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  اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان 
   کلیات:فصل اول

ت /40260مـصوبه شـماره    موضـوع  نظام صنفی کارهـاي کـشاورزي       اجرایی   آئین نامه    13 تبصره ذیل ماده     راستاي اجراي   در  :1ماده  
  نظـم بخـشی و  ،اماندهی سـ ،بـه منظـور سـازماندهی    اساسنامه الگـو و   و  قانون اساسی  138اصل  کمیسیون   20/3/87 ك مورخ    34274

  . می گردداعالم  وتدوین  ،منابع طبیعی  بخش کشاورزي و افراد شاغل درحمایت ازحقوق
غیرانتفاعی و غیـر  ، غیرسیاسی،است که داراي شخصیت حقوقی مستقل  صنفی  تشکیالتی   ،استانکارهاي کشاورزي    نظام صنفی  :2ماده  

   .رسمیت می یابد، زارت جهاد کشاورزي  فعالیت و ثبت در ومجوزدولتی است که پس از صدور
نظـام جمهـوري    بـه قـانون اساسـی و    ام خـود را زدارد واعضاي وابسته به آن الت   نظام صنفی تابعیت جمهوري اسالمی ایران را        :3ماده  

  .اسالمی ایران اعالم می دارند
    :مدت فعالیت اقامتگاه قانونی و ، حوزه فعالیت، نام :4ماده 
  ......استانارهاي کشاورزي ک نظام صنفی :نام

  ........ . محدوده جغرافیایی استان:حوزه فعالیت
  :محل استقراردفتر آن اقامتگاه قانونی و 

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی
  ................................................................ ایمیل ............................................................دورنگار     ....................................................................................................................تلفن
 مجـوز  بـه مرجـع صـدور     هیئت مدیره موظـف اسـت مراتـب را    ،استان کارهاي کشاورزي    تغییراقامتگاه نظام صنفی   درصورت :تبصره

  . نمایدفعالیت و ثبت اعالم 
  نامحدود :زمان فعالیت

  :وظایف نظام صنفی استان  :5ماده 
 کشاورزي  ارتقاي سطح آگاهی، دانش و مهارت اعضاء و ترویج شیوه هاي نوین در امور تولیدي و خدماتی بخش - 5 -1 

  تابعه   هايهاي صنفی شهرستان ام نظ هیئت مدیرهي اعضاترویجی براي انجام خدمات آموزشی و برنامه ریزي و -5 -2

مراجع  بهاي اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد  حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه -5 -3
  اهداف نظام صنفیدرخصوصوجلب حمایت مراجع و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی ذیصالح 

 جهت ارائه به شـوراي مرکـزي نظـام    ،همربوط مقررات و طرحها، لوایح مشورتی درخصوص تهیه ، نظرات فنیبررسی تدوین و  -5 -4
  کشاورزيصنفی کارهاي

   هاي تابعهشهرستانکارهاي کشاورزي  نظام هاي صنفی تعامل و وحدت رویه در،ایجاد هماهنگی -5 -5

  وراي مرکزي   شارائه آن به وشهرستانهاي تابعه  صنفی  هاينظامدسته بندي بانک اطالعاتی  جمع آوري و -5 -6
 ،بهبـود شـرایط تولیـد    جهت توسعه کمـی وکیفـی و  شهرستانها  سازمانهاي صنفی استانها و و ایجاد تعامالت الزم بادستگاهها   -5 -7

  فرآورده هاي کشاورزي  محصوالت وتعیین نرخ  وصادرات تنظیم بازار فروش و
   مراجع ذیصالح باطریق هماهنگی   از بانکیز تسهیالت اهازمینه سازي الزم جهت برخورداري نظام هاي صنفی شهرستان -5 -8
    هاشهرستان هاي صنفی مشکالت نظام بررسی مسائل و -5 -9



 
2

ي بارعایت مقررات قانونی به منظور برخورداري اعـضا  تفریحی و ورزشی     ،برنامه ریزي در جهت اجراي فعالیت هاي فرهنگی        -5 -10
   نظام هاي صنفی شهرستانهاي تابعه

  همکاري دستگاههاي ذیربط مراحل مختلف باهماهنگی و تولید محصول باکیفیت در ارت وکنترل برنظ -5 -11
  در سطح استان تحت پوششکشاورزي تشکلهايصدور مجوز فعالیت براي  -5 -12

  تابعه  هاي نظارت بر فعالیت هاي نظام صنفی شهرستان -5 -13
   به نام و به حساب نظام صنفی با تصویب مجمع عمومی ، و تملک اموال منقول و غیر منقول فروش،خرید -5 -14
  قوانین و مقرراتاختیارات مطابق  وظایف وانعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چار چوب   - 5 -15
  : عبارت است از استانارکان نظام صنفی  :6ماده 

   مجمع عمومی –6 -1
  هیات مدیره  - 6 -2
   بازرس - 6 -3
   تخلفات هیئتهاي رسیدگی به - 4-6

  مجامع عمومی  :فصل دوم
 نظام هـاي صـنفی   ) هیئت مدیره اصلیاعضاي( اجتماع نمایندگان  از که مجمع عمومی عالی ترین رکن نظام صنفی استان است     :7ماده

نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علـی البـدل هیئـت     پنج میان خود ازاً که متعاقب  . تشکیل می گردد    تابعه همان استان   هايشهرستان
  .دیره و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب می نمایدم

  .باشد فوق العاده می عادي و مجامع عمومی شامل موسس،
 .تصمیماتی که در مجامع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد براي کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشـد      :1تبصره

   . اعالم گرددشهرستانبخش  روز بطور کتبی و رسمی به کلیه نظام هاي صنفی پانزدهیست ظرف مدت حداکثر این تصمیمات می با
شـود کـه بـا رأي اکثریـت       هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره مـی       :2تبصره

  .نسبی اعضاي حاضر انتخاب خواهند شد
   . موضوع فصل سوم می باشدانتخابات نظام صنفی استان طبق دستورالعمل لین مجمع عمومی موسس ونحوه تشکیل او :3تبصره

  

  مجمع عمومی عادي :سومفصل 
عادي در نوبت اول با حـضور نـصف    عمومی جلسات مجمع.  در هر سال حداقل یک نوبت تشکیل می شود عادي مجمع عمومی  :8ماده

اقـدامات  )  نـصف بعـالوه یـک    (  مقرردر صورت حصول حد نصاب.  تابعه رسمیت می یابدبعالوه یک اعضاي هیئت مدیره شهرستانهاي    
فـرم شـماره   طبـق  ( در غیر اینصورت ضمن تنظیم صورت جلـسه  . رسمیت جلسه و تشکیل هیئت رئیسه بعمل می آید اعالم   بعدي براي 

طبق فـرم  . ( مجمع عمومی نوبت دوم بعمل می آید اقدامات بعدي براي برگزاري       )8طبق فرم شماره    ( و اخذ امضاي اعضاي حاضر    ) 15
  )14شماره  
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طبـق فـرم   (  در غیر اینصورت ضمن تنظیم صورتجلسه .با حضور حداقل یک سوم از اعضاء رسمیت می یابد     در نوبت دوم    عمومی مجمع
طبق فـرم  ( ومی نوبت سوم  مجمع عمدعوتنامهاقدامات بعدي جهت صدور  ) 8طبق فرم شماره  ( و اخذ امضاي اعضاي حاضر    ) 15شماره  
  . با حضور حداقل یک پنجم از اعضاء رسمیت می یابد و نوبت هاي بعدجلسه مجمع در نوبت سوم. بعمل می آید) 14شماره  
بـراي نظامهـاي    ) 13 فرم شماره (  صدور دعوتنامه کتبی      نسبت به  هیأت مدیره موظف است    ،عمومی عادي مجمع  براي تشکیل     :9ماده

  .  ي تابعه اقدام نمایدصنفی شهرستانها
 زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی عادي بایستی حداقل پانزده روز کاري بعد از تاریخ انتشار دعوتنامه تـشکیل مجمـع عمـومی              :1تبصره  

  .عادي پیش بینی شود
  . معتبر و الزم االجرا می باشد،تصمیمات مجمع عمومی عادي با راي اکثریت نسبی حاضران :2ه تبصر
  . روز کاري می باشدپانزده قلاصله زمانی بین هر یک از نوبت هاي جلسات مجمع با نوبت هاي بعدي حداف :3هتبصر
  . شـود انجـام مـی  جهاد کشاورزي استان  سازمان اعالم آن به  وبازرس  یا   هیات مدیره    دعوت  به   عادي    عمومی تشکیل مجمع  :10ماده

        .اند نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادي اقدام نمایدسازمان جهاد کشاورزي استان نیز می تو ،در دوره فترت
دو نفـر نـاظر بـا     ونفر منـشی   یک  ، هیئت رئیسه مرکب از  یک نفر رئیس      بعنوان ، ابتدا چهار نفر   عاديدرجلسه مجمع عمومی     :11ماده

   .شوند راي اکثریت اعضاي حاضر انتخاب می
   . توسط منشی ثبت می شودصورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه :1تبصره 
کـسانی باشـند کـه قـبال     بـین  اعضاي هئیت رئیسه نبایـد از     ،  نظام صنفی  برگزاري انتخابات هیئت مدیره و یا بازرس         در صورت  :2تبصره  

  .بعنوان عضو هیئت مدیره یا بازرس نامزد شده اند
  .ی گیردممسئولیت اداره مجمع عمومی را بعهده  ، پس از انتخابهئیت رئیسه :3تبصره 
  : عادي وظایف و اختیارات مجمع عمومیسایر :12 ماده

   انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس-1-12
  هاي اجرایی ها و دستورالعمل نامهبر ها، ها، سیاست  تصویب خط مشی -2-12
  بع درآمديحق عضویت و سایر منا تعیین میزان  -3-12
   نظام صنفی استاند و هزینه هاي سال مالی گذشته و بودجه سال آتیامآ صورتحساب در، بررسی و تصویب تراز نامه -4-12
  هاي نظام صنفی ره در خصوص فعالیت استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدی -5-12
  . است عاديالحیت مجمع عمومینامه نظام صنفی استان در ص بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که مطابق آیین  -6-12

انتخابات ظرف یک هفته از تـاریخ تـشکیل مجمـع     کلیه اعتراضات و شکایات مربوط به نحوه برگزاري مجمع عمومی عادي و            :13ماده
 ازرسیده و هیئت مدیره مکلف خواهد بود حداکثر ظرف یک هفته از تـاریخ رویـت اعتـراض    رئیسه عمومی با ذکر دالیل به اطالع هیئت      

  . نمایدگیريپی سازمان جهاد کشاورزي استان طریق
  مجمع عمومی فوق العاده :چهارمفصل 

ء نظـام صـنفی   تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت  هیئت مدیره  یا بازرس یا درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضا     :14ماده 
  .      و در دوره فترت، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان صورت خواهد گرفت  شود انجام میاستان
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بـراي  ) 13فرم شماره طبق (  موظف است دعوتنامه کتبی  نظام صنفی استان هیئت مدیره، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده     براي :15ماده
  . ارسال نمایدهاي تابعه صادر و به اقامتگاه قانونی آننظام هاي صنفی شهرستانها 

  .تاریخ دعوتنامه باشد ز روز کاري بعد اپانزده  باید حداقل، زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی:تبصره
العاده در نوبت اول با حضور نصف بعالوه یک اعضاي هیئت مـدیره شهرسـتانهاي تابعـه رسـمیت            فوق  عمومی  جلسات مجمع  :16 ماده

اقدامات بعدي براي رسمیت جلسه و تشکیل هیئـت رئیـسه بعمـل مـی     ) نصف بعالوه یک   ( مقرردر صورت حصول حد نصاب      . می یابد 
 بـراي برگـزاري   )13طبـق فـرم شـماره    (  اقدامات بعدي )15 و 8  شمارههاي فرمطبق(صورت ضمن تنظیم صورت جلسه در غیر این  . آید

  . مجمع عمومی نوبت دوم بعمل می آید
  در غیـر اینـصورت ضـمن تنظـیم صـورت       . در نوبت دوم با حضور حداقل یک سوم از اعضاء رسمیت می یابـد              عمومی فوق العاده   مجمع
 جلـسه  . نوبت سـوم بعمـل مـی آیـد     جهت صدور دعوتنامه مجمع عمومیواقدامات بعدي براي برگزاري  و) 15ماره  طبق فرم ش  ( جلسه  

  .با حضور حداقل یک پنجم اعضا رسمیت می یابدنوبت سوم  در مجمع عمومی
  .راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است با عمومی فوق العادهبدیهی است تصمیمات مجمع 

نفر ناظر و یک نفر منشی بـا    دو،سییسه مرکب از یک نفر رئئ ابتدا چهار نفر بعنوان هیئت ر      ، مجمع عمومی فوق العاده    در جلسه  :17 ماده 
  .ثریت اعضاي حاضر انتخاب می شوندکراي ا
  :وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :18ماده

   مفاد آن ات دریریتصویب اساسنامه و تغ  -1-18
 نسبت بـه ، با هماهنگی سازمان جهادکشاورزي استان اساسنامه الگومفاد  ست درصورت نیاز به تغییر درتان مکلف ا  نظام صنفی اس   :تبصره
  .یرات اقدام نمایدی تغاعمال

  .جهاد کشاورزيوزارت ، در صورت موافقت  و اعالم آن به هیئت عمومی نظام صنفی نظام صنفی استان انحاللبررسی   -2-18
ب مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحالل نظام صنفی استان و اعـالم آن بـه هیئـت عمـومی نظـام صـنفی و            در صورت تصوی   :تبصره 

 ، و اعالم آن به هیئت عمـومی نظـام صـنفی     هیئت سرپرستی ن سه نفر بعنوان     ی تعی  نسبت به  سازمان جهادکشاورزي  ،موافقت وزارت متبوع  
  ماه  از زمان انتخاب با همـاهنگی و تحـت نظـارت وزارت جهـاد کـشاورزي              3 هیئت سرپرستی مکلف است حداکثر ظرف      .اقدام می نماید  

به کلیه حسابهاي نظام صنفی رسیدگی و لیست کاملی از کلیه دارائیهاي نظام صنفی اعم از وجوه نقـدي و  ) سازمان جهاد کشاورزي استان (
مـوده و دارائـی نظـام صـنفی را پـس از تـصفیه کلیـه        هاي نظـام صـنفی را تهیـه ن    اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی   

ها، ضمن تنظیم و امضاي صورتجلسه با نظارت سازمان جهاد کـشاورزي اسـتان در اختیـار        حسابهاي بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی      
  .اعضاي ذینفع قرار دهد

  عزل هیئت مدیره و بازرس -3-18
  .ه برگزاري  مجمع عمومی عادي و برگزاري انتخابات اقدام نمایدسازمان جهادکشاورزي مکلف است نسبت ب :19ماده
ت رئیسه مجمـع  ئهی. منجر به اتخاذ تصمیم نشود  کاررد دستورا مو )عادي و فوق العاده   ،اعم از موسس  ( هرگاه در مجا مع عمومی      :20ماده

یـک نوبـت بـه زمـان دیگـر و      فاً  را براي صرادامه جلسه ،ضمن اعالم تنفس در همان جلسه موظف است ،با تصویب اکثریت اعضاء حاضر  
  . ساعت بعد موکول نماید24حداکثر 
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  هیات مدیره  :پنجمفصل 
 اصـلی شـامل رئـیس     نفـر عـضو  سـه داراي هیئت مدیره اي مرکب از     استانهاي کمتر از پنج شهرستان      در نظام صنفی استان    :21ماده

داراي هیئت مدیره اي مرکـب از   بیشتر استان هاي با پنج شهرستان و و درالبدل  دو نفر عضو علی      و خزانه دار    ، دبیراجرایی ،هیئت مدیره 
میـان اعـضاي     اسـت کـه از     دو نفر عـضو علـی البـدل         و و منشی  خزانه دار    ،دبیراجرایی ،نایب رئیس  ،رئیس هیئت مدیره   پنج نفر شامل  

  عـادي کتبی اعضاي حاضر درجلـسه مجمـع عمـومی        راي   با) 16طبق فرم شماره    (و براساس درخواست کتبی آنان      داوطلب واجدشرایط   
   .انتخاب مجدد آنان براي یک دوره پیوسته دیگرمجاز است  و )9طبق فرم شماره ( براي مدت سه سال انتخاب می گردند

ه مـدیر مشروط به آنکه مدت ماموریت هیئت .از زمان انتخاب آنها شروع خواهد شد    )و بازرسان ( دوره خدمت اعضاي هیئت مدیره       :تبصره
و یـا  (  شروع خدمت آنهـا از زمـان انقـضاي مـدت ماموریـت هیئـت مـدیره                 ، در غیر این صورت    .قبلی منقضی شده باشد   ) یا بازرسان  و(

  .قبلی خواهد بود) بازرسان
   داوطلبان عضویت در هیئت مدیرهشرایط  :22ماده
  هوري اسالمی ایرانتابعیت جم  -22 -1
   وفاداري به نظام جمهوري اسالمی از اقلیت هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی وپایبندي به اسالم و یا یکی  -22 -2
  ن سوء پیشینه کیفري موثرنداشت -22 -3
   ه مربوط حرفه اي بنا به تایید سازمان جهاد کشاورزي استان، عملی، شغلی،داشتن حسن شهرت اجتماعی -22 -4
  عدم اعتیاد به مواد مخدر -22 -5
برگزاري انتخابات با حضور نماینده سازمان جهاد کـشاورزي نـسبت بـه تعیـین سـمت         ازاولین جلسه خود بعد     در ت مدیره ئهی :23 ماده

  .رسد میو صورتجلسه به امضاءحاضرین اقدام نموده ) 10طبق فرم شماره ( ،  میان خوداعضاء
ین سـمت یـا انتخابـات    یل غیر موجه از حضور در جلسه تع چنانچه فرد یا افرادي که بعنوان عضو هیئت انتخاب می گردند به دالی     :تبصره

ین سمت اعضاء خودداري نمایند به منزله انصراف از عضویت در هیئت مدیره تلقی شـده و       یداخلی امتناع ورزیده و یا از امضاء جدید در تع         
دعوت نمایند تا بعنـوان عـضو یـا اعـضاي       رات بعدي که باالترین راي را در انتخابات بدست آورند           فسازمان جهادکشاورزي می تواند از ن     

   .ین شوندیجایگزین تع
ین سـمت و یـا خـود داري از امـضاء صورتجلـسه بـه عهـده سـازمان           یـ  عـدم شـرکت در جلـسات تع        ،موجه بودن غیرتشخیص موجه یا    

  .جهادکشاورزي می باشد
 ضـمن انجـام نقـل و انتقـال امـور و      فتـه  اعضاء هیئت مدیره قبلی موظف اند حداکثر ظرف مدت یـک ه          ،پس از تعیین سمت    :24 ماده

و مراتـب را در  مدارك به هیئت مدیره جدیـد اقـدام    کلیه اسناد و نسبت به تحویل اموال نظام صنفی اعم از منقول و غیرمنقول و       مدارك  
 مـنعکس  ، رسـد قبلی و جدید می )و بازرسان( که به امضاء تمام اعضاي هیئت مدیرهکه با حضور نماینده جهادکشاورزي      صورت مجلسی   

  .نمایند
 و خیانـت در   قـانونی  اعضاي متمرد بعنـوان متـصرف غیـر   ، در صورت تمرد هیئت مدیره سابق از انجام وظیفه مذکور در این ماده         :تبصره
   .خواهند گرفتتحت تعقیب قرار  با اعالم سازمان جهاد کشاورزي از طریق مراجع ذیصالح محسوب شده وامانت 
 از  اعضاء رسمیت می یابـد وتـصمیمات آن   نصف بعالوه یکدو هفته یکبار تشکیل و با حضور   ره حداقل هر  جلسات هیئت مدی   :25ماده

  .جلسه معتبرخواهد بود با آراء اکثریت نسبی اعضاي حاضر در
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 هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبـت رسـاندن نظـام صـنفی اسـتان در وزارت جهـاد کـشاورزي و                           :26ماده
در نزدیکترین شعبه بانک کشاورزي استان حساب بـاز نمـوده و           ) دار  خزانه  و رئیس هیئت مدیره  (با امضاي مشترك     ،فعالیتیافت مجوز در

و دریافـت فقـط از طریـق حـساب بـانکی       کلیه عملیات مالی اعـم از پرداخـت         و   .صنفی استان را درآن واریز نماید      وجوه متعلق به نظام   
  .صورت می پذیرد

 ، جلسه متنـاوب 5 جلسه متوالی یا 3ر صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت یا غیبت غیر موجه یکی از اعضا در                   د :27ماده
 هیئت مـدیره مکلـف اسـت نتیجـه را     ، در این صورتجایگزین عضو یا اعضاي مزبور خواهند شد       ،اعضاي علی البدل با توجه به تقدم آرا       

  . نماید میزمان جهاد کشاورزي استان اعالمضمن تنظیم و امضاي صورتجلسه به سا
 توسـط مجمـع عمـومی فـوق     ،در صورت استعفاء، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعـضاي هیئـت مـدیره      :28ماده

 را در این صورت بازرس یا یک سوم اعضاي نظام صنفی استان موظفنـد مجمـع عمـومی              .  گردد  می العاده، انتخابات هیئت مدیره تجدید    
یل مجمـع عمـومی بـراي    ک ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد مراتب جهت تـش    6 چنانچه ظرف    .جهت انجام انتخابات دعوت نمایند    

  .برگزاري انتخابات جدید توسط سازمان جهاد کشاورزي استان پیگیري و اقدام می شود
  .گردد خابات حق کاندیداتوري از وي سلب میچنانچه هیئت مدیره از سمت خود استفا نماید در دوره بعدي انت :تبصره
، در مـورد دعـوت مجمـع     هیئـت مـدیره و بـازرس        ماه پیش از پایان دوره اعتبار قـانونی        سه  هیئت مدیره موظف است حداقل      :29ماده

  .جدید نظام صنفی استان اقدامات الزم را بعمل آوردو بازرس عمومی به منظور برگزاري انتخاب هیئت مدیره 
  :ت مدیرهئ وظایف و اختیارات هیسایر :30ماده
  هاسن انجام امور نظام صنفی شهرستاننظارت بر ح  -30 -1
  کارفرمایان و دستگاههاي دولتی  ،تسهیل روابط بین اعضاي صنف  -30 -2
 منـابع  هاي ارائه شده از سوي مراجع ذیربط از جمله سـازمان نظـام مهندسـی کـشاورزي و                 تالش در جهت اجراي استاندارد     -30 -3

  ت تولیدات کشاورزي و منابع طبیعی افزایش کمیت و کیفیبرايطبیعی جمهوري اسالمی ایران 
  هاي صنفی استاندر خصوص نظام کشاورزي تالش در جهت تحقق تصمیمات سازمان نظام مهندسی  -30 -4
آب ، ل اخـتالف مالیـاتی، عـوارض    معرفی نماینده نظام صنفی جهت شرکت در مراجع قضایی و اداري از جمله کمیسیون ح                -30 -5

   مین اجتماعی و سایر مراجع قانونیهاي تشخیص مطالبات تا بها، هیئت
  فراهم نمودن امکان پوشش تامین اجتماعی براي اعضاي صنف  -30 -6
   دانش فنی و کیفیت کار اعضاي صنفارتفاي -30 -7
 ها در گردهمایی و ها ورزي در استان با برگزاري هم اندیشی     ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی کشا           برنامه  -30 -8

  چهار چوب قوانین و مقررات
  )غیر از بازرس ( تعیین حق الزحمه کارکنان اداري نظام صنفی استان در چار چوب قوانین جاري کشور -30 -9

  ت عمومی ئي مصوب هی ها طبق مقررات و نظام نامه استانهاي اداري مالی نظام صنفی تنظیم دستورالعمل  -30 -10
  فق مقررات این آئین نامهخلفات و هاي رسیدگی به ت هیئتمعرفی اعضاي -30 -11
   و واحدهاي صنفی به مراجع ذیصالحگزارش تخلفات اعضاء -30 -12
  سال آتی نظام استانیبررسی و تصویب بودجه  -30 -13
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   یا خارج از آن یا عزل وين خود وکشاورزي از بیکارهاي انتخاب دبیر نظام صنفی  -30 -14
  :هاي مقرر ذیلدر موعدهی دعوت مجمع عمومی گاتنشار آ  -30 -15

   عادي  حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی براي تشکیل مجمع عمومی -30- 1-15
ان جهاد کـشاورزي   سازم، هر یک از بازرسان،حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست کتبی اکثریت اعضاي هیئت مدیره    -30 -15 -2

  ن استان و یا اعضاي نظام صنفی استا
 راسـاً  ، بازرس می تواند با اطالع سازمان جهـاد کـشاورزي اسـتان       ، درخواست بازرس  نسبت به  ، در صورت عدم اقدام هیئت مدیره      :تبصره

  .نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید
  :مدیرهرئیس هیئت وظایف و اختیارات   :31 ماده
  مراقبت در حسن جریان امور نظام صنفی استان -31 -1
 ها با همکـاري دبیراجرایـی   ، اداره جلسات هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه  جلسه دعوت از اعضاي هیئت مدیره براي تشکیل       -2-31

  نظام
  ور به همراه خزانه دارآوراق تعهد اسناد مالی و ا،امضاي کلیه چک ها -3-31
  .ر عهده رئیس هیئت مدیره می باشدسایر اموري که به موجب اساسنامه بانجام   -31 -4
  :دبیر اجرایی وظایف :32 ماده
    پس از تصویب هیئت مدیره،ارشناساستخدام یا به کار گماردن کارکنان اداري نظام صنفی و در صورت لزوم مشاور و ک -32 – 1
  ن اجراي مقررات داخلی نظام صنفی انجام مکاتبات و نامه هاي اداري و نظارت بر حس -32 -2
  با امضاء مقامات مجاز گشایش حساب هاي بانکی نظام صنفیپیگیري الزم براي  -32 -3
  ی و انجام امور جاري نظام صنفیاجراي مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عموم -32 -4
  مدارك اداري و مشخصات کامل اعضاء و نگهداري اسناد و حفظ -32 -5
  یه و نگهداري مهر رسمی نظام صنفیتهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی با امضاي خود و رئیس هیئت مدیره و ته -32 -6
  ی به تخلفات به هیئت هاي رسیدگ ،ه ارسال شکایات واصل -7-32
  دار  خزانهوظایف و اختیارات :33ماده
  م دفاتر و اسناد و صورتحساب مالیتنظی  -1-33
  د آور، به همراه رئیس هیئت مدیرهها، اسناد مالی و اوراق تعه چکامضاء کلیه  -33 -2
  ها و سایر کمک هاي مالی وصول و جمع آوري حق عضویت -33 -3
  چوب مصوبات هیئت مدیرهرمالی در چا فروش و هر نوع عملیات ،نظارت بر خرید  -4-33
  ها ارك ارائه شده در مورد پرداخت رسیدگی و تایید اسناد و مد -5-33
   و غیر منقول، وجوه و اسناد مالیحفظ مدارك، اموال منقول -6-33
و ارائـه بـه مجمـع عمـومی جهـت تـصویب        . (تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هئیت مدیره جهت بررسی و تـصویب               -33 -7

  )نهایی
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ار هیئـت مـدیره و بـازرس    در اختیـ  تراز مالی نظام صنفی استان را   ،خزانه دار موظف است هر سال  پس از پایان سال مالی            -33 -8
  قرار دهد

به استثناي سـال اول   خواهد بودو انتهاي آن آخر اسفند همان سال ابتداي سال مالی نظام صنفی اول فروردین ماه هر سال       :34ماده  
  .تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود

  

  بازرس    : ششمفصل
استان یک نفر را ترجیحاً از میان اعضاي صنف به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی مجمع عمومی   :35ماده 

  .  سال انتخاب می نمایددوالبدل براي مدت 
  .گیرد  انجام می)عادي و یا موسس  ( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل با راي اعضاء در مجمع عمومی:تبصره
   بازرسوظایف و اختیارات  :36ماده 

تسلیم آن به هیئت مدیره جهت طـرح       ترازنامه و عملکرد هیئت مدیره و      ،هاي مالی  بررسی و اظهار نظر در مورد صورتحساب          36 -1
  روز قبل از تشکیل مجمع عمومی) پنج(در مجمع عمومی، حداقل 

   هیئت مدیرهئه نقطه نظرات خود بهنظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارا -36- 2
  .ر دهد اسناد و مدارك درخواستی بازرس را در اختیار او قرا، هیئت مدیره موظف است اطالعات:تبصره

  شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق راي -3-36
 کـه در   ز، هاي مالی، در صورت نیـا  ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت  استفاده از موسسات حسابرسی براي حسابرسی صورت  -4-36

  .هیئت مدیره موظف است  نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذکور اقدام کنداین صورت 
رفع هر گونه اختالف و اعالم نظر در خصوص اختالفات فـی مـابین     اساسنامه ها و،نظارت عالیه به نحوه اجراي آئین نامه ها        :37ماده  

بدیهی است نظر وزارت متبوع در سطح ملی و رئـیس سـازمان جهـاد     زي می باشدمقامات مذکور در اساسنامه  بعهده وزارت جهاد کشاور     
  .کشاورزي در سطح استان نافذ و معتبر می باشد

  

  هئیت هاي رسیدگی به تخلفات :فتمهفصل 
  .نماید  میسیدگی به تخلفات برابر آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي تشکیل و فعالیت هیئت هاي ر:38ماده 

رسـیدگی بـدوي در هـر     نامه، هیئت براي رسیدگی به تخلفات صنفی اعضاي نظام صنفی و اعمال مجازاتهاي مقرر در این آیین  :39 ادهم
قضاییه و نماینـده   شهرستان، مرکب از سه نفر شامل نماینده اداره جهادکشاورزي شهرستان مربوط، نماینده دادگستري به حکم رییس قوه  

  .گردد ، تشکیل مینظام صنفی بخش شهرستان
ربـط، ریـیس    هیئت تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از رییس اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوط یا یکی از معـاونین ذي                 :40 ماده

باشـد کـه ظـرف یـک مـاه بـا        دادگستري یا نماینده وي، رییس یا یکی از اعضاي هیئت مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط، می        
 .نماید ا نمایندگان آنان به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم میدعوت از طرفین ی

  عدم حضور هریک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأي نخواهدبود. االجرا است رأي هیئت تجدیدنظر قطعی و الزم
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ها، تشکیل پرونـده، تعیـین نوبـت و وقـت      اهنگیهاي بدوي و تجدیدنظر، مسئولیت تشکیل جلسات و انجام هم مور هیئت اداره ا  :41ماده
اي و همچنین رسیدگی به تخلفات هیئتها، بـه عهـده اداره جهادکـشاورزي شهرسـتان               رسیدگی، ابالغ و اجراي آراء و سایر امور دبیرخانه        

  .باشد مربوط می
   امور مالی:فصل هشتم

ور به نام نظام صنفی کارهاي کشاورزي افتتاح و کلیه وجـوه  هیئت مدیره مکلف است حساب جاري در یکی از بانک هاي کش           :42ماده    
دریافتی مربوط به نظام صنفی کارهاي کشاورزي در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت ها را نیز از حساب بانکی بـا صـدور چـک انجـام      

  .دهد
  . بانک داشته باشدهر نظام صنفی کارهاي کشاورزي مجاز است فقط یک حساب جاري  و یک حساب سپرده در :تبصره
چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضاي رئیس و امـضاي ثابـت خزانـه دار و بـا مهـر نظـام صـنفی                :43ماده  

  . نایب رئیس امضا خواهد کرد،کارهاي کشاورزي معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس
صنفی کارهاي کشاورزي می بایـست در محـل نظـام صـنفی کارهـاي کـشاورزي        اوراق بهادار و اسناد و مهرهاي نظام     ،چک ها  :تبصره

  .نگهداري و استفاده شده و خروج آنها از نظام صنفی کارهاي کشاورزي ممنوع باشد
 به صورت یکجا یا بـه تقـسیط طـی مـدت یکـسال و      نظام صنفی کارهاي کشاورزي می تواند حق عضویت اعضاي صنفی را           :44ماده  

نظـام صـنفی کارهـاي     حق عضویت خود را به حساب جاري      نظام صنفی کارهاي کشاورزي    اعضاي   . سال دریافت نماید   حداکثر تا پایان  
 ارایه می نمایند و دریافت هر گونه وجهـی بـه     نظام صنفی کارهاي کشاورزي    در بانک واریز و یک نسخه از رسید بانکی را به             کشاورزي

  .ع است ممنونظام صنفی کارهاي کشاورزيصورت نقدي در 
 ، اسـناد ، مهر، غیرمنقول، اعم از منقول  نظام صنفی کارهاي کشاورزي    مسئولیت اعضاي هیئت مدیره نسبت به اموال متعلق به           :45ماده  

  . به منزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است،تعهدات و وجوه
  : مالی نظام صنفیمنابع:46ماده

  شهرستانهاي تابعهم صنفی ا درصد واریزي سهم نظ20وجوه حاصل از محل  -46 -1
 وطلبانه اعضاء ادولتی و غیر دولتی و کمک هاي د ،حقوقی ، اشخاص حقیقی اعطاییکمک هاي -2-46

برگزاري هم اندیشی ها و نمایشگاهها موضـوع مـاده    کارشناسی و فروش نشریات و     ،پژوهشی  آموزشی، بهاي ارائه خدمات   - 46  -3
  همچنین اعضاء  و حقوقی و آئین نامه اجرایی به اشخاص حقیقی17

درصد از مبالغ دریافتی منابع مالی خود را بموجب ماده فوق بحـساب شـوراي مرکـزي نظـام                5نظام صنفی استانها موظفند      - 3-46
  صنفی واریز نمایند

  در تاریخ . شود فرم تیپ که ضمیمه قانونی اساسنامه تلقی می17  بهمنضم تبصره 21ماده و  47 فصل و 8 این اساسنامه در:47ماده 
  .                       رسیداستانفوق العاده نظام صنفی / با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی موسس                    

  

  
  


