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 عضویت  شرایط( الف

خدمات پسته شامل پایانه ها، صادرات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سه بخش تولید،  -1ماده 

 صنایع و فعالیت های وابسته فعال هستند می توانند عضو انجمن شوند. سایر بازرگانی داخلی و 

 شرایط عضویت به شرح زیر است:  -2ماده 

 قبول و تعهد اجرای مفاد اساسنامه انجمن  -

 قبول و تعهد اجرای مفاد آیین نامه عضویت انجمن  -

 عضویت ساالنه بطور مرتب پرداخت ورودیه و حق  -

به دو صورت پیوسته و وابسته ممکن  در انجمنعضویت برای اشخاص حقیقی و حقوقی  -3ماده 

 است.

افراد و نیستند و  1برشمرده در ماده : شخصیت های حقیقی و حقوقی که جزو سه گروه 1  تبصره

 انجمن بپیوندند.  ن عضو وابسته بهاشرکت های خارجی ثبت نشده در ایران می توانند به عنو

 

 آنها  به انجمن خدمات و اعضا( حقوق ب

 به شرح جدول زیر است: نوع عضویت  به تفکیک اعضای پیوسته و وابسته انجمن حقوق  -4ماده 

 پیوسته  وابسته  حقوق اعضا 

 *  *  صنعت پسته  ءرفع مشکالت و ارتقا مشارکت در

 *   حق رای در مجامع عمومی 

 *   ت مدیرهئهی  وت امنا ئهی نامزدی در انتخابات 

 *   ته های تخصصی ها با حضور در کمی  یساز در تصمیم  مشارکت 

 *   ثبت نام و استفاده از خدماتی که محدودیت ظرفیت دارددر اولویت 
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به تفکیک نوع  ارائه می دهد ی پیوسته و وابسته خود حداقل خدماتی که انجمن به اعضا  -5ماده 

 است:شامل موارد زیر عضویت 

 پیوسته  وابسته  خدمات انجمن 

 *  *  انتشار ماهنامه و ویژه نامه 

 *  *  انتشار اخبار و اطالعات از طریق وب سایت فارسی و انگلیسی 

 *  *  انتشار اخبار و اطالعات از طریق شبکه های اجتماعی 

 *  *  پسته از طریق پیام کوتاه  مهم صنعت اطالعات  ارسال

 *  *  و سیاحتی داخلی و خارجی تخصصیتورهای  برگزاری

 *  *  ها و سمینارهای آموزشی داخلی و خارجی   کارگاه برگزاری

 *   و کاتالوگها  س و مشخصات کاری در وب سایت انتشار اطالعات تما

 *   جمع آوری و ارائه اطالعات خاص مورد نیاز از طریق میز پسته 

 *   های داخلی و خارجی  در نمایشگاه شرکت 

 *   های تجاری  ت ئهی اعزام

و شبکه های اجتماعی  وب سایت  ، ات درج آگهی تبلیغاتی در نشری 

 انجمن 

 *  * 

 *   ارسال فایل الکترونیکی نشریه 

 *  *  انجمن در  عضویت گواهی  صدور

 *   تخفیف در ارائه برخی خدمات به اعضای پیوسته 

 

حداقل یکسال از شروع  توضیح اینکه صدور گواهی عضویت برای اعضای وابسته منوط به گذشت 

 عضویت ممتد ایشان در انجمن می باشد.
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 عضویت  شروع( ج

درخواست شماره یک توانند با تکمیل و ارسال فرم   میدر انجمن وابسته متقاضیان عضویت  -6ماده 

و تصویر فیش واریز   تصویر صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی ،قطعه عکس یکعضویت به همراه 

 درخواست عضویت خود را به انجمن ارائه نمایند. حق عضویت سالیانه پرداخت 

الزم است تا تأیید یکی از  مندرج در ماده قبل متقاضیان عضویت پیوسته عالوه بر مدارک  -7ماده 

درخواست عضویت ارائه شماره دو اعضای هیئت امنای انجمن را بعنوان معرف خود در پایین فرم 

پیوسته  در هنگام ارائه درخواست عضویت ارائه تصویر فیش پرداخت حق ورودی  دهند. همچنین 

 الزامی است. 

انجمن از طریق پست، از سوی درخواست پذیرش عضویت منوط به اعالم قبولی پذیرش   -8ماده 

 کند.  نمابر، پیامک و یا پست الکترونیک است و قبل از آن هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی

: هر شخص با ارائه وکالت رسمی می تواند به وکالت از شخص دیگری درخواست عضویت 2  تبصره

 .پیوسته نماید 

بازرگانی از یکی از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن  : دارا بودن کارت معتبرعضویت یا  3تبصره  

 و کشاورزی. 

 

 عضویت  ابطال و تعلیق تمدید، تغییر،( انصراف، د

در صورت  عضو از عضویت در انجمن با ارائه درخواست کتبی ممکن است.انصراف  -9ماده 

سوی عضو  حق ورودی و حق عضویت های پرداخت شده از  انصراف عضو از عضویت در انجمن،

 .به انجمن قابل استرداد نخواهد بود 

به تقاضای عضو با طی مراحل شروع  تغییر نوع عضویت از وابسته به پیوسته در هر زمان   -10ماده 

بیش از یک ماه گذشته  عضویت وابسته شروع در صورتی که از زمان  . ممکن است عضویت پیوسته 

نوع  تغییر  عضویت وابسته به عضو مسترد نخواهد شد.وجهی بابت مدت باقیمانده از اعتبار  باشد 

 سالیانه ممکن است.اعتبار عضویت پیوسته پیوسته به وابسته تنها در پایان دوره از عضویت 

  های تغییر گروه عضویت یک عضو پیوسته تنها در هنگام تمدید عضویت با ارائه مجدد فرم  -11ماده 

 ویت ممکن است.درخواست عضویت و طی سایر مراحل تمدید عض 
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 از سوی متقاضی باعضویت روز پس از خاتمه اعتبار   30تمدید عضویت سالیانه حد اکثر تا   -12ماده 

 پذیرد. پرداخت حق عضویت صورت می

در صورت تمدید نشدن عضویت اعضای وابسته در فرجه مقرر، عضویت وابسته ابطال می   -13ماده 

 شود.

عضویت متقاضی به  نشدن عضویت اعضای پیوسته در فرجه یک ماهه،  در صورت تمدید  -14ماده 

دوره تعلیق دو ماه است و طول  .گردد  قطع میبه وی خدمات انجمن ارائه  حال تعلیق در آمده و 

  خود را طیعضویت  روال تمدید باید  ،باشد خود عضویت  تمدید  مایل به این دوره متقاضیطی چنانچه 

 نماید. 

عضو   5چنانچه هر یک از اعضا در طول دوره عضویت در انجمن به تشخیص حداقل  -15ماده 

هیئت مدیره دیگر حائز شرایط عضویت در انجمن نباشد و یا یک عضو پیوسته در طول دوره تعلیق  

ابطال عضویت کتباً به اطالع فرد  می گردد.ابطال عضویت وی ، اقدام به تمدید عضویت خود ننماید 

از عضویت مجدد ، درخواست یک فرد  در صورت ابطال عضویت خواهد رسید. سلب عضویت شده 

 رسمی انجمن خواهد بود.  پذیرشعضویت و  درخواست یند آفرمجدد مشروط به طی   سوی وی،

اعضای پیوسته ابطال عضویت شده بدلیل عدم تمدید عضویت در صورت تمایل به عضویت مجدد از 

 پرداخت حق ورودی معاف می باشند.

 

 افتخاری  عضویت( ه

که  یا حقوقی را اشخاص حقیقی  مدیرهت ئو تصویب هی دبیرکلتواند بنا به پیشنهاد   انجمن می -16ماده 

خدمات برجسته علمی و اجرایی در ارتقاء تولید، توسعه و افزایش بهره وری و صادرات پسته داشته  

ه عضویت وابسته یا پیوسته  با جلب موافقت کاندیدای مورد نظر و بدون دریافت وجه  ب  اند صرفاً 

 انجمن برای یک دوره معین درآورد. 

 

 ساالنه  عضویت حق  و ورودی حق مبالغ( و

  تاریخ تصویب این آیین نامهسالیانه انجمن پسته ایران از حق عضویت مبالغ حق ورودی و  -17 ماده

 . شرح جداول زیر است به 
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 حق عضویت سالیانه  حق ورودی  نوع عضویت 

 اير   10,000,000 ----------------  وابسته 

 اير   60,000,000 اير   10,000,000 پیوسته 

 

در هنگام شروع یا تمدید عضویت ، تمایلدر صورت  ،می توانند انجمن اعضا هر یک از :  4  تبصره

 به حساب انجمن واریز نمایند. مبالغی فراتر از حق عضویت بعنوان کمک مالیبصورت داوطلبانه 

در تأمین منابع نسبت به سایر اعضاء هیئت امنا سنگین تر اعضای  با توجه به مسئولیت :  5  تبصره

مبلغ حق عضویت سالیانه پرداختنی برای تمدید عضویت اعضای هیئت ، مطابق اساسنامهمالی انجمن 

 می باشد. اير 250,000,000از تاریخ تصویب این آیین نامه امنا 

انجمن پسته ایران  امنات ئهی  به تصویب   1401ماه  اسفند تبصره در  پنجماده و  دهفهشامل  این آیین نامه 

  رسید.


