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 این نرشیه فقط برای مطالعه کاربران گروه تلگرام و فیس بوک کانون منترش می گردد وتکثیر و انتشار آن در دیگر صفحات یا گروه های مجازی و غیر مجازی قانونی منی باشد .
 استفاده و نقل از مندرجات در این نرشیه غیر قانونی می باشد . مطالب این نرشیه بیانگر آرای نویسندگان آنهاست . نرشیه مجاز به ویرایش و اصالح مقاالت و مطالب دریافتی می باشد . اعضای عالقمند به همکاری با این نرشیه می توانند مطالب و پیشنهادهای خود را به پستالکرتونیک نرشیه ارسال منایند .

تصمیم داشتیم...
تصمیم داشتیم به مناسبت مجمع عمومی و ان تخابات انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینامی تهران دو ویژه
نامه به صورت هفته نامه منترش کنیم که متاسفانه هفته گذشته علی رغم فراخوانی که منترش شد فقط دو نفر از اعضا
مطالباتشان را از هیات مدیره آینده ارسال منودند .به ناچار قید شامره اول را زدیم و منتظر این شامره شدیم.
باز هم حجم مطالب ارسالی کم است ولی مطابق وعده داده شده آنها را منترش می کنیم .انتظار داریم که اعضای عالقمند
به نامزدی در هیات مدیره آینده با مطالعه این مطالب با بخشی از مطالبات و خواسته های اعضا آشناتر گردند.
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تقاطع خیابان حافظ و مجهوری
جمتمع جتاری چارسو

منتظر مشا مهکاران گرایم هستیم .

مجمع عمومی و انتخابات

کلیه اعضای عالقمند به نامزدی در هیات مدیره یا بازرسان می توانند فرم درخواست نامزدی را از سایت کانون
) ،(www.pmad-cinema.irدفرت کانون و یا گروه تلگرام و فیس بوک کانون دریافت منایند و پس از پر کردن آنرا
حداکرث تا  41ساعت قبل از مجمع عمومی به آدرس ایمیل کانون ( )Kanoon.Dastyaran@Gmail.comارسال
منایند.
همچنین اعضایی که می خواهند نسخه چاپی اساسنامه و فرم درخواست نامزدی را دریافت منایند می توانند به
دفرت کانون مراجعه منایند.
همراه داشنت کارت عضویت برای رشکت در مجمع عمومی و انتخابات الزامی می باشد.
فقط اعضای پیوسته و وابسته می توانند در مجمع عمومی رشکت منایند.

باید سطح توقع و نگاه مان را تغییر بدهیم
انوشه منادی

بحث امنیت شغلی ,موضوعی است که بنده از دهه شصت تا به امروز شاهد هستم که توسط همکاران ما پیگیری می شد,
به انحای مختلف ,اما هیچ وقت به نتیجه نرسید ,به گامنم ,جدا از موانع قانونی که وجود داره ,مانع اصلی نوع نگاه و تفکر
حاکم خودمان است درین شغل ,کلمه صنف ,در انقالب مرشوطه بکار می رفت در کشوری که می رفت راه متدن شهری و
مدرن را تازه آغاز کند ,اداره ,ارتش ,ارکان اصلی دولت ,مثل انواع وزارت خانه را تاسیس کند ,هنوز بعد چیزی بیش از صد سال,
صحبت از صنف می کنیم ,در حالیکه در همین کشور همسایه ,ترکیه ,همه مشاغل ,تحت پوشش سندیکا هستند و ازین طریق
تحت پوشش سندیکاهای جهانی قراردارند.
دوستان ,تا زمانی که من به عنوان دستیار در کنار تهیه کننده و کارگردان و بازیگر ,درهم باقی می مانیم درحالی که فاصله ی
نجومی میان دستمزد یک دستیار و یک تهیه کننده وجود دارد و هیچ سنخیتی در منافع مادی بین مان نیست ,چرا زیر یک
سقف تحت عنوان صنف خانه سینام قرار داریم ,این تشکیالت قدیمی و فرسوده  ,قطعا منی تواند از منافع به روز اعضا و بدنه
اش دفاع کند و هیچ اهرمی در اختیار ندارد تا به کانون قدرت و تصمیم گیری ,فشار بیاورد تا امنیت شغل پدید بیاورد و بیمه
ی بیکاری بدهد و قس علی هاذا...
پیشنهادم تشکیل سازمان یا حتا ان جی او ,دستیاران ست تا درست مثل تهیه کننده ها که جدا از خانه ی سینام برای تامین
منافع ,سازماندهی دارند ,ما هم باید سطح توقع و نگاه مان را تغییر بدهیم تا از نسل بنده که گذشت ,این جوان ها درین
حرفه,یک شب بی نگرانی آینده ی شغلی ,رس بر بالش بگذارند ,این کابوس نزدیک به سی سال کار درین حرفه ی بی نظم و
قانون,در یک روز فرح بخش به پایان برسد.
با عرض خسته نباشید به همه ی عزیزان همکار.

راه اندازی بخش بین الملل
علی درخشنده

با عرض سالم و ادب خدمت همه همكاران عزيز.
من درخواستم از دوستاىن كه كانديدا ميشن اينه :
اول اينكه اگر ميخواهند فعال باشند و كارى بكنند كانديدا بشن نه اينكه فقط اسمشون به عنوان كانديدا بياد.
دوم اينكه سايت كانون خيىل وقته كه راه اندازى شده وىل در عمل در اين سايت هيچ اتفاقى منيافته و درخواست دارم كه
دوستان جديدى كه انتخاب ميشن يك توجه اساىس به اين موضوع داشته باشن.
سوم راه اندازی بخىش به عنوان بخش بني امللل كه بتونيم به صورت جهاىن كانون رو معرىف كنيم و كارها و ورک شاپهاى برون
مرزى رو راه بياندازيم  ،البته اين موضوع به موضوع قبىل خيىل ارتبا داره كه يك سايت دو زبانه خوب داشته باشيم.
چهارم اينكه بيشرت به فكر مسائل رفاهى و خدماىت براى اعضا در كانون باشيم مثال صحبتهايى با مراكز رفاهى و خدماىت داشته
باشيم كه بتونيم از امكاناىت استفاده كنيم.
و در آخر اينكه با همديگر مهربان و متحد باشيم و براى مسائل مهم در جمع تصميم گريي كنيم.

من آدم فروش نیستم !
سیامک مردانه

دغدغه ام سینامست .پی  .او  .وی های هر روزم را مونتاژ شده می بینم .در تنهاییم ناخودآگاه خط فرضی و جای نگاه آدم
ها را چک میکنم .پول تو جیبی ام را از سینام می گیرم ،تولدم را با تِ ِم سینام برایم جشن می گیرند ،دخرت عموهایم را در
خیابان ببینم منیشناسم اما خوب میدانم نوری جِ یالن تخم مرغ و عسل را بیشرت از نان و کره ی بادام زمینی دوست دارد و
همرسم رنجور است از این همه سینام ...
از من پرسیدید چه انتظاری دارم از هیات مدیره آینده انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینامی تهران ؟
در پاسخ به شام میگویم هیچ  ...فقط بدانند من محتاجم! شکمم محتاج سینامست ،روحم محتاج سینامست و قلبم
همینطور...اصال بگذارید حرفم را اصالح کنم ،اگر پایش بیفتد شکم خودم و همرسم را با دست فروشی و مسافرکشی سیر
میکنم اما روحم را چه کنم؟
روزنامه میخوانم ،سایت ها را دنبال میکنم ،اینستگرام ها فالو میکنم تا روحم آرام بگیرد و از معشوقه ام و حال و روزش بی
خرب منانده باشم...خوب است ،همه دارند کار میکنند .پروژه ی فالن کلید خورد ،پروژه ی بهامن متام شد و من بی درنگ و
ناخودآگاه چشمم اسم ها را دنبال می کند .به به ،چه عواملی  ،اوه اوه من همیشه آرزویم این بوده با این کارگردان کار کنم،
ای جان قبال با این فیلمربدار کار کرده ام ،یادش بخیر  ...برنامه ریز و دستیار اول کارگردان ؟ آقا یا خانوم بـــــــــــوق !
منیشناسمش .کودک درونم کنجکاو می شود و کودکانه می پرسد این دیگه از کجا پیداش شد؟!! گوشی را برمیدارم و مات و
مبهوت شامره میگیرم.

من  :الو سالم! میگوما شام خانوم یا آقای بــــــــــوق توی بچه های کانون میشناسین؟
اون  :نـــــه! کی هست حاال؟ چرا این و میپرسی؟
من  ( :ناراحت ) در حالی که آرام روی زمین کنار میز تلفن مینشینم  :هیچی .دوباره زنگ میزنوم
اون  :باشه
و من تلفن را قطع میکنم.کمی با خودم فکر میکنم و یادم می آید که گفته بودند :
اونا  :اگر پروژه ای رو میشناسید که از دستیار و برنامه ریزی غیر از بچه های کانون استفاده کرده بودن حتام به ما اطالع بدید
 ،ما پیگیری میکنیم.ما با انجمن مدیران تولید تفاهم نامه داریم.الکی که نیست.حق مونه
و من دوباره گوشی به دست می شوم و خوشحال از اینکه کسانی هستند که هوای من را دارند .شامره میگیرم ولی رسیع
گوشی را میگذارم.
وجدان :میخوای آدم فروشی کنی؟
من :نه بخدا،فقط میخوام اطالع بدوم،خودشون گفنت خو
وجدان  :هر کی که گفته ! این کار اسمش آدم فروشیه ،اونم میخواد کار کنه!
من  :میدونوم میخواد کار کنه،ولی یی خو تازه وارده ،تجربه نداره ،فقط چون فامیله تهیه کننده ن گذاشتنش اونجا .پ مو
چی؟ دمل میخواس مو جاش بودوم.
وجدان  :حاال هر چی  ،فعال که اون پارتیش بیشرت از توه.گوشی رو بذار
و من در کلنجاری شدید بین قلب و وجدانم لحظاتی را سپری می کنم...قلبم پیروز می شود.گوشی را برمیدارم و با حرارتی
وصف ناپذیر شامره میگیرم
من  :الو،سالم.بوخودا قصد آدم فروشی نداروما  ،اما ...
و سیر تا پیاز ماجرا را برایش تعریف میکنم و در عوامل خودم با خیالی آسوده از اینکه حاال می روند و آن پروژه را به خاطر
استفاده از دستیار غیر عضو کانون میخوابانند یا جلوی اکران آن پروژه را میگیرند گوشی را میگذارم و رسمست از این کشف
بزرگ و افشاگری ای که کرده ام چای داغی برای خودم می ریزم و پا روی پا چایم را می نوشم.
(چند روز بعد)
اخبار را دوباره مرور میکنم .باز هم چشمم به خرب هامن پروژه میخورد که انگار ساختش از نیمه گذشته .رسیع به رساغ عوامل
می روم .برنامه ریز و دستیار اول کارگردان ...هامن نام چاپ شده .آقا یا خانوم بــــــــــــوق ...
درمانده گوشی را برمیدارم و باز هم شامره میگیرم
من  :الو.سالم.نتونستین کاریش کنین ،نه؟ ...

نظارت دقیق بر کار کمیته ها
ایام استمراری

از چندین سال قبل که به صورت افتخاری با کانون دستیاران و برنامه ریزان همکاری داشتم تا حدودی در جریان روند کار
اعضای شورای مرکزی بوده ام و کامکان متوجه محدودیت ها و مشکالتی که در رسراه این عزیزان بوده است  ،شده ام.
منسجم بودن شورا در حل مسایل و ارائه راهکار ،قطعا با حضور منسجم شورا عملی تر می شود .همچنین همسو بودن شورا
بدون در نظر گرفنت منافع شخصی و ارجح بودن منافع جمعی از ویژگی های مهم افراد در راس یک صنف است.
بیست و دو بند از ماده سه اساسنامه جدید که در آن به وظایف انجمن اشاره منوده است از کاملرتین و جامع ترین وظایفی
ست که اعضای هیات مدیره باید به آن عمل کنند.
همچنین فعالیت کمیته ها در راستای هدفمند بودن و نظارت دقیق بر کار این کمیته ها (رفاهی,عضوگیری،استمرارفعالیت
حرفه ای،فرهنگی و آموزشی) از اهم کار هیات مدیره می باشد .زیرا وظایف هر کدام از این کمیته ها اگر درست و اصولی
اجرا شود بسیاری از مشکالت اعضا را می تواند هموار سازد .ناگفته مناند همکاری اعضا به عنوان اعضای کمیته ها اهداف آنها
را اجرایی تر و مسمر مثرتر خواهد کرد .لذا بکارگیری اعضای کانون در همکاری صنفی از دیگر کارهای مفید هیات مدیره می
باشد زیرا هر چقدر این همکاری با تعداد بیشرتی از اعضا صورت گیرد هیات مدیره با اعضای کانون به درک متقابل می رسند و
قطعا این ارتبا باعث اتفاقات خوبی برای هر دو طرف می شود.
یادمان نرود اساس کار در انجمن های صنفی با مشارکت همگانی اعضا نتیجه بهرتی خواهد داد.
در آخر به اعضای شورای مرکزی خسته نباشید می گویم و برای هیات مدیره جدید آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.

ده فرمان
علی جناب

دوره گذشته کانون مصادف شد با تعطیلی خانه سینام و دوره مقاومت بود .در دوره کنونی  ،حرکتی شکل گرفت که باعث
شناخت و همبستگی بیشرت بین اعضای کانون شده است .دوره کنونی دوره بیداری است .با پتانسیلی که هم اکنون بین اعضا
شکل گرفته و با اساسنامه جدید وزارت کار  ،دوره آینده باید دوره پوست انداخنت و جهش باشد .مدتهاست که قدم بزرگی
برداشته شده و باید به زودی نتیجه دهد .حرکتی که در دوره کنونی شکل گرفته میزان مطالباتم را افزایش داده و عالقه بیشرتی
برای همراهی با این موج برای کمک به جهش کانون و همکارانم در من به وجود آورده است .البته سعی می کنم مطالباتم را
در حد منطقی نگه دارم  ،آنها را با تواناییهای خودم و همکارانم بسنجم و به این فکر کنم که اگر خودم در هیات مدیره آینده
باشم آیا توان انجامشان را دارم؟؟
یک  :شورای مرکزی کنونی در مورد مسئله امنیت شغلی به خوبی در مورد موارد قانونی و فرهنگ سازی امنیت شغلی قدم
برداشته است .اما متاسفانه در بخش اجرایی با قدرت عمل نشده است .با وجود همبستگی ای که در دوره کنونی بین اعضا
اتفاق افتاده انتظار دارم که قدم بعدی ایجاد همبستگی و فرهنگ سازی بیشرت و بیشرت با کارگردانها و تهیه کننده ها باشد.
دو  :امضای تفاهمنامه به معنای تعهد دو جانبه با انجمن مدیران تولید و انجمن عکاسان بسیار اتفاق مبارکی است .امیدوارم
این تفاهمنامه ها از طرف صنوف دیگر هم با کانون امضا گردند .البته مسلام پیگیری و متاس مداوم بین صنوف متعهد بسیار
مهم است .آرزو می کنم که روزی یک تفاهمنامه همکاری میان ما و کانون کارگردانها به امضا برسد.
سه  :گامن می کنم چاپ نرشیه اسیست و ارسال آن برای شوراهای مرکزی دیگر صنوف باعث ایجاد اعتامد و شناخت بیشرت
دیگر صنوف از میزان دانش و آگاهی و توامنندیهای اعضای کانون می گردد.

چهار  :ایجاد فضاهای مجازی برای استفاده و ارتبا اعضا از مهمرتین عملکردهای شورای مرکزی کنونی است .امیدوارم در دوره
بعدی این حرکت ادامه یابد و تکامل پیدا کند .همچنین امیدوارم از فضاهای مجازی استفاده بیشرتی برای شناساندن کانون و
اعضا به دیگر دست اندرکارامنان گردد.
پنج  :برای اعضا دوره های منایش فیلم برگزار کنید .آنها را دور هم جمع کنید .تعداد و تنوع سمینارها و ورک شاپ ها را
افزایش دهید و دانش اعضا را با اطالعات استاندارد به روز نگه دارید.
شش  :یک کتاب استاندارد درباره حرفه برنامه ریزی و دستیاری کارگردان در سینامی ایران گردآوری و منترش کنید.
هفت  :فرم ها و چارت های برنامه ریزی و دستیاری را یکسان سازی کنید و در اختیار اعضا قرار دهید.
هشت  :با استفاده از اساسنامه محکم و کامل وزارت کار  ،با احتیا بیشرتی عضوگیری کنید .تعداد اعضا را در اولویت دوم
خود قرار دهید .اولویت اصلی باید کیفیت اعضای کانون و تفاوت آنها با دستیاران غیر عضو باشد.
نه  :برای اعضای کانون امکانات و تسهیالت رفاهی بیشرتی فراهم کنید .مانند استفاده رایگان یا با تخفیف ویژه از کتابخانه ها
و مراکز تفریحی و ورزشی و فرهنگی .
ده  :بند استمرار فعالیت حرفه ای و الزامی شدن پرداخت حقوق فعالیت حرفه ای می تواند برای کانون  ،هر چند کم ،
درآمدزایی کند .امیدوارم به راهکارهای دیگری برای درآمدزایی و استقالل مالی کانون اندیشیده شود.

با شرکت در
مجمع عمومی و انتخابات
روز دوشنبه
در تعیین سرنوشت و آینده
صنفی و حرفه ای خود
مشارکت نمایید.

سالیانه  2222ساعت کار کنید
کاوه صباغ زاده
به دلیل اینکه من در شورای مرکزی کانون حضور دارم پس باید مطالبات خودم را از هیات مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان
و دستیاران کارگردان سینامی تهران  ،کامال منطقی و صادقانه بیان کنم .نه از باال نگاه می کنم و نه از پایین.
اساسنامه جدید انجمن صنفی  ،بسیار کاملرت از اساسنامه فعلی کانون است و جای کار بیشرتی را برای هیات مدیره آینده
فراهم آورده است .هیات مدیره انجمن صنفی کار فراوانی در پیش دارند .مطالباتم را از هیات مدیره انجمن صنفی در دو
کلمه خالصه می کنم  :کار کنید.
شام در دوره آینده حتام به طور عادی هر دو هفته یکبار جلسه ای دو سه ساعته برگزار خواهید کرد .در بهرتین حالت
می شود ماهیانه  6ساعت و سالیانه  24ساعت کار صنفی.
حاال فرض کنید به جز این  24ساعت در سال  ،هر عضو هیات مدیره  ،روزی یک ساعت کار صنفی انجام دهد .شده از پای
تلفن و کامپیوتر و اینرتنت .پنج روز در هفته و روزی یک ساعت که می کند هفته ای  5ساعت  ،هر ماه  42ساعت و هر سال
 412ساعت.
از آنجایی که هیات مدیره از  2نفر عضو اصلی و  4نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد  ،پس هیات مدیره دارای  3عضو
است که اگر هر کدام پنج روز در هفته روزی یک ساعت کار صنفی انجام می دهند (حتی شده در منزل)  ،می شود  3نفر که
هر کدام در سال  412ساعت کار صنفی انجام می دهند که جمعا می کند به عبارتی سالی  4462ساعت.
حاال این را اضافه کنید به آن  24ساعت جلسه عادی هیات مدیره که با این حساب می شود سالی  4494ساعت.
از آنجایی که هر دوره هیات مدیره دو ساله است پس این عدد را رضبدر دو کنید که می شود  . 1161بدون در نظر گرفنت
همکاریها و کمکها و مشارکتهای اعضا که کم هم نیستند  ،هیات مدیره  1161ساعت در طول دوره اش کار می کند.
اگر هیات مدیره  1161ساعت در طول دو سال کار صنفی انجام دهند  ،بدون نیاز به کمک اعضا و به خودی خود صنف از
جا کنده می شود!!!
این تنها درخواست من از هیات مدیره آینده است .سالیانه  4494ساعت کار صنفی انجام دهید.
در مورد بازرسان هم دو خواسته بیشرت ندارم .یکی اینکه به اساسنامه ارشاف داشته باشند و ناظر اجرای صحیح آن باشند و
دوم اینکه از وجدان و خدایشان برتسند .همین.

پیمان جمعی کار و استقالل جایگاه حرفه ای
رضا سخایی

این است مطالبات من از هیات مدیره آینده انجمن صنفی :
 -4به دلیل اینکه در بدو تاسیس انجمن می باشیم  ،باید بر طبق اساسنامه تصویب شده  ،آیین نامه هایی مصوب گردند تا از
ورود افراد غیر حرفه ای به صنف جلوگیری شود و باعث اثبات این حرفه و استقالل جایگاه حرفه ای گردد.
-4ایج اد ارتبا با بقیه انجمن های سینامیی که توسط وزارت کار تایید شده اند و بسنت پیامن جمعی کار با بقیه صنوف از
جمله صنوف تهیه کنندگان برای ایجاد امنیت شغلی.
-9تالش برای ارتقای سطح حرفه ای اعضا و به روز شدن اعضا در این حرفه.
-1ایجاد ارتبا نزدیک بین هیات مدیره و اعضا و فراهم منودن بسرتی مناسب برای انتقال پیشنهاد و انتقاد و حتی اعرتاض
نسبت به هیات مدیره .یعنی اعضا رشایط را طوری ببینند که از انتقاد و اعرتاض هراسی نداشته باشند.
-5مشخص کردن کف دستمزد برای اعضا و اجرایی کردن آن در سطوح حرفه ای سینام.

اساسنامه
انجمن صنفی کارگری
برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

مهم  :موارد هایالیت شده پیشنهاد هیات موسس است که در مجمع
عمومی  ١١آبان به رای گذاشته خواهد شد .لطفا آن را دقیق مطالعه
فرمایید و پیشنهادات خود را  ٤٢ساعت قبل از مجمع عمومی به هیات

موسس ارائه فرمایید تا در زمان مجمع در وقت اعضا صرفه جویی شود.

به نام خدا
« اساسنامه انجمن صنفي کارگری برنامهریزان و دستیاران کارگردان سینام – استان تهران »
فصل یکم – كليات
ماده  - 4هدف
به استناد مادة  494قانون كار جمهوري اسالمي ايران و در اجرای آينينامه انجمنهاي صنفي و كانون هاي مربو و به منظور
حفظ حقوق و منافع مرشوع و قانوين و بهبود وضع اقتصادي و اجتامعی اعضا كه خود متضمن حفظ منافع جامعه سینامیی نيز
باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل ميگردد .
ماده  - 4نام  ،تعريف  ،حوزة فعاليت ،مدت فعاليت و اقامتگاه قانوين انجمن :
 .4نام  :انجمن صنفي کارگزی برنامهریزان و دستیاران کارگردان سینام – استان تهران كه در اين اساسنامه به اختصار « انجمن »
ناميده ميشود .
.4تعريف  :انجمن تشکل فعاالن حرفهای در عرصه برنامهریزی فیلم و دستیاران کارگردان میباشد.
.9حوزة فعاليت  :حوزة فعاليت انجمن ،حوزة جغرافيايي استان تهران است.
 .1مدت فعالیت :از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.
 .5اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفرت مرکزی انجمن  :ايران – تهران ،خیابان طالقانی ،خیابان وصال شیرازی ،شامره  46مي
باشد.
تبرصه -هيأت مديره انجمن ميتواند هر زمان كه ايجاب کند  ،اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيري
داده و مراتب را همزمان به اعضا  -از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد  -و به طور کتبي به وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتامعي اطالع دهد.
ماده  -9وظايف انجمن :
.4تالش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا.
.4تالش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتامعی  ،خدمات درمانی و نظایر آن.
 .9ایجاد تعاونی های مرصف ،مسکن  ،صندوق های حامیتی و نظایر آن.
.1كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مرشوع و قانوين اعضا از طريق ايجاد زمينههاي مساعد به منظور نيل به
اهداف انجمن.
.5جمع آوري اطالعات  ،برريس و تحقيق درباره مشكالت ،شناخت نيازها و اولويتهاي انجمن .
 -6دريافت وروديه ،حق عضويت و كمك هاي مايل داوطلبانة اعضا.
 .2همكاري در جهت تأسيس ،تقويت و گسرتش رشكتهاي تعاوين مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیالت بیشرت.
 .8حاميت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفهاي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباين مراجع و سازمانهاي دولتي
و عمومی.
 .3خريد ،فروش و متلك اموال منقول و غريمنقول به نام و به حساب انجمن مرشو بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 .42رشكت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي مرتبط مشمول قانون و انعقاد پيامنهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري و
كارفرمايي .
 .44پيوسنت به انجمنهاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط ،پس
از تصویب مجمع عمومی با رعايت مقررات قانوين.
 .44همكاري با ساير انجمن های صنفي مرتبط و انجام ساير وظايف و اختيارايت كه به موجب مقررات قانوين بر عهدة انجمن
قرار داده شده يا خواهد شد.

 .49ایجاد فضای مناسب و مساعد جهت کشف ،جذب و پرورش استعدادهای تازه در زمینه برنامهریزی و دستیاری کارگردان.
 .41جستجو و بررسی متامی راههاو وسایلی كه به بهبود وضعیت تولیدو توسعه ارتباطات حرفه ای در سطح ملی و بین املللی
كمك مناید.
 .45نظارت بر عملکرد حرفهای اعضا.
 .46ایجاد فضای مناسب و مساعد جهت کشف ،جذب و پرورش استعدادهای تازه در زمینه برنامهریزی و دستیاری کارگردان.
 .42فعالیت در عرصه های حقو قی ،فرهنگی،اجتامعی و قضائی در ارتبا با اعضاء كه به نحوی از انحا به حرفه برنامهریزی و
دستیاری
کارگردان در همه اشكال آن مربو می شوند ،مرشو بر آن كه به منظور نفع نباشند.
 .48همكاری با سازمانهای ملی و بین املللی و عضویت در آنها به جهت توسعه ارتباطات مربو و تحقق اهداف انجمن بر
اساس قوانین و مقررات.
 .43فعالیت های انتشاراتی و آموزشی در زمینه برنامهریزی فیلم و دستیاری کارگردان بر اساس قوانین موجود كشور.
 .42برگزاری سمینارهاو نشستهای علمی و آموزشی.
 .44همکاری با وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتامعی در جهت شناخت بهرت مشکالت کارگری و اجرای قانون کار.
 .44تالش جهت پیگیری منافع صنفی و حرفهای از طریق عضویت در خانه سینام.
 .49تعریف مشاغل و عبارات مندرج در اساسنامه جهت شفاف کردن امور اجرایی انجمن:
الف) برنامه ریز :تدوین کننده برنامه کلی تولید یک فیلم و مسئول هامهنگی با گروههای سازنده در جهت اجرای آن
است .همکاری در سامان دادن مرحله پیش تولید از وظایف او است .او در هامهنگی کامل با کارگردان و تهیه کننده،
بعنوان مشاور اجرایی تهیه کننده فعالیت می کند و با بکارگیری مهارتهای فنی ،هرنی و حرفه ای خود در راستای باال
بردن بهره وری تولید ،مسئول طراحی و اعالم برنامه و هامهنگی بین گروهها بر اساس زمان بندی فیلمربداری که پیشرت
از طرف کارگردان و تهیه کننده تأیید شده ،می باشد.
ب) دستیار اول کارگردان :مناینده اجرایی کارگردان در یک فیلم است و بعنوان اولین دستیار برای کارگردان فعالیت می
کند .او هامهنگ با کارگردان و برنامه ریز ،مسئول اجرای برنامه و هامهنگی بین گروههای مختلف در حین فیلمربداری
و در راستای برنامه و خواسته های کارگردان می باشد .او با بکارگیری مهارتهای هرنی ،فنی و حرفه ای خود بعنوان
تسهیل و ترسیع کننده عملیات صحنه فیلمربداری ،مسئول هامهنگی عوامل شاخه های مختلف و بازیگران ،در جهت
حفظ روند کار که بواسطه برنامه زمان بندی فیلمربداری اعالم شده،
ج) دستیار دوم کارگردان :بازوی اجرایی دستیار اول کارگردان است و بعنوان دستیار برای او فعالیت می کند.
د) فیلم سینامیی :اثری است که از متام رشایط زیر برخوردار باشد:
برای منایش در سالنهای سینام ساخته شده باشد.
دارای پروانه ساخت سینامیی یا مجوز منایش عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.
ساخت آن به امتام رسیده باشد.
ه) معادل فیلم سینامیی :هر اثر حرفهای که در موارد ذکر شده در ردیف د بند  42ماده  9نبوده و قابل منایش در
سالنهای سینام ،شبکه خانگی ،شبکههای تلویزیونی و  ...باشد .معادل فیلم سینامیی فقط جهت استمرار فعالیت
حرفه ای اعضا مورد پذیرش قرار می گیرد.
فصل دوم
رشايط عضويت ،تعليق عضویت ،لغو عضويت
ماده  -1اعضای انجمن به دو گروه اصلی و افتخاری تقسیم می شوند.
 .4عضو اصلی به فردی اطالق می شود كه دارای رشایط عمومی مندرج در ماده  5است .اعضای اصلی حق رأی در مجمع
عمومی را داشته و حق انتخاب شدن در هیاُت مدیره و بازرسان را نیز دارا هستند.
 .4اعضای افتخاری به برنامهریزان و دستیاران کارگردانی گفته می شود كه با سابقه  45سال فعالیت حرفهای بیش از  42فیلم
سینامیی در کارنامه دارند ولی منیتوانند وضعیت حرفهای خود را بر حسب آنچه در ماده  6ذكر شده ثابت كنند و می توانند
در پیشربد اهداف انجمن مؤثر باشند .عضویت اعضای افتخاری به صالحدید هیاُت مدیره صورت می گیرد ،این اعضاء حق رأی

و انتخاب شدن در هیأت مدیره و بازرسان انجمن را ندارند و از امتیازات اعضای اصلی برخوردار نخواهند بود.
تبرصه -عضویت كلیه برنامهریزان و دستیاران کارگردان واجد رشایط درانجمن آزاد است و هیچكس را منی توان به قبول
عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع كرد.
ماده  – 5رشايط عضويت :
.4تابعيت ايران.
 .4حداقل سن  48سال متام.
 .9متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
.1حداقل مدرک تحصیلی سیکل.
 .5شاغل در حرفه برنامهریزی و دستیاری کارگردان در حوزه فعاليت انجمن .
 .6نداشنت محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتامعی .
 .2قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميامت و مصوبات قانوين ارکان انجمن.
.8پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضويت ساالنه و حقوق فعالیت حرفهای.
تبرصه  -چنانچه عضوی از پرداخت حقوق فعالیت حرفهای استنکاف مناید ،قرارداد وی در انجمن ثبت نشده و پروژه مرتبط با
قرارداد فوق در پرونده کاری وی بعنوان فعالیت حرفهای منظور منیگردد.
 .3ارايه مدارك شناسايي معتربشامل رونوشت قرارداد حداقل  9فیلم سینامیی و رونوشت قرارداد آخرین معادل سینامیی که
تاریخ آخرین قرارداد از سه سال بیشرت نباشد و تکمیل فرم عضویت.
تبرصه  -4داشنت مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته کارگردانی سینام از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی معترب به منزله
یک فیلم سینامیی محاسبه میشود.
تبرصه  -4چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان رشایط ،تقاضای شان از سوی هيأت مدیره پذیرفته نشود ،
متقاضی میتواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند .تصمیامت مجمع در این
زمینه قطعی است.
تبرصه  – 9در صوريت كه هر يك از اع ضا رشايط عضويت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت مي
شود  ،ليكن ملزم به انجام تعهدات قبيل خود است .
ماده  – 6علل تعليق عضويت :
.4عدم پرداخت به موقع حق عضويت.
.4عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميامت قانوين انجمن.
 .9از دست دادن رشايط عضویت مندرج در ماده  5اين اساسنامه .
 .1تغییر حرفه یا عدم اشتغال در حرفه مربو بیش از  9سال .
تبرصه – چنانچه از آخرین قرارداد فیلم سینامیی یا معادل فیلم سینامیی هر یک از اعضا بیش از سه سال گذشته باشد،
عضویت وی به حالت تعلیق درآمده ،مطابق بند  4ماده  2رفتار خواهد شد.
 .5حکم صادره و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختالف قانون کار.
تبرصه -4مرجع تشخیص بندهای  4تا  1هيأت مديره است.
تبرصه -4تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط دبیر یا رییس هيأت مدیره به عضو اعالم
شود.
تبرصه  -9عضو تعلیقی تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی ،در مجامع حق رای نخواهد داشت .عضو تعلیقی میتواند شکایت
خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند .تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبرصه  -1چنانچه عضوی حداکرث  9ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند ،دبیر موظف به
اخطار کتبی به عضو است .عضو اگر حداکرث ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت
مدیره عضویت او در انجمن به حالت تعلیق در میآید.

ماده  -2نحوه لغو عضویت
 .4چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح ر سمی هيأت مديره مبنی بر تعلیق عضویت  ،اقدامی برای رفع تعلیق
نکند ،هيأت مديره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
.4لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبرصه -لغو عضویت باید توسط هيأت مدیره به عضو لغو عضویت شده  ،بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتبا
تعهدآور دارند بصورت کتبی اعالم شود.
فصل سوم
منابع مايل انجمن
ماده  -8منابع مايل انجمن :
 .4حق ثبت نام براي عضويت مبلغ ( 4/222/222دو میلیون) ریال  ،که تنها یک بار دریافت می شود.
 .4حق عضويت به میزان ( 4/222/222یک میلیون) ریال در سال.
 .9حقوق فعالیت حرفهای که شامل یک درصد ( )%4از مبلغ ماه اول قرارداد هر عضو میباشد و در پایان کار هر عضو در هر
پروژه بابت ثبت قرارداد به انجمن پرداخت میگردد.
.1كمكهاي داوطلبانه اعضاي انجمن .
تبرصه – كمكهاي مايل از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که عضو انجمن نیستند ،منو به اطالع کتبی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتامعی.
ماده  -3عضو بايد باتوجه به ماده  8همه ساله حق عضويت خود و پس از پایان هر پروژه در ازای ثبت قرارداد ،حقوق فعالیت
حرفهای را به خزانهدار انجمن پرداخت و يا به حساب بانيك انجمن واريز و رسيد بانيك را به خزانهدار تسليم کند.
تبرصه  -مبالغي كه به عنوان هزینه ثبت نام ،حقوق فعالیت حرفهای و حق عضويت دريافت ميشود ،پس دادنی نيست.
فصل چهارم
اركان انجمن
ماده  -42اركان انجمن عبارتند از:
 -4مجمع عمومي  -4هيأت مديره  -9بازرس
ماده  – 44مجامع عمومی
 .4مجمع عمومي عايلترين ركن انجمن است و از اجتامع اعضای اصلی با هامهنگی و نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتامعی به دو صورت "عادي" و "فوق العاده" تشكيل مي شود.
 .4براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده ،هيأت مديره موظف است ،آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز ،ساعت،
مكان تشكيل و دستورجلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های کثیر اال نتشار منترش کند .از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل
مجمع عمومي  ،بايد حداقل  42روز فاصله باشد و حداكرث اين فاصله نبايد از  15روز بیشرت باشد.
تبرصه  -دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده  ،مكلفند آگهی فراخوان تشكيل مجمع عمومي را حداقل  42روز
پیش از تشكيل مجمع به وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتامعي تسلیم کنند.
 .9دعوت مجامع عمومي با تصويب هيأت مديره است .در صورت استنكاف هيأت مديره ،بازرس مي تواند مجمع عمومي را
برگزار کند .در صورت خودداري بازرس  ،حداقل يك چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
 .1راي گیری در جلسات مجامع عمومي علني است .در مورد انتخاب هيات مديره و بازرس و ساير مواردي كه مجمع تصويب
کند ،به طور كتبي و مخفي رای گیری خواهد شد.
تبرصه – هر يك از اعضاي مجمع عم ومي مي تواند وكالت یک عضو غایب را در مجمع عمومي بر عهده گريد ،وکالت باید به
تائید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.

 .5پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حارض و اعالم رسميت جلسة مجمع عمومي توسط ریيس يا ييك از اعضاي هيأت
مديره ،بالفاصله هيأت ریيسه مجمع ،مركب ازدست کم يك ریيس ،يك نايب ریيس و يك منيش از بني اعضاي حارض با رأي
اكرثيت اعضاء انتخاب و ادارة جلسه را بر عهده خواهند گرفت  .چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا ييك از آنها در
دستور كار مجمع عمومي باشد؛ دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بني اعضاي حارض در جلسه با راي اكرثيت اعضا انتخاب مي
شوند.
تبرصه  – 4اعضاء هيأت رئيسه مجمع و ناظران بر انتخابات نبايد نامزد عضويت در هيأت مديره و بازرس باشند ( مگر در
صورت نظر مثبت سه چهارم حارضان در مجمع عمومي و يا زماين كه تعداد حارضان در مجمع عمومي کمرت از  52نفر باشد ).
تبرصه  -4برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن را تهيه و
پيش از آغاز مجمع عمومي ،آن را به امضاي اعضاي حارض برسانند .
تبرصه  -9هيأت ریيسه و ناظران بر انتخابات  ،مكلفند در پايان راي گريي و پس از شامرش و قرائت آرا به ترتيب اسامي حائزان
اكرثيت آرا  ،اعضاي اصيل و عيل البدل هيأت مديره و نیز بازرس اصيل و عيل البدل را اعالم و مراتب را صورتجلسه کنند.
تبرصه  -1صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و به امضای هیأت رئیسه و ناظران آن مجمع میرسد .یک
نسخه از صورتجلسه باید در دفرت انجمن نگهداری شود.
تبرصه  -5هرگاه در مجمع عمومي  ،شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خامته نيابد  ،هيأت ریيسه
مجمع با تصويب اكرثيت اعضا مي تواند اعالم تنفس کرده  ،تاريخ جلسه بعدي را كه حداكرث از سه هفته بیشرت نباشد؛ معني كند
 .ادامه جلسه به نحو مذكور  ،نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم براي تشكيل جلسه هامن نصاب
قبيل است كه در صورت عدم تشكيل  ،در مرتبه بعدي مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار می شود.
 .6چنانچه اعضای رشکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دالیل به چگونگی
انجام انتخابات اعرتاض کنند ،هيأت رئیسه و هيأت نظارت بر انتخابات مکلف اند حداکرث تا یک هفته از تاریخ رویت اعرتاض
به آن رسیدگی و نتیجه را به اطالع معرتضین برسانند .
تبرصه -در صورتی که هیئت نظارت درستی اعرتاض را بپذیرد  ،هیات مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای
تجدید انتخابات هستند.
 .2مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف به عالوه يك اعضا رسميت مي يابد  .چنانچه مجمع عمومي
بار یکم به حد نصاب الزم نرسد؛ براي بار دوم به هامن ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت می یابد،
مرشو به آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت یکم قید شده باشد.
تبرصه  – 4مجمع عمومي عادي در مواقع رضوري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق
العاده تشكيل مي شود .اين مجمع نيز داراي هامن وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي است و ترتيب دعوت و تجديد
دعوت و نصاب آن هامنند برگزاری مجمع عمومي عادي است.
تبرصه  -4تصميامت مجامع عمومي "عادي" و "عادی به طور فوق العاده" در كليه مراحل ،با اكرثيت نصف به عالوه يك آراء
حارضان در مجمع معترب است ،مگر برای انتخاب هيأت مديره و بازرس كه با اكرثيت نسبي آراي حارضان اعتبار دارد .
ماده  - 44وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي :
 .4انتخاب اعضاي اصيل و عيل البدل هيأت مديره و بازرس و همچنني عزل دسته جمعي اعضاي اصلی و علی البدل هيأت
مديره و بازرس و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد رشایط.
 .4شنیدن گزارش عملکرد هيأت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتيض درباره آن .
 .9تصميم گیری نسبت به برنامه پيشنهادی سال جاري و آيت انجمن .
 .1شنیدن  ،رسيدگي و تصميم گیری برای تصويب گزارش مايل خزانه دار و بودجه آيت انجمن.
 .5دادن رهنمود و تصويب سياست هاي كيل و تعيني خط ميش و برنامه هاي آيت انجمن .
 .6تصویب پیشنهاد نحوه اطالع رساين به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد .
 .2برريس ،تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن كه صالحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده است .
 .8تصمیم گیری نهايي نسبت به اعرتاض كساين كه طبق مقررات انضباطي  ،تعلیق عضويت شده اند ،یا عضویت آنان توسط
هیئت مدیره پذیرفته نشده است.

 .3تصویب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيامنهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي
قانوين اعضا و غريه .
 .42تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تأسيس تعاونیها.
 .44تصميم گیری در خصوص پيوسنت به انجمن هاي صنفي ديگر ،به منظور تشكيل کانون عالی و يا عضويت در كانون های
صنفي مرتبط و يا خارج شدن از آن.
 .44تصویب حق ثبت نام ،حقوق فعالیت حرفهای و حق عضویت ساالنه یا تفویض اختیار به هيأت مدیره در این مورد.
 .49تصمیمگیری در خصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.
 .41مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است
تصمیم بگیرد.
ماده  -49مجمع عمومي فوق العاده
 .4هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحالل انجمن فقط در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
 .4مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضا تشکیل می شود .چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای
بار دوم با اکرثیت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می یابد .به رش آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت یکم قید شده
باشد و در هر حال تصمیامت آن با اکرثیت سه چهارم آرای اعضای حارض در مجمع معترب است.
تبرصه  -4موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود.
تبرصه -4انحالل انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حارض در مجمع دارد.
تبرصه  -9در صورت انحالل انجمن مجمع عمومی باید هیأت تصفیه را تعیین کند.
ماده  :41هيأت مديره
 .4هيأت مديره داراي  2نفر عضو اصيل و  4نفر عضو عيل البدل بوده كه از بني نامزدهای واجد رشایط حارض در مجمع عمومي
با رأي كتبي و مخفي اعضاي حارض در جلسه مجمع عمومي عادي ،براي مدت  4سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان
براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ رشایط الزم مانعی ندارد.
 .4هيأت مديره مكلف است ،پس از قطعيت انتخابات  ،ظرف يك هفته اولني جلسه خود را تشكيل دهد و از بني خود ،يك
ریيس ،يك نايب ریيس و يك خزانه دار و همچنني از بني اعضاي هيأت مديره يا اعضای انجمن  -به جز بازرس -يك نفر را به
عنوان دبري انتخاب کند .
 .9هيات مديره بايد صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مايل و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطالع اعضا برساند و
نسخه اي از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام ترشيفات قانوين به وزارت تعاون کار و رفاه اجتامعی تسليم کند .
 .1جلسات عادي هيأت مديره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اكرثيت اعضا ( حداقل 1نفر ) رسميت مي يابد و تصميامت
آن با آرا اكرثيت اعضاي هیات مدیره معترب خواهد بود همچنني جلسات هيأت مديره برحسب رضورت ،بنا به دعوت رییس یا
نايب ریيس يا یک سوم اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي شود .
تبرصه  -4خدمات هيأت مديره افتخاري است ،مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.
میزان حق الزحمه هيأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد .خدمات منتخبین در هیأت مدیره و بازرسان به رش
تکمیل دوره بعنوان سوابق شغلی و حرفهای اعضا محاسبه خواهد شد.
تبرصه  -4غيبت اعضاي هيات مديره در پنج جلسه متوايل ،در صورتی که فاصله پنج جلسه کمرت از دو ماه نباشد يا هفت جلسه
متناوب در طول یک سال به عنوان استعفاي از مقام هيأت مديره تلقي مي شود و در اين صورت عضو يا اعضاي عيل البدل به
ترتيب تقدم آرا جانشني عضو مستعفي خواهند شد.
 .5هيأت مديره موظف است حداكرث ظرف يك ماه مصوبات مجمع عمومي را به اطالع وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتامعي
برساند ،و نیز صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مايل انجمن (خزانه دار ،رییس یا دبیر) را به بانک معرفی کند.
 .6رییس هيأت مدیره یا دبیر و خزانه دار  ،مشرتکا صاحبان امضای مجاز براي اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کالً
مسئوالن اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال  ،دارائیها ،اسناد  ،اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.
تبرصه  -كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبري ،ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مايل ،
اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشرتك رئیس هیات مدیره یا دبیر

و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معترب خواهد بود.
 .2در صورت استعفا  ،فوت  ،از دست دادن رشايط عضويت  ،لغو عضويت يا غيبت – با توجه به مفاد تبرصه  4بند  1ماده 41
 اعضاي هيات مديره  ،اعضاي عيل البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد .هيأت مديره مكلفاست نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به اطالع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی برساند.
تبرصه  -4برای ترمیم ترکیب اعضای هيأت مديره  -با توجه به مفاد بند 2ماده  - 41انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی
برگزار مي شود .
تبرصه  -4در صورتی که اکرثیت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هيأت مديره بیرون روند
( به عنوان مثال سه نفر در ترکیب پنج نفره یا چهار نفر در ترکیب هفت نفره ) انتخابات هيأت مديره باید تجدید شود.
 .8هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره قانوين ،به منظور تجديد انتخابات مقدمات برگزاری مجمع
عمومی را فراهم کند.
تبرصه – هيأت مديره پس از پايان دوره قانونی  ،تا تعيني هيأت مديره جديد ،مسوول اداره امور جاري و حفظ كليه دارائيها
واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود .
ماده  -45وظايف و اختيارات هيأت مديره :
 .4اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هيأت مدیره گذاشته است.
 .4تهيه دفاتر رسمي و قانوين انجمن ( دفرت مجامع – دفرت مصوبات هيأت مديره – دفاتر مايل  -دفرت عضويت).
.9دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر.
 .1برريس و تطبيق رشايط متقاضيان عضويت در انجمن .
.5برريس بودجه و گزارش مايل خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومي .
 .6تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن .
 .2تعيني محل رسمی دفرت انجمن.
 .8انتخاب و معريف مناينده به مراجع ذیصالح براي موارد خاص و معني.
 .3برريس وضع مايل انجمن و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و رضوري آن .
 .42همكاري درجهت تاسيس و تقويت رشكتهاي تعاوين و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.
 .44وكالت و منايندگي انجمن در مراجع قانوين ،حقوقي  ،قضايئ  ،دستگاه هاي دولتي و عمومی درحدود مقررات اين اساسنامه
و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و
شکایات مطروحه علیه انجمن .
 .44اتخاذ تصميم در مورد انعقاد پيامنهاي دسته جمعي با توجه به مفاد بند  3ماده 44.
 .49برريس وتصويب آیني نامه هاي داخيل .
.41تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
 45تعيني و اعزام منايندگاين جهت رشكت در مراجع قانونی مرتبط.
.46تشكيل کارگروه های مختلف(در صورت لزوم) از قبيل کارگروه حل اختالف ،کارگروه عضويت ،کارگروه تداركات و پشتيباين،
كارگروه امور
حقوقي،کارگروه رفاهي و ساير کارگروه ها برای انجام فعاليت هاي مربو به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند42ماده .44
ماده  - 46وظايف و اختيارات ریيس هيأت مديره :
 .4مراقبت در حسن جريان امور انجمن و دعوت از اعضاي هيأت مديره برای تشكيل مرتب جلسات.
 .4اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشی جلسه .
 .9ابالغ تصميامت و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبري و ساير مسئوالن انجمن  ،برای اجرا و پي گريي آن.
 .1امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان ،مشاوران ،دبري و ساير مسووالن انجمن كه با تصويب هيأت مديره
استخدام يا به كار گرفته خواهند شد.
 .5امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن .

 .6انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه يا مصوبات مجامع عمومي و يا مصوبات هيات مديره بر عهده ریيس قرار مي
گريد.
تبرصه  -قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربو به امور اداري است به دبري انجمن واگذار شدنی است.
ماده  - 42به منظور اداره تشكيالت اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره "دبیرخانه انجمن" در مركز اصيل انجمن داير می
شود.
 .4مسئول مستقیم "دبريخانه" دبري انجمن است .
.4دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس هيأت مديره يا دبري و تصويب هيأت مديره  ،می تواند دارای کارکنانی باشد.
ماده  – 48وظايف و اختیارات دبري :
 .4حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك  ،صورت جلسات ،سوابق اعضا و دفاتر انجمن .
 .4انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن .
.9تهيه دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
 .1تهيه و تنظيم نرشيات مربو به انجمن در حدود مقررات قانوين.
 .5ابالغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوين براي آگاهي و استفاده مسووالن و اعضاي
انجمن.
 .6مهيا ساخنت مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي  ،هيأت مديره و بازرس.
 .2ابالغ مصوبات و تصميامت اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوين و دستگاه هاي اداري به مسووالن
مربو .
 .8انجام ساير اموري كه به هر شکل با وظايف دبريخانه ارتبا دارد.
تبرصه -كاركنان دبريخانه در برابر دبري و دبري نيز در برابر رئیس هيأت مديره مسوول هستند .
ماده  -43خزانه دار
خزانه دار مسوول امور مايل انجمن است.
ماده - 42وظایف و اختیارات خزانه دار:
 .4امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا ييك ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مايل و
ممهور کردن آن به
مهر انجمن .
 .4اداره امور مايل انجمن  ،تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مايل و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن .
 .9رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورت حسابهاي مربو .
 .1نظارت برخريد ،فروش ،اجاره و هر نوع عمل مايل و مسووليت درحفظ اموال منقول  ،غري منقول  ،وجوه  ،اسناد  ،مدارك
مايل وصحت معامالت
انجمن .
 .5ثبت دريافت ها و هزينه هاي انجمن در دفاتر رسمي انجمن .
 .6پیش بینی بودجه و حق های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هيأت مديره برای ارایه به مجمع عمومی.
تبرصه  -خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشكيل مجمع عمومي ساالنه ،گزارش مايل انجمن را برای ارايه به مجمع
عمومي تنظيم و در اختيار بازرس قرار دهد.
ماده  -44بازرس
 .4بازرس و بازرس عيل البدل از بین نامزدهای واجد رشایط حارض در مجمع عمومی و با راي مستقيم و مخفي اعضا
حارض در مجمع برای مدت  4سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مانعی ندارد.

 .4در صورت استعفا  ،فوت  ،از دست دادن رشايط انتخاب يا لغو عضويت بازرس اصيل  ،بازرس عيل البدل براي بقيه دوره
جانشني و عهده دار وظايف بازرس خواهد بود.
ماده  -44وظايف و اختيارات بازرس :
 .4نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبري در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنني مراقبت در كليه امور مربو به
دعوت مجامع عمومي "عادي" و "فوق العاده".
 .4رسيدگي و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مايل و هزينه هاي انجمن و نظارت بر جريان امور مايل و اداري انجمن .
تبرصه -در صورت درخواست بازرس ،رئیس هیات مدیره موظف است كليه دفاتر و اسناد مايل انجمن را براي رسيدگي در محل
انجمن و براي مدت معني  ،در اختيار او بگذارد.
 .9پي گريي و رسيدگي به شكايات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت ارائه گزارش و ارايه به هيات مديره یا مجمع
عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتامعي.
 .1رسيدگي و اظهار نظر درمورد گزارش مايل برای ارائه به مجمع عمومي .
 .5اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم  ،با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .
 .6رشکت در جلسات هيأت مديره ( درصورت لزوم ) بدون داشنت حق راي .
تبرصه  -بازرس بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي ساالنه ،گزارش مايل وكليه محاسبات انجمن را رسيدگي و گزارش خود
را به دبريخانه انجمن تسليم کند .همچنني بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سايل يك بار در مجمع عمومي ساالنه به
طور كتبي و رسمي گزارش دهد.
فصل پنجم
ساير مقررات
ماده  -49نامزدهای عضويت در هيأت مديره و بازرس عالوه بر رشايط مندرج در ماده  5بايد داراي رشايط زير باشند
 .4التزام عميل به قانون اسايس جمهوري اسالمي ايران.
 .4عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سيايس غريقانوين.
.9عدم عضويت همزمان در هيات مديره  ،بازريس يا داوري در اصناف سيناميي دیگر .
.1حداقل  2سال عضويت مستمر در انجمن.
 .5داشنت سابقه فعالیت در حداقل  5فیلم سینامیی
تبرصه -در زمان تاسیس و در نخستین سال های تشکیل انجمن  ،سابقه عضویتی می تواند در تشکل های فرهنگی یا صنفی
عرصه سینامئی باشد.
ماده  -41هزینه های نظارت بر انتخابات ،ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربو توسط وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتامعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود .میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از
تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود .چنانچه در زمان انحالل هر یک از انجمنهای صنفی و کانو نهای مربو فاقد
دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.
ماده  -45مسووالن انجمن ،مكلفند هر نوع مدارك  ،دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتامعي را برای برريس
در محل انجمن  ،در اختيار وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتامعی قرار دهند .
ماده  -46انجمن در موارد زیر منحل می شود:
 .4در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه.
 .4گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و اقدام نکردن براي برگزاری مجمع عمومی ،به موجب ابالغ کتبی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتامعی .
 .9در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبرصه -4انحالل انجمن ،موجب تضییع حق یا اسقا تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.
تبرصه  -4از تاریخ انحالل ،اختیارات مسئوالن انجمن خامته یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند .مراتب انحالل و
تصفیه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های رسارسی یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن ) برای
اطالع همگان درج خواهد شد.
تبرصه  -9چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود  ،مجمع مذکور مکلف است در هامن جلسه از
بین اعضای با سواد  ،با سابقه و مطلع حارض در جلسه نسبت به انتخاب  9یا  5نفر به عنوان اعضای هيأت تصفیه اقدام و
نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه  ،به وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتامعی اعالم کند.
تبرصه  -1چنانچه انجمن براساس راي مراجع قضايي منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد  ،رییس
هيأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتامعی حداکرث ظرف دو هفته برای تشکیل هيأت تصفیه ای از بین
اعضای باسابقه و مطلع اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه  ،به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی اعالم کنند.
ماده  – 42چنانچه حداكرث دو ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره  ،نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات
هيأت مديره اقدام نشده باشد  ،بازرس مي تواند راساً نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام کند .همچنني يك سوم اعضاي
انجمن نيز مي توانند در هر زمان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره و بازرس اقدام کنند و
چنانچه ظرف حداكرث دو سال پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره  ،اقدامات مذكور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت
نگرفته باشد  ،بازرس مكلف است وضعیت انجمن را به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتامعي اعالم کند.
ماده  -48هيأت تصفيه مكلف است حداكرث ظرف  6ماه با هامهنگي و راهناميي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتامعي به كليه
حسابهاي انجمن رسيدگي کرده ،فهرست كاميل از كليه دارایي هاي انجمن اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غري منقول و
همچنني صوريت از بدهي هاي انجمن را تهيه و دارایي انجمن را پس از تسويه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه
بدهي ها ،ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي اعالم کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتامعی
در اختيار اعضاي انجمن قرار دهد .
ماده  -43هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد ،نظر مجمع عمومی انجمن قابل اجراست.
ماده  -92اين اساسنامه در  5فصل و  92ماده و .....بند و  .....تبرصه در تاريخ  ...........................با اكرثيت آرا به تصويب
مجمع عمومي موسس انجمن صنفی کارگری برنامهریزان و دستیاران کارگردان سینام -استان تهران رسيد .

به متاشای آثار هم صنفی هایامن بنشینیم و از آنها حامیت کنیم

شماره هفتم

اسیست Assist
 44آبان ماه
منترش می گردد

