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اساسنامه

)جامعه ایرانیان در آلمان (ثبت شده
٢٠١٨/٠٤/١٤ به تاری خ
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ماده  – 1نام ،مکان ،سال مایل

ی
قانون «ثبت شده») ناميده یمشود و در بر ی
لی مستقر
انجمن« ،جامعه ايرانيان در آلمان» (با پسوند
است .سال مایل ،منطبق بر سال تقويیم است.

ماده  – 2هدفها
.1
.2

.3

.4

انجمن ،تنها به فعاليتهای عامالمنفعه یمپردازد ،آنگونه که در بخش «هدفهای برخوردار
از تخفيفهای ماليان» در قانون ماليات آمده است.
ی
ی
هان است که در آلمان زندگ یمکنند ،به ويژه
هدف انجمن ،پشتيبان از منافع و عالئق انسان ی
شهروندان اير یانتبار ساکن آلمان يا به اختصار «اير یانها» و حمايت از آنها در زمينههای
ی
ی
اجتمایع ،فرهنگ و سيایس برای بهبود وضعيت زندگ و تسهيل همگر یان (انتگراسيون) آنان در
ی
جامعهی آلمان و ی
آلمانها و اير یانها.
ني گسيش تفاهم و احيام دو سويه ميان
دستيان به اين هدفها ،انجمن در عرصههای زير فعاليت یمکند:
برای
ی
ی
• سازماندیه همايشها ،کنفرانسها ،سمينارها و هم چنی ايجاد کارگروهها برای حمايت
ی
ی
از فرهنگ اير یان با تمام تنوعهای موجود در آن و ی
پشتيبان از تبادالت فرهنگ.
ني
پشتيبان از برنامههای کمک ی
ی
رسان به جوانان ،خانوادهها و سالمند یان که ساکن آلماناند
•
ی
با ارايهی مشاوره رايگان به خانوادهها ،زنان و جوانان ايران در زمينه مسايل اجتمایع و
ی
آموزیس و حرفهای
در پيوند با مسايل تربيت،
هان در چارچوب سياستهای اروپا و آلمان در عرصه مهاجرت و
• طرح و اجرای پروژه ی
ی
همگر یان با هدف پشتیبان از همگر یان ایرانیان ساکن آلمان در زمينههای اجتمایع،
ی
فرهنگ ،سيایس و اقتصادی
بر اساس ماده  52بند  2قانون ماليات ،انجمن قبل از هر ی
چي هدفهای برخوردار از
تخفيفهای ماليان زير را دنبال یمکند:
ی
ی
پشتيبان از برنامههای ی
هيی و فرهنگ
•
ی
ی
• پشتيبان از برنامههای کمکرسان به جوانان و سالمندان
ی
ی
ی
آموزیس مردیم و حرفهای بههمراه کمکرسان به
پشتيبان از امور تربيت ،برنامههای
•
امور دانشجويان

ماده  – 3اصلهای پايهای

انجمت است که خود را به اصول ر
ی
کيتگرا ین ،آزادیخوایه ،دموکرایس و
• جامعه ايرانيان آلمان
دولت حقوق پایبند یمداند.
• تشکلها و افرادی که از نژادپرست دفاع یمکنند نیمتوانند به عضويت انجمن در آيند.
ی
• انجمن بدون وابستگ به احزاب سيایس فعاليت یمکند.

ی
ماده  – 4عام المنفعگ
فعاليتهای انجمن برای منافع شخیص نيست و جامعه از اهداف اقتصادی بهعنوان آماج مقدم خود
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پيوی نیمکند .منابع مایل برای پوشش هزينههای الزم برای اجرای وظايف انجمن از راه دريافت حق
عضويت اعضاء و کمکهای مایل از افراد و سازمانها تأم ی
ی یمشود .اين درآمدها تنها در پيوند با
ی
هدفهای اساسنامهای یمتوانند مرصف شوند .اعضای جامعه از منابع آن پشتيبان مایل دريافت
نیمکنند .هيچکس اجازه ندارد با هزينهتر یایسهای بيگانه با هدفهای جامعه يا با دستمزدهای باال و
نامتناسب ،از امتياز برخوردار گردد.

ماده  – 5عضويت
اشخاص زیر یمتوانند عضو انجمن شوند:
ی
 .1هر شخص حقيق يا حقوق که از هدفهای انجمن پشتيبان کند ،یمتواند عضو جامعه شود.
 .2شخصيتهای حقوق در کليهی حقوق و وظايف با شخصيتهای حقيق برابر هستند .اعضاء
در ايالتها یا شهرهای مختلف یمتوانند با حد نصاب هفت نفر يک سازمان ايالت تشکيل
شهرهان که هنوز واحدهای محیل در آنها شکل نگرفتهاند ،خودبه-
دهند .اعضای مستقر در
ی
خود ،عضو نزديکترين واحد محیل جامعه به محل اقامت او محسوب یم شوند.
کتت و تأييد آن توسط هيئت مديره انجام یمپذيرد .اعضای جامعه
 .3عضويت با ارائه در خواست ی
به عضوهای ساده ،عضوهای افتخاری و عضوهای حقوق تقسيمبندی یمشوند .مجمع عمویم
ی
شايان کرده باشند ،عضو افتخاری
(ماده  )٨یمتواند افرادی را که به هدفهای انجمن کمکهای
بنامد .عضوهای افتخاری از پرداخت حق عضويت معاف و از حق رأی برخورداند .عضويت در
جامعه با يگ از موارد زير به پايان یمرسد:
کتت عضو که در آنصورت عضويت يک ماه پس از ارائه استعفاء و در پايان ماه
• استعفای ی
ميالدی خاتمه یميابد.
• حذف نام عضو از فهرست اعضای جامعه با تصميم هيئت مديره به دليل عدم پرداخت
حداقل دو سال حق عضويت.
ر
• اخراج از جامعه به دليل نقض بنيادين اساسنامه که با تاييد اکييت ساده در مجمع عمویم
جامعه رسميت یميابد.
• مرگ عضو جامعه

ماده  – 6ارگانها
ارگانهای جامعه عبارتاند از:
• هيئت مديره
• مجمع عمویم

ماده – 7هيئت مديره

ر
حداکي شش عضو ديگر تشکيل
 .1هيئت مديره جامعه از دو سخنگو ،يک مسئول مایل و تا
ی
.
یمشود .چگونگ تقسيم وظايف داخیل بر عهده خود اين هيئت است تصميمهای هيئت مديره
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با ر
اکييت ساده رسميت یميابند .برابری آراء در رابطه با یک درخواست به ی
معت رد آن درخواست
تلق یمشود.
ی
ی
 .2بر اساس ماده  26قانون مدن آلمان نمايندگ جامعه در دادگاهها و جز آن با هيئت مديره است.
هيئت مديره یمتواند تنها در محدودهی دار یان جامعه تعهدان را بپذيرد؛ از اينرو وکالت هيئت
ی
چنی مواردی محدود است.
مديره در
 .3هيئت مديره از سوی مجمع عمویم برای دو سال انتخاب یمشود و تا انجام انتخابات جديد،
در سمت خود باق یمماند.
ی
 .4هيئت مديره در مجمع عمویم ،گزارش فعاليتهای جامعه را از نشست عمویم پيشی تا آن
زمان ارائه خواهد کرد.

ماده  – 8مجمع عمویم
.1

.2

.3

.4
.5

ر
حداکي سه ماه پس از پايان سال مایل با
هيئت مديره ،مجمع عمویم عادی جامعه را هرسال تا
کتت به اعضاء و اعالم دستور جلسه از دو هفته پيش از تاري خ نشست ،فرا
ارسال دعوت ی
یمخواند.
کتت يک چهارم اعضای
مجمع عمویم فوقالعاده توسط هيئت مديره و يا براساس درخواست ی
انجمن ،با ارسال دستور جلسه فراخوانده یمشود .هيئت مديره موظف است مجمع عمویم
ر
حداکي چهار هفتهای برگزار نمايد.
فوقالعاده را در يک مهلت
تصميمهای مجمع عمویم در يک صورتجلسه ثبت یمشوند .اين صورتجلسه بايست توسط
ی
شود.
امضاء
جلسه
منش
و
عمویم
مجمع
رئيس
مجمع عمویم در موردهای زير تصميم یمگيد:
• انتخاب رئيس و ی
منش نشست مجمع عمویم
• پایان بخشیدن به فعالیت هيئت مديره
• انتخاب هيئت مديره جديد
• انتخاب ناظرين مایل
• تائيد ی
مشوعيت فعاليتهای جامعه
• درخواستها و پيشنهادهای هيئت مديره و اعضاء
تعيی ی
ی
ميان حق عضويت و تغييات آن
•
• ناميدن عضوهای افتخاری
• تغيي اساسنامه
• اخراج عضو
• انحالل جامعه
هر نشست مجمع عمویم که بر اساس مقررات فراخوانده شده باشد ،بدون درنظرداشت شمار
اعضای ی
حاض رسميت دارد.
تصميمهای مجمع عمویم با ر
اکييت مطلق رای های داده شده رسمیت دارند .در رابطه با یک
موضوع درخواست شده ،برابری آراء به ی
معت رد درخواست مربوطه تلق یمشود .در انتخابات،
برابری شمار رأیها به رأیگيی دوباره منجر میشود .در رأیگيی مجدد در صورت برابری
کش صورت یمپذيرد .برای تغييات اساسنامه و ی
رأیها ،انتخاب نامزد از راه قرعه ی
ني تغيي در
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اهداف جامعه (ماده دوم اساسنامه) موافقت دو سوم یشکتکنندگان در رایگيی الزایم است.
حداکي تا شش عضو هیات مدیره با ر
ر
اکيیت
 .6دو سخنگوی هیات مدیره ،مسئول امور مایل و
مطلق آرای داده شده ،انتخاب یم شوند .برای انتخاب سخنگویان هیات مدیره ،مسئول امور
مایل و ی
کاندیداهان که به ترتیب بیشيین آرای مثبت را کسب کرده
ني باق اعضای هیات مدیره،
ی
اند با ر
اکيیت مطلق برگزیده یم شوند .در صورت برابری آرای دوکاندیدا ،نتیجه رای گيی مجدد
تعیی کننده است .انتخابات و رأیگيیها به صورت ی
ی
علت انجام یمگيند .در صورت درخواست
يگ از اعضای دارای حق رأی ،انتخابات به صورت ی
مخق انجام یم شود .عضوهای رسیم جامعه
که حق عضويت خود را کامل رنيداختهاند ،یم توانند در مجمع عمویم یشکت کنند اما از حق
رأی برخوردار نيستند .هريک از اعضای حقيق و حقوق تنها دارای يک حق رای هستند .حق
رای اعضای جامعه قابل انتقال نيست.

تغییات اساسنامهای بهدلیل دستورالعملهای رسیم اداری
ماده  – 9ر
تنهان تغیيات اساسنامهای که بنا بهخاطر امور دادگایه و صوری و یا اداری باید
هیات مدیره یمتواند به ی
صورت گيند ،انجام دهد .این تغیيات باید در نشست بعدی مجمع عمویم به آگایه اعضا رسانده
شوند.

ماده  – 10انحالل

انحالل جامعه تنها با تصميم مجمع عمویم (ماده  )٨و با موافقت سه چهارم از اعضای یشکتکننده در
رایگيی امکانپذير است .در صورت انحالل جامعه يا حذف هدفهای برخوردار از تخفيفهای ماليان
آن ،دارا ینهای جامعه به يک نهاد خدمات عمویم و يا يک نهاد عامالمنفعه ديگر برای استفاده در راه
ی
ی
پشتيبان از اهداف ی
هيی و فرهنگ واگذار یمشود.

