوا ند در هیچ یك از مناصب فدراسیون خود یا سایر فدراسیونها مسؤولیت
داشته باشد.

ماده - 29

دوره مالی:

 -۱دوره مالی فدراسیون به مدت یک سال از آغاز روز اول فروردین تا پایان اسفند هر سال می باشد.
 -2درآمد و مخارج فدراسیون باید در دوره مالی محاسبه و برآورد گردیده و در قالب بودجه به مجمع پیشنهادگردد.
 -۹خزانه دار موظف است کنترل و تراز حساب های مالی فدراسیون را تا آخر دوره مالی هر سال (پایان اسفند ماه)
پیگیری و تنظیم نماید.
 -۴کلیه درآمدهای ارزی و ریالی فدراسیون باید به حساب های بانکی و به نام فدراسیون واریز و کلیه هزینه ها نیز از
محل این حسابها انجام پذیرد.
ماده -31کمیته انضباطی
کمیته انضباطی شامل کمیته بدوی و کمیته تجدید نظر می باشد.
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 -۱کمیته های انضباطی متشکل از  5نفرشامل رئیس ،نائب رئیس ،یک عضو و دو عضو علی البدل میباشد .رئیس و
نایب رئیس باید دارای مدرك حداقل کارشناسی حقوق و سه سال سابقه قضایی ویا  5سال سابقه حقوقی باشند.
-2

حدود مسؤولیتها و وظایف این واحد در کمیتههای یادشده بر اساس آئیننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت
رئیسه به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .آئیننامه مزبور باید با مقررات انضباطی فدراسیون ملی ،جهانی و آسیایی
مربوطه و قوانین و مقررات جاری کشور مطابقت داشته باشد.
 -۹به منظور انجام امور دبیرخانه کمیته یک نفر از بین کارکنان فدراسیون توسط دبیرکل منصوب می شود .غیبت وی
مانع از اتخا تصمیم نخواهد شد.
 -۴اعضای کمیته به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تایید هیات رئیسه به مدت  ۴سال منصوب می شوند .در صورت
استعفا ،فوت و برکناری هریک از اعضا ،مطابق فرآیند انتخاب عمل می شود.
تبصره :1هیچ یک از اعضای کمیته بدوی نمی توانند همزمان عضو کمیته تجدید نظر باشند و یا درتجدید نظر خواهی
از تصمیمات اتخا شده توسط کمیته بدوی به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره  :2رسیدگی به اختالفات و دعاوی مربوط به امور انضباطی فدراسیون از طریق کمیته انضباطی امکان پذیراست.
تبصره :3آراکمیته بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است وآراء کمیته تجدیدنظر قطعی است.

ماده  -31انجمن هاي ورزشي كارگري کشوری:
با توجه به تنوع رشته های ورزشی در فدراسیون ،به منظور انجام بهتر و سریعتر امور فدراسیون در سطح کشور و امکان بهره
برداری از تجارب و تخصص اشخاص برای هر رشته ورزشی ،انجمنهای ورزشی بعنوان مرجع یصالح و تخصصی هر
رشته ورزشی کارگری تشکیل می گردد .طرز تشکیل و شرح وظایف انجمن ها بموجب آئین نامه جداگانه توسط رئیس
فدراسیون تهیه و پس از تأیید هیئت رئیسه و تصویب مجمع عمومی ،جهت اجراء ابالغ می گردد.
ماده  -32هیأت هاي ورزشي استان ،شهرستان:
به منظور انجام وظایف فدراسیون در استانها و شهرستانها ،هیأت ورزشی استان/شهرستان تشکیل میگردد.
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هیأتهای ورزشی استان از نظر شخصیت حقوقی ،مستقل و از نظر مسائل اداری -مالی ،معامالتی ،فرهنگی ،ورزشی و فنی
تابع مقررات فدراسیون خواهند بود.
تبصره :1طرز تشکیل و حدود وظایف و اختیارات هیأتهای ورزشی به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سهماه بعد از
تصویب این اساسنامه توسط فدراسیون تهیه و به تصویب مجمع خواهد رسید.
اين اساسنامه در  32ماده و  24تبصره تهيه و تنظيم شده و در پانزدهمين جلسه هيئت رئيسه فدراسیين
در تاريخ  1331/44/24به تصنيب رسيده است و هرگننه تغيير در مناد و تبصره هاي اساسنامه با پيشنهاد
رئيس فدراسين  ،تاييد هيات رئيسه و تصنيب مجمع عمنمی امکیا پیرير اناهید شید .همچنیين در
صنرت تصنيب و ابالغ اساسنامه جديد فدراسیين هیاي وریشیی ای سیني ویارت وریج و جنانیا ،
متعاقباً نسبت به تصحيح اين اساسنامه بر اساس اساسنامه جديد ابالغی اقدام اناهد شد.
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