
  وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسالمي ايران كشت فراسرزميني ملي ه انجمن اساسنام
  

  14 از 1 صفحهاساسنامه انجمن 

  اساسنامه انجمن ملي كشت فراسرزميني

  كليات فصل اول : 

  ـ اهداف و موضوع فعاليت : 1ماده 

به منظور ساماندهي امور مربوطه به حفظ و توازن و فراهم كردن بهره وري بيشتر از سرمايه گذاري و توليد و   -الف         
همچنين امنيت غذايي و جلوگيري از هدر رفتن بيشتر آب و منابع زيرزميني و حاصلخيزي خاك و بهبود نسبي كشاورزي و 

ده و بكارگيري نيروهاي آماده به كار در بخش كشاورزي انجمن ملي كشت توليد و تشويق كشاورزان خبره و تحصيلكر
فراسرزميني با اهداف و مسئوليت هاي خاص تاسيس ميگردد كه مفاد و موارد قانوني بشرح زير در بر گيرنده اهم آنها ميباشد 

قانون بهبود مستمرمحيط  5ن و ماده معادن و كشاورزي ايرا -صنايع  -)قانون تشكل اتاق بازرگاني 5و باستناد بند (ك)ماده (
  كسب و كار تشكيل ميگردد .

داوطلبان سرمايه گذاري و سياست  -سرمايه گذاران   –دعوت به همكاري و شركت در انجمن از جمع فرهيختگان  -ب
  گذاران در بخش كشاورزي 

قانون اساسي  138اصل  هيئت محترم وزيران بر اساس 29/1/95اجرايي كردن آيين نامه كشت فراسرزميني مصوب  -1
 جمهوري اسالمي ايران 

 اطالع رساني به متقاضيان سرمايه گذاري  -2

 مساعدت به سرمايه گذاران در جهت بهبود مسائل جاري و بهبود بهره وري و امور بازرگاني  -3

 كمك به دولت در اتخاذ تصميمات مناسب و الزم  -4

 زمينه توسعه سرمايه گذاري در مناطق و كشورهاي مناسب جهان  -5

  
  نام :  ـ  2ماده 

  انجمن ملي كشت فراسرزميني             

  ـ هويت :  3ماده 
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  14 از 2 صفحهاساسنامه انجمن 

) قانون 5انجمن ملي كشت فراسرزميني كه در اين اساسنامه اختصارا (انجمن)ناميده ميشود در اجراي بند (ك ) و ماده (          
قانون بهبود  مستمر    5)و ماده 15/9/1373واصالحيه15/12/1369معادن و كشاورزي ايران (مصوب  –اتاق بازرگاني صنايع 

ارت اتاق ايران تشكيل ميشود و داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و بصورت محيط كسب و كار و با موافقت و نظ
  تخصصي غيرسياسي   و غير انتفاعي فعاليت مينمايد. –حرفه اي  –صنفي 

  ـ تابعيت :  4ماده 

  تابعيت انجمن ايراني است           

  ـ اقامتگاه :  5ماده 

  ت  .اقامتگاه قانوني انجمن در تهران اس            

تبصره : تعيين محل دفتر مركزي از اختيارات هيئات مديره ميباشد كه در صورت تغيير آدرس مراتب در روزنامه كثيراالنتشار 
  منتخب آگهي ميشود و نيز كتبا به اطالع اتاق بازرگاني ايران خواهد رسيد .

  ـ حوزه فعاليت :  6ماده 

حوزه فعاليت مديريتي و اداري انجمن سراسر ايران است كه با اجازه و اطالع اتاق بازرگاني ايران ميتواند دفاتر و يا            
  شعبي در ساير شهرستانها و مراكز استانها داير نمايد

زي ايت و آگاهي و خردورولي فعاليت اصلي و كاربردي انجمن در ساير كشورها و سرزمين هاي خارج از ايران است كه با در
  و بكارگيري تجربه و علم و تخصص در امر سرمايه گذاري و توليد محصوالت كشاورزي در آنها اقدام نمايد .

  ـ مدت فعاليت : 7ماده 

  معادن و كشاورزي ايران نامحدود است . –مدت فعاليت انجمن از تاريخ ثبت در اتاق بازرگاني صنايع           

  فصل دوم :

  ـ وظايف و اختيارات انجمن عبارتند از : 8ماده 
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  14 از 3 صفحهاساسنامه انجمن 

  اجرايي كردن و بكارگيري آيين نامه مصوبه دولت جمهوري اسالمي ايران در مورد كشت فراسرزميني  -8-1

  در ساير سرزمين هاي خارج از ايران كشاورزيتالش براي ساماندهي امور مرتبط با توليد و كاشت محصوالت -8-2

  قيمت تمام شده توليد در سرزمينهاي مورد نظر  –به عرضه و تقاضا كسب اطالعات مربوط -8-3

  تصميم گيري و تهيه و تنظيم برنامه و پيشنهادهاي مرتبط با توليد و كار در ساير كشورها -8-4

ايجاد ارتباط با بانكها و سازمانهاي دولتي و خصوصي در قالب قوانين با هدف تسهيل  و گسترش خدمات و اطالعات -8-5
  توليدكنندگان و شاغلين و داوطلبان كار در كشت فراسرزميني  –اي سرمايه گذاران بر

ايجاد بانك اطالعاتي و تخصصي مورد لزوم در زمينه هاي مرتبط با كشت فراسرزميني و اطالع رساني به دستاندركاران -8-6
  بمنظور تبادل اطالعات  بروشور و مجالت تخصصي –رساله  –از طريق ايجاد شبكه اطالع رساني و نشر كتاب 

  انجام فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي مرتبط با اهداف و ماموريتهاي انجمن در ساير كشورها  -8-7

  حمايت از منافع اعضا و ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به آنها  -8-8

  ساير كشورهاتشويق و حمايت از سرمايه گذاري در توليد و واردات آنها به كشور و يا صادرات به  -8-9

معرفي اعضا و داوطلبان و دست اندركاران شاغل به وزارت خانه و سازمانهاي دولتي  و خصوصي جهت  تسهيل  امور -8-10
  مربوطه و كمك و همكاري با آنها 

تورهاي تخصصي جهت بازديد از سرزمينهاي مورد نظر و آشنايي با آنها همايشهاي  –برگزاري دوره هاي آموزشي -8-12
ي و ميزگردهاي علمي و اقتصادي و بازاريابي و حضور در همايشهاي داخلي و خارجي و ايجاد تسهيالت و همكاري تخصص

  براي شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي بمنظور ارائه و عرضه فعاليتها 

  براي همين منظور اعزام هيات هاي تجاري و بازاريابي به كشورهاي خارجي و همچنين دعوت از هيات هاي خارجي  -8-13

جلوگيري از انجام رقابتهاي نامساعد اعضا با يكديگر و در صورت لزوم اعمال ضوابط قانوني كميته انضباطي اتاق  -8-14
  بازرگاني ايران 
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  14 از 4 صفحهاساسنامه انجمن 

  كوشش براي رفع اختالفات و پذيرش حكميت در اين خصوص  -8-15

ار و توليد كننده و تشويق آنها براي كار و توليد در ايجاد بستر و ساز و كار الزم جهت پذيرش عضو و سرمايه گذ -8-16
  ساير سرزمينها و همچنين خريد تضميني محصوالت در داخل كشور 

هماهنگي و همكاري و فعاليت براي معرفي توليد كنندگان و اعضا به سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي در ساير  -8-17
  سرزمينها و حمايت الزم از آنها 

  نت و حمايت از حقوق قانوني و معنوي توليدكنندگان و سرمايه گذاران در كشورهاي در حال فعاليت صيا  -8-18

فاهم ت –سرمايه گذاران و شاغلين براي عقد قراردادها  –ارائه خدمات مشاوره اي و مشورتي و تخصصي به داوطلبان  -8-19
  ه گشاي آنها باشدپروتكل ها و ساير اطالعات مورد لزوم كه ميتواند را –نامه ها 

داشتن هدف اصلي براي كشت محصوالتي كه جنبه استراتژيك و امنيت غذايي براي كشور دارد در درجه اول -8-20
  اولويت خاص ميباشد .

  
  فصل سوم ـ عضويت و شرايط آن

  :عضويت و شرايط آن  ـ 9ماده 
  به عضويت انجمن درآيند: فعالين در عرصه موضوع فعاليت انجمن ميتوانند با داشتن شرايط زيركليه 

  داشتن تابعيت ايراني  –الف 
  دارا بودن كارت بازرگاني يا كارت عضويت  معتبر در اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كشور -ب
  دارا بودن مجوز هاي الزم از مراجع ذيصالح قانوني   –ج 
  پذيرش و رعايت مفاد اساسنامه  –د 
  عضويت ساليانه ـ پرداخت وروديه و حقه 

: در صورتيكه هر يك از اعضا بنا به داليلي ذيالً احصاء ميشود شرايط عضويت را از دست بدهد ، ادامه عضويت  1تبصره 
  ايشان كان لم يكن تلقي مي گردد .

  ) اين اساسنامه . 9از دست دادن شرايط عضويت مندرج در ماده (  – 1بند 
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  14 از 5 صفحهاساسنامه انجمن 

  . موضوع انجمن انحالل و يا عدم فعاليت مرتبط با – 2بند 
  محروميت اجتماعي و يا اقتصادي بر مبناء احكام مراجع قضايي جمهوري اسالمي ايران . – 3بند 

پذيرش مجدد اعضايي كه به هر نحو عضويت آنها لغو گرديده است ، مشمول شرايط ورود اعضاء جديد خواهد  – 2تبصره 
  بود .

  و وظايف اعضاء :  ـ حقوق 10ماده 
كليه اعضاي انجمن موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آيين نامه هاي مصوب هيأت مديره و مقيد به 

  مي باشند. "انجمن " همكاري جهت دستيابي به اهداف  
زايل شدن هريك از شروط پذيرش عضويت براي هريك از اعضا در طول مدت عضويت موجب تعليق آن عضو  -1تبصره 

  خواهد شد.
رت . در صوط عضويت بوجود مي آيدئشراهر يك از زايل گرديدن  باتعليق نوعي توقف عضويت است كه  -2تبصره 

 مي شود،ق به استفاده از حقوق قانوني خويش و عضو مح اعاده شرط زايل شده، مجدداً عضويت واجد اعتبار خواهد شد
  را براي كل دوره تعليق پرداخت نمايد. انجمنمنوط به اينكه حق عضويت و ديگر تعهدات مالي خود نسبت به 

دهند حق شركت در مجامع عمومي، رأي بط عضويت خود را از دست دسته از اعضاء كه به هردليل شرائ آن ـ 3تبصره 
  را نخواهند داشت. ”انجمن “اركان و استفاده از خدمات  ايبرشدن  و نامزد دادن

  
  اركان  –فصل چهارم 

  عبارتند از:  ”انجمن “اركان  -11ماده 
 ؛مجمع عمومي -

 ؛هيات مديره -

  .بازرس -
  مجمع عمومي:  -12ماده 

  ميباشد. ”انجمن “مجمع عمومي باالترين مرجع تصميم گيري ومتشكل ازاعضاء يا نمايندگان رسمي اعضاي 
 و و حداقل پانزده انجمنعمومي با يكبار درج آگهي در جرايد كثيراالنتشار منتخب  دعوت هر نوبت از مجامع -12-1

ع مجم و مقام دعوت كننده ساعت و محل برگزاري روز، و با اعالم دستور جلسه، تاريخ جلسهروز قبل از  حداكثر چهل
دعوت كننده براي اعضاء ارسال مي گردد. همزمان با انتشار آگهي  اي توسط مقام صورت مي پذيرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه
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  14 از 6 صفحهاساسنامه انجمن 

از طريق اطالع رساني به مديريت امور تشكل هاي اتاق ايران  بايددعوت در جرايد كثير االنتشار منتخب، مقام دعوت كننده 
  نسبت به قرار دادن آگهي دعوت در وبگاه رسمي اتاق ايران هماهنگي نمايد.

بايد عضو هيات مديره يا  انشاء رأيو   جهت شركت در مجامع عمومي ”انجمن “عضو حقوقي در هر  هنمايند -12-2
ر مكلف است شخصاً و اصالتاً د مزبورداراي معرفينامه رسمي از سوي شركت خود باشد. نماينده  و مديرعامل عضو مربوطه

ند يقي نيز مي بايست اصالتاٌ در جلسه حضور يابمجامع شركت كرده و اجازه توكيل اين حق را به غير ندارد. ضمناٌ اعضاي حق
  و اجازه توكيل حق رأي به غير را ندارند.

اي اعض انتخاب يا عزل رأي گيري براي بصورت علني مي باشد مگر زماني كه ”انجمن “اخذ راي در مجامع عمومي  -12-3
  باشد.هيأت مديره و بازرسان 

اعالم و بالفاصله از ميان اعضاي حاضر نسبت به انتخاب هيأت رييسه مجمع مركب نماينده اتاق ايران رسميت جلسه را  -12-4
ه يسه منتخب اداره جلسه را بئاز يك رئيس، دو ناظر و يك منشي براي اداره جلسه، رأي گيري خواهد كرد. سپس هيأت ر

  عهده مي گيرد.
 براي كليه اعضاء الزم االتباع مي باشد. ”انجمن “مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه  -12-5

منشي جلسه موظف است صورتجلسه اي مشتمل بر كليه مصوبات مجمع را تنظيم و منضم به فهرست اعضاي حاضر  -12-6
  به امضاي هيأت رئيسه مجمع و نماينده اتاق ايران برساند.

العاده) بعنوان ناظر ضروري است و بدون حق  قحضور نماينده اتاق ايران در كليه جلسات مجمع عمومي(عادي و فو -12-7
  راي اظهار نظر خواهد نمود.

بايد رونوشتي از صورتجلسات مجامع عمومي (عادي و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرين در  ”انجمن “دبيرخانه  -12-8
  جلسات را براي اتاق ايران ارسال نمايد. 

  
  
  

  مجامع عمومي بر دو نوعند:  -13ماده 
  عمومي عادي و عادي بطور فوق العاده،مجمع  -
  مجمع عمومي فوق العاده. -
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  14 از 7 صفحهاساسنامه انجمن 

تشكيل  مي گردد.  1-12وفق ماده  ماليسه ماهه اول سال  ظرف در مجمع عمومي عادي يك نوبت در سال و -14ماده 
  تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به هر تعداد كه الزم باشد بالمانع است. 

  مومي عادي و عادي بطور فوق العاده:وظايف مجمع ع -15ماده 
  استماع گزارش عملكرد مالي و اجرايي هيأت مديره؛ -15-1
  استماع گزارش بازرس؛ -15-2
  ؛”انجمن “تصويب گزارش عملكرد اجرايي، مالي و ترازنامه ساليانه  -15-3
  استماع گزارش هيأت مديره پيرامون برنامه و بودجه سال مالي جديد؛ -15-4
  تصويب مبلغ وروديه، حق عضويت ساليانه اعضاء و برنامه و بودجه پيشنهادي؛ -15-5
  انتخاب يا عزل فردي يا جمعي اعضاي اصلي يا علي البدل هيئت مديره؛ -15-6
  انتخاب يا عزل بازرسان اصلي يا علي البدل؛ -15-7
  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار. -15-8

خود را آماده و جهت بررسي به بازرس  هايروز پيش از تاريخ مجمع گزارش 20هيأت مديره مي بايست حداقل  :1تبصره
  ارائه نمايد. 

روز قبل از اتمام مدت مأموريت اعضاي هيئت مديره اقدام به برگزاري مجمع  20هيئت مديره بايستي حداقل  -16ماده
د، هيات مديره قبلي داراي مسئوليت هيات مديره جدي انتخاببنمايد. در هر صورت تا زمان  1-12عمومي عادي وفق ماده 

   .خواهد بود
 1-12مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيئت مديره يا بازرس با رعايت ماده  -17ماده 

  اساسنامه تشكيل مي گردد.
 ميت پيدا مي كند ومجامع عمومي عادي و عادي به طور فوق العاده با حضور اكثريت نسبي اعضاي اصلي رس -18ماده 

مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعالوه يك اعضاء حاضر در جلسه معتبر مي باشد، در صورت نرسيدن جلسه به حد نصاب، 
اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت  1-12با رعايت ماده  پس از نوبت اول روز 20نوبت دوم مجمع حداكثر ظرف مدت 
يت مي يابد و تصميمات آن با آراي نصف به عالوه يك اعضاي حاضر به تصويب دوم مجمع با حضور هر تعداد رسم

  رسد.   مي
  
  وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده:  -19ماده  



  وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسالمي ايران كشت فراسرزميني ملي ه انجمن اساسنام
  

  14 از 8 صفحهاساسنامه انجمن 

  ؛”انجمن “تغيير و اصالح اساسنامه  -الف
  ؛و انتخاب اعضاء هيئت تصفيه ”انجمن“انحالل  -ب
  نباشد.ساير مواردي كه در اختيار مجمع عمومي عادي  -ج

رسميت پيدا مي كند و تصميمات  ”انجمن “حضور حداقل دو سوم اعضاي اصلي  مجمع عمومي فوق العاده با -20ماده 
  مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 

پس از  روز 20نصاب نرسيدن جلسه مجمع عمومي فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداكثر ظرف  درصورت به حد -21ماده 
رسميت مي يابد و  از اعضا وم مجمع با حضور  هر تعدادداساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت  1-12با رعايت ماده  نوبت اول

  تصميمات آن با آراي مثبت دو سوم اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
 ،فوق العاده و يا مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس طوربا تشخيص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي ب -22ماده 

روز از تاريخ وصول درخواست بازرس، وفق  15مديره اعالم و هيئت مديره مكلف است حداكثر ظرف  هيأتمراتب به 
أساً تواند ر ، بازرس ميهيأت مديره در صورت استنكاف .اساسنامه براي تشكيل مجمع عمومي دعوت بعمل آورد 13ماده 

  نمايد.  به برگزاري مجمع اساسنامه اقدام 1-12رعايت ماده  با
اعضاي اصلي مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و يا  يك سومبا درخواست كتبي حداقل  ـ 23ماده 

جهت روز از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي، اعضاء را  20مجمع عمومي فوق العاده، هيأت مديره بايد حداكثر ظرف مدت 
دعوت نمايد. در صورت استنكاف هيأت مديره، درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع  1-12تشكيل مجمع طبق ماده 

از اعضاء دعوت كند و چنانچه  1-12روز طبق ماده  15عمومي را از بازرس بخواهند و بازرس مكلف است حداكثر ظرف 
د پس از باي بخواهند و اتاق ايران اتاق ايران وت مجمع عمومي را ازمي توانند دعدرخواست كنندگان  بازرس نيز امتناع كند

نسبت به دعوت از اعضاء براي تشكيل  بررسي و حصول اطمينان از عدم توجه هيأت مديره و بازرس به درخواست اعضاء
  مجمع عمومي با رعايت كليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام نمايد. 

 داراي سمتي ”نجمنا “ز عضويت، اخراج و يا انحالل عضو حقوقي كه نماينده آن در اركان ا ءدر صورت استعفا -24ماده 
  است، ماموريت آن نماينده نيز به تبع وي منتفي و زايل خواهد شد.

پس از انتخاب در اركان، به هر دليلي از شركت متبوع خود خارج گردد،  ”انجمن “چنانچه نماينده عضو حقوقي  -25ماده  
نخواهد داشت و سمت   ”انجمن ”دارد معزول و هيچگونه سمتي در ”انجمن “پس از اعالم، به خودي خود از سمتي كه در 

  نامبرده به عضو علي البدل تفويض و در صورت نياز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.
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ــركتي كه نماينده اش به عضــويت در اركان   بصــره:ت ــت، چنانچه نماينده  ”انجمن “هيات مديره ش ــده اس اش،   انتخاب ش
  اعالم كند. ”نجمنا“ مراتب را به صورت مكتوب به بايد هردليلي، ازعضويت در شركت متبوع خارج شود،  به

  هيأت مديره:  -26ماده 
نفر عضو علي البدل كه بوسيله مجمع )  2( نفر عضو اصلي و  ) 5( مركب است از  ) نفر 7(  ”انجمن “هيأت مديره  -26-1

 شوند. سال انتخاب مي دوبراي مدت  ”انجمن “عمومي عادي و يا عادي بطور فوق العاده از بين نمايندگان اعضاي 

يت ها همچنان به عهده اعضاي  بعد از اختتام دوره ماموريت هيأت مديره تا انتخاب هيأت  مديره جديد، كليه مسئول -26-2
  هيأت مديره قبلي خواهد بود.

دوره متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب گردند و انتخاب  دو مي توانند صرفاٌ  ”نجمنا “هر يك از اعضاي  -26-3
  آراي حاضرين مي باشد. 4/3كسب حداقل منوط به  ،مجدد ايشان 

جلســــه اي كــه          -27ماده  بعــد از        هيــأت مــديره در اولين  هفتــه  ظرف يــك  ــكيــل         حــداكثر  نتخــاب آنهــا تشـ   ا
  انتخاب خواهد نمود.  ب رئيسئنا نفر را بعنوان  يك مي شود از بين خود يكنفر را بعنوان رئيس و

مدت تصدي هر يك از سمتهاي اعضاي هيأت مديره بيش ازمدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود.  -28ماده 
  وسط هيأت مديره قابل عزل و يا تجديد انتخاب مي باشند.متصديان هر يك از سمتها ت

اد. ب رييس تشكيل جلسه خواهد دئهيأت مديره حداقل ماهانه يك بار به دعوت كتبي رئيس و در غياب ايشان نا -29ماده 
  تشكيل خواهد شد.است يا در محل ديگري كه در دعوتنامه معين شده  ”انجمن “جلسات هيأت مديره در مركز اصلي 

درصورت استعفاء، فوت و يا عزل هر يك از اعضاء هيأت مديره، عضو علي البدلي كه در انتخابات رأي بيشتري  -30ماده
  داشته است، براي باقيمانده دوره هيأت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد. 

  ا مي كند. رسميت پيد هيات مديره اعضاي اصلي نفر از  3مديره با حضور حداقل  جلسات هيأت -31ماده 
  .  ب رئيس استئاداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در صورت غيبت او با نا -32ماده 
  در جلسه معتبر خواهد بود.  نفر از اعضاي اصلي هيات مديره حاضر 3حداقل تصميمات هيأت مديره با راي  -33ماده 
از مذاكرات و تصميمات هيأت مديره صورتجلسه اي توسط دبير يا يكي از اعضاي هيأت مديره تنظيم و  -34ماده 
  المجلس به امضاي حاضرين مي رسد.  في

استخدام  وبعنوان دبير انتخاب بطور تمام وقت هيأت مديره يكنفر شخص حقيقي را ازخارج ازاعضاي هيات مديره  -35ماده 
  نمايد.  مي

  مديره مي تواند با مسئوليت خود بخشي از اختيارات خود را به دبير تفويض نمايد. هيأت -1تبصره 
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زل در جلسات هيأت مديره به منزله ع در طول يك سال سه جلسه غيبت متوالي و يا شش جلسه غيبت غير متوالي -2تبصره 
  از عضويت هيأت مديره مي باشد و عضو علي البدل جايگزين عضو معزول مي گردد. 

    دبير مي تواند در جلسات هيات مديره بدون حق رأي شركت كند. -3ره تبص

ي م      سيسأمديره ت  تأدبيرخانه اي تحت مديريت دبير و زير نظر هي ”انجمن “براي انجام امور اداري و اجرايي   -36ماده 
  گردد. 

   وظايف و اختيارات هيأت مديره: -37ماده 
برخوردار است.  اهم وظايف  ”انجمن ”است و ازكليه اختيارات قانوني جهت اداره امور ”انجمن “هيأت مديره نماينده قانوني 

  ت مديره به شرح زير مي باشد: أو اختيارات هي
ا از و پرداخت هزينه ه ”انجمن “در بانكهاي مجاز و واريز كليه وجوهات  ”انجمن “افتتاح انواع حسابهاي بانكي بنام  -37-1

  ؛اين حساب ها
  ؛ين صاحبان امضاهاي مجاز اسناد و مدارك مالي و تعهد آور و اوراق عادي و مكاتبات اداريتعي -37-2
اداره و انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي و تحصيل وام طبق اختيارات و ارائه گزارش ساالنه عمليات و  -37-3

   ؛اقدامات مالي خود به مجمع عمومي
عقد هرگونه قرارداد و تبديل و تغيير آن راجع به خريد و فروش و اجاره و تملك اموال منقول و غيرمنقول بنام و  -37-4

  ؛”انجمن“حساب 
   دستمزد و ساير پرداختها؛وتعيين حقوق و  ”انجمن “استخدام و عزل ونصب دبير  -37-5
تمام اختيارات مراجعه به محاكم و پرداختن به امر دادرسي  اقامه يا استرداد هرگونه دعوي حقوقي و كيفري با داشتن -37-6

از حق تجديد نظر در دادگاههاي استان وديوان عالي كشور، مصالحه، تعيين وكيل، سازش، استفاده از حقوق وتكاليف مربوط 
  ؛به داوري

آن ضرورت داشته و در اساسنامه و پيشرفت مقاصد و اهداف  ”انجمن “انجام اموري كه طبق موازين قانوني براي اداره  -37-7
  ؛منع نشده باشد

  داخلي و خارجي؛تعيين و اعزام نماينده به شوراها ، كميسيون ها ،كميته ها، هيات ها و مراجع  -37-8
  درچارچوب اساسنامه؛”انجمن ”و تصويب مقررات و آئين نامه هاي داخلي براي اداره بهتر امور تدوين -37-9
  ؛ه به مجمع عموميجهت ارائ ”انجمن“ودجه تدوين برنامه و ب -37-10
  ل گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي؛، تنظيم ترازنامه وحساب عملكردهاي سا”انجمن “تهيه صورت دارائي و ديون  -37-11
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  به اتاق ايران؛ ”انجمن“ارسال گزارشهاي ساالنه از عملكرد  -37-12
  ؛مشاوران و كارشناسان براساس پيشنهاد دبيرتعيين و تصويب حقوق، مزايا و پاداش مديران،  -37-13
  ؛ه به مجمع عموميئجهت ارا ”انجمن “تدوين سياستها و خط مشي هاي كالن  -37-14
  ؛”نجمنا “تهيه شيوه ها و راهكارهاي اجرايي جهت تحقق سياستها و برنامه هاي  -37-15
نظور تصادي به مي مشترك بازرگاني و تشكل هاي اق، اتاقهاي شهرستانها، اتاقها و شوراهارانياتاق اهمكاري با  -37-16

  جلوگيري از موازي كاري و پيشبرد اهداف قانوني. ايجاد هم افزايي،
  د: نت مديره تعيين مي كند. اهم وظايف دبير به شرح زير مي باشرا هيأ اختيارات دبير -38ماده 

ت مديره جهت بررسي و أو ارائه آن به هي ”انجمن “تهيه و تدوين برنامه هاي (كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت)  -38-1
   ؛تصويب

   ؛و ارائه آن به هيات مديره ”انجمن ”تهيه و تدوين پيش نويس بودجه -2 -38
ي مديره جهت بررس و ارائه آن به هيات ”نجمنا “تهيه ساختار سازماني مناسب براي انجام امور برنامه ريزي و اجرايي  -38-3

  و تصويب؛
بط، را كنترل نموده و بر فرايند ثبت، ض ”انجمن “هاي مالي، وصولي ها وپرداختهاي دبير بايستي دفاتر، اسناد، صورت -38-4

دبيرخانه  ، در محل”نجمنا “نگهداري و حفاظت اسناد نظارت نمايد و با درخواست بازرس مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي 
  ور را در اختيار بازرس قرار دهد.اسناد مذك

  ؛”نجمنا “تعيين كارگروههاي تخصصي در راستاي پيشبرد اهداف قانوني  -38-5
ي و به هيأت مديره جهت بررسانتخاب دبيران كميسيونهاي تخصصي وتهيه وتدوين شرح وظايف آنها و پيشنهاد  -38-6

  تصويب؛
  ؛به هيات مديره ”انجمن “ارائه گزارش عملكرد  -38-7
  .انجمنساالنه عملكرد و مالي هيأت مديره كه به تأييد بازرس رسيده است به اعضاي  هايارائه گزارش -38-8

   :بازرس -39ماده 
دت م توسط مجمع عمومي عادي براي ءيكنفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل از داخل يا خارج از اعضا -39-1

  ”جمنان “پست بازرس افرادي كه نامزد و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بالمانع است.  مي شود يكسال انتخاب
  د.نداشته باش را آشنايي كافي با وظائف و مسئوليتهاي بازرس بايد تجربه و مي شوند
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البدل  بازرس اصلي، وظيفه او را بازرس علي اساسنامه از 25درصورت فوت، استعفاء يا سلب شرايط مندرج در ماده  -39-2
  انجام خواهد داد. 

  وظايف بازرس: -40ماده 
نظارت بر كليه اقدامات و عمليات هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات  -40-1

مشاهده تخلف از طريق دبيرخانه مراتب را به   مجامع عمومي و قوانين جاري كشور از وظايف بازرس مي باشد و در صورت
  .هيأت مديره اطالع و رفع آنرا درخواست مي نمايد

ت مديره براي تسليم به مجمع عمومي ساالنه و همچنين در صورت أتهيه شده توسط هي هايبازرس ترازنامه و گزارش -40-2
و موظف است نظر خود را بصورت مكتوب در اختيار  هدمي درا مورد بررسي قرار  ”انجمن “لزوم كليه اسناد و اوراق مالي 

   .مجمع عمومي بگذارد
بير د  بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي گزارش مكتوب خود را جهت اطالع اعضاء تهيه و به -40-3

   .خانه ارائه خواهد نمود
  تحويل دهد.  ”انجمن “خود را به دبيرخانه  بازرس موظف است يك نسخه از گزارشهاي -40-4
  

  منابع مالي –فصل پنجم 
  منابع مالي انجمن عبارتند از :  -41ماده 

 وروديه عضويت ، – 1 -41

  حق عضويت ساالنه ؛ – 2 – 41
هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و كمكهاي نقدي و غيرنقدي اعضاء يا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و   - 3 – 41

  نهادها و سازمانهاي عمومي؛مؤسسات دولتي و 
 وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛ – 4 – 41

واريز و قبض رسيد آن را به دبيرخانه  ”انجمن "بايد مبلغ وروديه رابه حساب  ”انجمن ”داوطلبين عضويت در - 42ماده 
  تسليم نمايند.

سيد واريز و قبض ر ”انجمن “هرعضو عالوه بر وروديه، بايد ساليانه مبلغ حق عضويت تعيين شده را به حساب  - 43ماده 
  آن را نيز تحويل دبيرخانه نمايد. 
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  14 از 13 صفحهاساسنامه انجمن 

مبلغ وروديه و مبلغ عضويت ساليانه با پيشنهاد هيأت مديره و توسط مجمع عمومي عادي تعيين خواهد شد. در  - 44ماده 
  واند اختيار خود در اين زمينه را به صورت ساالنه به هيأت مديره تفويض كند. ضمن مجمع عمومي مي ت

مي تواند از هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و كمكهاي نقدي و غيرنقدي اعضاء يا اشخاص ثالث،  ”نجمنا “  - 45ماده 
د و چنانچه  ضرورت اقتضاء نمايد با وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي و نهادها و سازمانهاي عمومي برخوردار گرد

  تصويب هيأت مديره حق تحصيل اعتبار و اخذ وام از بانكهاي و مؤسسات اعتباري يا از شركتها و اشخاص عضو را دارد.
هيأت مديره مي تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غيراعضاء، برگزاري نمايشگاهها و سمينارهاي تخصصي،  - 46ماده 

  اي آموزشي، انتشار كتب و نشريات و نظاير آن و اعزام هيات هاي تجاري و بازاريابي و غيره تشكيل كارگاهه
  را تأمين كند. ”نجمنا “هزينه هاي 

  انحالل و تصفيه –فصل ششم
  بموجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده منحل مي شود.  ”انجمن “ -47ماده 
از سوي مجمع عمومي فوق العاده باشد مجمع مزبور هيأت تصفيه اي را متشكل از سه  ”انجمن “چنانچه انحالل  -48ماده 

ء هيأت در مقام اعضا ،قبل از انحالل ”انجمن“مديره  . انتخاب اعضاء هيأتكندنفر از نمايندگان تشكل هاي عضو انتخاب مي 
  تصفيه بالمانع است. 

 مكلفند تمامي اوراق، اسناد، ”انجمن “و تعيين اعضاء هيأت تصفيه، مديران سابق  ”انجمن “پس ازاعالم انحالل  -49ماده 
  نمايند. هيأت تصفيه را با تنظيم صورتجلسه تحويل ”انجمن“دفاتر، اموال و اثاثيه 

يه اموال و پس از تسويه، كل مي كند ايران وضعيت بدهي ها و دارائيها را روشنتصفيه با نظارت نماينده اتاق  هيأت -50ماده 
  منقول و غيرمنقول باقيمانده به اتاق ايران واگذار خواهد شد.

لي امر و بطور ك ”انجمن “وظائف و تكاليف و اختيارات هيأت تصفيه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و ديون  -51ماده 
  مه خواهد بود. و مفاد اساسنا 24/12/1347تصفيه طبق مقررات اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 

  موارد متفرقه  –فصل هفتم 
بمنظور پيشبرد اهداف و ايفاي وظايف خود مي تواند به تعداد مورد نياز كميسيون هاي تخصصي دائم  ”انجمن “- 52ماده 

 تشكيل دهد. وظايف و نوع فعاليت هر كميسيون، تعداد اعضاءو يا خارج از آنها  ”انجمن“يا موقت از بين مديران و اعضاء 
آن و طرز انتخاب آنان، چگونگي فعاليت و اداره و نيز نحوه انحالل آن براساس آيين نامه ها و مقرراتي خواهد بود كه توسط  

  ت مديره تهيه و تصويب خواهد شد.أهي



  وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسالمي ايران كشت فراسرزميني ملي ه انجمن اساسنام
  

  14 از 14 صفحهاساسنامه انجمن 

نقل  و مي تواند به تعداد مورد نياز از مشاورين بازرگاني، گمركي، بانكي، ارزي، بيمه، بازرسي، حمل ”نجمنا “ -53ماده 
، جهت بهبود و پيشبرد امور خود ”انجمن“و ترانزيت، حقوقي، نمايشگاهي، انفورماتيك، اقتصادي و ... ، خارج از اعضاي 

  بهره گيري نمايد.
  حكميت :  -54ماده 

امور تخصصي خود اقدام به امر حكميت ( داوري ) نمايد ، در اين صورت هيأت مديره    مي مي تواند در ”انجمن “
  خدمات مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران استفاده كند. تواند از

ظر اتاق در اين ن ايران صورت  مي پذيرد ودر صورتي كه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد، اين امر توسط اتاق  -55ماده 
  خصوص قطعي و الزم االتباع خواهد بود. 

  مسكوت مانده است به قانون تجارت استناد مي شود .در مواردي كه در اين اساسنامه   - 56ماده 
رعايت كليه مصوبات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اتاق ايران براي كليه اعضاء و اركان انجمن الزم  – 57ماده 

  االجرا مي باشد.
 "  سسينؤتصويب مجمع عمومي م هب              تبصره در تاريخ  ) 10( ماده و )  58) فصل و(  7 (اين اساسنامه در -58ماده 

 رسيده است. " ...انجمن 

  

  

 
 
 
  


