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اساسنامه..............................
فصل اول :کلیات
ماده  -1نام تشکل عبارت است از...................................که در این اساسنامه به اختصار «تشکل» نامیده میشود.
ماده  -2اهداف تشکل عبارتند از:
•

حفاظت ،احیا ،اصالح و بهسازی محیط زیست و منابع طبیعی

•

ترویج فرهنگ منابع طبیعی

ماده  -3موضوع /نوع فعالیت :
-1
-2
-3
-4
.......
ماده  -4محدوده فعالیت تشکل در سطح  ...............................................................است.
تبصره -با عنایت به بند (پ) ماده ( )3آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده ( )22گستره جغرافیایی فعالیت تشکلها و
تعاونیها ،در هریک از سطوح روستا ،دهستان ،بخش و شهرستان مربوط میباشد.
ماده  -5مدت فعالیت تشکل از تاریخ تأسیس به مدت  ......................میباشد.
ماده  -6مرکز اصلی تشکل به نشانی  .............................................................................واقع است.
ماده  -7سرمایه اولیه تشکل  ............ریال میباشد.
تبصره -دارا بودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه جهت تشکیل تشکل الزامی میباشد.
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فصل دوم :ارکان
ماده  -8ارکان تشکل عبارتند از:


اسامی مؤسسین ..................................................... :



مدیر یا مدیران یا اشخاصی که در تشکل حق امضاء دارند .................................................... :



اسامی بازرسین .......................................................... :



تعداد اعضاء ( ............................................................. :لیست اعضاء پیوست میباشد)

تبصره -برای ایجاد تشکل رعایت حداقل سه عضو و معرفی یک عضو به عنوان مدیر الزامی میباشد.
ماده  -9تخلف تشکل از موضوع و هدف عنوان شده در اساسنامه یا انحراف از آن و یا سایر قوانین حاکمیتی موجب
انحالل تشکل به تشخیص مرجع صدور مجوز میباشد.

فصل سوم :عضویت
ماده  -11تشکل میتواند با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در شیوه نامه صدور مجوز فعالیت ،نسبت به
عضوگیری از میان افراد واجد شرایط ،بعد از دریافت مجوز اقدام کند.
ماده  -11هریک از اعضاء نام خود را در دفتر تشکل ثبت و در مقابل آن امضاء مینماید .عضویت به منزله پذیرش مفاد
اساسنامه ،مرامنامه و آئین نامههای داخلی تشکل است.
ماده  -12هیچ یک از اعضاء نمیتوانند با استفاده از نام تشکل ،فعالیت مستقل داشته باشند.
ماده  -13خاتمه عضویت:
عضویت افراد در تشکل در صورت از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی و یا فوت فرد ،پایان مییابد.
ماده  -14تشکل پس از تصویب اساسنامه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان رسمیت مییابد.
ماده  :15مدیر تشکل:
آقا /خانم

به شماره شناسنامه

و شماره ملی

مرجع تائید کننده :سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
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به عنوان مدیر تشکل تعیین و معرفی میگردد.

لیست اعضای تشکل ............................................
ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

کد ملی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
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سطح تحصیالت

رشته تحصیلی

محل سکونت

امضاء

