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 بسمه تعالي

 نویس اساسناهم جدید شیپ

 داروئي و خوراکي هاي قارچ توليدکنندگان زنجيره انجمن صنفي کارفرمايي

 (ايرانجمهوري اسالمي )صنايع وابسته آن و 

 کليات -فصل يكم 

 : هدف - 1ماده 

چگونگي تشکيل، حدود وظايف و  نامهآيين"قانون كار جمهوري اسالمي ايران و در اجراي  131به استناد  مادة 

و به منظور حفظ مصوب هيات محترم وزيران  "هاي صنفي و كانون هاي مربوطانجمن اختيارات و نحوه عملکرد 

؛ اين متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد خود حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه

 گردد. انجمن صنفي تشکيل مي

 : ، حوزه جغرافیایی، اقامتگاه قانونی انجمن صنفینام  -2ماده

شامل توليد بستر  نهاده هاي آنو  ايران و دارويي خوراكي هاي پرورش دهندگان قارچ نام : انجمن صنفي كارفرمايي

كه در خوراكي  هاي خاک پوششي قارچ و واحدهاي فرآوري محصوالت قارچ ،()اسپانبذر  ،)كمپوست( رويش قارچ

 . شودناميده مي« انجمن صنفي »  اختصار به  اين اساسنامه 

، منطقه چيتگر، تهرانشهرستان  تهرانحوزه جغرافيايي عضوگيري كشوري و محل اقامتگاه قانوني آن در استان 

کس و ف 121-86118114-111تلفن  - 5، واحد 6، طبقه Aاداري طوبي، بلوک  -بلوار كوهک، مجتمع تجاري

 مي باشد.  info@iranmga.comپست الکترونيک ، 112داخلي  -86118114-121

خود  جغرافياييتواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه هيأت مديره مي  -1تبصره 

طور كتبي ه بتصويب مجمع عمومي رسيده باشد و  از طريقي  كه به، راتب را همزمان با اطالع به اعضاتغيير داده و م

 . و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد به وزارت تعاون ، كار

 براي تعيين نام و عنوان انجمن صنفي رعايت مقررات جاري كشور الزامي مي باشد. -2تبصره 

 انجمن صنفي : وظایف و اختیارات  -3ماده 

هاي مساعد به اي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينهه كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواسته (1

 منظور نيل به اهداف انجمن.

و نهاده هاي  قارچتوليد جمع آوري اطالعات، بررسي و تحقيق درباره مشکالت، شناخت نيازها و اولويتهاي   (2

 .آن

mailto:info@iranmga.com
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 برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها.  (3

 .(تکنولوژياي بهره وري منابع و ظرفيت توليد ) انتقال نوآوري و كوشش در ارتق (8

  بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.سعي در  (5

كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز براي توليد انواع   (6

 و نهاده هاي آن. و داروئيقارچ هاي خوراكي 

ر نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به همکاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساي  (4

  حفاظت فني و بهداشت كار.

انجام تحقيقات الزم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و   (1

 .تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط

  ضويت و كمکهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.دريافت وروديه، حق ع (9

و تنظيم بازار قارچ و  همکاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني ، صندوق حمايت  (11

به  مطابق قوانين حقوقي كشور  و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي  هاي آن نهاده

 .و جلوگيري از نوسانات قيمت قارچ در كشور منظور برخورداري اعضا از تسهيالت بيشتر

اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه  (11

 سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.

غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر خريد، فروش و تملک اموال منقول و   (12

 نباشد و با رعايت مقررات جاري كشور. منفعتآنکه به قصد تجارت و جلب 

 هاي صنفي مربوطه با رعايت مقررات قانوني.كانون انجمنهمکاري و تعامل   (13

موجب مقررات قانوني بر عهدة   هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه بههمکاري با ساير تشکل  (18

 انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

ايجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل   (15

 كشوريا خارج از كشور در چارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته شركت در مذاكرات حرفه   (16

 جمعي با سازمان هاي كارگري.

 همکاري وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي رسمي به منظور تامين نيازهاي انجمن صنفيجلب   (14

 ،(بذر زده ارچ) كمپوستتوليد بستر رويش ق ،قارچ هاي خوراكي ، دارويي و نهاده هاي آن توليدكنندگان

 ،برنامه ريزي براي گسترش و تنظيم بازار قارچ بصورت خام و فرآوري شده ، خاک پوششي ،بذر )اسپان( 

توسعه صادرات قارچ و نهاده هاي آن بصورت  ،قارچ ايجاد زمينه هاي الزم جهت گسترش صنايع تبديلي

قارچ و نهاده هاي آن بصورت خام يا  وارداتتعرفه تنظيم  ،سهميه بندي واردات ،خام يا فراوري شده
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به و ارائه نظريات مشورتي  آننهاده هاي قارچ و ماشين آالت توليد  تعرفه وارداتارائه  ،فرآوري شده

 .وزارتخانه هاي ذيربط

بستر رويش قارچ) كمپوست( قارچ، توليدكنندگان  ،ارائه خدمات مشورتي و حقوقي به سرمايه گذاران  (11

كمک به بهينه  ،قارچمورد نياز توليد طراحي واحدهاي توليدي نهاده هاي  ،خاک پوششي ،،بذر) اسپان(

 سازي واحدهاي موجود، قارچ و نهاده هاي آن.

، تالش در توليد قارچ در داخل كشورمورد نياز نهاده هاي كوشش در جهت رقابتي كردن توليد قارچ و   (19

و ايجاد زمينه ها و فرصت ها براي  نصيب توليدكنندگان آن گردد معقول تنظيم بازار قارچ بطوريکه سود 

 صادرات قارچ بصورت خام يا فرآوري شده به خارج از كشور.

قارچ و نهاده هاي  توليد آن )بستر رويش قارچ )كمپوست( و بذر)اسپان(  و فعالين توليداعزام متخصصين   (21

 ازكشور. و خاک پوششي براي طي دوره هاي آموزش تکميلي به خارج

دعوت از اساتيد و متخصصين خارجي جهت تدريس در كارگاه هاي آموزشي ايجاد شده توسط انجمن   (21

 صنفي و سمينار هاي آموزشي.

توزيع و بازاريابي و اشاعه فرهنگ مصرف قارچ در كشور  ،انتخاب و گزينش شيوه هاي مطلوب براي تبليغ  (22

  .قارچ و نهاده هاي آن سود معقولي را كسب نمايند كنندگان توليدو باز كردن بازار مناسبي كه در آن بازار 

به منظور شفاف مصرف كننده مت دريافتي توليدكننده و قيمت پرداختي تعيين قيو شفاف سازي بازار  (23

 سازي بازار و جلوگيري از سواستفاده واسطه ها.

 بمنظور تبادل اطالعات علمي با مراكز و موسسات بين المللي و متخصصين ،اجالس ها ،برگزاري سمينارها  (28

 قارچ و نهاده هاي آن در داخل و خارج از كشور. توليد  زنجيره

ساير ارگان هاي  ،و خانه كشاورز صنايع و معادن و كشاورزي ايران ،همکاري تنگاتنگ با اطاق بازرگاني  (25

 .توزيع بازار قارچ كشور ،غيردولتي اقتصادي جهت حل مشکالت توليد

 فصل دوم

 شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

 شرایط عضویت : – 8ماده 

 توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند :حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي /كليه اشخاص حقيقي

 .تابعيت ايران -1

 .ايراناستقرار )حقيقي يا حقوقي( در  -2

 كشور.در   هاو نهاده هاي توليد آن و داروئي هاي خوراكي قارچ توليد بخشدر  فعاليت -3

 ارائه پروانه تاسيس يا بهره داري معتبر از وزارت جهاد كشاورزي يا نظام مهندسي كشاورزي كشور. -8
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 قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي. -5

 حق عضويت به طور مرتب .پرداخت وروديه و  -6

در آيند ولي حق به عضويت انجمن  توليد كنندگان قارچ داراي مجوز از ساير ارگانهاي دولتي ميتوانند-1تبصره 

 شركت در مجامع انجمن عادي را ندارند.

توان از قبول را نميواجد شرايط  شخصو هيچ  درآيندعضويت انجمن  بهتوانند كليه واجدان شرايط مي -2تبصره 

 عضويت منع نمود. 

يا درصورت عدم اشتغال در در صورتي كه هر يک از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛  – 3تبصره 

ماه يا در صورت صدور آرا قطعي از سوي مراجع قضايي كشور مبني بر محروميت از حقوق  6صنف مربوط بيش از 

 انجمن صنفي از موضوع مطلع خواهد شد، شده و توسط مسئولينمن مستعفي شناخته از عضويت در انجاجتماعي، 

 ليکن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

 موارد تعلیق از عضویت انجمن صنفي :  - 5ماده 

)با اعالم مسئئوالن مئالي  اين اساسنامه 1عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده  -1

 ماه.3حداكثر به مدت  انجمن صنفي(

)بئا اعئالم هيئئت  هريک از اركان انجمنتوصيه ها و تصميمات قانوني عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و  -2

 .مديره انجمن صنفي(

 اين اساسنامه. 8از دست دادن شرايط مندرج در ماده   -3

 آراي قطعي صادره از مراجع قضايي كشور.  -4

 بيش از شش ماه.تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوطه   -5

عضويت شخص مورد نظر تا تشکيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد و  2و  1در موارد بندهاي  -تبصره

 حق راي نخواهد داشت.تا مجمع بعدي تا رفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي، 

 منابع مالي انجمن صنفي : -6ماده 

 معين  هيات مديرهگردد و مبلغ آن توسط وروديه براي هر عضو فقط يک باردريافت مي (1

 . شود مي

 ن مي گردد. يعيه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي تك ماهيانهحق عضويت  (2

 .اعضاء هاي داوطلبانهكمک  (3

 اعانه، هدايا و درآمد ناشي از وقف و وصيت. (8

انجمن صنفي تعيين و حساب بانکي كه مرتباً به  حق عضويت خود را 6كليه اعضا بايد باتوجه به ماده -4ماده 

 نمايند.مسئول مالي ارائه كند واريز و رسيد بانکي را به اعالم مي

  مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي شود، قابل استرداد نيست. -1تبصره 
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  .تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساندهيأت مديره نمي -2تبصره 

خودداري  از پرداخت حق عضويتبعد از موعد مقرر  ماه 3 چنانچه هر يک از اعضا در مدت حداكثر - 1ماده 

در ، كتبي مسئول مالياخطار دوبار پس از شود . چنانچهبه وي اخطار كتبي داده مي مسئول مالي، از طرف نمايد

اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص  روز 15فاصله 

ختيارات مجمع عمومي آنان از اعضويت مذكوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد 

 . باشدعادي مي

 فصل سوم

 انجمن صنفيارکان 

 اركان انجمن صنفي عبارت است از : -9ماده 

 مجمع عمومي -1

 هيأت مديره -2

 بازرس يا بازرسان-3

 ، حدود وظايف و اختيارات آن :مجمع عمومي -الف 

، از اجتماع اعضاي حقيقي و نمايندگان اعضاي نفي استترين ركن انجمن صمجمع عمومي كه عالي – 11ماده 

 عادي و فوق العاده تشکيل مي گردد.حقوقي ، به دو صورت 

منظور از نمايندگان اعضاي حقوقي، مديرعامل يا يکي از اعضاء هيئت مديره كه توسط صاحبان امضاء  – 1تبصره 

   مجاز به صورت كتبي معرفي شده باشد، است.

 حقيقي بايد شخصا در مجامع عمومي شركت نمايد. عضو  – 2تبصره 

اعضاء به  دعوتبراي تشکيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده هيات مديره موظف است نسبت به  – 3تبصره 

كه در آن روز، ساعت، مکان تشکيل و پيامک يا پست الکترونيک، يا وسيله درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشار 

اعضاء تا تشکيل مجمع عمومي و يد شده باشد، اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت قدستورجلسه به طور روشن 

روز تجاوز  85روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از  21همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل 

 نمايد.

یک  دعوت مجامع عمومي با تصويب هيات مديره خواهد بود. ضمن اينکه بازرس يا بازرسان و همچنين – 8تبصره 

اقدام عدم در صورت  .دننمايرا از هيات مديره درخواست تشکيل مجمع عمومي  مي توانند اعضاء  چهارم

از طرف هيات مديره ظرف مهلت يکماه از تاريخ تسليم درخواست يک چهارم اعضاي واجد شرايط راي دهي مي 

 نمايند. عمومي كار درخواست تشکيل مجمع ادارهتوانند مستقيما از 
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يا فوق العاده، مکلفند موضوع، مکان و تاريخ تشکيل مجمع دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي  – 5تبصره 

به وزارت تعاون، كار و رفاه  جهت اعزام نماينده  روز پيش از تشکيل طي دعوتنامه كتبي 21عمومي را حداقل 

 اجتماعي اعالم نمايند. 

بررسي قبلي اعضاء مي باشد، همزمان با دعوتنامه به طريق گزارش هاي مالي و ساير مواردي كه مستلزم  –6تبصره 

 به اعضاء اطالع رساني شود. (13ماده  8مقتضي )بند 

اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيئت مديره، بازرسان و ساير   –4تبصره 

. در هرصورت مشاركت اكثريت مطلق بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمدمواردي كه مجمع تصويب نمايد، 

 حاضرين الزامي است.

هر يک از اعضاء مجمع عمومي )حقيقي يا حقوقي( مي تواند يکي ديگر از اعضاء را بطور كتبي به وكالت از  –1تبصره 

 يکي از اعضاي مجمع را عهده دار شود.فقط  طرف خود به مجمع عمومي معرفي نمايد و هرعضو مي تواند وكالت

 مجمع عمومي موسس فاقد وكالت مي باشد. –9تبصره 

 حقوق اعضاء مجمع:  –11ماده 

دسترسي به يک نسخه اساسنامه )و آخرين تغييرات بعدي آن(، صورتجلسات و مصوبات مجامع عمومي و  -1

 هيئت مديره.

، پيامک و  برخورداري از امکانات ارتباطي درون گروهي شامل: اسامي، شماره تلفن، پست الکترونيک -2

اعضاء هيئت مديره، بازرسان و ساير اعضاء به نحوي كه در صورت نياز امکان  که هاي مجاز اجتماعيشب

 ميسر باشد.ايجاد هماهنگي اعضاء با يکديگر 

اطالع به موقع از زمان، مکان و موضوع جلسات هيئت مديره به نحوي كه امکان ارائه نظرات و پيشنهادات  -3

 از طرف اعضاء ميسر باشد. مديرهبصورت كتبي يا با مصوبه هيات 

و اخطارها در خصوص نحوه عملکرد اعضاء هيئت مديره و بازرسان به نحوي كه به امکان طرح تذكرات  -4

 اعضاء يا وزارت كار رسيده باشد، در مجامع عمومي امکانپذير است. چهارمیک  تاييد

انجمن صنفي موظف به حفظ و دفاع از  اعضاء بايد به صورت برابر از امکانات انجمن صنفي بهره مند شوند و -5

 مي باشد.  (ترجيح داشتن، نبرتري داشت) نرجحا حقوق صنفي اعضاء بدون تبعيض و

 حکم كليه اعضا در قراردادهاي تنظيمي بين خود و ساير طرفين قرارداد انجمن صنفي را بعنوان -6

حضور طرفين دعوي رسيدگي و اظهار نظر  با اختالفات معرفي مي نمايند. انجمن صنفي به موضوع

 طرفين الزم االجرا است.مي نمايد. نظر انجمن براي 

تمامي اعضا مي پذيرند كه انجمن صنفي اولين مرجع رسيدگي به شکايات صنفي في مابين مي  -4

 باشد.
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 رسميت واجد شرايط مجمع عمومي عادي هر سال يک بار با حضور دست كم نصف بعالوه يک اعضا  -12ماده 

. چنانچه بار اول به نصاب الزم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يک سوم اعضا مي يابد

 رسميت خواهد يافت . 

يک چهارم دعوت هيأت مديره يا بازرسان يا  مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و – 1تبصره 

بطور فوق العاده تشکيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد  اعضا

 و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

 معتبر است. تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعالوه يک آراي حاضران -2تبصره 

چنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومي ظرف شش ماه جهت ثبت به وزارت تعاون، كار و رفاه  – 3تبصره 

ارائه نگردد يا به هر دليل از ارائه كامل مدارک و مستندات خودداري گردد، مي بايست تشريفات قانوني اجتماعي 

 مجددا اجرا گردد. جهت برگزاري مجمع عمومي و اخذ تاييديه مصوبات

  :تنها اشخاص حقيقي و حقوقي حق راي دادن در مجامع عمومي را دارند كه -8تبصره 

مرحله سه  8بطور مرتب حق عضويت خود را به انجمن پرداخت كرده باشند. )حداقل در قبل (حداقل يکسال 1)

 (ماهه

 تن در سال باشند. 111داراي پروانه بهره برداري حداقل (2)

 

 

 وظایف و اختیارات مجمع عمومي عادي عبارتست از : - 13ماده 

و بازرسان  وعملکرد هيأت مديره، در خصوص گزارش عملکرد هيأت مديره گزارش  بررسي و رسيدگي به -1

 .انجئمن صنفيو قبلي اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامئه هئاي آتئي 

و م در مورد تصويب و يا عدم تصويب عملکرد گذشته مسئول مالي و اتخاذ تصميگزارش مالي بررسي  -2

 آتي، در صورت عدم تصويب تصميم گيري در خصوص نحوه رسيدگي بر عهده مجمع خواهد بود. بودجه

 .مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفيهاي كلي و تعيين خط  دادن رهنمود و تصويب سياست -3

 .( صورتجلسات، گزارش هاي مالي، بخشنامه ها و ... درخصوص)تعيين نحوه اطالع رساني به اعضا  -8

اي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي)مستند به داليل محکمه پسند(                     بررسي و تصويب يا رد تقاض -5

رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت 

 .اساسنامه (  5اده ) موضوع م شده اند

تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي بررسي تصويب و  -6

 حقوق و خواست هاي قانوني اعضا.



8 

 

 

 

 : و ناظران رئيسهمحل نام و امضاي اعضاي هيات 

 

 

 

 

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

تنظيم بازار  تظميني صندوق هاي ايجاد كميته ها و همکاري در جهت تأسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و -4

 سايرمراكزمرتبط.قارچ 

 دسته جمعي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي. ياانتخاب و عزل انفرادي  -1

 تعيين حق عضويت اعضا و يا تغيير آن. -9

 تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي انجمن صنفي. -11

كم نصف با حضور دست  ،15مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده  – 18ماده 

يک حداقل  . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورتشکيل خواهد شد يک اعضا بعالوه

اي آراي اعض دو سومرسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت  سوم اعضا

 .حاضر در جلسه معتبر خواهد بود

فوق العاده عبارتست از  وظایف و اختیارات مجمع عمومي -15ماده 

: 

 طرح و تصويب اصالحات اساسنامه . -1

 يه.الل انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفانح -2

روز قبل از برگزاري  21حداقل  ، بايد به طور مشخص و كتباًر زمينه تغيير يا اصالح اساسنامهپيشنهادها د: تبصره

 كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.، ه اطالع كليه اعضا و وزارت تعاونمجمع عمومي فوق العاده ب

مي توسط رئيس مجمع عمو پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعالم رسميت جلسة -16ماده 

مركب از يک رييس، يک نفر،  5شامل حداقل مجمع عمومي  يسهيا يکي از اعضاي هيات مديره، بالفاصله هيأت ري

 جلسه را بر عهده خواهند گرفت .  از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة ناظر 3و حداقل  منشي

 و ناظران مجمع، بايستي عدد فرد باشد.: مجموع اعضاي هيئت رئيسه تبصره

 :رئیسهوظایف و اختیارات هیات   -14ماده 

وصول اعتراض(، صالحيت بررسي اجراي صحيح مواردي از قبيل: نحوه دعوت اعضا مجمع ) در صورت  -1

حاضرين در مجمع، تهيه صورتجلسات مجامع، طرح و بررسي تذكرات و اخطارهاي اعضا به هيئت مديره و 

 اجراي ساير مقررات.

اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين اعضاي هيئت مديره يا كانديداي عضويت در هيات مديره و بازرسان  -2

در مجمع عمومي و يا زماني كه تعداد حاضران در مجمع  باشند )مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران

 عضو باشد(. 21عمومي كمتر از 

برگزاركنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظف اند دو نسخه فهرست اسامي و مشخصات اعضاي  -3

از مجمع را پيش از آغ ، كار و رفاه اجتماعي، نسخه ديگرانجمن صنفي را تهيه و ضمن ارسال به وزارت تعاون

 عمومي به امضاي اعضاي حاضر برسانند و جهت بررسي و تاييد و امضا به هيئت رئيسه ارائه نمايند.
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هيئت رييسه مجمع مکلف است در پايان مجمع نتيجه كليه مصوبات و انتخابات را )پس از شمارش آراء(  -8

                                                                         ضمن درج در صورتجلسه مجمع قرائت و امضا نمايد.

تبصره: در مجمع عمومي موسس در صورت عدم حصول نتيجه براي كليه دستورات جلسه و دستورات آن مجمع  

 تجديد خواهد شد.

هرگاه در مجامع عمومي )غير از مجمع موسس( شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در  -5

د، هيات رييسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعالم تنفس نموده، مکان و دستورجلسه خاتمه نياب

تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار  .معين كند تجاوز ننمايد،روز  21حداكثر از كه تاريخ جلسه بعدي را 

م كه در صورت عد آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم براي تشکيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد

 تشکيل در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يک هفته از تاريخ تشکيل مجمع عمومي با ذكر   -11ماده 

مع عمومي و انجام انتخابات كتبا اعتراض نمايند، هيات رئيسه مجمع مکلف خواهند داليل به چگونگي برگزاري مج

به اطالع اعضاي انجمن بود حداكثر ظرف يک هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي 

 ي تسليم نمايند.صنفي خصوصا اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

  ها: هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن -ب 

نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد  3 نفر عضو اصلي و  4 هيأت مديره داراي -19ماده 

سال  3 مدت( در جلسه مجمع عمومي عادي، براي 11ماده  4اكثريت نسبي آرا ماخوذه )طبق تبصره شرايط، با 

 انتخاب مي گردند و تجديد انتخابات آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط الزم، بالمانع است. 

جلسه خود را تشکيل و از  هيأت مديره مکلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يک هفته اولين -21ماده 

و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا  )خزانه دار(مسئول امور مالي، يک رئيس، يک نايب رئيس و يک بين خود

انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد آور  را طي صورتجلسه اي به يک دبير خارج از آن 

، به را به همراه مدارک مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت اطالع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور

 ن، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .وزارت تعاو

 دعوت اولين جلسه هيئت مديره بر عهده مسن ترين عضو اصلي منتخب مي باشد. -تبصره

نفر (  5 با حضور  اكثريت اعضا ) حداقل يکبار  هفته دوهر حداقل  مديرههيأت عادي  جلسات -12ماده 

 حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. رسميت مي يابد و تصميمات آن با آراي اكثريت اعضاي

و اطالع رساني مکان برگزاري جلسات و نحوه دعوت در اولين جلسه هيات مديره تعيين  برنامه زماني و - 1تبصره 

 خواهد شد.
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نفر( برگزار مي گردد. نحوه  5جلسات فوق العاده هيئت مديره بنا به درخواست اكثريت اعضاء )حداقل  -2تبصره 

نفر از اعضاي  5 در صورت حضور ساني درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادي مي باشد.دعوت و اطالع ر

 مي يابد.قطعيت  حاضرنفر از اعضاي  8با نظر موافق  هيات مديره تصميمات

)به استثناي جلسات فوق العاده( در طول يکسال به عنوان استعفاي سه جلسه متوالي  بيش ازغيبت  -3تبصره 

شخصي از سمت هيات مديره تلقي مي گردد و براساس صورتجلسه هيئت مديره، عضو و يا اعضاي علي البدل به 

 هيأتترتيب تقدم آرا جايگزين عضو اصلي خواهند شد. مگر اينکه مستندات موجه بودن غيبت نظير بيماري و ... به 

 و مورد قبول هيات مديره قرار گيرد. مديره ارائه شده باشد

خدمات هيئت مديره افتخاري است و هرگونه پرداخت به اعضاي هيئت مديره فقط از طريق تصويب  -8تبصره 

 مجمع عمومي عادي امکان پذير است. 

مصوبات به ثبت رسيدن حداكثر ظرف يک ماه پس از در بدو تاسيس، هيأت مديره موظف است  -22ماده 

افتتاح حساب در  مجمع عمومي در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن ، نسبت به

( به اطالع اعضا و 13ماده  8و شماره حساب را از طريق مقتضي )مطابق بند  يکي از بانک هاي كشور اقدام نموده 

سانده و در صورت لزوم يا تشخيص هيئت مديره و براساس صورتجلسه، هيئت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ر

د، ضمن گزارش مالي حساب موجود، شماره حساب جديد را مجددا مطابق يمديره مي تواند جهت افتتاح حساب جد

 .موارد فوق، اطالع رساني نمايد

وطلبانه بايد صرفا از طريق واريز به دريافت هرگونه وجه شامل وروديه و حق عضويت و كمک هاي مالي دا -1تبصره

 حساب بانکي انجمن صنفي صورت گيرد.

في بايد از طريق چک انجام شود و مبلغ تنخواه گردان كه براي مصارف كليه پرداخت هاي انجمن صن -2تبصره

 تعيين مي گردد. هيات مديرهضروري و جزئي در نظر گرفته مي شود، توسط 

كليه مکاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن  – 32ماده 

صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر با امضاء مشترک اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور ،  اسناد ماليو كليه 

 انجمن معتبر خواهد بود .

، اعضاي (21ماده  3)برابر تبصره از دست دادن شرايط ،  سلب عضويت يا غيبت   ،استعفادر صورت  - 82ماده 

هيات در صورت تغيير در سمت ها، علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . 

 تسليم نمايد . مديره مکلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

هرگونه تغيير در اعضا هيئت مديره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، كار . رفاه اجتماعي موثر و قابل اجرا 

 خواهد بود.
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حفظ نموده باشند در هيات مديره خود را  عضويتهيأت مديره،  اصلي و علي البدل مادامي كه اعضاي -1تبصره 

 ده دوره برگزار مي گردد .مان انتخابات تکميلي براي باقي

 اصلي و علي البدلاز دست دادن شرايئط يا سلب عضئويت اكثريت اعضاي  فوت، در صورت استعفئا، -2تبصره 

ماه در اين زمينه اقدامي صورت  6به هر حال چنانچه ظرف  هيئأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد.

 ،كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايند.را به وزارت تعاون انجمننگيرد، بازرس يا بازرسان مکلفند انحالل 

سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع  ظرفهيأت مديره موظف است  - 52ماده 

 .اقدامات الزم را بعمل آورد ، صنفي انجمن  مسئوالنمي به منظور تجديد انتخاب عمو

اموال  ي ها ول حفظ كليه دارايئو، تا تعيين هيأت مديره جديد، مس ماموريتهيأت مديره پس از پايان دوره  - 1تبصره

 و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

از اعضاء هيات مديره ، بازرس يا بازرسان كه منجر به تجديد در صورت استعفاء يا سلب عضويت هر يک  -2تبصره

 .انتخابات نمي تواند كانديدا شود سلب عضويت شده در اولين شخص خابات هيات مديره و بازرسان شود،انت

 سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره : - 62ماده 

كه قابل استناد بوده و نمايانگر  مالي، عضويت و صورتجلسات هيات مديره به نحويدفاتر و تنظيم تهيه  -1

 گردش مالي، نحوه و ترتيب عضويت اعضا و مصوبات قانوني هيات مديره باشد.

 تعيين ميزان وروديه به انجمن توسط هيات مديره  -2

 .د اساسنامه و مصوبات مجامع عمومياجراي دقيق مفا -3

 در انجمن صنفي. مقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت دعوت مجامع عمومي درموعد -8

 .و پيشنهاد آن به مجمع عمومي مسئول ماليبودجه و گزارش مالي  تصويب بررسي -5

 تشکيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي. -6

 .تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي -4

 براي موارد خاص و معين.صالح  انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذي -1

 .بت به هزينه هاي جاري و ضروري آنبررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نس -9

ايجاد  ،صندوق حمايت ،صندوق قرض الحسنه و همکاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني  -11

 .امکانات رفاهي براي اعضا

هاي دولتي و ملي درحدود مقررات  ئي ، دستگاهوكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضا -11

 اين اساسنامه .

 ين نامه هاي داخلي .نهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آياتخاذ تصميم در مورد پيما -12

 .(13ماده  8)مطابق بند  مجمع تهيه گزارش عملکرد هيأت مديره و ارايه آن به -13
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مراجع حل اختالف و  هاي حل اختالف انجمن و، كميته تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات -18

 كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

، كميته تداركات و ل اختالف، كميته عضويت( از قبيل كميته حل كميته هاي مختلف )در صورت لزومتشکي -15

 .كميته هاقي، كميته رفاهي و ساير پشتيباني،كميته امور حقو

به منظور تشکيل يا عضويت در كانون  ديگرهاي صنفي تصميم پيوستن به انجمنبررسي و تصويب  -16

 هاي مذكور. هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانونانجمن

كنترل و تنظيم مداوم بازار قارچ با جلوگيري از نوسانات قيمت قارچ و ايجاد شفافيت در بازار از طريق  -14

بطوريکه توليدكننده بتواند سود معقولي بدست آورد و مصرف كننده با قيمت مناسب قارچ حذف واسطه ها 

 .را خريداري نمايد

 هیأت مدیره :رئیس وظایف  - 42ماده 

 تهيه دستور جلسات هيات مديره -1

 .ي هيأت مديره به تشکيل مرتب جلسهمراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضا -2

 هيأت مديره.اداره جلسات  -3

والن انجمن صنفي ، جهت اجرا و ابالغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئ -8

 گيري آن.پي

بنا  والن انجمن صنفي كهشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسودادها و احکام استخدامي كارامضاي كليه قرار -5

 تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد. به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و

 عزل و نصب پرسنل انجمن با نظر دبير و هماهنگي با هيات مديره -6

 تعيين و پيشنهاد دبير انجمن به هيات مديره -4

ممهور نمودن آن به مهر  و مسئول مالي امضاي كليه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق  -1

 في .انجمن صن

 .انجمن صنفي مسئول مالياتفاق ه امضاي كارت هاي عضويت اعضا ب -9

 يس قرار دارد.كه به موجب اساسنامه بر عهده ري انجام ساير اموري -11

 نيز ت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمنايقسمتي از وظايف رييس ه -1تبصره

 خواهد بود.

 .عهده خواهد داشته را ب 3و 2و  1رييس هيئت مديره ، نايب رييس انجام وظايف بند هاي در غياب  – 2تبصره 

ايد. با پايان نم اقدام  اي هيات مديرهنسبت به استخدام دبير از بين اعضمي تواند هيات مديره  - 12ماده 

 نيز ملغي مي شود. انجمن صنفي، رابطه استخدامي دبير با اعتبار هيات مديره
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هيأت مديره به منظور اداره  رئيس وليت مستقيم دبيرانجمن و زير نظردبيرخانه انجمن صنفي تحت مسو  -تبصره

ركناني باشد مي تواند داراي كا تشکيالت اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و

 تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند . يا يس هيأت مديره يا دبير كه بنا به پيشنهاد ري

 : وظایف واختیارات دبیر – 92ماده 

 دبير در صورت تفويض اختيار از طرف هيات مديره داراي وظايف به شرح زير خواهد بود :

 اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره و انجام امور جاري انجمن  -1

صورت جلسات بايد به ) .دفتري كه براي اين منظور اختصاص مي يابد ثبت صورت جلسات هيات مديره در -2

 (امضاي هيات مديره برسد.

 حفظ و نگهداري اسناد و مدارک اداري  -3

 حفظ و نگهداري اموال منقول وغير منقول  -8

 تهيه و تنظيم كارت عضويت اعضاء  -5

ره )در صورت موافقت هيئت ديو رئيس هيات م (خزانه دارمسئول مالي )تفاق امضاء اوراق و اسناد به ا -6

 (مديره

 و برنامه ساالنه انجمن براي ارائه به هيات مديره به همراه خزانه دار تهيه و تنظيم بودجه  -4

 مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.انتشار نشريات و كتب  -1

 جمع آوري و انتشار و توزيع آمار اطالعات مربوط به فعاليت اعضاء  -9

 و تصميمات انجمن به اعضاءابالغ مصوبات   -11

 تشکيل كميته هاي اختصاصي و تهيه گزارشات مربوط به آنها   -11

 نمايندگي انجمن در مراجع مختلف با كسب اجازه از هيات مديره   -12

  ادارات و سازمان هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي جهت پيگيري امور انجمن بهمراجعه   -13

ه باشد ، دوره دبيري او از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر اگر دبير انجمن عضو هيئت مدير –تبصره 

 نخواهد بود .

روي كميته هاي فرعي فني، بازرگاني، آموزش ، روابط عمومي ،كميته ني مي تواند انجمن عالوه بر موارد فوق

 و غيره را تاسيس نمايد.انساني و مالي 

 .صنفيانجمن  مسئول مالياتفاق ه ب هاي عضويت اعضا تهيه و صدور و ابالغ دعوتنامه ها و امضاي كارت   -18

 و همچنين دفتر انديکاتور و ثبت و صدور نامه ها.«  امور مالي» و « عضويت»تهيه دفاتر   -15

ابالغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده   -16

 مسووالن و اعضاي انجمن صنفي

 ساختن مکان تشکيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.مهيا   -14
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ابالغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احکام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري   -11

 مربوط.

 معرفي و فراهم نمودن امکان تماس بين اعضا باهم و با مسئوالن انجمن صنفي  -19

 نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط داردانجام ساير اموري كه به   -21

هيات مديره  مصوباتو  رئيس هيات مديره اقدامات و مکاتبات دبير در هر صورت نبايد خارج از اراده -1تبصره 

 باشد.

 ول هستند .ئدبير نيز در برابر هيأت مديره مسكاركنان دبيرخانه در برابر دبير و  -2 تبصره

 :)خزانه دار( مسئول مالیوظایف واختیارات  -31ماده 

و ممهور نمودن آن به مهر انجمن  رئيس هيات مديرهامضاي كليه چک ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق  (1

 صنفي.

اداره امور مالي انجمن، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي  (2

 انجمن صنفي .

صحت اسناد و مدارک تنظيم شده در مورد كليه دريافتي ها و پرداختي ها و تاييد و امضاي  رسيدگي به (3

 صورت حساب هاي مربوط.

 ت مديره.هاي عضويت اعضا به اتفاق رئيس هيئامضا و صدور كارت  (8

ليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، ئومس الي ونظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل م (5

 .، مدارک مالي وصحت معامالت انجمن صنفياسناد

 ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي. (6

پيش بيني بودجه و هزينه هاي يک ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع  (4

 عمومي.

مالي  كتبي تشکيل مجمع عمومي ساالنه، گزارشقبل از روز  15موظف است هر سال  مسئول مالي  -1تبصره 

رونوشت آن را  ،ت مديرهتصويب هيئومي تنظيم و پس از امضاي خود و من صنفي را جهت ارايه به مجمع عمئانجئئ

 قرار دهد.و دبير جهت اطالع به اعضا بازرسان بازرس، در اختيار 

بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن  بازرس، هر مورد بنا به تقاضاي موظف است درمسئول مالي  -2تبصره 

 صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.

)از  مسئول امور مالي موظف است موارد مغاير با سياست هاي مصوب مجمع عمومي و عرف هزينه كردها -3تبصره 

حق حضور در جلسات، پرداخت هاي غير ضروري( را ضمن تذكر به هيئت مديره به مجمع جمله خريد تجمالتي، 

 عمومي ارائه نمايد.
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رسيدگي مجدد به صورتهاي مالي را به  ميتواند مجمع عموميدر صورت بروز اختالف در صورت هاي مالي  -8تبصره 

اينصورت در صورت تامين بودجه الزم به هيات مديره ارجاع نمايد. نظر مجدد هيات مديره قطعي است در غير 

 ارجاع ميگردد. ذيصالح حسابرس

به امضاي مسئول مالي دريافت و جمع آوري هر گونه كمک ، وروديه و حق عضويت بايد با صدور قبض  -5تبصره 

 برسد.

 ج ـ بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و  1نفر بازرس اصلي   1بازرسان انجمن صنفي ، متشکل از  - 13ماده 

سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان   1 واجد شرايط عضو انجمن براي مدت مخفي اعضا از بين كانديداهاي

 بالمانع است. ، براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط الزم

دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس علي البدل براي بقيه در صورت استعفا ، فوت ، از دست  -1تبصره

 دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

بازرس قبلي  هيات مديره موظف به برگزاري به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به موقع  -2تبصره 

 مسئوليت مربوطه را برعهده خواهد داشت.

 بازرسان : بازرس،وظایف و اختیارات -23ماده 

همچنين مراقبت در كليه امور  نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و -1

 مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

درحسن جريان امور اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت  دفاتر و رسيدگي و نظارت به -2

 .مالي انجمن صنفي

 و ، كاريه گزارش و ارايه به وزارت تعاونته در چارچوب اساسنامه وپيگيري و رسيدگي به شکايات اعضا  -3

 (.)حسب موردرفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي

 مجمع عمومي . اظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به رسيدگي و -8

 اساسنامه . اقدام به دعوت و تشکيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين -5

 .  بدون داشتن حق رايشركت در جلسات هيأت مديره  -6

پيگيري و رسيدگي به شکايات اعضاء در چارچوب اساسنامه به هيات مديره و در صورت عدم رسيدگي  -4

 را به وزارت كار و رفاه اجتماعي منعکس نمايد. تواند موضوعهيات مديره بازرس مي 

را  منكليه محاسبات انج بازرس/بازرسان بايد پيش از تاريخ تشکيل مجمع عمومي ساالنه، گزارش مالي و -1تبصره

تسليم دارند. همچنين  انجمنبه دبيرخانه  حداكثر ظرف مهلت يک هفته رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را

بازرس/بازرسان ملزم هستند خالصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي)گزارش ساالنه( 
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عدم ارائه گزارش ازطرف بازرس به منزله قبول گزارش هاي مالي و ، يا وزارت تعاون ، كارو رفاه اجتماعي ارايه نمايند .

 انجمن مي باشد. هاي و كليه سياست

گزارش يا مشاهده سوء استفاده هريک از اعضا سمت دار انجمن از بازرس / بازرسان در صورت دريافت  -2تبصره 

 موقعيت خود، موضوع را كتبا به هيئت مديره اخطار مي نمايد.

 ا :وظايف کميته ه

 کميته فني:- 1

پرورش قارچ خوراكي و ارائه راهکارهاي جديد  ،، خاک پوششياسپان بررسي روش هاي توليد كمپوست، -1

 .جهت ارتقاء سطح دانش فني اعضاء

  .پرورش قارچ خوراكي،  خاک پوششي اسپان، ارائه نظريات مشورتي به اعضا در زمينه توليد كمپوست، -2

و  ،صنايع غذايي در خصوص مسائل مربوط به توليد پرورش قارچ خوراكيپاسخ به استعالمهاي ادارات  -3

  .(و... ( و خاک پوششياسپان ، بذر) (كمپوستهاي آن )بستر رويش قارچ ) هو نهاد، دارويي 

مطالعه مستمر و مداوم در زمينه مبارزه با آفات و بيماري هاي قارچ و كشف راهکارهايي براي به كار گيري  -8

 .سموم در مراحل مختلف توليد قارچ مصرف هرچه كمتر

بازديد از مزارع پرورش قارچ و ارائه راهکار مشورتي به اعضا جهت رفع موانع و مشکالت توليد قارچ،اسپان  -5

 .(قارچوكمپوست )بستر رويش خاک پوششي، 

 حت نظارت هيئت مديره.ت برگزاري سمينارهاي ملي و بين المللي جهت ارتقاء دانش فني اعضاء -6

 .صورت ضرورت ساير موارد مربوطه از سوي دبير انجمن پيگيري خواهد شددر  -4

و ارائه نظريات تخصصي در خصوص  و نهاده هاي آن و جهاد كشاورزي ارتباط با نظام مهندسي كشاورزي -1

 احداث و يا توسعه واحدهاي پرورش قارچ خوراكي.

 بين اعضا بعنوان حکم و گزارش آن به هيات مديره. اختالف رسيدگي به پرونده هاي مورد -9

 کميته بازرگاني : -2

و انجام  مطالعه در مورد بازار قارچ خوراكي تازه وجمع آوري آمار از ميزان مصرف قارچ تازه در كشور -1

 ات بازار قارچ تازه و ارائه راهکار به هيات مديره جهت تنظيم بازار قارچ.مطالع

قارچ خوراكي بلنچ شده يا بصورت كنسرو و جمع آوري آمار اطالعات در خصوص مطالعه در مورد بازار  -2

 و ارائه راهکار به هيات مديره جهت تنظيم بازار آن. مراكز توليد و مصرف

 .و داروييكشف راهکارهاي جديد براي توزيع قارچ خوراكي  -3

 .انهاي كشوراست ساير درتهران و ساير مراكز پخش  استان ارتباط با مراكز پخش قارچ در -8
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توزيع قارچ بازار ارتباط با معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت ، معدن  و تجارت در خصوص سامان دهي  -5

  واحدهاي توزيع آن. در كشور و شناسنامه دار كردن

 .نع و مشکالت صادرات قارچ از كشور، مركز توسعه صادرات جهت رفع مواارتباط با گمرک -6

مواد اوليه و اسپان از خارج از ماشين آالت ارتباط با گمرک و وزارت بازرگاني در خصوص رفع موانع ورود  -4

  .كشور

دهي توزيع قارچ در كشور از طريق صدور مجوز توزيع قارچ براي توزيع كنندگان داراي ضوابط تعيين سامان -1

  كشاورزي. انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا وزارت جهادشده از طرف 

 .ارتباط با ساير وزارتخانه و سازمان هاي دولتي در خصوص توسعه بازار قارچ در داخل و خارج از كشور -9

، توسعه بازار مصرف  در كشور و نهاده هاي آن قارچ توليدهمکاري با اتاق هاي بازرگاني جهت حل مشکالت  -11

 و صادرات آن

ارچ در كشور با بسته بندي قارچ و بهبود كيفيت قبهبود د سازي و درجه بندي و اقدام در خصوص استاندار -11

 .يابيرعايت اصول بازار

هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظيم بازار قارچ بطوريکه سود  -12

 معقولي به توليدكنندگان قارچ در كشور تعلق گيرد.

 کميته آموزش:-3

،پرورش  يش قارچ )كمپوست(، بذر )اسپان ( و خاک پوششي بستر رو توليدآموزشي  كالسهايتشکيل  -1

  .قارچ در كشور دهندگان  قارچ خوراكي جهت ارتقاء دانش فني پرورش

بستر  ،توليدهاي خوراكي  قارچ انواع رگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي پرسنل مزارع پرورشب -2

  پوست(، بذر )اسپان ( و خاک پوششي.رويش قارچ )كم

با مراكز علمي تحقيقات و دانشگاهي جهت برگزاري دوره هاي آموزش توليد قارچ ،بستر رويش  همکاري -3

  .قارچ ) كمپوست ( واسپان

  .ارتباط با سازمان فني و حرفه اي كشور براي ساماندهي صدور مجوز مراكز آموزش پرورش قارچ -4

رزي، نظام مهندسي كشاورزي در برگزاري كالسهاي آموزشي براي كارشناسان فني وزارت جهاد كشاو -5

 .زمينه توليد قارچ و نهاده هاي آن

 کميته روابط عمومي  -8

وظيفه اصلي اين كميته ، كشف و بهره برداري از فرصت هاي بازار است ، اين وظيفه از طريق روابط عمومي قوي و  

 برنامه توسعه بازار محقق مي شود كه داراي اهداف زير است :

  .مطبوعاتي با صدا وسيما جهت اطالع رساني به مصرف كنندگانپرسش و پاسخ  .1
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  .از ارزش غذايي و نقش آن در تأمين سالمت جامعه قارچ خوراكي به حداكثر رساندن آگاهي مصرف كننده .2

ش گيزه و عالقه در نوجونان و جوانان كه در آينده مصرف كنندگان ، كارشناسان واستادان پرورنايجاد ا .3

  .خواهند شدقارچ خوراكي 

 به عنوان جايگزين پروتئين حيواني استفاده قارچ از رستورانها كه در پخت غذا تا حد امکان توصيه به .8

 نمايند.

  .در جهت باال بردن فرهنگ مصرف قارچ خوراكي در كشور و رسانه هاي گروهيحفظ ارتباط با نشريات  .5

 .ن در ويترين هاايجاد انگيزه در فروشگاهها جهت خرده فروشي قارچ و عرضه آ .6

 .انتشار نشريه ادواري در زمينه پرورش قارچ خوراكي و نهادهاي آن  .4

تاسيس و اداره سايت اطالعاتي انجمن جهت باال بردن آگاهي توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف  .1

 كنندگان قارچ در كشور.

 کميته نيروي انساني و مالي-5

و  ، خاک پوششي(اسپانبذر) صنف پرورش قارچ خوراكي، بررسي نياز هاي تخصصي نيروي كار درگير در -1

 .(كمپوست)بسترپرورش قارچ 

نيروي  تربيتكشور جهت  و دانشگاه هاي تعيين تخصص هاي مورد نياز و اعالم آن به مراكز آموزشي -2

 همراه با ارئه عناوين مطالب مورد آموزش. متخصص

كشاورزي بخصوص پرورش قارچ خوراكي و اعالم آن دستمزد در بخش حقوق و بررسي وضعيت نيروي كار و  -3

  .به كميته حقوق دستمزد

  .بررسي وضعيت مالي انجمن و گزارش به هيئت مديره -8

  .بررسي تنظيم بودجه ساالنه انجمن وارائه آن به هيئت مديره ازطريق دبير انجمن -5

ف انجمن و گسترش بررسي ميزان حق عضويت و تعيين حق عضويت جديد با توجه به توسعه شرح وظاي -6

  جهت طرح در مجمع عمومي عادي. فعاليت آن و ارائه آن از طريق دبير انجمن به هيئت مديره

بررسي قانون كار و آئين نامه اجرائي آن و ارائه راهکار مشورتي به اتاق بازرگاني و وزارت تعاون، كار و رفاه  -4

 .اجتماعي

پرورش قارچ و ارائه راهکار مشورتي به اتاق بازرگاني بررسي وضعيت تامين اجتماعي پرسنل درگير در امور -1

  .و وزارت كار و اموراجتماعي

 پنجمفصل 

 ساير مقررات

 :رسان بايد داراي شرايط زير باشندکانديداهاي عضويت در هيأت مديره و باز - 33 ماده
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با تاييد هيات سال گذشته  5سال سابقه توليد قارچ خوراكي و پرداخت مداوم حق عضويت 5داشتن حداقل  -1

 .موجود مديره

 تن 211و اسپان در سال هزار تن  21، كامپوست در سال تن 811ظرفيت توليد قارچ واحد توليدي با داراي  -2

 در سال

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران. -3

 التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. -8

 هاي سياسي غيرقانوني.  عدم وابستگي به احزاب و گروه -5

ارائه عدم سوء  موثر كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد. كيفري محکوميت قطعينداشتن  -6

 پيشينه كيفري

  .عدم اشتهار به فساد اخالق -4

  داشتن حسن شهرت.  -1

 با ارائه گواهي عدم اعتياد. و روان گردان مواد مخدرانواع عدم اعتياد به  -9

با ارائه  روز قبل از برگزاري مجمع عمومي 11بازرسان اعالم كتبي داوطلبين كانديداهاي هيات مديره و  -11

  برنامه مدون كاري.

نهاده هاي و  توليد قارچتجربي و عملي در  سابقهسال   5  حداقل دارا بودن يا دانشگاهيداشتن تحصيالت  -11

 در كشوركه مورد تاييد هيات مديره موجود باشد. آن

سال سابقه عضويت در انجمن صنفي كارفرمايي پرورش دهندگان قارچ خوراكي و  5داشتن حداقل  -12

و پرداخت كليه بدهي حق عضويت به انجمن يکماه قبل از تاريخ برگزاري  توليدات وابسته در كشور باشد .

 انتخابات

مدير واحد توليدي قارچ خوراكي، اسپان، كمپوست و خاک پوششي  عضو هيئت مديره يا مديرعامل يا -13

 .ذيربط باشد

آيين نامه انجمن هاي صنفي وكانون هاي مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا،  11در اجراي ماده  – 38ماده 

درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعالم شده از طرف اداره كل سازمان هاي كارگري  5/1هر دوره حداقل 

 و كارفرمايي واريز خواهد شد .

مسئوالن انجمن صنفي مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و  – 53ماده 

خارج از آن در اختيار  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا 

 دهند.

 انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد : – 63ماده 

 در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده. -1
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 گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم  تجديد انتخابات آن. -2

 قضايي كشور.در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع  -3

منحل گردد مجمع مذكور مکلف است در بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده  انجمن صنفيچنانچه – 1تبصره

يه اقدام و نتيجه صفنفر به عنوان اعضاي هيئت ت 5يا  3همان جلسه از بين اعضاي حاضر در جلسه نشبت به انتخاب 

 كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايد.وزارت تعاون،  را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به 

چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيئت مديره در مهلت مقرر قانوني يا بر اساس راي   -2تبصره

 مراجع قضايي منحل گردد و تشکيل مجمع عمومي فوق العاده امکانپذير نباشد، مراحل انحالل و تسويه حساب ها با

آيين نامه انجمن هاي صنفي و كانون هاي  16ر و رفاه اجتماعي )با توجه به تبصره ماده هماهنگي وزارت تعاون، كا

 مربوط(، طبق مقررات قانون تجارت و با نظارت مراجع قضايي كشور صورت مي گيرد.

يه مکلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه هيئت تصف -43ماده 

كليه دارايي هاي انجمن صنفي شامل اجتماعي به كليه حساب هاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از 

 انجمن صنفي را پس ازاموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، داراي 

تسويه كليه حساب هاي بدهکاران و بستانکاران و تاييديه بدهي ها ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي مابقي در 

قرار دهند و در صورت عدم  اختيار موسسات خيريهصورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 

 واگذار شود. دادستاني كلوجود به 

آيين نامه انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط  و مقررات تدوين اين اين اساسنامه ، تابع  مفاد– 13ماده 

 نظر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مي باشد .اساسنامه بوده و هرگونه ابهامي در اجراي مقررات آن تابع 

معتبر و قابل رفاه اجتماعي وزارت تعاون ، كار و موافقت هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از  -93ماده 

 .اجراست

 مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود . – 81ماده 

با اكثريت آرا به  .......تبصره در تاريخ ................................. ...........ماده و .............. 81و فصل  5اين اساسنامه در 

 . تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق العاده انجمن صنفي كارفرمايي............................................................. رسيد
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 محل امضا نام و نام خانوادگي سمت رديف

   يس مجمعري 1

   يس مجمعنايب ري 2

   منشي مجمع 3
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