اساسنامه خانه کشاورز

فصل اول  :کليات
ماده  : 1خانه کشاورز تشكلي است که به استناد قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه های سياسي مصوب  1394/11/4مجلس شورای اسالمي
و آئين نامه آن ت شكيل شده و در اين ا سا سنامه به اخت صار خانه ناميده مي شود .عنوان اخت صاری خانه ک شاورز در اين ا سا سنامه "خانه" مي
باشد.
ماده  : 2محدوده جغرافيايي فعاليت سراسر کشور مي باشد.
ماده  : 3مرکز ا صلي خانه در تهران – خيابان جهان آرا – خيابان سي و سوم ( شهيد ادريس حسين پور) پالک  21ا ست و در صورت لزوم مي
تواند پس از رسيدگي کميسيون ماده 10در استانها شعبه و در شهرستانها با اطالع فرمانداری دفتر ايجاد نمايد.
تبصره  :1نشاني دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغييرات بعدی آنها به اطالع وزارت کشور خواهد رسيد در غير اين صورت استناد به آن معتبر نخواهد
بود.
تبصره  :2موضوع فعاليت خانه  :حمايت و پشتيباني از کشاورزان کشور در زمينه های سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،مطالعه و مشاوره
در زمينه های توسعه پايدار کشاورزی و رفع مشكالت و مسايل بخش های خصوصي ،تعاوني و دولتي و واحد های صنعتي و فراوری محصوالت
کشاورزی در راستای رشد اقتصاد کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان به عنوان پشتوانه مهم امنيت غذايي و وحدت ملي کشور

تبصره  :3در اصطالح اين اساسنامه منظور از کشاورزی ،کشاورز ،اعضای خانه ،منتخبين ،دهستان  ،مجمع و شورا به شرح زير مي باشد.
الف  -کشاااورزی  :به اسااتناد تعريف مندرد در اليحق قانوني آيين نامه اجرايي اليحه قانوني اصااالح اليحه قانوني واگذاری و احيا
ارا ضي در حكومت جمهوری ا سالمي ايران م صوب  1359/1/26شورای انقالب جمهوری ا سالمي ايران ،ک شاورزی عبارت ا ست از
بهره برداری از آب و زمين به منظور توليد محصوالت گياهي و حيواني (از قبيل زراعت ،باغداری ،درختكاری مثمر و غير مثمر ،جنگلداری،
جنگلکاری ،دامداری ،پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان).
ب ا کشاورز  :کشاورز شخصي است حقيقي يا حقوقي که حداقل مشمول يكي از فعاليتهای ذکر شده در بند الف باشد .
پ  -اعضای خانه  :اعضای خانه از دو دسته حقيقي و حقوقي و متخصصان تشكيل مي شوند .عضو حقيقي و حقوقي مشمول
بند ((ب)) اين ماده بوده و اعضای متخصص اشخاصي ميباشند که حضور آنها به نحوی از انحا نيل به اهداف خانه را تسهيل
مينمايد .آيين نامه شرايط عضويت اعضای متخصص در شورای مرکزی به تصويب شورا خواهد رسيد .

1

ت  -منتخبين  :منتخبين نمايندگان اع ضای خانه در هر ده ستان ميبا شند که از ميان اع ضای حقيقي خانه در آن ده ستان
انتخاب خواهند شد.
ث  -ده ستان  :ده ستان و تعداد آن در هر شهر ستان با ا ستعالم از فرمانداری م شخص مي شود .در اين ا سا سنامه شهر و
حومه آن که محل کار اعضای خانه باشد دهستان محسوب ميگردد.
د– مجمع  :مجمع متشكل از اعضای خانه در سراسر کشور مي باشد .
چ ا کميسيون  :منظور از کميسيون در اين اساسنامه کميسيون ماده  10مي باشد.
ح  -شورا  :منظور از شورا در اين اساسنامه شورای مرکزی ميباشد .
تبصره  :4دفتر مرکزی و شعب استاني و دفاتر شهرستاني خانه نمي تواند در اماکن دولتي استقرار يابد.
ماده  : 4خانه التزام خود را به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و اصل واليت مطلقه فقيه اعالم مي دارد.

فصل دوم  :عضويت
ماده  :5شرايط عضويت :
1ااعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و واليت مطلقه فقيه
2ا تابعيت ايراني
3ا پذيرش مفاد مرامنامه و اساسنامه
4ا عدم سو پيشينه کيفری موثر
-5عدم انطباق متقاضي عضويت با اوصاف مقرر در ماده  5قانون
 -6سن حداقل  18سال تمام
تب صره :با توجه به تب صره ماده  6قانون احزاب ع ضويت در خانه و يک حزب ا ستاني به طور همزمان منعي ندارد ولي هيچ شخ صي نميتواند به
صورت همزمان عضو مؤثر بيش از يک حزب ملي يا استاني باشد.
ماده  :6انواع عضويت :
 -1ع ضوخانه :داوطلب واجد شرايطي که مراحل ع ضويت خانه را گذرانده و با پذيرش ا سا سنامه خانه دارای تعهدات و حقوق حزبي مطابق
اساسنامه خانه مي باشد.
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2ا عضو موثرخانه  :اعضای هيات موسس،شورای مرکزی،دبيرکل ،بازرسان و مسئوالن شعب استاني اعضای موثر خانه مي باشند.
تب صره  : 1ع ضويت در خانه و يک حزب ا ستاني به طور همزمان منعي ندارد ولي هيچ شخ صي نمي تواند به صورت همزمان ع ضو موثر خانه و
يک حزب استاني باشد.
تبصره  :2شورا عالوه بر اعضای اصلي دارای تعدادی عضو متخصص خواهد بود که طبق آيين نامه مصوب شورا از بين اعضای انتخاب خواهند
شد.
تبصره  :3خانه مي تواند برابر ضوابطي که به تصويب شورا مي رسد اتحاديه ها و تشكل های بخش کشاورزی غير دولتي را به عنوان اشخاص
حقوقي به عضويت خانه بپذيرد.

ماده  :7خاتمه عضويت در موارد زير امكان پذير است :
1ا استعفا بصورت کتبي
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2ا اخراد بنا به درخواست اکثريت اعضای شورای مرکزی يا حداقل
10

اعضای مجمع با تصويب مجمع

3ا فوت
4ا احراز انطباق وضعيت عضو خانه با موارد مذکور در ماده  5قانون
5ا حكم قطعي دادگاه صالحه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي
-6از دست دادن هريک از شرايط عضويت مندرد در ماده  5اساسنامه

فصل سوم  :تشكيالت و ارکان
ماده : 8ارکان خانه عبارتند از :
1ا هيات موسس
2ا مجمع
4ا شورای مرکزی
5ا دبيرکل
6ا بازرسان
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 -7مسئولين شعب استاني خانه
ماده  :9هيأت مؤسس ا شخاص حقيقي مي باشند که امور مربوط به تاسيس و وظايف مرتبط را پيگيری نموده و برای دريافت مجوز تاسيس و
پروانه فعاليت اقدام مي نمايند و دارای اختيارات زير مي باشند :
1ا انجام کليه مقدمات تأسيس
2ا دعوت برای برگزاری مجمع عمومي مؤسس برای تأسيس تشكل خانه حداکثر  6ماه پس از صدور مجوز تأسيس خانه
 -3برگزاری مجمع عمومي موسس و تاسيس دفاتر رسمي مطابق ماده  6قانون و ارائه اسناد مربوطه به کميسيون
تبصره  : 1هيأت مؤسس دارای رئيس  ،نايب رئيس و خزانه دار خواهد بود.
تبصره  : 2خانه در سال  1379تاسيس و پروانه فعاليت آن به شماره /1/43/135الف مورخ  1379/6/5توسط وزارت کشور صادر شده است
و شعب استاني و دفاتر شهرستاني آن داير گريدده است .
ماده  : 10مجمع خانه :
مجمع باالترين رکن خانه است که مطابق اساسنامه سالي يک بار تشكيل ميگردد.
تبصااره  :1مجمع با حضااور اکثريت مطلق اعضااا برای نوبت اول و به هر تعداد برای نوبت دوم که حداقل دو هفته و حداکثر يک ماه بعد از
برگزاری مجمع اول بايد تشكيل شود ،رسميت خواهد يافت و تصويب هر موضوعي در مجمع با اکثريت آرا حاضرين معتبر ميباشد .مجمع فوق

2
العاده در موارد لزوم با پيشنهاد
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اعضای شورای مرکزی و يا ده درصد اعضای مجمع با دستور کار انحالل خانه و اصالح مرامنامه و اساسنامه

برگزار مي شود.
تب صره  :2دعوت برای شرکت در مجمع از طريق اعالن در يكي ازروزنامه های کثير ااالنت شار يا دعوت کتبي يا روش های نوين ارتباطي و يا از طريق
دبيران هيات های اجرايي صورت ميگيرد .آگهي تشكيل مجمع نوبت اول حداقل  20روز و نوبت دوم حداقل  10روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه
تعيين شده درد خواهد شد .دستور جلسه مجمع به طور کامل در آگهي يا دعوت نامه درد ميگردد.
تبصره  :3حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع بايد مراتب برگزاری مجمع به صورت کتبي به کميسيون اعالم تا نماينده ای جهت نظارت اعزام شود . .
تبصره  :4مجمع توسط هيات رييسه ای مرکب از رييس ،نايب رييس و منشي و ناظرين که توسط اکثريت اعضای حاضر در مجمع انتخاب مي شوند
اداره مي شود .هيات رييسه اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرد در آگهي يا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه
برگزاری مجمع را مطابق فرم الگو تنظيم و همراه برگه م شخ صات فردی منتخبين حداکثر يک هفته پس از برگزاری مجمع به وزارت ک شور ار سال
نمايد تا توسط کميسيون مورد رسيدگي قرار گيرد. .

4

تب صره  :5در صورتي که دبيرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع ننمايند هيات بازر سي و يا ده در صد اع ضای مجمع
اقدام به دعوت برای برگزاری آن با هماهنگي کميسيون مي نمايند.
ماده  :11وظايف مجمع :
 -1انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت سه سال و بازرسان برای مدت يكسال
 -2قبول استعفا يا عزل اعضای شورای مرکزی
 -3تصويب انحالل خانه و انتخاب هيات تصفيه با رعايت فصل ششم اساسنامه
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 -4تغيير در مرامنامه و اساسنامه با
3

آرای حاضرين در مجمع

 -5تصويب خط مشي کلي و راهبردها و برنامه های کالن خانه
 -6استماع و رسيدگي به گزارش شورای مرکزی و گزارش بازرسان و تصويب صورت های مالي ساالنه
 -7استماع گزارش دبيرکل ،از روند فعاليت ها
 -8تصويب قطعنامه پاياني جلسه مجمع
 -9ت صويب آيين نامه نحوه اداره مجمع با پي شنهاد شورای مرکزی و اداره شورای مرکزی و آيين نامه و د ستور العمل های داخلي خانه با
تصويب اکثريت آرای شورای مرکزی
 -10تصويب ترازنامه و بودجه خانه
 -11تعيين ميزان حق عضويت ساالنه
 -12تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درد آگهي و دعوتنامه خانه
تب صره  :1خانه موظف ا ست تغييرات مرامنامه ،ا سا سنامه  ،مجمع ،شورای مرکزی ،دبيرکل ،بازر سان و صورتجل سه برگزاری مجمع را به
کمي سيون ار سال نمايد و هر گونه تغيير در مرامنامه ،ا سا سنامه و ارکان خانه در صورتي معتبر ا ست که به تاييد کمي سيون ر سيده و در روزنامه
رسمي درد شود.
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تبصره  :2عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پيشنهاد بازر سان يا درخوا ست
3
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قرار مي گيرد و بايد به ت صويب اع ضای مجمع بر سد .در صورت عزل اع ضای شورای مرکزی ،اع ضای علي البدل به ترتيب آرا جايگزين
3

اعضای مجمع و با اطالع قبلي کميسيون در دستور کار مجمع

اع ضای معزول مي شوند و در صورت عدم تكميل تعداد اع ضای شورای مرکزی مجمع برای مدت باقيمانده از دوره قانوني اقدام به انتخاب
اعضای جديد برای شورای مرکزی خواهد کرد .اعضايي که از عضويت در شورای مرکزی عزل شده اند نمي توانند داوطلب عضويت در شورای
مرکزی جايگزين شوند.
تبصره  :3خانه گزارش و مصوبات مجمع را جهت رسيدگي به کميسيون ارسال خواهد کرد.
ماده  :12شورای مرکزی :
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شورای مرکزی مت شكل از  80ع ضو و  31ع ضو علي البدل مي با شد که تو سط مجمع برای مدت سه سال انتخاب مي شوند .شورای مرکزی
مسئوليت هدايت و تحقق اهداف خانه را برعهده دارد.
تبصره  :1در صورت فوت  ،استعفا و يا عزل هر يک از اعضای شورای مرکزی به ترتيب اعضای علي البدل جايگزين خواهند شد.
تبصره  :2جلسات شورای مرکزی حداقل هر دو ماه يک بار و با حضور اکثريت اعضا برگزار مي شود و مصوبات آن با رأی اکثريت اعضای حاضر معتبر
خواهد بود .عدم حضور هر يک از اعضا در  3جلسه متوالي يا  5جلسه متناوب بدون عذر موجه ( با تشخيص شورای مرکزی ) در حكم استعفا از شورای
مرکزی مح سوب شده و به ترتيب اع ضای علي البدل جايگزين خواهند شد .اع ضای علي البدل مي توانند بدون حق رأی در جل سات شورای مرکزی
شرکت نمايند .
تبصره  :3انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بالمانع بوده و دبيرکل موظف است  ،انتخابات شورای مرکزی جديد را با
هماهنگي کميسيون برگزار و نتيجه را ظرف يک هفته به آن کميسيون اعالم نمايد.
ماده  :13اختيارات و وظايف شورای مرکزی :
1ا انتخاب  ،قبول استعفا و عزل دبيرکل
 -2انتخاب  ،قبول استعفا و عزل اعضای هيأت اجرايي ( مسئولين واحدها ) به پيشنهاد دبيرکل
-3پيشنهاد آيين نامه ها و دستور العملهای داخلي خانه در موارد لزوم برای تصويب مجمع عمومي
-4نظارت برعملكرد هيأت اجرايي
 -5موافقت با تأسيس شعب استاني و دفاتر شهرستاني
 -6پيگيری اجرای مصوبات مجمع
 -7پيشنهاد ميزان حق عضويت ساالنه به مجمع
 -8پيشنهاد اصالح و تغيير در مرامنامه يا اساسنامه
 -9تصويب تشكيالت و واحدهای مورد نياز و تدوين شرح وظايف و اختيارات آنان
 -10پيشنهاد انحالل خانه
 -11تصميم گيری درخصوص پيشنهاد برگزاری هرگونه راهپيمايي و تجمع
 -12تدوين سياستهای کالن ( در چارچوب مرامنامه و اساسنامه ) و ارائه آن به مجمع جهت تصويب
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-13پيشنهاد برگزاری کنگره سراسری خانه کشاورز در تهران در مناسب ها و در موارد ضروری بمنظور رساتر شدن صدای کشاورزان و شنيده
شدن توسط مسؤوالن  ،طرح مسايل و مشكالت  ،تبادل تجارب موفق و ارايه دست آوردهای علمي و تكنولوژی و نقد سياستهای اقتصادی دولت
از جمله سياست های حمايتي و قيمت گذاری و صادرات و واردات و غيره

ماده  -14دبير کل عالي ترين مقام اجرايي خانه ا ست که منتخب شورای مرکزی مي با شد و از بين اع ضای شورای مرکزی ويا سايراع ضا
خانه با رأی اکثريت نسبي آنان برای مدت  3سال انتخاب شده و رياست آنرا بعهده دارد وظايف و اختيارات دبيرکل به شرح زير است :
1ا اعالم دستور جلسه شورای مرکزی به اعضا
2ا پيگيری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن
3ا ارائه گزارش ساليانه عملكرد خانه به مجمع
4ا پيشنهاد انتخاب  ،قبول استعفا و عزل اعضای هيأت اجرايي به شورای مرکزی و صدور احكام مربوطه
5ا دعوت به برگزاری مجمع در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن
6ا حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول خانه
7ا افتتاح و رسيدگي به حسابهای خانه و پرداخت ديون و وصول مطالبات
8اا ا اقامه دعوی از طرف خانه و يا دفاع ن سبت به دعاوی ا شخاص حقيقي و حقوقي عليه خانه در کليه مراجع ق ضايي و حل و ف صل دعاوی از
طريق سازش يا انتخاب وکيل
9ا پيشنهاد ايجاد تشكيالت و واحدهای مورد نياز و شرح وظايف آنها به شورای مرکزی برای تصويب
10ا انتشار بيانيه ها و موضعگيری در خصوص مسائل و جريانهای مختلف کشور از طرف خانه
11ا پاسخگويي به کليه تصميمات ،اقدامات و عملكرد خانه
تبصره  :1يكي از اعضای شورای مرکزی به پيشنهاد دبيرکل و تصويب شورای مرکزی بعنوان قائم مقام دبيرکل تعيين مي گردد تا در غياب وی
وظايف او را انجام دهد .
تبصره  :2دبيرکل گزارش مجموعق اقدامات و فعاليتهای خانه را در پايان هر سال شمسي جهت بررسي در اختيار کميسيون ماده  10قانون قرار
خواهد داد.
ماده 15ا بازرسان :
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بازر سان از  3نفر ع ضو ا صلي و  2نفر ع ضو علي البدل از افرادی که آ شنا به امور بازر سي مي با شند ت شكيل شده که تو سط مجمع برای مدت
يكسال انتخاب مي شوند .بازرسان مي توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمايند.
بازرسان دارای وظايف زير مي باشند :
1ا نظارت بر عملكرد شورای مرکزی و دبيرکل
 -2نظارت بر عملكرد کميته ها و واحدهای اجرايي خانه
3ا بررسي کليه دفاتر  ،اسناد و اوراق مالي خانه و ارائه گزارش آنها به مجمع
4ا رسيدگي به گزارشهای واصله درخصوص تخلفات اعضا و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی
5ا بررسي صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه خانه
 6ا ارائه گزارش بازرسي اعم از روند حسن انجام کار يا تخلفات احتمالي ارکان به مجمع
7ا بررسي گزارش ساالنه شورای مرکزی ( مالي و غير مالي )
تبصره  :1اعضای شورای مرکزی و خويشاوندان سببي و نسبي درجه يک از هر طبقه آنان نمي توانند به عنوان بازرس خانه انتخاب گردند.
تبصره  :2بازرسان نمي توانند در هيچيک از ارکان ديگر تشكل مسئوليت داشته باشند.
تب صره :3کليه ا سناد و مدارک خانه اعم از مالي و غيرمالي در صورت درخوا ست بازر سان بدون قيد و شرط بايد بو سيله شورای مرکزی جهت
بررسي در دسترس آنان قرار گيرد.
ماده :16مسئولين شعب استاني:
خانه مي تواند در صورت لزوم جهت گسترش فعاليت ها و اقدامات خودبا کسب مجوز از کميسيون در استانها شعبه تاسيس نمايد.
تبصره  :1مسئوالن شعب استاني خانه به پيشنهاد دبير کل و تصويب شورای مرکزی انتخاب مي شوند و حكم آنها توسط دبيرکل صادر ميگردد.
تبصره  :2مسئولين شعب استاني مي بايست در استان محل تاسيس شعبه مربوطه سكونت داشته باشد
ماده  :17هيأت اجرايي :
هيأت اجرايي متشكل از منتخبين کشاورزان دهستانها مي باشد و دبيران هيات های اجرايي از بين اعضا هيات اجرايي توسط دبيرکل انتخاب و
حكم آنها صادر مي گردد و وظايف مشروحه زير را بعهده دارند :
1ا اجرای مصوبات مجمع و شورای مرکزی و موارد ارجاعي از سوی دبيرکل
2ا برنامه ريزی و اداره امور اجرايي مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبيرکل
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3ا فراهم آوردن زمينه برگزاری مجمع پس از تصويب شورای مرکزی
4ا واحدهای اجرايي عبارتند از هيات اجرايي در استان  ،شهرستان و دهستان

فصل چهارم  :نحوه ارتباط دبيرکل با کميسيون ماده  10احزاب
ماده  :18عالوه بر ساير موارد مندرد در اين اساسنامه دبيرکل موارد زير را به کميسيون ماده 10احزاب ارسال مي نمايد:
1ا گزارش برگزاری مجمع و گزارش ارايه شده دبيرکل به مجمع
2ا کليه بيانيه ها  ،اطالعيه ها و بولتن ها
3ا يک نسخه از تمامي آئين نامه ها و دستورالعمل های مصوب ارکان
4ا گزارش بازرسان
 5ا گزارش هرگونه اجتماع يا راهپيمايي که به موجب قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه های سياسي برگزار مي شود.
6ا گزارش اجمالي اقدامات مربوط به انتخابات و نتايج حاصله
7ا گزارش تعداد اعضای خانه و کاهش و افزايش آن بصورت ساالنه
8ا اعالم آمار دفاتر و شعب تشكيل شده بصورت ساالنه

فصل پنجم  :منابع مالي و درآمدی
ماده  :19منابع مالي خانه عبارتنداز:
الف) حق عضويت اعضا
ب) کمک ها و هدايای نقدی و غير نقدی اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني
د) وجوه حاصل از فعاليت های قانوني انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت ،اهداف و اساسنامه
د) کمک ها و يارانه های دولتي
تبصره ( : )1خانه رأساً هيچگونه اشتغال به عمليات تجاری  ،اعتباری و انتفاعي نخواهد داشت .
تبصره ( :)2دريافت هرگونه کمک مالي از کشورهای خارجي ممنوع مي باشد.
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تبصره (:)3هر گونه استفاده خانه از منابع و امكانات دولتي دستگاه های اجرايي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات کشوری ممنوع مي باشد.

ماده :20کليه اسناد مالي و اوراق تعهد آور به امضا مسئول واحد امور مالي و دبيرکل و يا قائم مقام ايشان و مهر خانه معتبر خواهد بود.
ماده  :21کليه در آمدها  ،منابع  ،مصارف و هزينه های خانه در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيالن آن در پايان هر سال مالي برای بررسي در
اختيار کميسيون ماده 10احزاب قرار مي گيرد..
تبصره  :1سال مالي خانه منطبق بر سال هجری شمسي بوده و همواره به پايان ماه اسفند ختم مي شود.
تبصره  :2کليه درآمدها و وجوه خانه در حساب مخصوصي بنام خانه نزد يكي از بانكهای رسمي کشور نگهداری مي شود.

فصل ششم :خاتمه فعاليت:
ماده :22فعاليت خانه در موارد زير خاتمه مي يابد :
 -1انحالل طبق اساسنامه و اعالم به کميسيون ماده  10احزاب
 -2حكم دادگاه صالح مبني بر انحالل
 -3توقيف پروانه فعاليت از سوی کميسيون ماده 10
تبصره  : 1بديهي است فعاليت خانه پس از رفع توقيف پروانه از سرگرفته خواهد شد.
تبصره : 2در صورت توقيف پروانه فعاليت ،خانه اجازه هيچ گونه فعاليتي نخواهد داشت.
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ماده  :23اصل بر فعاليت مستمرخانه مي باشد با اين وجود در صورت پيشنهاد
3

اعضای شورای مرکزی و تصويب دو سوم اعضا مجمع و

پس از تصويب کميسيون ماده  10خانه منحل خواهد شد.
تبصااره(:)1در صااورت انحالل خانه امور مربوط به تصاافيه اموال آن با رعايت حقوق دولت زير نظر دادگاه محل اسااتقرار دفتر خانه ،با حضااور
نماينده کميسيون و نماينده دادستان محل انجام مي شود.
تبصره(:)2هر نوع فعاليت با عنوان خانه پس از انحالل ممنوع مي باشد.

فصل هفتم  :ساير مقررات:
ماده  :24مكاتبات رسمي خانه با امضای دبيرکل و يا قائم مقام وی و با مهر خانه انجام مي شود.
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دبيرکل در حفظ سربرگ  ،مهر و نماد خانه دارای مسئوليت قانوني مي باشد.
ماده  :25اقداماتي که در مرامنامه و ا سا سنامه پيش بيني شده و نياز به ک سب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد ،پس از ک سب مجوز مربوطه
قابل اجرا مي باشد.
ماده  :26خانه موظف ا ست در صورتي که در زمان انتخابات يا غير آن با ديگر احزاب دارای پروانه فعاليت در مورد نامزد يا نامزدهای انتخاباتي
يا موارد ديگر ائتالف نمايد مسئوليت آن را پذيرفته و مراتب را به اطالع کميسيون ماده  10برساند.
ماده  :27تاسيس هر گونه شعبه و دفتر خارد از کشور ممنوع است.
ماده  :28مرامنامه و اساسنامه خانه پس از صدور پروانه فعاليت به هزينه خانه در روزنامه رسمي چاپ و منتشر مي شود.
اين اساسنامه در  7فصل و  28ماده و  37تبصره در تاريخ  1398/4/1به تصويب مجمع فوق العاده خانه و در تاريخ ......................................
به تأييد کميسيون ماده 10قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههای سياسي رسيد.
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