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  نظام صنفی کارهاي کشاورزيهیأت عمومیجلسه  ادارهتشکیل و   نامهآئین

   

  مقدمه 
 20/3/87 ك مورخ 34274ت /40260مصوبه شماره موضوع ( نظام صنفی کارهاي کشاورزياجرایی آئین نامه  19ماده طبق 

به ، خوانده می شود» ت عمومیهیأ «که از این پس به اختصار کشاورزي  کارهايهیأت عمومی نظام صنفی) هیأت محترم دولت
  . نظام صنفی در سطح کشور تشکیل می شودی و سیاستگذاري کالن هاي استاننظام امور  درمنظور هماهنگی

هیأت اعضاي  از متشکل عمومی تأ هیاولین جلسه عادي ، بعد از شکل گیري حداقل دو سوم نظام هاي صنفی استانی)1ماده
   .ح کشور تشکیل می شود در سطی استان صنفی هاينظاممدیره 

با دعوت کتبی   دفعات بعدبراي می شود و دعوت وزارت جهاد کشاورزي تشکیل با  عمومیتأهی عادياولین جلسه  )2ماده
  .خواهد شدتشکیل   شوراو در غیاب وي توسط نایب رئیس شوراي مرکزيرییس 
 قبل از )روز کاري15 ( هفتهدوحداقل لسه باشد و  برگزاري جتاریخ، محلمتضمن دستور جلسه،  می بایستدعوت نامه  )تبصره

  .شود  ارسال )نظام هاي صنفی استان هیأت مدیره( اعضاي هیأت عمومی برگزاري جلسات براي
 نماینده وزارت جهاد کشاورزي و براي دفعات  به عهده سنیت رئیسهأتا تعیین هی ت عمومیأ هی عاديهجلساولین اداره  )3ماده 

  .می باشدشورا  به عهده نایب رئیس وي و در غیاب شوراي مرکزي رئیس بعد به عهده
  .دجلسه به هیأت رئیسه تقدیم می گردیافتن لیست اسامی حاضران در جلسه براي صحت حد نصاب و رسمیت  )1تبصره
  .واهد بوداستانی خ هاي صنفی هیأت مدیره نظام انجام شده  مطابق آخرین تغییرات، اعضاي هیأت عمومی حضورمبناي )2تبصره

  . شد خواهد ماه و با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزي برگزار آذرو در  یکبار سال هر جلسات عادي هیأت عمومی  )4ماده 

هیأت مدیره (جلسه  ان می باشد که از بین حاضرمنشی و یک دو نفر ناظر ،شامل یک رئیسجلسه سنی ت رئیسه أیه )5ماده
   .ت نسبی انتخاب خواهند شد با راي اکثری)نظام هاي استانی

کاندیداي رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و یا بازرس شوراي  کسانی باشد که بین نباید از  سنیت رئیسهأاعضاي هی )تبصره
  .مرکزي شده اند

یا با تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي   عمومی،جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادي هیأت )6ماده
   .تشکیل می شود یا موضوعات قابل طرح و، درخواست بازرس شورا مرکزي
در   وت خواهد یافتیحضور نصف به عالوه یک اعضاي هیأت عمومی رسم هیأت عمومی باعادي و فوق العاده جلسات  )7ماده

 هر تعداد از اعضا با حضور روز کاري و 15حداکثر ظرف صورت عدم حصول حد نصاب مذکور، جلسه یاد شده براي بار دوم، 
الزم االجرا می  و معتبر )نصف به عالوه یک(حاضر در جلسه  نسبی اکثریت ي با آراآنو مصوبات تصمیمات یابد و  رسمیت می

    .باشد
  . از مذاکرات و تصمیمات هیأت عمومی صورتجلسه اي توسط منشی تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه جلسه خواهد رسید)1تبصره 
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 نظام نامه هاي دستورالعمل ها،، آیین نامه هااساسنامه ها، کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضران، اعالم نتایج ، نسخ  )2تبصره
  .مصوب به امضاء هیأت رئیسه جلسه می رسد

هرگاه در جلسات هیأت عمومی مباحث مورد بحث و شور و اخذ تصمیمات در موضوعات مطرح شده به پایان نرسد،  )8ماده
ئیسه می تواند با تصویب اعضاء جلسه، اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدي را حداکثر ظرف دو هفته تعیین نماید و هیأت ر

  . همان نصاب قبلی خواهد بودجلسه جلسه بعدي نیازي به دعوت نامه نخواهد داشت و نصاب الزم براي رسمیت 
دستورالعمل ها، آیین نامه ها، نظام نامه ها، کلیه ام خواهد بود و  نظت عمومی همان دبیرخانه شوراي مرکزيأدبیرخانه هی)9ماده

ثبت و نگهداري می  در دبیرخانه شوراي مرکزي نظام صنفی کشاورزي ... وصورت جلسات، شکایات  ،مکاتباتاسناد، مدارك، 
   . شود
  .  را به عهده خواهد داشتکزي نظام مر، مسئولیت کلیه امور مربوط به دبیرخانهزيورامسئول دبیرخانه نظام صنفی کش )تبصره
  : دشبا وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر می آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي 22طبق ماده  )10ماده
  هاي نظام صنفی  استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شوراي مرکزي درخصوص فعالیت–الف 
  رکزي بررسی و تصویب تراز نامه شوراي م–ب 
   بررسی و تصویب سیاست هاي کالن و پیشنهادي شوراي مرکزي-ج
   دریافت گزارش از فعالیت ها و مشکالت نظام هاي استانی -د
   اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام هاي استانی به پیشنهاد شوراي مرکزي - ه

الزحمه اعضاي  پرداخت حقعمل ها از قبیل دستورالعمل ور ال بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنین دست–و 
  شوراي مرکزي، اعضاي هیئت هاي رسیدگی به تخلفات، بازرسان استانی و بازرس نظام صنفی به پیشنهاد شوراي مرکزي

  هاي داخلی نحوه اداره هیئت عمومی  نامه  بررسی و تصویب نظام–ز 
  زي درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام صنفی  بررسی وتصویب نظام نامه پیشنهادي شوراي مرک-ح
   ارائه پیشنهادات و راهکارهاي مناسب براي  تصویب مراجع ذیصالح از طریق وزارت جهاد کشاورزي-ط

  : بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموري که طبق قوانین و مقررات در صالحیت هیئت عمومی می باشد–ي 
  ي  انتخاب بازرس شوراي مرکز–ك 
 بازرس شوراي مرکزي به صورت مخفی و با رأي  انتخابرأي گیري در جلسات هیأت عمومی به صورت علنی و براي )11 ماده

  .کتبی انجام می شود
  . مدت زمان تصدي بازرس شوراي مرکزي یک سال می باشد)تبصره
  نظام صنفی کشاورزي کشورأت عمومی به تصویب هی27/10/1390تبصره در تاریخ  8  ماده و12این نظام نامه در ) 12ماده
 .رسید
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