
  و ایرانی تبار یایران انجمن نابینایان و نیمه بینایان  

 

  نام و محل انجمن: 1ماده 

 

   1/1 انجمن نابینایان و نیمه بینایاِن ایرانی و ایرانی : نام انجمن

  تبار

 درصد 2نامه افرادی که بینایی آنها حداکثر بر اساس این اساس

درصد دارند نیمه بینا  03حداکثر  باشد نابینا و افرادی که بینانی

 .به شمار می روند

   1/2 محل انجمن :Hausener Obergasse 17, 60488 Frankfurt am Main, 

Germany 

   1/0 فرانکفورت :حوزه ثبت قضایی 

             

  اهداف و وظایف انجمن: 2ماده 

 

   2/1  ایدیولوژیکی و قومی خنثی است,انجمن از نظر سیاسی. 

   2/2  انجمن منحصرا و مستقیما اهداف عام المنفعه و خییریه  را

 .دنبال می کند

قانون  30هدف انجمن حمایت از افراد نیارمند منطبق با پاراگراف 

 .لمان و همچنین حمایت آموزشی می باشدمالیاتی کشور آ

 :انجمن با تکیه برحمایت اعضای خود اهداف زیر را دنبال می کند

  شفاف سازی تمامی سواالت در زمینه نابینایی و نیمه ـ الف

 .بینایی توسط استقرار یک شبکه بین نابینایان و نیمه بینایان 

 .در زمینه اموراداریو نیمه بینایان  ایرانی نابینایان مشاورهـ ب 

 ی با ایران بینایان و نیمه بینایاننا بین برقراری ارتباطـ  پ

 .محل اقامتشان ارگانهای مرتبط در

 جدیدترین  تبادل تجربیات و اطالعات در خصوص ـ ت

مرتبط با نابینایان در زمینه های بین المللی  دستاوردهای

 .اجتماعی و صنعتی



  المللی بین موسسات دولتی حمایت از همکاری بین ث ـ

 بوسلیه ایرانمختلف ومرتبط در کشورهای  ارگانهاوسایر

هماهنگی و برگزاری کنگره ها سمینارها و مشاوره به ویژه 

توسط برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزشی برای 

 . نابینایان و نیمه بینایان در ایران

  در زمینه کارهای علمی و تحقیقاتی  تبادل اطالعاتخ ـ, 

 جلسات و سخنرانی در زمینه نابینایان و نیمه بینایان

  در رابطه با مناسب سازی باط با شرکتها برقراری ارتد ـ

به ویژه در  تولیداتشان برای استفاده نابینایان و نیمه بینایان

 .مناطق فارسی زبان

 

  استفاده از امکانات انجمن: 3ماده 

 

 0/1 ت انجمن صرفا در راستای اهداف انجمن مورد استفاده اامکان

 .قرار می گیرند

 0/2  مالی از اشخاص بجز در انجمن اجازه پرداخت و حمایت

 .راستای اهداف انجمن یا پرداخت هزینه های غیر معمول را ندارد

 0/0  اعضا به هنگام جدایی یا در صورت انحالل انجمن فاقد

 .هرگونه سهمی در دارایی های انجمن می باشند

 0/4  از امکانات انجمن دریافت  نفع مالیاعضا به واسطه عضویت

 .نمی کنند

 0/3  درصورت انحالل انجمن اموال و دارایی های آن به انجمن

طبق  فوقمی گردد که این انجمن  واگذار  "DVBS"خیریه  

این اموال را بکار خواهد  ،اساسنامه خود و در راستای منافع عام

 .برد

 

  عضویت: 4ماده 

 

 4/1  نابینا و نیمه بینای مهاجر ایرانی که تمامی اشخاص حقیقی

برای تحقق اهداف انجمن یاری میرسانند یا تمایل به حمایت 

 .توانایی عضویت دارنددارند، 



 4/2  اشخاص حقوقی که در زمینه نابینایان ونیمه بینایان فعالیت

برای تحقق اهداف انجمن یاری میرسانند یا تمایل به دارند و

این اعضا فقط حق یک رای .حمایت دارند،توانایی عضویت دارند

 .دارند

 4/0 انتخاب می  مدیره تهیأاین اعضا توسط : اعضای افتخاری

 .شوند و از پرداخت هزینه عضویت معاف هستند

 4/4 تمامی اعضای حقیقی و حقوقی که تمایل : اعضای حمایتی

توانایی عضویت  دارند را وفعالیت های آن به حمایت ازانجمن

 .ی ندارنداین اعضا حق را .دارند

 4/3 عضویت پذیرش یا رد 

 تحویل داده  ت مدیرههیأدرخواست عضویت باید کتبا به  ـ الف

 .شود

 وظیفه بررسی درخواست ها و تصمیم گیری  مدیره تأهی ـ ب

 .را بر عهده دارد

  پذیرش درخواست ها قطعی نیست و منوط بر تصمیم پ ـ

 .است مدیرهت هیأ

  ییدیه عضویت به صورت کتبی اعالم می گرددتأت ـ. 

  موظف به استدالل  مدیرهت هیأ رد درخواستدر صورت ث ـ

 .ای تجدید نظر داردتقاضو درخواست کننده حق  ،است

  درخواست تجدیدنظر باید حداکثر یک ماه پس از دریافت ج ـ

 .ارایه گردد مدیرهت هیأکتبا به  ،نامه رد عضویت

 بررسی می  ،مجمع عمومی درخواست های تجدیدنظر درـ  چ

 .شوند

 

  عضویتپایان : 5ماده 

 

 3/1 در صورت فوت 

 3/2 اعضا محق به خروج از انجمن می : در صورت خروج از انجمن

پایان عضویت فقط در پایان سال میالدی جاری صورت می . باشند

پایان ماه ) گیرد و باید حداقل چهار هفته قبل از پایان سال 

 .اعالم گردد مدیرهت هیأبه صورت کتبی به ( دسامبر

 3/0  مدیرهبرکناری توسط هییت : 



 :برکناری در صورت ای که عضو انجمن

 

 عمدا و به روش نادرست موجب آسیب به اهداف انجمن ـ  الف

 .شود

 به وجهه و نام انجمن صدمه وارد کندـ  ب. 

  به مدت دو  ،رغم اخطاریهعلیاز پرداخت هزینه عضویت پ ـ

 .سال خودداری کند

موظف به اطالع رسانی  ،عضو درصورت برکناری مدیرههییت  3/4

 .کتبی می باشد

عضو برکنارشده می تواند تا یک ماه پس از دریافت نامه  3/3

. ارایه دهد مدیرهت به هیأخود را  ای تجدیدنظرتقاضکتبا  ،برکناری

مورد بررسی قرار می  ،مجمع عمومیدرخواست ها در اولین 

 .گیرند

  مجمع عمومی:6ماده 

  

 6-1 که بدلیل  ،سالیانه یکبار برگزار می گردد مجمع عمومی

پراکندگی مکانی اعضا می تواند به کمک امکانات ارتباط از راه دور 

 .به عنوان مثال اسکایپ یا کنفرانس تلفنی برنامه ریزی شود

 6/2  فراخوانی اعضا به صورت کتبی و حداقل چهار هفته قبل از

فراخوانی . وبا معرفی موضوعات صورت می گیرد مجمع عمومی

 .می تواند از راههای الکترونیکی انجام شود

 6/0 عضو فقط حق یک رای دارد هر. 

 6/4 نکات زیر را  نه باید در حد امکانرسمی ساال مجمع عمومی

 :گیردبردر 

 که شامل گزارش هییت مدیره: 

 تصویب بودجه سال آینده 

  مدیرهمبرا کردن هییت 

 تصویب حق عضویت 

 وهییت های کاری جانبی جدید انتخاب اعضای هییت مدیره 

 تصمیم گیری در مورد تغییر اساسنامه و یا انحالل انجمن 



  بررسی و تصمیم گیری در مورد در خواست های تجدید نظر

 عضویت وبرکناری از عضویت

 گزارش مالی 

  بازرس مالیانتخاب 

هرعضو حق در خواست  ,عمومی تا یک هفته قبل از مجمع عمومی

در مورد پذیرش نکات . ود را در مجمع داردبررسی نکات پیشنهادی خ

تصمیم گیری  شده بعد از این تاریخ در مجمع عمومیمطرح پیشنهادی 

 .می شود

 6/3  در صورتی که منافع انجمن ایجاب کند یا حداقل بیست درصد

هییت  ,باشند مجمع عمومیخواستار  بیاعضا با ذکر دلیل کت از

 مدیرهت هیأهمچنین . موظف به فراخوانی اعضاست مدیره

دلیل و حداقل سه هفته قبل از تشکیل  بیانمستقال با 

مجمع فراخوانی و  ,می تواند خارج از برنامه ساالنه ,گردهمایی

 .را برگزار کند عمومی

   6/6  درصد از  سیبا حضور حداقل  مجمع عمومیرسمیت

در صورتی که شرکت کنندگان کمتراز .، صورت می گیرداعضا

موظف به دعوت مجدد اعظا درصد ذکر شده باشند، هییت مدیره 

این مجمع مستقل از تعداد شرکت .برای دو هفته بعد می باشد

 .کنندگان رسمیت دارد

 

  مدیرهت هیأ: 7ماده 

 

 7/1 متشکل است از  مدیرهت هیأ: 

: 3خزانه دار، : 4دبیر، : 0، معاون رئیس: 2ه، ت مدیرئیس هیأر: 1

 . عضو موظف هیأت مدیره

 7-2  نماینده هیأت  2 فقط قانون مدنی آلمان 26بر اساس ماده

ت مدیره و خزانه دار میباشد موظف به مدیره که شامل رئیس هیأ

 .ه میباشندپاسخگویی در برابر ارگانهای مربوط

 7/0 به تصویب می  راءآمیمات خود را با اکثریت تص مدیرهت هیأ

 .رساند



 7/4  ه امور اقتصادی کلیولیت ئمس ت خزانه دار رئیس هیأمدیر و

گزارش کامل اقتصادی  د و موظف به ارایهنانجمن را به عهده دار

  .با ارایه اسناد می باشند

 7/3 اعضای هییت مدیره وظایف موجود را بین خود تقصیم می

 .نشده باشد موقعیتشان تعریفکنند اگر این وظایف در حیطه 

 

  مدیرهانتخاب هییت :8ماده 

 

 8/1  برای  با اکثریت آرامجمع عمومی در  مدیرهاعضای هییت

که به  ,فقط اشخاص حقیقی.مدت دو سال انتخاب می شوند

 مدیرهت هیأبه عنوان عضو  ,صورت منظم عضو هستند می توانند

 .انتخاب شوند

 8/2  در طی  مدیرهت هیأدر صورت کناره گیری یکی از اعضای

ت برای مابقی دوره یک عضو هیأاین  ,تهیأدوران دو سال 

در صورتی  مدیرهت هیأانتخاب مجدد . جایگزین انتخاب می کند

ت کناره گیری هیأکه هر سال نیمی از این  ,امکان پذیر است

 .کنند

 8/0 چنانچه فقط . گیری به صورت محرمانه برگزار می شود یرا

از نیمی از  یک گزینه به انتخاب گذاشته شود وبا توافق  بیشتر

 .گیری می تواند به صورت آشکار انجام گیرد یرا ,اعضای حاضر

 

  صورت جلسه:9ماده 

 

 9/1 و  مدیرهت هیأجلسات  ,برای تمامی گردهمایی های انجمن

 .شوراها باید صورت جلسه تنظیم گردد

 9/2 که  ,صورت جلسه باید توسط منشی جلسه تنظیم گردد

 .منشی در ابتدای نشست انتخاب می شود

 9/0 تاریخ و  ,مکان ,صورت جلسه باید شامل نام شرکت کنندگان

 .مفصل و با جزییات کامل باشدصورت موضوع نشست به 

 9/4  مدیران و منشی امضا صورت جلسه می بایستی توسط

 .شود

   



  انحالل انجمن :11ماده 

 

 13/1  مدنی آلمان در صورتی که تعداد  قانون 70بر اساس ماده

اعضای انجمن به کمتر ازسه عضو کاهش یابد انجمن منحل می 

 .گردد

 13/2  انحالل انجمن یا تغییر در اهداف آن فقط در صورتی قابل

مجمع که درخواست مربوطه حداقل چهار هفته قبل از  ,اجراست

 این جلسه با حضور حد به صورت کتبی ارایه گردد و درعمومی 

آرا حداقل سه چهارم  تصویب   ل دوسوم اعضا و با اکثریتاق

 .گردد

 

  هزینه عضویت :11ماده 

 

 11/1  ساالنه مشخص می شود  مجمع عمومیهزینه عضویت در

 .و تغییرات از سال مالی آینده اعمال می گردد

 11/2 هزینه عضویت ساالنه باید تا اول ماه مارس پرداخت گردد. 

 11/0  اعضای جدید باید حداکثر چهارده روز پس از دریافت تاییدیه

 .عضویت هزینه عضویت را پرداخت نمایند

 11/4  واریز گرددهزینه سالیانه باید به حساب انجمن. 

 

 


