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آئين نامه اجرايي

تأسيسو اداره شعب استاني انجمن پسته ايران

آ:هدف.1 و4اجراي تبصره يك ذيل ماده ئين نامه هدف از تدوين اين مشخص نمودن چگونگي اساسنامه انجمن پسته ايران

و مقررات ناظر بر شعب استاني انجمن پسته ايران مي باشد،تأسيس .مراحل اجرايي

.اين آئين نامه در مورد كليه شعب استاني تحت مديريت انجمن پسته ايران كاربرد دارد:كاربرددامنه.2

و اصطالحات.3 : تعاريف

ك ماده: انجمن.1-3 قانون اتاق5منظور از انجمن در اين آئين نامه، انجمن پسته ايران ميباشد كه بر اساس بند

و معادن ايران مصوب  و صنايع و نوع آن انجمن تخصصي، فني، آموزشي، 15/12/1369بازرگاني تشكيل گرديده

و غيرانتفاعي است .غيرسياسي

و واحدهاي تحت مديريت انجمن پسته ايران در هر يك از استان هاي كشور جمهوري:شعبه.2-3 به كليه دفاتر

.شوداسالمي ايران اطالق مي 

.مي باشد"ايرانو كشاورزي معادن،صنايع،اتاق بازرگاني"منظور: اتاق ايران.3-3

.مي باشد"ستاناو كشاورزي معادن،صنايع،اتاق بازرگاني"منظور:محلاتاق.4-3

ك: عضو پيوسته.5-3 و حقوقي اطالق مي گردد  اساسنامه6ه شرايط مصرح درماده به كليه اشخاص حقيقي

.باشندو تبصره يك ذيل آن را دارا اساسنامه7ماده،انجمن پسته ايران

چگونگي تشكيل ومقررات اجرايي.4

در.1ماده و گسترش فعاليت هاي انجمن پسته ايران و تحقق اهداف در مقياس استاني كشور سطحبه منظور توسعه

.شعب استاني انجمن تشكيل مي گردد عاليه مصرّح در اساسنامه انجمن پسته ايران،

ا.2ماده بن"شعبه"نامه به اختصار كه در اين آئين پسته ايران نجمنشعب ك ماده ناميده مي شود، در اجراي 5د

و نيز تبصره 15/9/1373و اصالحيه 15/12/1369ايران مصوبو كشاورزي معادن،صنايعقانون اتاق بازرگاني،

و با حداقل4ذيل ماده يك به صورتو تشكيل مي شودپيوسته انجمن عضو25اساسنامه انجمن پسته ايران

و غيرانتفاعي فعاليت مي نمايدغيرتج .اري

ها.3ماده و كليه فعاليت و امور شعب تحت مديريت انجمن پسته ايران از جمله برگزاري مجامع عمومي عادي

و ديگر فعاليت هاي و دوره اي تحت مرتبط، فوق العاده، كسب گزارشات عملكرد شعبه به صورت مستمر

 استان محل فعاليت شعبه به نمايندگي از اتاق ايران انجامو كشاورزي معادن،صنايعبازرگاني، نظارت اتاق 

.مي پذيرد

و فوق العاده به صورت"اتاق"موظف است از نمايندههشعب:1تبصره كتبي محل جهت شركت در مجامع عمومي عادي

ت"اتاق"نماينده. دعوت كند مباحث مطروحه بيان واند بدون داشتن حق رأي، نظرات خود را در خصوص مي

.كند
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طرح موضوع. به عهده هيأت مديره انجمن پسته ايران ميباشده در هر استانتصميم گيري در مورد تشكيل شعب.4ماده

در نفر از اعضاي پيوسته10قل درهيأت مديره پس از دريافت تقاضاي كتبي حدا يا استان انجمن پيشنهادبهو

مي انجمن پسته ايران هر يك از اعضاء هيأت مديره .باشد امكان پذير

.شودپس از تصويب تشكيل شعبه، مراتب بايستي به صورت كتبي به اتاق ايران اعالم:2تبصره

و. حوزه فعاليت شعبه، در سراسر استان مربوطه است.5ماده  شعبه بايستي در مركز استان تأسيس گردد

و انجمنند پس از تصويب هيأت رئيسه شعبه، مي توا در ساير شهرستانهاي استان نيز دفتر،تأئيد اتاق محل

.ايجاد نمايد

و بر اساس:3تبصره و امضاي رئيس شعبه و مكاتبات قانوني شعبه در داخل استان با مهر شعبه مذاكرات، مراجعات

و رونوشت تمامي مكاتبات استاني با خارج شعبه در  روز تهيه به سياست هاي ابالغي انجمن قابل انجام است

و بين المللي مذاكرات، مراجع. ارسال مي گردد دفتر مركزي انجمن و مكاتبات در سطح بين استاني، ملي ات

و تنها با امضاء مجاز انجمن .صورت پذيرد پسته ايران بايد به دفتر مركزي انجمن پيشنهاد

از.6ماده : اركان شعبه عبارتند

 مجمع عمومي-1

 هيأت رئيسه-2

و ترتيبات شرا.7ماده و نيز اتخاذ تصميم در آنها تابع ضوابط و فوق العاده شعبه و اداره مجامع عمومي عادي يط تشكيل

ميمندرج در اساسنامه انجمن  .باشد پسته ايران

و فوق به انتخاب هيأت مديره انجمن حضور دو نفر نماينده از طرف انجمن پسته ايران:4تبصره در مجامع عمومي عادي

و بدون امضاي صورتجلسات  و بدون حضور اين نمايندگان مجتوسط آنان مربوطهالعاده شعبه الزامي است عما،

از.باشد مزبور فاقد اعتبار مي مجنمايندگان انجمن شعبه مكلف است امع عمومي جهت شركت در جلسات

و فوق العاده به صورت كتبي دعوت به عمل  نماينده انجمن مي تواند بدون داشتن حق رأي، نظرات. آوردعادي

.خود را در مورد مسائل مطروحه بيان نمايد

و تأئيد اتاق در اولين زمان ممكناولين مجمع عمومي،:5تبصره پس از تصويب تشكيل شعبه در هيأت مديره انجمن

و تاريخ برگزاري آن حتماً بايستي. ايران برگزار مي گردد مجامع عمومي بعدي به صورت ساليانه برگزار شده

. قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي انجمن باشد

بر:6تبصره گزار گردد اما در سالهاي بعد بايستي با فاصله دومين مجمع ممكن است در مدت زمان كمتر از يكسال

.شودحداقل يكساله برگزار 

از.8ماده و5شعبه داراي هيأت رئيسه اي متشكل مجمع مخفيو عضو علي البدل است كه با رأي كتبي2عضو اصلي

اد.بين اعضاء انتخاب مي شوند عمومي از .دداشتاره شعبه را بر عهده خواههيأت رئيسه مسؤوليت
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1 حداقل،)به انتخاب توليد كنندگان( از گروه توليدكنندگان عضوحداقل يك نفر تركيب هيأت رئيسه شامل:7تبصره

به انتخاب كليه اعضاي( حداقل يك نفر از گروه خدماتو) به انتخاب صادركنندگان( صادركنندگانگروه نفر از

.خواهند بود)مجمع

و اداره جلسات هيأت:8تبصره و شرايط تشكيل و نحوه اتخاذ تصميم در آنها مدت مسؤوليت هيأت رئيسه تابع رئيسه

.استضوابط مندرج در اساسنامه انجمن پسته ايران 

پس:9ماده شدن انتخابات تشكيل مي شود از بين خود از قطعي هيأت رئيسه در اولين جلسه اي كه حداكثر يك هفته

نارا به عنوان رئيس، يك نفر يك نفر را .به عنوان منشي انتخاب خواهد نمودرا يك نفرو يب رئيسبه عنوان

از،در صورت تأئيد سالمت انتخابات هيأت رئيسه توسط هيأت نظارت.10ماده و يك نفر2مركب نفر نمايندگان انجمن

مديسه شعبه با حكم رئيس هيأنماينده اتاق محل، هيأت رئ شدانجمن پسته ايران منصوب خواهيرهت .د

و اختيارات بازرس مطابق با اساسنامه انجمن. بازرس شعبه توسط انجمن پسته ايران تعيين مي گردد.11ماده وظايف

.مي باشد

و اتاق ايران فراهم كند.12ماده .شعبه موظف است تسهيالت الزم را براي فعاليتهاي نظارتي انجمن، اتاق محل

و،شعبه موظف به اجراي اساسنامه.13ماده هيأت مديره انجمن پسته ايران،نيز تصميمات مجمع عمومي آئين نامه ها

.باشدميو ابالغيه هاي دبيركل انجمن 

را.14ماده و حرفه اي موضوع فعاليت خود و كالن صنفي كه شعبه موظف است سياست ها وبرنامه هاي استاني، ملي

و كالن صنفي توسط انجمن پسته ايران  و در خصوص مسايل ملي و ابالغ مي گردد، اجراء نمايد تهيه، تصويب

و امور مربوطه را پيگيري نمايدو حرفه اي خود از طريق انجمن پسته ايران اظهار نظر كرد از تخطي.ه شعب

و سياست هاي انجمن، توسط هيأت مديره انجمن قابل رسيدگي است  م هيأت تصميوهماهنگي با الزامات فوق

.مديره از جريمه نقدي تا انحالل هيأت رئيسه يا انحالل شعبه الزم االتباع است

با هيات مديره به دعوت رئيس:9تبصره شعب با هيأت مديره هيات رييسه، رؤسايرانجمن پسته ايران، هر دو ماه يك

شعب براي شركت در جلسات هيات رييسه از رؤساي.انجمن پسته جلسه هماهنگي رؤسا را برگزار مي كنند

.هيأت امناء بدون حق رأي دعوت مي گردد

و ساالنه به انجمن پسته ايران شعبه موظف است گزارش فعاليتها.15ماده و عملكرد خود رابه صورت موردي، فصلي

.ارسال نمايد
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محسوب نيزن عضو شعبه اعضاء انجمن كه محل فعاليت اصلي آنها در استان محل تشكيل شعبه باشد به عنوا.16ماده

به شعبهبانك اطالعاتدر موظف است نسخه اي از فايل كامل اطالعات اعضاء را جهت درج انجمن. مي گردند

. ارسال نمايدشعبه

مي دفتر مركزي توسطتنها كارت عضويت اعضاء:10هتبصر را.شودانجمن پسته ايران صادر شعبه مي تواند فرم عضويت

و پس از تكميل  .دفتر مركزي ارسال نمايدبه از سوي انجمن به درخواست كنندگان تسليم

.مي گرددو مستقيماً دريافت مبلغ حق عضويت اعضاء توسط انجمن پسته ايران تعيين:11تبصره

را به منظور تأمين هزينه هاي جاري به حق عضويت عضوي را كه در محدوه هر شعبه است درصد50انجمن:17ماده

.حساب شعبه واريز مي نمايد

از:12تبصره و با تصويب هيأت مديره انجمن پسته ايران از كمك هاي مالي انجمن بيش شعبه مي تواند حسب مورد

.شودسقف تعيين شده برخوردار 

و حقوقي مطابق با ضوابط:13تبصره و ساير اشخاص حقيقي شعبه مي تواند از كمك هاي مالي اتاق محل، اتاق ايران

و دريافت. انجمن پسته ايران برخوردار گردد اين كمك بايستي مستقيماً به حساب رسمي شعبه واريز شود

ا و كتباً به دفتر مركزي بايستي بر اساس ضوابط محل درآمدهاي حاصل از اين.گردد عالمكمك بايد فوراً

و در راستاي برنامه مج انجمن ي تصويب شده در و سياست ها بهها تأئيد انجمن رسيده، مع عمومي شعبه كه

و به تاييد مجمع شعبه برسد و درصورت هاي مالي ساليانه شعبه قيد شده .هزينه گردد

ماه قبل از شروع سال مالي، بودجه ساليانه شعبه بايستي براي تصويب انجمن پسته ايران به دفتر2حداقل:14تبصره

.آن مجاز نمي باشد بودجه ساليانه يا اصالحات مصوبه جاري خارج از پيش بينينهزي.مركزي ارسال گردد

و وسايل نقليه شعبه متعلمالكيت اموال .استق به انجمن پسته ايران، امالك

راش هزينه هاي ماليرشعبه موظف است گزا.18ماده و پرداختي هاي خود  به صورتو تراز دريافتي ها

و ساالنه و تصويب به انجمن پسته ايران ارائه نمايدجهت كتبي گزارش هاي فصلي .بررسي

و براي:19ماده و دوره سال مالي هر شعبه از ابتداي سال شمسي شروع نهم اسفند ماه سال محدود منتهي به بيست

.مي گردد

 عملكردكتبي ارديبهشت سال بعد نسبت به ارائه گزارش31رئيس هر شعبه موظف است حداكثر تا تاريخ:15تبصره

و مديريتي .خود به انجمن پسته ايران اقدام نمايد مالي

. اهد داشتشعبه تحت هيچ شرايطي حق ايجاد تعهد براي انجمن پسته ايران را نخو.20ماده
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در.21ماده و مصوبات هيأت آئين نامه ذكر شده تابع اساسنامه اين كليه امور شعبه به استثناء مواردي كه ، آئين نامه ها

.مديره انجمن پسته ايران مي باشد

 ايران در ارتباط با شعب استاني به شرح زير تعيين برخي از خدمات دفتر مركزي انجمن پسته.22ماده

:مي گردد

؛اختصاص درصدي از كمك هاي دريافتي انجمن براي فعاليت هاي شعب به تصويب هيأت مديره-

ها- و بين المللي دعوت از هيات مديره شعب براي نشست ؛و گردهمائي هاي مهم ملي

و سفرهاي علمي داخلي- ؛خارجي/ دراولويت قراردادن حضور نمايندگان شعب در تورها

درتارسال مصوبا- و خط مشي هاي كالن انجمن هيات مديره ؛خصوص سياست ها

بهارسال منظم خبر- و ساير گزارشات مربوط ؛صنعت پسته نامه ها

و گردهمائي ها در محل- ؛شعب در استانهازمينه سازي براي حضور بعضي از نشست ها

و پروژه هاي استاني مرتبط با صنعت پسته كشور با تصويب هيات مديره- ؛پشتيباني از طرح ها

در- و برگزاري سمينارهاي ترويجي و بازرگاني در محل شعب استاني برپايي .زمينه باغداري، فرآوري

و تبصره هاي اين آئين نامه،.16تبصره  تفسير به عهده در صورت وجود موارد ابهام در هر يك از مفاد

.هيأت مديره انجمن پسته ايران خواهد بود

و تجديد انتخابات يا الغايانحالل شعبه.23ماده تاهيأت مديره و ئيد اتاق ايران صورت با تصويب انجمن پسته ايران

و دارايي هاي شعبه در اختيار انجمن پسته ايران قرار خواهد گرفت،در صورت انحالل. گيردمي  .كليه اموال

در.24ماده و24اين آئين نامه در16ماده  دوره دوم فعاليت مديره هيأت در جلسه سوم25/10/89 تاريختبصره

.رسيدانجمن پسته ايران به تصويب


