
 
 

 فصل اول : هدف

 
براي اداره و سرپرستي امور ديني، فرهنگي و كمك به امور اجتماعي، بهداشتي، خيريه، موقوفه، رفاهي و ساير  -1ماده 

نام (انجمن زرتشتيان تهران) براي مدت نامحدود از طرف جماعت زرتشتي تشكيل  اي به كارهاي مخصوص زرتشتيان موسسه

 .شود باشد و در اين اساسنامه اختصاراً ((انجمن)) ناميده مي ميكه با همين نام داراي مهر 

به هيچ حزب و دسته سياسي وابستگي ندارد و اعضاء آن به نام  و اي است غيرسياسي و غيرانتفاعي انجمن موسسه -2ماده 

 .باشد هاي سياسي نمي داشتن فعاليت سياسي و ارتباط با احزاب و گروه انجمن مجاز به

من و اعضاء وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي ايران و اجراي مقررات اين انج -3ماده 

 .دارند اساسنامه اعالم مي

 .باشد گردش كار انجمن ((هيات مديره)) براي هر دوره سه سال شمسي مي -4ماده 

و محدوده جغرافيايي  8وچه زرتشتيان ساختمان شماره ك – خان كوچك ميرزا خيابان –مركز اصلي انجمن در تهران  -5ماده 

نشين  قانون احزاب شعباتي در ديگر نقاط زرتشتي 10تواند با كسب مجوز از كميسيون ماده  فعاليت آن تهران است ولي مي

 .تاسيس نمايد

هاي زرتشتيان  انجمن ساير و كشور از خارج و داخل مقيم ايراني همكيشان و كشورها ديگر زرتشتيان با انجمن – 6ماده 

هاي زرتشتيان بر طبق مقررات و  تشكيل سمينارها و كنگرهبه  و مبادرت باشد و اجتماعي داشته تواند ارتباط ديني، فرهنگي مي

 اقدام نمايد. ضوابط جمهوري اسالمي

نظر فرهنگي و اجتماعي و تواند از  هاي ديني كشور ندارد و مي هاي ساير اقليت اي با انجمن انجمن هيچ نوع رابطه -7ماده 

هاي قانوني در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوري اسالمي ايران رابطه  ديگر موارد در حدود تصويب نامه و دستورالعمل

 .باشند داشته

 و تهران زرتشتيان انجمن به متعلق رفاهي و اجتماعي – درماني – خيريه فرهنگي، و آموزشي -ديني موسسات كليه – 8ماده 

منقول و غيرمنقول كه براي نگهداري و توسعه آنها تخصيص يافته و يا خواهد يافت بايد بر طبق نيات واگذارندگان و  اموال

 .براي منظور تعيين شده مورد استفاده قرارگيرد



 هاي كمك – اختياري عضويت حق از حاصل هاي دريافتي محل از آن مالي منابع و انجمن هاي هزينه و آمد در – 9ماده 

در آمد اموال منقول و غير منقول و موقوفات و بريات تابعه آن و دايي جماعت زرتشتي و ساير منابع حقيقي يا حقوقي اه

 .گردد تامين مي

آموزان ممتاز و نيازمند در مراحل مختلف تحصيلي و همكاري با  دادن امكانات رفاهي و كمك مالي به دانش - 10ماده 

كردن امكانات مالي آنها (انجمن اوليا و مربيان) و عنداللزوم رفع  هنگي و فراهمانجمن اوليا و مربيان موسسات فر

هاي جوانان براي تشكيل خانواده و رسيدگي به وضع زندگي سالمندان، معلولين و مستمندان زرتشتي در حدود  نيازمندي

 .توانايي از ديگر اهداف انجمن است

  
 

 وظايف و اركان –فصل دوم 

 
 :ويت و شرايط آنعض –مبحث اول 

عنوان نمايندگان اصلي با رأي مخفي و  به 13نفر از افراد زرتشتي واجد شرايط ماده  21براي انجام تكاليف انجمن  -11ماده 

 .البدل برگزيده و معرفي خواهندشد نفر بعدي به ترتيب آراء به عنوان عضو علي 7شوند و  اكثريت نسبي انتخاب مي

 متناوب دوره پنج يا و متوالي –توانند بيش از سه دوره  واجد شرايط براي نمايندگي انجمن نمي يك از افراد هيچ -1تبصره 

هيات رييسه، مجمع  مع همگاني گردش انجمن با پيشنهادمج آخرين در كه اين مگر شوند انتخاب انجمن نمايندگي به

انتخاب آنان را بالمانع ص مفيد بداند و تجديد همگاني انتخاب مجدد آن فرد يا افراد پيشنهاد شده را براي تامين نظر خا

 .صالح جامعه تشخيص و مراتب را تصويب و تاييد نمايد هدانسته ب

حق دريافت وجه، پاداش و حقوقي را از انجمن  ييك از اعضا به هيچ عنوان عضويت انجمن افتخاري بوده و هيچ -2تبصره 

طور موظف و تمام وقت در دبيرخانه انجمن انجام  دبيرخانه به نخواهند داشت مگر عضوي از انجمن كه به سمت سرپرست

 .وظيفه نمايد

 :انتخاب كنندگان بايد واجد شرايط زير باشند -12ماده 

 .زرتشتي بوده و ساكن تهران باشد -1



 
 .حداقل شانزده سال تمام داشته و تبعه ايران باشد -2

 .داراي كارت شناسايي از انجمن زرتشتيان تهران باشد -3

 :انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند -13ماده 

 .از پدر و مادر زرتشتي متولد و استوار به آيين و سنن زرتشتي بوده و به شكست آنها مشهور نباشند -1

 از حقوق اجتماعي محروم نگرديده و وابسته به نهادهاي ضد ميهني و ضد انقالب نباشد  -2

 .تهران باشندسي سال تمام داشته و ساكن   -3

 .باشند كارت شناسايي از انجمن زرتشتيان تهران داشته -4

 .نباشند) زمان آن در( انتخابات بر نظارت هيات اعضا و انجمن امالك مستاجرين –از حقوق بگيران  -5

ه آيين و اي است كه از طرف انجمن به فرد متقاضي كه زرتشتي و معتقد ب نامه كارت شناسايي عبارت از گواهي -12ماده 

سنت آن بوده به عنوان اعضا داده خواهدشد و مجوزي است براي شركت در مجامع و استفاده از امكانات و حقوق خاصه 

 .زرتشتيان

 .نامه مربوطه در اين خصوص تهيه و تنظيم و در جلسه انجمن به اتفاق آراء به تصويب خواهد رسيد آيين -1تبصره 

زرتشتي از طرف كنكاش موبدان و در غياب كنكاش موبدان از طرف باالترين مرجع در صورت سلب شدن شعائر  -2تبصره 

 .تواند مبادرت به ابطال كارت شناسايي آن فرد نموده و از تجديد آن خودداري نمايد ديني انجمن مي

 آنها تشكيل طرز و اختيارات و وظايف –مبحث دوم : مجامع همگاني 

گيري در امور و  سيدگي به كليه امور انجمن خواهد بود باالترين مرجع تصميممجامع همگاني كه موظف به ر -15ماده 

 .باشد و تصميمات آن در كليه موارد قاطع و در خور پيروي است كارهاي انجمن و جماعت مي

نفر ناظر  اداره جلسات مجامع به عهده هيات رييسه پنج نفره مركب از رييس، نايب رييس و دو منشي و يك -1تبصره 

 .شوند اهدبود كه با اعالم نامزدي خود در مجمع و تاييد اكثريت نسبي حاضران در جلسه انتخاب ميخو

 :تشكيل مجمع همگاني طبق قانون تجارت بر دو نوع است -2تبصره 

 الف: مجمع همگاني عادي



 العاده ب: مجمع همگاني فوق

 الف: مجمع همگاني عادي 

گزارش  ،انه در پايان هر سال مالي براي استماع گزارش عملكرد هيات مديرهطور سالي مجمع همگاني عادي به -16ماده 

شود. كه بايد حداكثر تا سه ماه بعد از  بازرسان و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن پس از درج آگهي در روزنامه تشكيل مي

ت خواهد داشت و براي بار سال صورت پذيرد. اين مجمع براي بار اول با حضور نصف بعالوه يك اعضا تشكيل و رسمي

دوم كه حداقل دو هفته بعد تشكيل خواهد شد با هر تعداد اعضا حاضر رسميت داشته و مصوبات آن با اكثريت نصف به 

 .عالوه يك عده حاضر نافذ و معتبر است

ر صورت لزوم درا العاده  طور فوق تواند بر طبق قانون تجارت مجمع همگاني عادي به مجمع همگاني عادي مي -1تبصره 

 .تشكيل دهد

 
  العاده ب: مجمع همگاني فوق

 .بود خواهد تجارت قانون طبق آن مصوبات و اختيارات –العاده  شرايط تشكيل مجمع همگاني فوق -17ماده 

 
 مديره هيات وظايف –مبحث سوم 

به اجراي وظايف محوله  انجمن براي رسيدن به اهداف عالي و اجراي انجام خدمات براي جامعه زرتشتي مكلف -18ماده 

 .گردد ذيل مي

 -ها  پذيرشگاه ،اجتماعي و خيريه ،ديني، فرهنگي، بهداشتي و درمانيسرپرستي و نگاهداري و ايجاد موسسات   -1

انجام مراسم ديني  ،ها هها و زيارتگا جشن ،فظ و برگزاري مراسم ديني و سنتيها و آرامگاه و ح كتابخانه ،ها ايشگاهين

 .شر و بررسي هرگونه كتابي كه با فرهنگ ديني و باستاني زرتشتيان در رابطه باشددرگذشتگان، ن

 .ها و آيين بايسته ديني و گسترش آنها در بين جماعت پاسداري از سنت ،رسيدگي به امور مذهبي -2

 و ان و دادن توصيههاي ملي و جهاني درباره مباني ديني و سنتي زرتشتيان و دعوت از نمايندگ تشكيل سمينارها و كنگره  -3

 .ارايه پيشنهاد مفيد در رابطه با امور اجتماعي و مذهبي متقابالً و تعيين و اعزام نماينده برطبق مقررات جاري كشور

كميسيون هاي روسا و مديران  ،دبيرخانه و ساير كارمندان انجمنانجام كليه امور اداري از قبيل انتخاب و انفصال رييس   -4

نامه، موسسات ديني و اجتماعي، بهداشتي و خيريه تحت سرپرستي خود و تصويب و تامين بودجه و موجود در اين اساس



 .هزينه آنها و تهيه خالصه حساب درآمد و هزينه، ترازنامه براي تفريغ بودجه مربوط به آخر اسفند هر سال

 .ها از تصويب بيالن حساب تنظيم گزارش مالي در پايان هر دوره گردش انجمن و گرفتن مفاصا حساب پس-1تبصره 

 .قبول توليت و وصايت و اداره نمودن موقوفات انجمن بر طبق موازين و مقررات جمهوري اسالمي ايران -5

هاي داخلي و نظارت بر اجراي آنها براي برقراري ضابطه و نظم و مقررات اصولي در مورد  تدوين و تصويب آيين نامه  -6

 .ون هاي انجمنهمكاري اعضا هيات مديره با كميسي

برداري و تبديل به احسن امالك و منابع مالي متعلق به انجمن را در تهران و ساير نقاط  تواند طرح بهره هيات مديره مي  -7

 .تنظيم و در دستور خاص مجمع همگاني قراردهد تا پس از تصويب، آن را به مورد اجرا بگذارد

ها يا  بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ه در اساسنامه پيشها و ساير اقداماتي ك ها و برنامه طرح -19ماده 

 .هاي دولتي ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد سازمان

 10است كه به تصويب كميسيون ماده هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه و مرامنامه و هيات مديره در صورتي معتبر  -20ماده 

 .باشد قانون احزاب رسيده

تبصره: اقامتگاه قانوني اشخاص صاحب امضا و ديگراعضاء هيات مديره و اقامتگاه حقوقي انجمن و تغييرات بعدي بايد به 

 .اطالع وزارت كشور برسد

هاي  قراردادهاي مالي، افتتاح حساب ،ات و سفتهناد مالي و بهادار، بركليه مدارك و اسناد تعهد آور نظير چك، اس -21ماده 

امضا رييس يا  ها و موسسات، با دو امضا و مهر انجمن معتبر خواهد بود كه دو امضا عبارتنداز:  جاري و سپرده در نزد بانك

 .دار انجمن نايب رييس و امضا خزانه

 ر احقاق حقوق خود در كليه مراجع و مراحل قانونياالختيار به منظو هيات مديره حق تعيين وكيل يا نماينده تام -22ماده 

ها و نهادها در ارتباط با اشخاص حقيقي و حقوقي با حق  ها و ادارات دولتي و سازمان از حقوقي و كيفري در دادگاهاعم 

مسووليت طور كلي مسووليت آنان همانند  طور كامل دارد و به اجرايي را بهامور توكيل به غير و صدور اجراييه و تعقيب 

 .وكيل در مقابل موكل است

هاي انجمن بايد به حساب جاري بانكي انجمن واريز و از حساب بانكي برداشت و پرداخت  كليه درآمد و دريافت -23ماده 

 .شد گردان انجام خواهد هاي ضروري دبيرخانه كه از طريق تنخواه گردد مگر هزينه



ين و دفتر دارايي قانوني بوده كه مسوولين موظف هستند كليه عمليات مالي انجمن داراي دفاتر روزنامه، كل، مع -24ماده 

هاي انجمن را در آن ثبت و ضبط نمايند و يك نسخه از شرح و بيالن آن در پايان هر سال مالي جهت  اعم از درآمد و هزينه

 .قانون احزاب ارايه دهند 10بررسي به كميسيون ماده 

 
  آنان وظايف و بازرسان –مبحث چهارم 

ها و اجراي مواد اساسنامه و تهيه گزارش از وضع  براي نظارت بر عمليات نمايندگان انجمن و فعاليت كميسيون -25ماده 

، همه ساله پنج نفر به عنوان بازرس كه سه نفر از آنان به عنوان عضو  مالي و دارايي انجمن جهت اطالع مجمع همگاني

 .شوند و انجام وظيفه هيات مذكور افتخاري است دل هستند انتخاب ميالب اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي

 .انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بالمانع است -1تبصره 

 .انتخاب بازرسان و وظايف آنان همان است كه در قانون تجارت ذكر شده -2تبصره 

  

 آن اداري تشكيالت و مديره هيئت انتخاب –مبحث پنجم 

عنوان هيات مديره انتخاب  البدل به نفر نماينده علي 7نفر نماينده اصلي و  21رسيدن به اهداف خويش  انجمن براي -26ماده 

 .كند مي

وفاداري و حسن انجام وظيفه محول در اين اساسنامه طي تشريفاتي منتخب انجمن موظفند براي ابراز نمايندگان  -27ماده 

 .نمايندمراسم سوگند رابه جا آورده و سوگندنامه را امضا 

ترين موبد  يا مسن، ن سوگند نامه توسط موبد موبدانگيرد، مت مراسم سوگند نمايندگان در محل نيايشگاه انجام مي -28ماده 

 .كنند نامه را امضا مي و نمايندگان در حال ايستاده آن را تكرار و پس از انجام مراسم، سوگند شود رييس سني) خوانده مي(با 

، سوگند را به جا آورده و ذيل سوگند نامه  ه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه رسمي انجمننمايندگاني كه در جلس

 .را امضا نمايند

نمايندگان انجمن مكلفند پس از انجام مراسم سوگند، نخستين جلسه خود را ظرف يك هفته تشكيل داده و ار بين  -29ماده 

دار خواهندبود با راي مخفي  دبير ((منشي)) و خزانه ،نايب رييس، ساي كه عبارت از ريي ار نفرهخود هيات رييسه چه



گيرد كه بايستي در محل انجمن  مهر انجمن در اختيار رييس و در غياب وي در اختيار نايب رييس قرار مي .انتخاب نمايند

 .محافظت و نگهداري شود

 :باشد اداره جلسات هيات مديره بشرح ذيل مي -30ماده 

 .مديره براي انجام وظايف توسط رييس و در غياب وي توسط نايب رييس اداره خواهد شد جلسات هيات -1

ثبت و بامضا دبير  يامضا اعضا حاضر در جلسه و خالصه گزارشات در دفتر مخصوص اهيات مديره ب جلساتصورت -2

 .رسد مي

 .يابد نفر رسميت مي 15 مرتبه برگزار شود و با حضور حداقل جلسات هيات مديره بايد الاقل هرماه يك -3

هاي موجود در اين اساسنامه و ساير موسسات وابسته به انجمن كامالً افتخاري  هاي نمايندگان انجمن در كميسيون سمت  -4

خواهد بود مگر سمت سرپرستي دبيرخانه كه ممكن است پس از تصويب هيات مديره به صورت كارمند موظف و تمام 

 .وقت انجام وظيفه نمايد

 .تصميمات هيات مديره انجمن با اكثريت بيش از نصف آرا اعضا حاضر در جلسه معتبر است  -5

توانند در جلسات شركت نمايند مگر اينكه هيات مديره انجمن اين  جلسات هيات مديره علني است و افراد مي -31ماده 

 .تشخيص را ندهد

نام قبلي در  علني هيات مديره بايد به ترتيب ثبت) و جلسات 12كنندگان واجد شرايط (ماده  تعداد شركت -1تبصره 

 .دبيرخانه برحسب گنجايش سالن از طرف هيات رييسه معين گردد

كنندگان با در دست داشتن كارت ورود به جلسه حق حضور دارند و در جلسات به عنوان مستمع بوده و  شركت -2تبصره 

 .نامه انضباطي شود مجبور به اجراي آيين نبايد حضورشان موجب اخالل در جلسه گردد كه رياست جلسه

تواند  نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي حق شركت در جلسات هيات مديره را بدون حق راي داردو مي -3تبصره 

 .باشد مشاور خود را در جلسات علني همراه داشته

تشكيل جلسه رسمي هيات مديره گردد قابل قبول و هرگاه استعفاء تعدادي از نمايندگان به نحوي باشد كه مانع از  -32ماده 

 .طرح در هيات مديره نيست و بايد در مجمع عمومي مطرح گردد

طول انجامد يا از جهان درگذرد يا فاقد يكي  هرگاه يكي از اعضا هيات مديره مسافرت نمايد كه بيش از سه ماه به -33ماده 

شده و همچنين سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب غيبت  شناخته ) گردد مستعفي13از شرايط انتخاب شوندگان (ماده 



البدل به  منزله استعفاء تلقي شده و بجاي وي از اعضاي علي سال به تشخيص هيات مديره به بدون عذر موجه در طول يك

 .قانون احزاب دعوت به همكاري براي بقيه مدت خواهد شد 10ترتيب تقدم آرا با اطالع كميسيون ماده 

در صورت انقضا مدت عملكرد هيات مديره تا زمان انتخاب هيات رييسه جديد هيات رييسه سابق كماكان مسوول  -34ماده 

 .باشد امور انجمن و اداره آن مي

 
 آنها وظايف و تشكيل طرز و ها كميسيون –مبحث ششم 

موافقت وزارت كشور  باسب مورد مندرج در اساسنامه بر حتواند در اجراي اهداف  هيات مديره انجمن مي -35ماده 

 .دنامه مربوطه تشكيل ده ا طبق آيينهاي داخلي انجمن ر كميسيون

 .ها پس از تصويب هيات مديره انجمن قابل اجرا است تبصره: مصوبات كميسيون

و با رعايت توانند پس از موافقت هيات مديره  زرتشتيان هند و پاكستان و ساير كشورها كه مقيم ايران شوند مي -36ماده 

 .مقررات كشوري و با اطالع به وزارت كشور از تاسيسات انجمن استفاده كنند

 .تبصره: فهرست اساسي و مشخصات افراد فوق بايستي به وزارت كشور ارايه شود

 
 انجمن انحالل –مبحث هفتم 

اعضا مجمع همگاني كه با سوم ك درخواست ي اهيات بازرسان و يا بانحالل انجمن بنا به پيشنهاد هيات مديره يا  -37ماده 

 .باشد العاده باشد عملي بوده و قابل اجرا مي چهارم عده حاضر در جلسه مجمع همگاني فوق راي سه

ها و وصول  چه طبق اين اساسنامه انجمن منحل شود دارايي منقول و غيرمنقول آن پس از تسويه كليه بدهين چنا -38ماده 

گيرد به يكي از موسسات غيرانتفاعي  العاده صورت مي سويه منتخب مجمع همگاني فوقمطالبات كه توسط هيات پنج نفري ت

 جهتموظفند يك نسخه از شرح كامل آن هيات مديره  .شود زرتشتي داخل كشور واگذار ميرسمي فرهنگي يا خيريه 

 .قانون احزاب ارسال دارند 10بررسي به كميسيون ماده 

تبصره  16ماده و  38 ،هفت مبحث ،در دو فصل 27/6/1366العاده مورخ  ني فوقاساسنامه فوق پيرو تصويب مجمع همگا

 1359قانون احزاب قرار گرفت و جايگزين اساسنامه قبلي مصوب پنجم ارديبهشت  10مورد تصويب كميسيون ماده 

 .باشد مي


