
              IOA-W-A-02  آییه وامه تاسیس شعب اوجمه ارگاویک ایران                    

    

هراکس استبًْب  ٍ شْرّباسبسٌبهِ آییي ًبهِ تبسیس شعب در هبدُ  اًجوي ارگبًیک ایراى براسبس تبصرُ 

کِ در ایي آییي  ًوَداصالح  //شرح ریل در تبریخشذُ بَد بِ تصَیب  //در تبریخ کِ را 

 .دىًبهیذُ هی شَ "شعب"ٍ شعب اًجوي ببختصبر "اًجوي"ًبهِ،اًجوي ارگبًیک ایراى ببختصبر 

کٍ دس ثخص َبی ریل  حمًلی ي حمیمی افشادوفش اص  حذالل ضبمل َیئت مًسسدسخًاست  (مبدٌ

 :فعبلیت داسوذ

  ٌاسبتیذ داوطگب 

  اسگبویک.....التحصیالن مشتجظ ثب تًلیذ، تجبست يفبسغ 

 تًلیذ کىىذگبن اسگبویک 

 صبدس کىىذگبن ي ياسد کىىذگبن 

 ٌضشکت َبی ثبصسسی ي گًاَی کىىذ 

 تًلیذ کىىذگبن محصًالت کطبيسصی 

 سبصمبن َبی مشتجظ ثب فشایىذ تًلیذ تب عشضٍ محصًالت اسگبویک 

 دسخًاست کتجی َیئت مًسس تًسظ َیئت مذیشٌ اوجمه اسگبویک ایشان ثشسسی ي تصًیت (مبدٌ

ثٍ اتبق ثبصسگبوی ي تًسظ اوجمه  مصًة ثشاثش مبدٌ َبی تبسیس ضعت اسسبل دس خًاست(مبدٌ

  اصًلی ایع ي معبدن ایشان ي دسیبفت مًافمتصه

ضعت دس  اعالم ثٍچُبس مبٌ پس اص  حذاکثشاوتخبثبت َیئت مذیشٌ مجمع عمًمی ي ثشگضاسی (مبدٌ

 صىبیع ي معبدن ایشان  ثب وظبست ومبیىذٌ اوجمه اسگبویک ایشان ي ومبیىذٌ اتبق ثبصسگبوی محل ضعجٍ

ًسبت بِ ارسبل دعَتٌبهِ ّبی کتبی برای  هجبهع رٍز قبل از برگساری  ّیئت هَسس(مبدٌ 

 .ًوبیٌذگبى اتبق ٍ اًجوي از طریق پست پیشتبز اقذام ًوبیٌذ

 .ٍ ببزرسی از شعب برعْذُ اًجوي هی ببشذ ًظبرت(هبدُ



 مبدٌ  ثىذی تعییه ضذٌ دس تجصشٌ  ثشاسبس گشيٌ ضعت اوتخبة اعضبی َیئت مذیشٌ(مبدٌ

 . پزیشد می صًست ثٍ ضشح ریل اسبسىبمٍ

خجشگبن (-وفش )تًلیذکىىذگبن وُبدٌ َبی ثیًلًطیک(-وفش )تًلیذ کىىذگبن(-وفش)ثبصسگبوبن: اص ثخص خصًصی

 (وفش )کبسضىبسبني 

استبوذاسد ي تحمیمبت  اداسٌ کل جُبد کطبيسصی، سبصمبن ،سبصمبن صىعت، معذن ي تجبست :ديلتی ص ثخصيا

 استبن یک ومبیىذٌ محیظ صیست اداسٌ کل ثُذاضت ي سبصمبنحفظ وجبتبت، مذیشیتصىعتی،

 

 ٍظبیف شعب

 .تًسظ ضعت اوجبم می ضًد کلیِ هکبتببت استبًی(هبدُ

 .پزیشد مکبتجبت ي استجبعبت ثب اسگبن َب ي سبصمبن َبی ستبدی ثبیذ اص عشیك اوجمه صًستکلیٍ (مبدٌ

 .پزیشد صًست ثب لیذ وبم ضعجٍ اوجمه مغبثك سشثشگ ي مُشمُش ضعت ي تُیٍ سشثشگ (مبدٌ

اوجمه دس پبیبن َش سبل ثٍ دفتشحذاکثش  ،ضعت ی ي اجشایی یکسبلٍاتتحمیكگضاسش عملکشد  (مبدٌ

 .گشدد اسسبل

هحصَالت ارگبًیک را در راستبی  هتقبضیبى ببیذ زهیٌِ بررسی ٍ تکویل پرًٍذُ شعب (مبدٌ

 .فراّن ًوبیٌذ دریبفت گَاّی

 .صذٍر گَاّی ٍ پرٍاًِ بکبرگیری ًشبى اًجوي صرفبً برعْذُ اًجوي هی ببشذ(تبصرُ 

یک ًسخِ از تراز ًبهِ هبلی ٍ پیش بیٌی بَدجِ را کِ بِ تصَیب هجوع رسیذُ  شعب(هبدُ 

 . ببشذ را ّرسبلِ بِ اًجوي ارسبل ًوبیٌذ

ياسیض خًاَىذ ي کمک َبی دسیبفتی سا ثٍ حسبة اوجمه  ضعت دٌ دسصذ اص حك عضًیت َب (مبدٌ

 .ومًد

 .ثشعُذٌ ضعت می ثبضذ جبسی،تبمیه مکبن ي َضیىٍ َبی مشثًط  ّسیٌِ ّبیکلیِ  (مبدٌ

 .یک ًوبیٌذُ بب حق رای از ّیئت هذیرُ ّرشعبِ هی تَاًذ در هجبهع اًجوي حضَر یببذ (مبدٌ

شعب هی تَاًٌذ بِ برگساری  ،ٍ فرٌّگ سبزیبِ هٌظَر تَسعِ کشبٍرزی ارگبًیک (مبدٌ

 .اقذام ًوبیٌذ ٍ ًوبیشگبُ ٍ کبرگبُ ّبی آهَزشی استبًی بب ّوبٌّگی اًجوي جشٌَارُ


