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مقدمه
امروزه دولتها بیش از گذشته به عامل سرمایه و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور در سطح محلی و ملی توجهه
دارند .سرمایه اجتماعی یکی از انواع سرمایه هاست که با توجه به نقش تسهیل گری آن در فراینهد پیشهرفت و توسهعه
پایدار در دو دهه گذشته بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است  .توجه به توسعه متوازن و همه جانبه  -کهه بازتها
نقد رشد و توسعه اقتصادی و نگاه تقلیل گرایانه و مادی به توسعه و جامعه انسانی بود -توجهه بهه آدهاد مهردر و روان
سازی فرایند توسعه در ابعاد انسانی و اجتماعی آن ،بر خوردار شدن از جامعه ای گرر و اخالقی ،توجه به سهه و نقهش
روابط اجتماعی ،توجه به ارزشهای اخالقی ،هنجار های مطلو  ،تعهد ،وظیفه شناسی ،وجدان کار و مسئولیت پذیری در
مقار نظر و عمل موجب توجه به سرمایه اجتماعی شده است .در یک تعریف کلی سرمایه اجتماعی داللت بر مجموعه
ارزشهای اخالقی ،هنجارها ،روابط مبتنی بر اعتماد ،تعهاون و همکهاری متقابهل ،شهبکههها ،اجتماعها ، ،انجمه هها و
موسساتی دارد که بواسطه هنجارها و ارزشهای مشترك شکل گرفته و موجب گرمی اجتمهاع انسهانی شهده و کهنش
متقابل اجتماعی را تسهیل مینمایند .ایده محوری سرمایه اجتماعی را میتوان در اهمیت روابط در مقیها
ا فراد جامعه و بی افراد و نهادها دانست .افراد جامعه با برقراری تما
با ه خواهند شد .برای اسا

ههای بهی

با یکدیگر و پایدار ساخت آنها قادر به همکهاری

یکی از مهمتری شاخص های سرمایه اجتماعی  ،مشارکت اجتمهاعی اسهت .تجربیها،

کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است که راه دهل بسهیاری از مسهاول و مشهکال ،مربهوح بهه دهوزه
اجتماعی بدون مشارکت اجتماعی میسر نیست .شکل گیری و شکل دادن به جامعه  ،تثبیت دقوق -وظایف شهروندی
و تقویت مشارکت شهروند در اداره امور محلی و شهری در بسیاری از کشورهای جهان در قالب نهادهای مردمی مدنی
انجار می گ یرد .در یک نگاه ساده اگر بتوان اصول آرمانی مدیریت را در تشویق مشارکت مهردر در اداره امهور شههر و
روستا ،آگاهی از نیازها و خواسته های شهروندان ،تالش در جههت تمرکززدایهی و درکهت بهه سهوی واگهذاری امهور،
برخورداری از سازمان ساده و تعداد اندك کارکنان ستادی ،اولویت و اهمیت قایل شدن برای گسترش فضاهای فرهنگی
و اجتماعی ،آموزش فرهنگ شهرنشینی ،بهرهوری و بهرهگیری بهینه از امکانا ،و تالش برای دستیابی به توسعه پایدار
در نظرگرفت ،ای اصول به ما نشان می دهد که مدیریت اجتماعی بدون مشارکت مهردر ننهدان میسهر نهواههد بهود.
رویارویی با مس ایل زیست محیطی همچون ترافیک و آلودگی ،مساول اجتماعی همچون داشیه نشینی و آسهیب ههای
اجتماعی که شهرهای امروز از جمله کالن شهرها با آن مواجه اند ،تنها با بهره گیری درسهت و بهینهه از تهوان هها و
استعدادهای موجود در شهروندان در قالب و نارنو نهادمند واز طریق تدوی برنامه های مشارکتی قابل رفه اسهت.
بررسی تجربیا ،کشورهایی که با استفاده از اهرر مشارکت مردر به مبارزه با مسایل و مشکال ،برخاسته اند دهاکی از
آن است که مدیریت اجتماعی بیش از اراده سیاسی ،نیازمند مشارکت مردر است  .خوشهبهتانه مشهارکت اجتمهاعی در
جامعه ما سابقه و پیش ینه طوالنی دارد .مشارکت سنتی در نارنو کانون ها و هیا ،های مهتلف مذهبی و مشهارکت
جدید و در عی دال نوپا در نارنو شورایاری ها و سازمان های غیردولتی دو الگوی مهه مشهارکت در کشهور مها
هستند .پس از پیروزی انقال اسالمی از آنجا که یکی ازاهداف عمده انقال تالش برای افزایش مشهارکت مهردر در
امور کشور بود ،مقوله مشارکت در اسناد باالدستی از جمله قانون اساسی(بند  8اصل سور) و برنامه ههای توسهعه مهورد
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توجه جدی قرار گرفت و بسترها و زمینه های دقوقی مشارکت مردر در عرصه سیاست ،اقتصاد و اجتماع فهراه شهد.
دضور و مشارکت سیاسی مردر در قالب نهادمند ادزا سیاسی و دضور و مشارکت اقتصادی مردر در نارنو نهادمند
اتحادیه های صنفی پیش از مشارکت اجتماعی ساختار دقوقی و قانونی به خود گرفت اما دضور و مشهارکت مهردر در
عرصه اجتماعی در نارنوبی غیر نهادی میسر گردید و بدی ترتیب سازوکارهای قانونی ساماندهی ظرفیتهای مردمی
در قالب فعالیت نهادمند تعبیه نشد .به همی دلیل ظرفیت ها و توانمندی های سرمایه ساز مشارکت مردر بهه ویه ه در
تحکی و تثبیت سرمایه اجتماعی مورد غفلت قرار گرفت .مسهل اسهت کهه مشهارکت واقعهی دتهی بها برخهورداری از
ایدوولوژی مشارکتی ،بدون نهادها و سازمان های مناسب و مرتبط مانند تشکل های اجتماعی امکهان تحقهق نهواههد
داشت .نهادهایی که در درون آنها مردر ،مشارکت را تمری نموده و از ای راه فرصت و امکانی برای مشارکت مهورر و
سازنده پیدا نمایند  .نهادینه نمودن مشارکت اجتماعی دارای مزایایی به شرح ذیل است
 نهادینه نمودن مشارکت اجتماعی باعث ارتقاء سرمایه اجتماعی خواهد شد و مانند دلقه واسطی بی مردر ودولت ،با ایفای نقش بسیج و جذ و هدایت مناب انسانی ،مادی و معنوی و انسجار بهشی به گروههای
انسانی ه هدف ،دستیابی به اهداف الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را میسر خواهند نمود.
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تحکی و تثبیت سرمایه اجتماعی به واسطه نهادمند نمودن مشارکت های اجتماعی ،پیشرفت و توسعه را به
ارمغان خواهد آورد که نتیجه آن در سطح اجتماع ،تقویت تعلق اجتماعی در سطوح محله ،شهر ،استان و کشور
و ایجاد همبستگی و یکپارنگی اجتماعی در سطح کالن خواهد بود .دضور و مشارکت مردر در جریان
پیروزی انقال اسالمی و جنگ هشت ساله تحمیلی مصداق روشنی از برکا ،مشارکت اجتماعی مردر در
تقویت و ایجاد همبستگی و تعلق اجتماعی بود.

 تقویت نهادی سرمایه اجتماعی آرار نیرومندی بر جنبههای مهتلف زندگی اجتماعی خواهد داشت که از جملهآنها می توان گفت که موجب گرمی دیا ،اجتماعی و دفظ غرور اجتماعی میشود و میزان جرای  ،هزینههای
اجتماعی و اقتصادی را کاهش میدهد .سالمتی اجتماعی را ارتقاء میدهد و پیشرفت آموزش ،برابری
اجتماعی ،رفاه و پیشرفت اقتصادی را موجب شده و در سطح ملی کارآمدی دکومت را افزون خواهد ساخت.
بدی ترتیب بر اسا

ضرور ،های موجود و با توجه به برکا ،و فواید مشارکت مردر در همه امور که یکی از

درخشان تری وجوه و اصول انقال اسالمی بوده که پایه آن شکل گیری و تثبیت آن شده است ،پیش نویس
قانون توسعه تشکل های اجتماعی مدنی با تاکید بر مالدظا ،زیر تدوی شده است:
 هدف از تدوی قانون داضر نهادینه نمودن مشارکت واقعی افراد جامعه و سازمان دادن به مشارکت اجتماعیسامان نیافته افراد جامعه به مشارکت اجتماعی هدفمند و نظار مند در نارنو نهادی اجتماعا ،محلی و
تشکل های اجتماعی شهرستانی ،استانی ،منطقهای و ملی است.
 نظر به اهمیت و جایگاه مشارکت اجتماعی در اسناد باالدستی و تجربه های موفق دضور و مشارکت مردر دردوزه ها وزمینه های مهتلف و استفاده از ای تجربیا ،در توسعه و پیشرفت کشور،پیش نویس داضر در عی
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آگاهی و مراقبت نسبت بهآسیب های ادتمالی مرتبط ،رویکرد تسهیل گری و دمایتی نسبت به نهادمند
نمودن مشارکت های اجتماعی مردر دارد.
 تمیز زمینه های فعالیت اجتماعی از غیر اجتماعی( اع از سیاسی و اقتصادی) با هدف یکپارنه سازی واستاندار د سازی مشارکت های اجتماعی از دیگر اهداف پیش نویس قانون داضر است .تشکل اجتماعی به
تشکلی گفته می شود که درموضوع اجتماعی و در جهت پاسخ به نیاز اجتماعی شکل می گیرد .ای تشکل
باید بتواند ظرفیت ها و توانمندی های جامعه را در راستای دل مساله اجتماعی بکار گیرد تا در نهایت جامعه
از فعالیت آن منتف شود .بنابرای هدف تشکل تحقق نف جمعی است .بدی ترتیب تشکل های اجتماعی در
زمینه اجتماعی تاسیس خواهند شد و هدف از تشکیل آنها مشارکت دادن افراد در دل مساول و مشکال،
مربوح به خود خواهد بود .ای موضوع خالء ارتباح میان جامعه و دولت را برطرف خواهد کرد .افراد از ای
طریق مساول و مشکال ،مربوح به جامعه خود را مساول و مشکال ،مربوح به خود دیده و نسبت به رف آن
اقدار خواهند نمود .ای موضوع باعث تقویت ادسا
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یگانگی اجتماعی خواهد شد .

فصل اول
كليات و تعاريف؛
ماده-1به منظور تحقق ارزش های بنیادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانبا تاکیدبر تامی آزادی ها و دق
مشارکت عامه مردر در تعیی سرنوشت اجتماعی خویش و همچنی اجرایی نمودن سیاستهای کلی نظار،سند نش
انداز بیست ساله و اصول سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانمبنی بر تحکی الگوی مردر ساالری دینی،
نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ،بستر سازی و ایجاد و توسعه ظرفیت های الزر درامور اجتماعی و تقویتسرمایه
های اجتماعی ،ای قانون با هدف راهبردی" تعمیق و نهادینه نمودن مشارکت مردر از طریقتشکل های اجتماعی در
عرصه های اجتماعی" وض شده است.
ماده -2مشارکت اجتماعیفعالیتی آگاهانه ،داوطلبانه،آزادانه و مسئوالنه است که توسط گروهی از افراد جامعه برای
دستیابی به اهداف اجتماعی صور ،می گیرد.
ماده"-3تشکل اجتماعی" که از ای پس در ای قانون " تشکل " نامیده می شود به نهادیمدنی اطالق می شود
کهدر راستای اهداف اجتماعی در موضوع مشهص توسط گروهی از اشهاص دقیقی به صور ،داوطلبانه با رعایت
مقررا ،ای قانون به صور ،غیر دولتی ،غیر سیاسی و غیر انتفاعی پروانه فعالیت دریافت نمودهو به ربت برسد.
تبصره -1گروه هایی که فعالیت های آن ها مناف یک گروه خاص سیاسی یا غیر سیاسی را پیگیری می نماید اع از
نهادهای عمومی و تعاونی ها ،تشکل های صنفی ،ادزا و اقوار و ادیان ،کانون ها وتشکل های دانشجویی و دانش
آموزی ،تشکل های کارگری و کارفرمایی فعال درمحیط دانشگاه ها ،مدار

و کار ،انجم های علمی،هنری و ادبی،

هیا ،ها و تشکل های مذهبی ،باشگاه های ورزشی ،کمپ های ترك اعتیاد ،موسسا ،تجاری و انتفاعی و کلیه تشکل
ها و موسساتی که دارای مرج خاص صدور مجوز می باشند ،از شمول ای قانون خارج می باشند.
تبصره  "-2غیر دولتی" ،عبار ،از عدر وابستگی تشکل به دولت و نهادهای داکمیتی و عدر دخالت آنهادر تاسیس،
اداره و استمرارتشکل می باشد .مقاما ،و مسئولی دولتی و نهادهای داکمیتی نمی توانند با شهصیت دقوقی خود به
عنوان موسس ،عضو و مسئول در تشکل دضور داشته و فعالیت نمایند.
تبصره "-3غیر سیاسی" ،عبار ،است از عدر انجار هرگونه فعالیت و رفتار سیاسی تحت عنوان شهصیت دقوقی
تشکل له یا علیه افراد و جریانا ،سیاسی کشور به گونه ای که مشمول قانون ادزا باشد.
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تبصره "-4غیر انتفاعی" ،عبار ،است از عدر انجار هرگونه فعالیت اقتصادی با هدف تقسی مناف آن بی اعضاء،
موسسان ،مدیران و فعالی تشکل  .نحوه ،میزان و شرایط فعالیت اقتصادی تشکل در آیی نامه اجرایی ای قانون تعیی
می گردد.
تبصره "-5عضو پذیری" به معنای وجود نظار و فرآیند عضویت افراد در اساسنامهتشکل جهت مشارکت در تصمی
گیری ها و گردش مسئولیت ها در درون تشکل می باشد.
تبصره "-6هیا ،موسس" ،به مجموعه ای از اشهاص دقیقی گفته می شود که درخواست صدور پروانه تشکل را ارایه
می نمایند.
ماده "-4پروانه تاسیس و فعالیت" ،مجوزی است که از سوی مراج مقرر در ای قانون با رعایت ضوابط مربوطه و
متناسب با سطح فعالیت تشکل صادر و به ربت می رسد.
تبصره "-موافقت اصولی" به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل می باشد.
ماده -5هر تشکلی می تواند با رعایت صالدیت های تهصصی و تجربی اعضای خود و با رویکردی اجتماعی در یکی
از موضوعا ،؛ ورزشی ،هنری ،صنای دستی ،دفظ آرار و میراث فرهنگی و تاریهی ،توسعه گردشگری ،امور خیریه و
نیکوکاری ،توانمند سازی ،امور اجتماعی محلی ،تقویت بنیان خانواده و مهار ،های زندگی ،بهداشت و درمان و سالمت
عمومی ،دمایت از کودکان ،محیط زیست ،مناب طبیعی و کشاورزی ،عمران و آبادانی ،رفاه و توسعه اجتماعی ،دوستی
ملل و کشورها ،دوادث غیر مترقبه و امدادی ،امور زنان ،امور جوانان ،اوقا ،فراغت ،کارآفرینی و اشتغالزایی ،آسیب
دیدگان اجتماعی ،پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ،دقوق شهروندی تاسیس و فعالیت نماید.
ماده -6عناوی جمعیت،انجم  ،کانون ،مجم ،خانه ،موسسه ،جامعه و سایر عناوینی که اختصاص به تشکیال ،دولتی
و کشوری نداشته باشد می تواند در نامگذاری تشکل به کار گرفته شود.
ماده "-7شورای توسعه تشکل های اجتماعی مدنی" ،مرج اصلی سیاست گذاری و مدیریت راهبردی تشکل های
اجتماعیدر سه سطح ملی،استانی و شهرستانی تشکیل می گردد .و دبیرخانه ای شورا به ترتیب در وزار ،کشور،
استانداریها و فرمانداریها دایر می گردد.
ماده-8تشکل های موضوع ای قانون متناسب با محدوده جغرافیایی فعالیت خود با رعایت مقررا ،ای قانون در
سطوح محلی ،شهرستانی ،استانی ،منطقه ای ،ملی و بی المللی تاسیس می گردند.
تبصره -1تشکل های منطقه ای به تشکل هایی اطالق می شود که محدوده فعالیت آن ها دداکثر  5استان باشد.
تبصره  -2انجم های دوستی ایران با سایر ملل که با هدف توسعه روابط دوستانه بی ملت ایران با یک کشور خارجی
تاسیس شده و تشکل هایی که در ارتباح با نهادهای بی المللی فعالیت می نمایند ویا نوع فعالیت آن ها از ماهیت بی
المللی برخوردار می باشد در ای قانون" تشکل بی المللی" نامیده می شوند.
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فصل دوم
ساختار و فرآيندها

الف – سطح منطقه اي ،ملي و بين المللي

ماده "-9شورای ملی توسعه تشکل های اجتماعی مدنی" و دبیرخانه آن در وزار ،کشورتشکیل می شود و از ای به
بعددر ای قانون به اختصار "شورای ملی" نامیده می شود.
تبصره –1ریاست شورای ملی بر عهده باالتری مقار مسئول در دوزه اجتماعی وزار ،کشوراست و دبیر شورا ،مسئول
مستقی امور تشکل های اجتماعی در دوزه اجتماعی وزار ،کشور می باشد.
تبصره  -2اجرای مصوبا ،شورای ملی که توسط رییس شورا ابالغ می گردد ،برای تمار شوراهای استانی و شهرستانی
و دستگاه های اجرایی و نظارتی الزر االجرا است و دبیرخانه شورای ملی مسئولیت پیگیری و نظار ،بر دس اجرای
مصوبا ،و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.
تبصره -3ترکیب اعضای شورای ملی شامل؛ رییس شورای ملی ،دو نماینده از بی تشکل های ملی ،دو نماینده از بی
نمایندگان تشکل های استانی در شوراهای استانی ،نماینده شورای عالی استان ها ،دو نماینده ازکمیسیون ذیربط
مجلس شورای اسالمی ،نماینده وزار ،اطالعا ،،نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،نماینده وزار ،امور
خارجه ،نماینده سازمان بهزیستی،نماینده سازمان محیط زیست ،نماینده وزار ،ورزش و جوانان ،نماینده سازمان میراث
فرهنگی گردشگری و صنای دستی ،نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر شورای ملی است.
تبصره -4شورای ملی می تواند به منظور واگذاری بهشی از وظایف و ماموریت های تهصصی خود نسبت به تشکیل
کارگروه در دبیرخانه شورا اقدار نماید.
تبصره -5نحوه انتها و مد ،عضویت نمایندگان منتهب تشکلهای ملی و نمایندگان منتهب تشکل های استانی در
شوراهای استانی جهت عضویت در شورای ملی درآیی نامه اجرایی ای قانون تعیی خواهد شد.
تبصره -6دستگاه های اجرایی که عضو شورا نیستند دسب مورد دعو ،می شوند.
ماده - 11وظایف و اختیارا ،شورای ملی به شرح ذیل است :
الف -مدیریت راهبردی و نظار ،بر دس اجرای مفاد ای قانون در سطح کشور
 اتهاذ سیاست های ترویجی و فرهنگ سازی برایتعمیق و نهادینه نمودن مشارکت اجتماعی مردر از طریق تشکلهای اجتماعی.
ج -هماهنگی بی بهشی میان دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراج نظارتی به منظور ساماندهی،
توسعه و نظار ،بر تشکل های اجتماعی.
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د -رسیدگی به اعتراضا ،تشکل ها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه های اجرایی .
ه -نظار ،بر فعالیت ها و عملکرد تشکل های منطقه ای ،ملی و بی المللی و بررسی و اعالر نظر در مورد گزارش
های واصله از تهلفا ،تشکل ها .
و -تصویب صدوریا لغوپروانه تاسیس و فعالیت برای تشکل های منطقهای ،ملی و بی المللی .
ز -صدور مجوز برای فعالیت تشکل های خارجی در ایران پس از کسب نظر وزار ،امور خارجه و وزار ،اطالعا.،
ماده –11دبیرخانه شورای ملی ماموریت ستادی مربوح به ابالغ و پیگیری مصوبا ،ای شورا به شوراهای استانی و
شهرستانی و ارزیابی و پایش عملکرد ای شوراها و نظار ،بر روند توزی اعتبارا ،مربوح به تشکل های موضوع ای
قانون رابر عهده داشته و وظایف ذیل را به انجار می رساند:
الف -انجار هماهنگی های الزر جهت برگزاری جلسا ،شورای ملی دداقل هر یک ماه یکبار.
 تشکیل کارگروههای مصو شورای ملی دسب تشهیص شورا و انتقال نتایج اقداما ،کارگروه به شورای ملیجهت اخذ تصمیما ،الزر.
ج -بررسی درخواست های تاسیس تشکل ها و انطباق مفاد درخواست با ضوابط و معیارهای تاسیس تشکل در ای
قانون و ارایه موافقت اصولی کتبی موقت و یا رد درخواست با ذکر دالیل الزر به متقاضیان.
د -تشکیل پرونده برای تشکل هایی که موفق به اخذ موافقت اصولی شده اند و ارجاع پرونده های تکمیل شده به
شورای ملی جهت اعالر نظربرای صدور و تمدید پروانه.
ه -صدور و ربت و تمدید پروانه تاسیس و فعالیت برای تشکل های منطقه ای ،ملی و بی المللیبا امضای رییس
شورای ملی.
و -دریافت گزارشهای عملکرد موردی و سالیانه تشکل ها و بررسی گزارشهای مربوح به تهلفا ،تشکل ها و ارایه
گزارش به شورای ملی جهت اخذ رای.
ز -تهیه و مدیریت بانک اطالعا ،و آمار تشکل های سراسر کشور و همچنی تشکل های محلی.
ح -برنامه ریزی و اقدار برای دمایت و توانمند سازی تشکل ها.
ح -تعامل با سایر دستگاه های نظارتی و اجرایی به منظور ساماندهی و توانمند سازی و نظار ،بر تشکل ها.
ی -انجار اقداما ،پ وهشی و مطالعاتی مورد نیاز.
ماده  -12دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف ای قانون و کمک به توسعه مشارکت تشکل ها در
اموراجتماعی نسبت به شناسایی و واگذاری تصدی های قابل واگذاری و فعالیت های اجتماعی دستگاه متبوع به تشکل
های موضوع ای قانون اقدار نمایند .نگونگی تحقق مفاد ای ماده را آیی نامه اجرایی ای قانون مشهص می سازد.
ب -سطح استاني و شهرستاني
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ماده "–13شورای توسعه تشکل های اجتماعی مدنی"در سطح استان ها و شهرستان های کشور در استانداریها و
فرمانداری هاتشکیل شده وبه ترتیب شورای استانی و شورای شهرستانی نار دارد.
ماده  –14شوراهای استانی و شهرستانی با رعایت مفاد ای قانون از اختیارا ،و وظایف ذیل برخوردار می باشند؛
الف -نظار ،بر دس اجرا و اجرای مفاد ای قانون.
 اجرای مصوبا ،ابالغی از سوی شورای ملی .ج -نظار ،بر عملکرد و هماهنگی میان مراج نظارتی و تهصصی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی استان و
شهرستان به منظور اجرای ای قانون و مصوبا ،شورای ملی.
د -تصمی گیری در خصوص اطالع رسانی و دمایت از مشارکت تشکل های اجتماعی در فرآیند توسعه اجتماعی
استان و شهرستان ذیربط.
ه -موافقت یا عدر موافقت با صدور و یا تمدید پروانه تاسیس و فعالیت برای تشکل های ذیربط .
و -بررسی گزارش های ارایه شده از سوی دبیرخانه شورا در خصوص عملکرد و یا گزارشهای تهلفا ،تشکل های
ذیربط و صدور رای .
ز -تصمی گیری در خصوص نحوه واگذاری امور قابل واگذاری اجتماعی در استان و شهرستان ذیربط و ابالغ به
دستگاه های اجرایی جهت اجرا.
ح -اتهاذ سیاست های دمایتی در جهت دمایت از توانمند سازی و توسعه کیفی تشکل های ذیربط استانی و
شهرستانی.
ح -ارایه گزارش موردی و ساالنه از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل های استانی و شهرستانی ذیربط و تشکل
های محلی به شورای ملی .
ماده-15دبیرخانه های شوراهای استانی و شهرستانی که در محل استانداری ها و فرمانداری های ذیربط تشکیل می
شوند به طور متناظر وظایف دبیرخانه شورای ملی را در سطح استان و شهرستان ذیربط بر عهده دارند.
تبصره-1

دبیرخانه های شوراهای استانی و شهرستانی موظفند نسبت به اجرای مصوبا ،شورای ملی که توسط

دبیرخانه ای شورا ابالغ می گردد اقدار نمایند.
تبصره –2دبیرخانه شوراهای شهرستان موظفند گزارش وضعیت کمی و کیفی تشکل های شهرستانی و محلی را به
شورای استان ذیربط ارایه نمایندو دبیرخانه های شوراهای استانی نیز موظف به ارایه گزارش های واصله از شهرستان
های ذیربط به دبیرخانه شورای ملی می باشند.
تبصره  -3ریاست شورای استان و شورای شهرستان به ترتیب با معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و فرماندار می باشد.
تبصره  -4مسئولمستقی امور اجتماعی در استانداری دبیرشورای استان و رییس اداره امور اجتماعی فرمانداری دبیر
شورای شهرستان می باشد.
ماده -16شورای استان و شورای شهرستان به ترتیب با ترکیب ذیل تشکیل خواهند شد؛
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الف-شورای استان با ترکیب؛ رییس شورای استان ،دو نماینده از بی تشکل های استانی،نماینده شورای اسالمی استان،
نماینده مجم نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی ،نماینده شورای اداری استان ،نماینده اداره کل اطالعا،،
نماینده نیروی انتظامی و دبیر شورا .
شورای شهرستان با ترکیب؛ رییس شورای شهرستان ،نماینده منتهب تشکل های شهرستانی ،نماینده شورایاسالمی شهرستان ،یک نماینده از شورای اداری شهرستان ،نماینده اداره اطالعا ،،نماینده نیروی انتظامی و دبیر شورا .
تبصره-انتها نمایندکان تشکل ها جهت عضویت در شوراهای ملی ،استانی و شهرستانی بر اسا

دستورالعمل

مصو شورای ملی صور ،خواهد گرفت.
ج -سطح محلي
ماده " -17تشکل های محلی" که قصد فعالیت در یک محله را دارندباید قبل ازشروع فعالیت تقاضای خود را جهت
ربت اطالعا ،تشکل به شهرداری یا دهیاری محل فعالیتارایه نمایند.
تبصره–1شهرداری ها و دهیاری های شهرها و روستاهای کشورموظفند پس از دریافت تقاضای ربت تشکل محلی که
توسط دداقل سه نفر از ساکنی محله ارایه می شود ،در صور ،عدر اشتهار متقاضیان به موارد سوء شهر ،و سوء
اخالق در یکی از موضوعا ،اجتماعی یاد شده در ای قانون نسبت به ربت مشهصا ،فردی اعضا ،موضوع فعالیت و
آدر

محل فعالیت تشکل اقدار نمایند و تشکل می تواند پس از ربت اطالعا ،،فعالیت خود را آغاز نماید.

تبصره-2موضوع فعالیت تشکل های محلی صرفا باید اجتماع محور و در جهت توانمند سازی و توسعه اجتماعی جوام
محلی باشد.
تبصره-3در صورتی که فعالیت های تشکل های محلی بر اسا

گزارش های مستند واصله از سوی مردر و یا

هرکدار از دستگاه های نظارت ی(اطالعا ،و ناجا و دستگاه تهصصی ذیربط) تهلف از قوانی و یا مغایر با مناف محلی و
بومی منطقه تشهیص داده شود،شهرداری و یا دهیاری ذیربط موظف است نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت تشکل
اقدار نماید.
تبصره –4شهرداری ها و دهیاری ها موظفند در خصوص ارایه اطالعا ،تشکل های محلی مربوطه همکاری الزر را با
شورای شهرستان ذیربط داشته باشند .و شورای شهرستان نیز موظف است هر شش ماه یکبار و یا دسب درخواست
شورای استان نسبت به ارایه گزارش از تشکل های محلی شهرستان ذیربط به شورای استان اقدار نماید.
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فصل سوم
روند تاسيس و نحوه فعاليت تشكل هاي اجتماعي

ماده– 18تشکل های موضوع ای قانون به استثنای تشکل های محلی که قصد تاسیس و فعالیت دارند باید درخواست
تاسیس خود را به "دبیرخانه شورای توسعه تشکلهای اجتماعی مدنی" ذیربط متناسب با محدوده فعالیت تشکل ارایه
نمایند.
ماده-19دبیرخانه های شوراهای ملی ،استانی و شهرستانی موظفند ظرف مد ،یک هفته از تاریخ دریافت درخواست
تاسیس تشکل نسبت به بررسی و انطباق درخواست با مفاد ای قانون اقدار نمایند و در صورتی که درخواست ارایه شده
مغایرتی با شرایط تاسیس تشکل در نارنو مفاد ای قانون ،نداشته باشد نسبت به صدور موافقت اصولی کتبی با
تاسیس تشکل اقدار نماید.
تبصره  -1ارایه موافقت اصولی به منزله موافقت اولیه دبیرخانه شورای ذیربط با تاسیس تشکل می باشد و صدور و ربت
پروانه تاسیس و فعالیت تشکل منوح به طی مرادل قانونی و تکمیل پرونده ظرف مد ،سه ماه از تاریخ صدور موافقت
اصولی می باشد.
تبصره -2شورای ملی می تواند موافقت اصولی با تاسیس تشکل را به دستگاه های اجرایی دسب درخواست دستگاه
ذیربط واگذار نماید.
تبصره -3هیا ،موسس باید پس از اخذ موافقت اصولی ظرف مد ،یک ماه نسبت به استقرار ارکان تشکل شامل شورا
و انتها دبیر ،مطابق اساسنامه خود اقدار نماید .اساسنامه و صورتجلسه مربوح به استقرار ارکان تشکل که توسط
هیا ،موسس تنظی می شود باید به تایید دبیرخانه شورای ذیربط برسد.
تبصره -4دبیرخانه شورای ذیربط موظف است پس از وصول اساسنامه و صورتجلسه مربوح به استقرار ارکان تشکل و
مدارك هویتی اعضای موسس تشکل،نسبت به انجار استعالر امنیتی از وزار ،اطالعا ،و استعالر تهصصی از دستگاه
اجرایی ذیربط به منظور اخذ تاییدیه صالدیت امنیتی و تهصصی اعضا و اساسنامه تشکل خود اقدار نماید.
تبصره  –4هر کدار از مراج نظارتی مزبور مکلف می باشند ظرف مد 03،روز از تاریخ استعالر نسبت به بررسی و
اظهارنظر در خصوص صالدیت های امنیتی ،انتظامی و تهصصی اعضای تشکل و مفاد اساسنامه به دبیرخانه شورای
ذیربط اقدار نمایند .در صورتی که هرکدار از مراج نظارتی ظرف مد ،مقرر در ای قانون نسبت به ارایه پاسخ به
استعالر های صور ،گرفته اقدار ننمایند ،پاسخ استعالر مثبت تلقی می گردد .در صورتی که مرج استعالر شونده نیاز
به فرصت بیشتری برای بررسی موضوع استعالر داشته باشد باید مراتب را کتبا به دبیرخانه شورای ذیربط اعالر نموده و
درخواست تمدید مهلت تا 55روز را نماید.
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تبصره - 5دبیرخانه شورای ذیربط موظف است بالفاصله پس از تکمیل پرونده در نارنو ضوابط و مهلت مقرر در ای
قانون نسبت به ارایه پرونده به شورای ذیربط جهت اخذ نظر شورا برای صدور پروانه اقدار نماید.
ماده -21پروانه تاسیس و فعالیت تشکل پس از موافقت نهایی شورا با امضای رییس شورای ذیربط صادر می گردد.
تبصره  -1پروانه تاسیس و فعالیت تشکل برای اولی بار به مد 2 ،سال به نار اعضای هیا ،موسس صادر خواهد شد
و هیا ،موسس مکلف است پس از دو سال فعالیت با برگزاری اولی جلسه شورای عمومی با دضور دداقل دو سور
اعضای تشکل و نماین ده دبیرخانه شورای ذیربط به عنوان ناظر ،نسبت به انتها اعضای شورای مرکزی تشکل اقدار
نماید .
تبصره  -2دبيرخانه شوراي ذيربط پس از دريافت اولين صورتجلسه شوراي عمومي نسبت به تمديد پروانه تاسيس و
فعاليت تشكل به نام اعضاي شوراي مركزي تشكل به مدت  4سال اقدام مي نمايد و از اين پس هيات موسس هيچگونه
مسئوليتي در قبال تشكل نخواهد داشت.

تبصره  -3تمدید پروانه تاسیس و فعالیت تشکل هر نهار سال یکبار پس از تایید عملکرد تشکل مطابق با اساسنامه آن
و تایید صالدیت های عمومی اعضای شورای مرکزی تشکل توسط مراج نظارتی ای قانون صور ،خواهد گرفت.
تبصره  -4انجار استعالر های موضوع تبصره  0ماده  51برای اعضای شورای مرکزی و دبیر تشکل الزامی می باشد.
ماده  -21از تاریخ ابالغ ای قانون ربت پروانه تاسیس و فعالیت تشکل های موضوع ای قانون توسط اداره ربت
دبیرخانه های شورای ملی ،استانی و شهرستانی صور ،خواهد گرفت .اداره ربت شرکت ها و موسسا ،غیر تجاری
موظف است ظرف مد ،شش ماه از تاریخ ابالغ ای قانون نسبت به ابطال شماره ربت آن دسته از تشکل هایی که
اسامی و شماره ربت آن ها توسط دبیرخانه های شوراهای ملی ،استانی و شهرستانی اعالر می شود اقدار نماید.
تبصره - 1تشکل های موضوع ای قانون پس از ربت پروانه تاسیس و فعالیت خود در اداره ربت دبیرخانه شورای ذیربط،
از ماهیت دقوقی برخوردار شده و رسما می توانند فعالیت خود را شروع نمایند.
ماده -22هیا ،موسس  ،شورای مرکزی و دبیر تشکل باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:
الف -داشت دداقل  58سال تمار
 تابعیت جمهوری اسالمی ایرانج -التزار به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
د -عدر وابستگی به ادزا  ،سازمان ها و گروه های غیر قانونی و معاند
ه -عدر سوءشهر. ،
تبصره  –1هیا ،موسس تشکل باید دارای دداقل پنج عضو باشد.
تبصره – 2جوانان کمتر از  58سال می توانند نسبت به تاسیس تشکل های محلی اقدار نمایند.
ماده -23اساسنامه تشکل باید داوی موارد ذیل باشد؛
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الف -نار و عنوان اختصاری
 اهدافج -موضوع فعالیت
د -مد ،فعالیت
ه -محدوده جغرافیایی و مرکز اصلی اقامت
و -نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی
ز -ارکان و تشکیال ،،نحوه انتها  ،شرح وظایف و اختیارا ،و مسؤولیتهای آنها
ح -نحوه تعیی صادبان امضاءهای مجاز
ح -شرایط پذیرش عضو و نقش و فعالیت اعضاء.
ی -نحوه تغییر و تجدیدنظر در اساسنامه
ك -نحوه انحالل
ل -مشهص ساخت وضعیت داراییها پس از انحالل
ر -نحوه اراوه گزارش مالی و اجرایی به مراج ذیربط و ذینفعان
ن -آیی نامه داخلی تشکل
 میزان سرمایه اولیهع -دوره زمانی تشکیل جلسا ،شورای عمومی و شورای مرکزی تشکل
تبصره-1اساسنامه تشکل باید بر رای گیری آزاد از اعضاء برای انتها اعضای شورای مرکزی و همچنی نحوه تغییر
و دوره تصدی آنها و نیز تصمیما ،اساسی در ایجاد هرگونه تغییر در اساسنامه تصریح نماید.
تبصره -2تشکل های موضوع ای قانون صرفا از ساختار عضو پذیرتبعیت می نمایند که در اساسنامه آن ها بر ای
موضوع تصریح خواهد شد.
ماده -24ارکان تشکل شامل شورای عمومی ،شورای مرکزیو دبیر است .
تبصره -1شورای عمومی تشکل باالتری مرج سیاستگذاری و نظار ،بر عملکرد ارکان تشکل می باشد.
تبصره -2شورای مرکزی ،باالتری رک تشکل پس از شورای عمومی بوده و از بی خود یک نفر را به عنوان دبیر
انتهابمی نماید.
تبصره -3شورای مرکزی تشکل مکلف است در صور ،هرگونه تغییرا ،در مفاد اساسنامه ،اعضای شورای مرکزی،دبیر
و ناظری و نشانی تشکل،موارد را به دبیرخانه شورای ذیربط جهت انطباق تغییرا ،با مقررا ،ای قانون و ربت آن
اعالر نماید.
ماده -25تشکل هایی که قصد تاسیس و فعالیت در سطح ملی را دارند باید شراح ذیل را دارا باشند؛
الف -اهداف و رویکرد فعالیت تشکل بنا به تشهیص اکثریت اعضای شورای ملی باید از ماهیت ملی برخوردار باشد.
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 تشکل باید در بدو تاسیس دداقل از  7استان کشور عضو داشته باشد.ج -تایید تهصصی موضوع فعالیت توسط دستگاه اجرایی ذیربط.
د -تشکل امکان تاسیس دداقل بیش از  7شعبه را در استان های کشور ظرف مد ،دوسال اول فعالیت خود داشته
باشد.
تبصره-1در صورتی که تشکل ملی پس از تاسیس و ربت ظرف مد ،دو سال نتواند به شرایط مذکور عمل نماید
دبیرخانه شورای ملی می تواند نسبت به تغییر سطح فعالیت تشکل از سطح ملی به فرا استانی و یا استانی و تغییرا،
ربتی در ای خصوص اقدار نماید.
تبصره -2تمدید پروانه تاسیس و فعالیت تشکل پس از دو سال منوح به تایید شرایط فوق برای اعضای شورای مرکزی
تشکل توسط دبیرخانه شورای ذیربط می باشد.
تبصره –3تشکل های استانی و یا منطقه ای که دداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر قانونی در بیش از  5استان کشور
را داشته باشند و عملکرد دفتر مرکزی ،شعب و دفاتر نمایندگی آن ها از سوی شوراهای استانی و یا شهرستانی محل
فعالیت تشکل تایید شود می توانند با ارایه مستندا ،الزر نسبت به اخذ پروانه تاسیس و فعالیت در سطح ملی اقدار
نمایند.
تبصره -4ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی توسط تشکلهای ملی ،منطقهای و استانی با کسب مجوز ازدبیرخانه شورای
صادر کننده پروانهامکانپذیر خواهد بود و مدیران شعب و مسئولی دفاترنمایندگی تشکل مشمول استعالر های مندرج
در تبصره  0ماده  51ای قانون می گردند.
ماده -26تشکل هایی که قصد تاسیس و فعالیت در سطح منطقه ای را دارند باید از شرایط و وی گی های ذیل
برخوردار باشند؛
الف -دداقل استان هایی که تشکل می تواند در بدو تاسیس در آن ها فعالیت نماید  0استان و دداکثر  5استان می
باشد.
 تشکلی که قصد تاسیس در گستره منطقهای را دارد باید امکان تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی در استان هایتعیی شده را ظرف مد ،دو سال از دریافت پروانه تاسیس و فعالیت خود داشته باشد.
ج -موضوع فعالیت باید به تایید دستگاه تهصصی برسد.
د -امکان فعالیت به طور همزمان در سطح استان های تعیی شده برای فعالیت تشکل وجود داشته باشد.
ه  -تشکل باید توان عضو گیری از استان های مورد نظر جهت فعالیت را داشته باشد .و اعضای هیا ،موسس و
شورای عمومی تشکل از استانهای محل فعالیت تشکل باشند.
تبصره -استان های محل فعالیت تشکل منطقهای با پیشنهاد اعضای موسس تشکل و با موافقت شورای ملی تعیی
خواهد شدو اسامی استان های تعیی شده درپروانه تاسیس و فعالیت تشکل درج می شود.
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ماده -27تشکل های غیردولتی خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارند می بایست در یکی از کشورهای جهان رسما
به ربت رسیده و ضم ارایه درخواست کتبی خود به دبیرخانه شورای ملی با تعیی محدوده زمانی دضور و فعالیت در
کشور ایران ،شرایط و مدارك ذیل را نیز دارا باشند:
الف -برخورداری از ماهیت غیردولتی ،غیر انتفاعی ،غیر سیاسی
 داشت اساسنامه و آگهی ربت و ترجمه آن با تایید وزار ،امور خارجه جمهوری اسالمی ایرانج -عدر مهالفت فعالیت ها با قوانی و مقررا ،کشور ایران
د -ارایه پروژه و طرح توجیهی جهت فعالیت در کشور ایران
تبصره -1بررسی مدارك و ادراز شرایط مذکور بر عهده کارگروهتشکل های بی المللی در دبیرخانه شورای ملی
می باشد .ای کارگروه پس از دریافت درخواست و مدارك الزر باید ظرف مد ،یک ماه نسبت به بررسی درخواست و
انجار استعالر از وزار ،امور خارجه و وزار ،اطالعا ،اقدار نماید و نتیجه بررسی ها و استعالر های صور ،گرفته را
جهت اخذ نظر شورای ملی به ای شورا ارایه نماید .تشکل می تواند پس از موافقت نهایی شورا فعالیت خود را در ایران
شروع نماید .
تبصره-2نظار ،بر فعالیت تشکل های غیردولتی خارجی در ایران بر عهده "کارگروه تشکل های بی المللی " می
باشد.
ماده -28تشکل های موضوع ای قانون پس از اخذ پروانه تاسیس و ربت آن می توانند در نارنو اساسنامه ،موضوع
و گستره فعالیت تشکل ،فعالیت خود را آغاز نمایند و از دقوق ذیل برخوردار باشند :
الف -اظهار نظر و ارایه پیشنهاد و راهکارهای مناسببه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به منظور کمک به دل
مساول و نالشهای بهشهای مهتلف جامعه ،و بهبود فرآیندهای سیاستگذاری و برنامهریزی و اجرایی .
 ارایه خدما ،اجتماعی مورد نیاز به جامعه در ددود اهداف اساسنامه تشکل.ج -کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی ،خصوصی و سازمان های بی
المللی مورد تایید وزار ،امور خارجهو سایر مراج ذیصالح در محدوده اهداف اساسنامه تشکل از طریق تفاه و یا عقد
قرارداد با آنها.
د -ارایه و اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی در نارنو اهداف تشکل .
ه – اطالع رسانی  .ارایه خدما ،آموزشی به جامعه با استفاده از ابزار های اطالع رسانی در راستای اهداف تشکل پس
از کسب مجوز از مراج ذیربط.
و -عقد قرارداد همکاری با اشهاص دقیقی و دقوقی اع از دولتی و غیردولتی داخل و خارج ،برابر قوانی و مقررا،
جاری کشور.
ز -تحقیق و پ وهش در دوزه های اجتماعی متناسب با اهداف تشکل.
ح -ارایه خدما ،مشاوره متناسب با تهصص و موضوع فعالیت تشکل به مراج تصمی گیری و اجرایی به منظور
مشارکت در فرایندهای تصمی گیری وکمک به بهبود روش ها و فرآیند های اجرایی کشور.
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ح -معافیت از پرداخت دق بیمه برای طرح ها و پروژه هایی که تشکل در نارنو اهداف اساسنامه خوداز طریق عقد
قرارداد با دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی اجرا می نماید.
و-معافیت از پرداخت مالیا ،در خصوص درآمدهای ناشی از فعالیت های تشکل که به طور مستقی برای اهداف غیر
انتفاعی تشکل و به نف عمور جامعه هزینه می گردد .ای معافیت شامل قراردادهای انجار پروژه های دستگاه های
اجرایی نمی باشد.
تبصره-1وزار ،امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری شورای ملی نسبت به تدوی آیی نامه معافیت مالیاتی
تشکل های موضوع ای قانون به منظور تعیی نحوه و ددود معافیت مالیاتی تشکل ها ظرف مد ،شش ماه از تاریخ
ابالغ ای قانون اقدار نماید.
تبصره  -2دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی می توانند به تشکل های اجتماعی مقار مشورتی اعطا نمایند.
ماده -29تشکل هزینه های خود را می تواند از مناب زیر تامی و در دفاتر رسمی مالی تشکل ربت نماید؛
الف -اعانه و هبه اشهاص دقیقی و دقوقی
 وقف ،دبس ،وصیت و نذورا،ج -وجوه داصل از فعالیت های اقتصادی و درآمدزای غیرانتفاعی تشکل با رعایت قوانی ومقررا،
د -دق عضویت اعضا
ه -عقد قرارداد با اشهاص دقیقی و دقوقی اع از دولتی و غیردولتی داخل و خارج برابر قوانی و مقررا ،جاری کشور
تبصره-1جم آوری اعانا ،مردمی از طریق ناپ قبوض تحت هر عنوان و یا توزی صنادیق جم آوری اعانا ،منوح
به اخذ مجوز از دبیرخانه شورای ذیربط صادر کننده پروانه تاسیس و فعالیت تشکل ،می باشد.
تبصره -2تشکل موظف است پیش از دریافت هرگونه کمک اع از نقدی و غیرنقدی از آژانس های وابسته به سازمان
ملل متحد و دیگر مناب کمک کننده خارجی اع از دقوقی و یا دقیقی ،نوع و میزان کمک و موضوع آن را به صور،
مشروح به دبیرخانه شورای ملی جهت اخذ موافقت اعالر نماید.
ماده -31تشکل موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه خود را دداکثر تا دوماه پس از پایان هرسال مالی
به مرج صدور پروانه تاسیس و فعالیت خود اراوه نماید.
ماده-31کلیه دریافتها و پرداختهای تشکل باید از طریق دسا بانکی تشکلصور ،می پذیرد و تشکل موظف است
که کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر قانونی مربوطه ربت و ضبط کند.
ماده -32تقسی دارایی و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان ،اعضاء و مدیران قبل و پس از انحالل ،ممنوع است.

ماده -33تشکل موظف است امکان دسترسی بازرسان دبیرخانه شورای ذیربط و دستگاه های نظارتی و اجرایی
مربوطه را به اطالعا ،و اسناد خود فراه نماید.بازرسان باید در دضور نماینده تشکل و صرفاً در محل دفتر تشکل
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اسناد و اطالعا ،مذکور را بررسی نمایند .نحوه بررسی باید به گونهای باشد که به وظایف تشکل خللی وارد نیاید .خارج
کردن اسناد از تشکل به منظور بازرسی ،جز به دک دادگاه ممنوع است.
ماده -34عضویت در سازمان های بی المللی و هرگونه همکاری و فعالیت بی المللی از قبیل عقد قرارداد،تفاه نامه
و شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور ،منوح به اخذ مجوز از شورای ملی می باشد.
ماده-35دستگاه های دولتی و عمومی موظفند تصویر قرارداد های همکاری خود با تشکل ها را جهت اطالع به
دبیرخانه شورای ذیربط صادر کننده پروانه تاسیس و فعالیت تشکل ارسال نمایند.
ماده -36نحوه نظار ،دستگاه های اجرایی بر عملکرد ،فعالیتها و برنامه های تشکل های مربوطه برابر آیی نامه ای
قانون صور ،خواهد گرفت.
ماده–37در صورتی که دبیرخانه شورای ملی  ،استانی و یا شهرستانی راسأ و یا از طریق دستگاههای نظارتیاجرایی و
نهادهای عمومی تهلفا ،و یا خروج از شرایط تاسیس تشکل را ادراز نماید ،گزارش مستند مربوطه را به شورای ذیربط
ارایه می نماید و ای شورا پس از بررسی مدارك و مستندا ،ارایه شده به شرح یکی از موارد ذیل صدور رای می نماید:
 -5تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیی مهلت برای اصالح وضعیت تشکل.
 -2تعلیق موقت پروانه تاسیس و فعالیت تشکل دداکثر به مد ،یکسال .
4ه انحاللکامل تشکل متهلف و ابطال شماره ربت و پروانه تاسیس و فعالیت تشکلتوسط دبیرخانه شورای ذیربط.
تبصره-1در صورتیکه تشکل مرتکب جرمی شده باشد عالوه بر رسیدگی به تهلف تشکل ،جرر اعضای متهلف نیز در
دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
تبصره -2تشکلها میتوانند مراتب اعتراض خود از تصمی شورای شهرستان به شورای استان و از تصمی شورای استان
به شورای ملی ارایه نمایند .رای شورای ملی قطعی خواهد بود.
تبصره -3انحالل تشکل ها در کلیه سطوح صرفا با رای شورای ملی امکانپذیر خواهد بود.
تبصره -4نیروی انتظامی جمهوری اسالمی موظف است نسبت به اجرای ادکار صادره مبنی بر جلوگیری از فعالیت و
پلمپ دفتر تشکل متهلف ،اقدار و گزارش آن را به شورای ذیربط ارسال نماید.

18

فصل چهارم
ساير مقررات

ماده-38انحالل تشکل به دو شکل زیر صور ،می پذیرد :
الف -انحالل اختیاری :بر طبق شرایط مقرر در اساسنامه به عمل می آید .در صورتی که در اساسنامه متصدی امر
تصفیه دسابها معی نشده باشد شورای عمومی فوق العاده دداقل سه نفر را به عنوان هیا ،تصفیه انتها میکند و
ای هیا ،موظف خواهد بود پس از رسیدگی به دسابها و تصفیه بدهیها و وصول مطالبا ،باقیمانده و تعیی اموال
مسل (اع از منقول و غیر منقول) ،دارایی "تشکل" را به تصویب شورای عمومی فوق العاده برساند .هیا ،مذکور
موظف است نتیجه را به دبیرخانه شورای مربوطه اراوه و پس از تایید شورای ذیربط انحالل تشکل به طور رسمی
صور ،می پذیرد.
 انحالل اجباری  :به دو شکل صور ،می گیرد: -5در صورتی که تشکل پس از ابالغ تذکرا ،الزر توسط دبیرخانه شورای ذیربط و سپری شدن مد ،تعلیق موقت،
نسبت به اصالح وضعیت خود اقدار ننماید.
 -2در صور ،عدر تطبیق وضعیت تشکل با ای قانون در مهلت تعیی شده .
تبصره –1در صورتیکه تشکل نسبت به انحالل خود اعتراض داشته باشد و به دادگاه مراجعه نماید ،شورای ذیربط مکلف
به تبعیت از دک دادگاه خواهد بود .
تبصره -2ننانچه مد ،فعالیت تشکل در اساسنامه به صور ،محدود ،قید شده باشد  ،پس از انقضای آن در صور،
عدر درخواست تمدید مد ،فعالیت در اساسنامه از شورای مربوطه تشکل خودبهود منحل می شود.
تبصره -3تعیینتکلیف هر گونه داراییهای تشکل پس از انحالل بر طبق مفاد اساسنامه تشکل خواهد بود  .در صورتی
که در اساسنامه تشکل مراتب تعیی تکلیف داراییها مشهص نشده باشد ،کلیه داراییها با تصویب مرج صدور پروانه
تشکل ،به تشکل های موضوع فعالیت مشابه واگذار خواهد شد .
ماده-39آوی نامه اجرایی ای قانون ظرف مد ،سه ماه از تاریخ تصویب ،توسط شورای ملی با همکاری سایر مراج
نظارتی ای قانون تهیه و پس از تصویب وابالغ هیا ،وزیران الزر االجرا خواهد بود.
ماده –41کلیه تشکل هایی که قبل از تصویب و ابالغ ای قانون تاسیس شده مکلف می باشند ظرف مد 6 ،ماه از
تاریخ تصویب ای قانون نسبت به تطبیق وضعیت خود با ای قانون اقدار نمایند .عدر اقدار به تطبیق وضعیت پس از
دوره شش ماهه موجب ابطال پروانه تشکل می شود.
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ماده -41از تاریخ ابالغ ای قانون،سایر قوانی  ،مقررا ،و آیی نامه های مربوح به تشکل های موضوع ای قانون لغو
می گردد و ای قانون تنها منب و مرج برای فعالیت تشکل های اجتماعی می باشد.
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