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 بسمه تعالی

  ...........................اساسنامه نظام صنفی بخش شهرستان
  فصل یکم 
  کلیات و اهداف

 هیئـت   86/ 5/ 17نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي مصوبه مـورخ          در راستاي اجراي آئین    : 1ماده
ـ      20/3/87 ك مورخ    34274ت  / 40260محترم دولت وابالغیه شماره      ه   معاون اول رئیس جمهور ب

منظور سازماندهی ، ساماندهی، نظم بخشی و حمایت از حقـوق تولیدکننـدگان و بهـره بـرداران در                   
بخش کشاورزي و منابع طبیعی، نظام صنفی بخش شهرستان به موجـب مقـررات قـانونی تـشکیل            

  .گردد می
دروزارت  اسـت کـه پـس ازثبـت     انتفـاعی غیرسیاسی وغیر -  شهرستان تشکیالتی صنفی  - نظام صنفی بخش   -2ماده  

  .جهاد کشاورزي رسمیت مییابد
 راداردواعضاي وابسته به آن التزام خود رابه قـانون اساسـی ونظـام               ایران  جمهوري اسالمی  بعیت نظام صنفی تا   -3ماده

  .جمهوري اسالمی ایران اعالم میدارد
  :نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی نظام صنفی بخش شهرستان  :4ماده
  ................... شهرستان-ش نظام صنفی بخ-نام

  .نامیده میشود» نظام صنفی«که در این اساسنامه از این پس به اختصار
بـوده، اقامتگـاه قـانونی و      ........................... حوزه فعالیت نظام صنفی ، محدوده جغرافیائی شهرسـتان        

  :محل استقرار دفتر آن به شرح ذیل است 
  .................................................................................................................:آدرس 
  .................................................:دورنگار .................................................. .:تلفن 
  . نظام صنفی استان وتایید سازمان جهاد کشاورزي استان میباشدتغییراقامتگاه نظام صنفی منوط به تصویب :تبصره

که مجوز فعالیت از نظام صنفی دریافـت مـی   عضویت درنظام صنفی براي کلیه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی     :5ماده  
رایـی نظـام   ،الزامی بوده وکلیه اعضا مکلفند مقررات این اساسنامه وهمچنین سایر مقرراتیکه در اجراي آیین نامـه اج      کنند

  . صنفی کارهاي کشاورزي تدوین وبرقرار میشود رعایت نمایند
    :حقوق و وظایف نظام صنفی : 6ماده 

  .هاي مشروع و قانونی اعضاء  کوشش در جهت استیفاي حقوق و خواسته-1
 تالش براي بهبود وضع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و افزایش سطح رفاهی و سـایر نیازهـاي      -2

  .ءصنفی اعضا
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 نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و با کیفیت در مراحل مختلف با همـاهنگی و همکـاري                 -3
  .دستگاههاي ذیربط

اي اعـضاء از طریـق ارائـه پیـشنهاد و       حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفـه   -4
  .نفیجلب حمایت مراجع و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی نسبت به اهداف نظام ص

 انجام اقدامات الزم در جهت ارتقاي سطح مهارت و دانش اعضا و همچنین سطح تکنولـوژي در         -5
  .امور تولیدي و خدماتی بخش کشاورزي

 ارائه نظرات فنی، مشورتی و حقوقی در خصوص تهیـه لـوایح و طرحهـاي مربـوط  بـه مراجـع                       -6
  .ذیربط

و راهنمایی در اختالف بین اعـضاء و سـایر    حل و فصل اختالفات صنفی ما بین اعضاء و مشاوره  -7
  .اشخاص حقیقی و حقوقی

 دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهاي مـالی داوطلبانـه اعـضاء و سـایر اشـخاص حقیقـی و                     -8
  .حقوقی

  . راه اندازي بانک اطالعات صنفی-9
 ایجاد تعامالت الزم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسـعه کمـی و کیفـی محـصوالت و             -10

  .بهبود شرایط تولید، فروش و صادرات محصوالت و فراورده هاي کشاورزي
 دریافت وام و تسهیالت اعتباري از بانک ها و موسـسات اعتبـاري بـه منظـور فـراهم نمـودن                -11

  .امکانات و تجهیزات موردنیاز جهت انجام وظایف محوله با تصویب مجمع عمومی
  .ء و واحدهاي صنفی از وام و تسهیالت اعتباري ایجادتمهیدات الزم جهت برخورداري اعضا-12

 در کلیه قراردادها و تفاهمات مالی که با معرفی نظـام صـنفی بـه بانـک هـا و موسـسات           :تبصره  
اعتباري براي دریافت تسهیالت  توسط اعضاي نظام صنفی  انجام می گیرد مسئولیت بـاز پرداخـت             

 نظـام صـنفی فقـط معرفـی کننـده بـوده و          تسهیالت به عهده دریافت کننده تسهیالت می باشد و        
  .هیچگونه مسئولیت دیگري ندارد

 تعیین شرایط احراز شغل و ضوابط عضویت در نظام صنفی در چارچوب مصوبات نظـام صـنفی            -13
  .استانی و هیئت عمومی

 تالش براي عضویت و حضور فعال در مجامع تصمیم سـاز و تـصمیم گیـر مـرتبط بـا بخـش                   -14
  .ب قوانین و مقرراتکشاورزي در چارچو

 ایجاد ارتباط و همکاري با تشکلها و سازمانهاي مرتبط بـا وظـایف نظـام صـنفی در چـارچوب                  -15
  .فعالیتهاي صنفی و قوانین و مقررات کشور
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 تـوزیعی،   -تولیـدي ( همکاري در جهـت تاسـیس، تقویـت و گـسترش تـشکلهاي کـشاورزي                 -16
  .خورداري اعضاء از تسهیالت بیشتربه منظور بر) خدماتی، اجتماعی، صنفی و مهندسی

  . صنفی کشاورزي تحت پوشش نظام صدور مجوز فعالیت براي تشکل هاي-17
 تالش در جهت فراهم شدن افزایش کمی و کیفی سطح پوشش خدمات اجتماعی نظیر  بیمـه                -18

  .براي اعضاء.. .تأمین اجتماعی و بیمه محصوالت کشاورزي و
   .مه در چارچوب قوانین و مقررات انعقاد قرارداد و تفاهم نا-19
 انجام فعالیت ها در چار چوب ضوابط و قوانین مجمع امـور صـنفی شهرسـتان و نظـام صـنفی       -20

    .استان
 خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول نظام صنفی،به نام و به حساب نظام صـنفی            -21

  .ب نفع نباشدبا تصویب مجمع عمومی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جل
 پیگیري الزم جهت رفع موانع و مشکالت صنفی و توسعه ظرفیت ها و فرصت هـاي اشـتغال                    -22

  .در بخش کشاورزي
  .  انجام اقدامات الزم جهت ترویج و توسعه تولید محصوالت سالم و ارگانیگ-23
از طریـق   تالش براي بهبود کیفیت تولید و بررسی، شناخت و استقرار روشهاي کنترل کیفیـت             -24

  .ارائه خدمات فنی به اعضاء
  صدور کارت عضویت براي اعضا -25
 کوشش در تشکیل باشگاههاي فرهنگـی و ورزشـی بـا رعایـت مقـررات قـانونی بـه منظـور                       -26

  .برخورداري اعضاء از امکانات آن
  قبول مسئولیت و همکاري با ادارات ، سازمانها و نهادهاي محلی در انجـام وظـایف و تکـالیفی    -27

کنند و آمادگی براي ارائه مـشورتهاي الزم بـه آنهـا در              که این دستگاهها به نظام صنفی محول می       
  .چارچوب قوانین و مقررات

  . انجام سایر وظائف و تکالیف نظام صنفی درچار چوب قوانین و مقررات-28
  خدمات آموزشی وترویجی تسهیالت براي آموزش اعضا وانجام  ارائه-29
   ختصاصی نظام صنفیوظایف ا  :7ماده

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...........................................................  
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  فصل دوم  
  الی نظام صنفیمشرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع 

   شرایط عضویت :8ماده 
هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره برداري از آب و خاك بـه منظـور تولیـد محـصوالت                  

اري، آبخیزداري، بهـره بـرداري از   از قبیل زراعت، باغداري، جنگلداري، جنگل کاري، مرتعد       (کشاورزي، گیاهی و حیوانی     
و همچنـین ارائـه   ) شبکه هاي آبیاري و زهکشی، دامداري، شیالت، آبزیان، پـرورش طیـور، زنبورعـسل و کـرم ابریـشم          

 .خدمات فنی و مشاوره اي کشاورزي و منابع طبیعی قرار می دهد

  . تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران-1
 در حوزه فعالیت نظام صنفی با تأییـد     ماتی بخش کشاورزي    لیت هاي تولیدي و خد    افع شاغل در    -2

  .وزارت جهاد کشاورزي
  . و مصوبات قانونی ارکان نظام صنفییماتم تص ، اساسنامه، قبول و تعهد اجراي مقررات -3
  .مجوزفعالیت و هزینه هاي صدور  پرداخت حق عضویت-4
  .شهرستان بخش یا ارائه تاییدیه از مدیریت جهاد کشاورزي -5

توانند آزادانه عـضویت نظـام صـنفی را بپذیرنـد و هـیچکس را             ن شرایط می  ی کلیه واجد  :1تبصره  
  .توان به قبول عضویت در نظام صنفی مجبور و یا از قبول عضویت آن منع نمود نمی

متقاضیان پذیرفته نشود نامبردگان می توانند با ارائـه      تقاضاي عضویت برخی از       چنانچه :2تبصره  
موضـوع مـاده     (.ی به کمیته بررسی مراجعه و نسبت به پیگیري عضویت خود اقدام نما ینـد              ادله کاف 

  ) دستورالعمل14
نامـه    آیـین 28 مـاده   در صورتی که هر یک از اعضاء مرتکب تخلفـات صـنفی موضـوع      :3تبصره  

  مـشمول لـف، ا توجه به شرایط، دفعـات و مراتـب تخ      د ب ناجرائی نظام صنفی کارهاي کشاورزي گرد     
  .دنردگ می نامه مذکور  آئین29زات موضوع ماده مجا

  یت از عضویت نظام صنفیمور موارد تعلیق یا مح :9ماده 
  )با اعالم مسئول مالی نظام صنفی(شده   عدم پرداخت حق عضویت تعیین-1
    تکالیف اعضا درقبال قوانین ومقررات نظام صنفی کارهاي کشاورزي عدم رعایت-2
  .مبنی برلغوپروانهئتهاي بدوي و تجدید نظر آراء صادره از سوي هی-3

   : منابع مالی نظام صنفی :10ماده 
 حق عضویت اعضاء -1

   اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتیدریافتیکمک هاي  -2
 )کارشناسی و آموزشی  (فنی وآموزشیدریافت بهاي ارائه خدمات  -3
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 مجوز فعالیتخدمات صدور  -4

 ه هافروش نشریات و برگزاري هم اندیشی ها و نمایشگا -5

  ایجاد بانک اطالعات -6
 درصـد مبـالغ دریـافتی را بـه حـساب      20 شهرستان موظف است –نظام صنفی بخش    :1تبصره  

  .نظام صنفی استان مربوطه واریز نماید
 شنهادبـه پیـ   .. .ز و ومجـ  هزینه صـدور     ،  حق عضویت اعضاء    ، ،  نظامنامه مالی و اداري     :2تبصره  
  . بود خواهد عمومی  موسس و تصویب مجمعهیئت

  .لریال در سا............................................ . حق عضویت به میزان-
هیئت مدیره نظام صنفی مکلف است با افتتاح حساب جاري در یکـی از بانکهـاي رسـمی                   : 11ماده  

وجـوه دریـافتی مربـوط بـه نظـام صـنفی را         کلیه  که توسط مدیریت جهادکشاورزي اعالم میگردد،       
  .ذبورواریز وتمام پرداختها نیزازحساب بانکی باصدورچک انجام پذیرددرحساب م

  .هر نظام صنفی نبایدبیش ازیک حساب بانکی داشته باشد :1تبصره 
 دبیـر اجرایـی  کلیه چکها ،اوراق بهادار،اسنادوتعهدات مالی وحقوقی باامضاي رئـیس یـا         :2تبصره  

  .اهد بودوامضاي ثابت خزانه دار وبا مهرنظام صنفی معتبر خو
درآمد وهزینه هاي نظام صنفی در دفاترقانونی ثبت وشرح وبیالن آن درپایان اردیبهـشت                :12ماده  

  . ماه هرسال جهت بررسی به نظام صنفی استان ارائه خواهد شد
مسئولیت اعضاي هیئت مدیره نـسبت بـه امـوال متعلـق بـه نظـام صـنفی اعـم از منقـول                 :13ماده

  .ت ووجوه بمنزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل استوغیرمنقول،مهر،اسناد،تعهدا
  

  فصل سوم
  ارکان نظام صنفی

  : ارکان نظام صنفی عبارت است از :14ماده 
   مجمع عمومی -الف
   هیأت مدیره-ب
   بازرس-ج
   هیئتهاي رسیدگی به تخلفات-د

  حدود وظایف و اختیارات آن ،ی مجمع عموم- الف
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رکن نظام صنفی است از اجتماع واحدهاي صـنفی عـضو بـا    ترین   مجمع عمومی که عالی    :15ماده  
العـاده تـشکیل      به دو صورت عـادي و فـوق         شهرستان  جهاد کشاورزي  مدیریتهماهنگی و نظارت    

  .گردد می
هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک منـشی و دو نـاظر            :  :1تبصره
  .حاضر انتخاب خواهند شدشود که با رأي اکثریت نسبی اعضاي   اداره می
  . اعضاء هیأت رئیسه مجمع نباید کاندیداي هیأت مدیره و بازرس باشند :2تبصره
 هیئت رئیسه می بایست نسبت به ثبـت نـام از داوطلبـین عـضویت در هیئـت مـدیره و                :3تبصره
ـ                 ،بازرس سه بررسی تعداد نصاب الزم براي کاندیدا شدن ، نظارت بـر آرا انتخابـات وتنظـیم صورتجل

  .برگزاري انتخابات اقدام نماید
 هیأت رئیسه مکلف است در پایان راي گیري، پس از شـمارش و قرائـت آرا بـه ترتیـب                      :4تبصره

حائزان اکثریت آرا، اعضاي اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البـدل را طـی     
  .صورتجلسه تعیین نمایند

مدیره و بازرس یک هفته پـس از اتمـام انتخابـات و در صـورت      اعتبار نامه اعضا هیئت       :5تبصره
  .تایید نهایی ارائه می گردد

وظف اسـت نـسبت بـه       م هیأت مدیره    ،العاده می عادي و فوق    براي تشکیل مجامع عمو     :6تبصره  
 ساعت ، مکـان     ، منتخب مجمع عمومی که در آن روز       مهدعوت اعضاء به وسیله درج آگهی در روزنا       

بـدیهی اسـت از تـاریخ دعـوت تـا           .  جلسه بطور روشن قید شده باشد اقـدام نمایـد          تشکیل و دستور  
 باشـد و    ه روز فاصـل   10تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی باید حداقل             

تواند براي دعوت از اعـضاء روش دیگـري    مجمع می.  روز تجاوز نماید   45حداکثر این فاصله نباید از      
  .را جایگزین نماید

 دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیـات                :7تبصره  
ـ        تواند راس   بازرس می  ،مدیره همچنـین در صـورت خـودداري    . دا نسبت به دعوت عمومی اقـدام نمای

  .توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند یک سوم اعضا میبازرس حداقل 
 کیلالعاده مکلفنـد موضـوع و تـاریخ تـش         می عادي یا فوق    دعوت کنندگان مجامع عمو     :8تبصره  

 جهـاد کـشاورزي   مـدیریت  طی دعوتنامه کتبی به   روز قبل از تشکیل،    10مجمع عمومی را حد اقل      
  . اعالم نمایندشهرستان
 اخذ راي در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مـورد انتخـاب هیـات مـدیره و                     :9تبصره

  .بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد مجمع تصویب نماید،بازرس و سایر مواردي که 
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 بـر   بـه صـورت کتبـی    از اعضا را  رتواند وکالت یکی دیگ    هر یک از اعضاي مجمع می       :10تبصره
  .عهده گیرد

  نفـر از اعـضاء   نـصف بعـالوه یـک   حداقلمع عمومی عادي هر سال یک بار با حضور         ج م  :16ماده
ی بار اول به نصاب الزم نرسد، براي بار دوم به همان ترتیـب   یابد و چنانچه مجمع عموم      رسمیت می 

در صورتی که پـس  . یافتد نفی عضو رسمیت خواه صدعوت و با حضور حداقل یک سوم واحدهاي         
مرحلـه سـوم آن بـا         احل اول و دوم، مجمع عمومی عادي حد نصاب الزم را کسب ننماید؛            مراز طی   
 با  ي عمومی عاد  مع مج صمیماتت. زار خواهدشد نفی عضو برگ  ص یک پنجم واحدهاي     حداقلحضور  

  .باشد جراء میبر و الزم االعت حاضران م نسبیرأي اکثریت
  :ی عبارتست ازصنف وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادي نظام  :17ماده
   انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس؛-الف
   عزل هیئت مدیره و بازرس؛-ب
  هاي اجرایی؛ العملها و دستور نامهها و بر ا و سیاسته  تصویب خط مشی-ج
  حق عضویت و سایر منابع درآمدي؛  میزان  و تغییر تعیین-د
  بررسی و تصویب ترازنامهارائه تراز نامه به نظام صنفی استان جهت  -هـ
  هاي نظامی صنفی؛  استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت-و 
  ت در مفاد آن؛ تصویب اساسنامه و تغییرا-ز
   جهت اتخاذ تصمیم توسط مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان صنفیانحالل نظام پیشنهاد -ح
 در صـالحیت   نظـام صـنفی  نامـه   بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که مطابق آیـین  -ط

  .مجمع عمومی است
مجمـع   در اختیـار   )ح( و   )ز (،) الـف ( اتخاذ تصمیم در خصوص موارد منـدرج در بنـدهاي             :1تبصر

  .عمومی فوق العاده است
 تایید مجمع عمـومی و   پس ازاعمال تغییر و اصالح در مفاد اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره و       -ي

  .موافقت وزارت جهاد کشاورزي قابل اجرا می باشد
ا و ایر با اهـداف ، سیاسـت هـ        غ هر گونه تغییر و یا پیشنهاد براي اصالح اساسنامه نباید م           – 2تبصر

  برنامه هاي بخش کشاورزي باشد
چنانچه اعضاي شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی                : 18ماده

با ذکر دالیل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نماید هیأت رئیسه مکلف خواهد بود حـداکثر                 
جه را به نحو مقتضی به اطالع اعضاي        ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتی           
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نظام صنفی خصوصاً اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به مـدیریت جهـاد کـشاورزي تـسلیم      
  .نماید

چنانچه اعتراض یا اعتراضهاي رسیده وارد نباشد عضو معترض می تواند درخواسـت خـود            : تبصره  
و پس از تایید نهایی انتخابات اعتبار نامـه  را حداکثر ظرف سه روز به نظام صنفی استان اعالم نماید            

  .اعضا هیئت مدیره صادر می شود
صف بعـالوه    ن حد اقل وارد زیر با حضور     وق العاده جهت اتخاذ تصمیم در م      ف مجمع عمومی     :19ماده

هد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحلـه             صنفی عضو تشکیل خوا   یک واحدهاي   
یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحلـه اول    سمیت می رک سوم اعضاء     ی حداقلدوم با حضور    

  .با اکثریت دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود یا دوم،
 مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروري بنا به تشخیص و دعـوت هیـأت مـدیره یـا        :1تبصره

نیـز داراي همـان وظـایف و اختیـارات          ایـن مجمـع     . گردد بازرس و یا یک سوم اعضاء تشکیل می         
هماننـد مجمـع    باشد و ترتیب دعوت و تجدیـد دعـوت و نـصاب آن نیـز،           مجممع عمومی عادي می   
  .عمومی عادي خواهد بود

 عمومی فوق العـاده نماینـد    مع در خواست تشکیل مج    اًتوانند کتب   می اءعضا یک سوم از      :2تبصره  
  .باشد ن میو هیئت مدیره مکلف به پذیرش درخواست آنا

 توسـط هیئـت مـدیره یـا بـازرس و در       فوق العاده   دعوت براي تشکیل مجمع عمومی      : 3تبصره  
   .دوره فترت توسط مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان صورت خواهد گرفت

  : وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :20ماده 
   طرح و تصویب اصالحات اساسنامه-1
  یهسوام صنفی و انتخاب هیأت ت انحالل نظ-2
  جمعی اعضاي هیئت مدیره و بازرسدي یا دسته راف عزل ان-3

 پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصالح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهـی دعـوت       :تبصره
  .العاده درج شود به مجمع عمومی فوق

 الم رسمیت جلـسه مجمـع عمـومی    نصاب رسیدن تعداد اعضاي حاضر و اع      حد به    پس از   :21ماده
 توسط رئیس یا یکی از اعضاي هیئت مدیره، بالفاصـله هیـأت رئیـسه مجمـع مرکـب از         فوق العاده 

خـاب و اداره جلـسه را   ت اعـضاء ان  نسبیاز بین اعضاي حاضر با رأي اکثریت و دو ناظر   منشیرئیس،  
  .بر عهده خواهد گرفت
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، شـور و اخـذ تـصمیم در مـورد موضـوعات      العاده عادي و فوق  عمومیا مع  هرگاه در مج    :صرهتب
جلـسه را  توانـد   هیأت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می     . مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد     

 کنـد   تاریخ جلسه بعدي را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد معـین به زمان بعدي موکول نماید ،  
  .باشد لی میو نصاب الزم براي تشکیل جلسه همان نصاب قب

  
   هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن- ب

 اصـلی   نفر عضو3اي مرکب از حداقل   هر نظام صنفی بخش شهرستان داراي هیأت مدیره       :22ماده
بوده که از میـان اعـضاي داوطلـب       و یک بازرس اصلی و یک علی البدل           علی البدل  و دو نفر عضو   

 3ر در جلسه مجمع عمـومی عـادي بـراي مـدت             واجد الشرایط با رأي کتبی و مخفی اعضاي حاض        
 ز است و هیئت مـدیره ان براي یک دوره پیوسته دیگر مجا   کردند و انتخاب مجدد آن     سال انتخاب می  

  .د بودنلیت خواهو مسئ کاملدار  جدید عهده و بازرس انتخابات  هیئت مدیره تاکماکان و بازرس
 کـه بـا حـضور     در اولین نشـست خـود  ارنامهدریافت اعتب  هیأت مدیره مکلف است، پس از         :23ماده

 دبیـر  ویکدار    یک رئیس و یک خزانه     نماینده جهاد کشاورزي و نظام صنفی استان برگزار می گردد         
  .اجرائی انتخاب نماید

اي  طی صورتجلـسه  آور را   صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد       انتخاب :تبصره  
ه مدارك مـورد نیـاز بـه منظـور          ا را به همر   ور مذک هسجلاي از صورت   سخهبه اطالع اعضاء برساند و ن     

  .د کشاورزي تسلیم نمایدا جهمدیریتانجام تشریفات ثبت به 
پس از تعیین سمت، اعضا هیئت مدیره قبلی موظف اند حـداکثر ظـرف مـدت یـک هفتـه                     :24ماده

اسـناد و مـدارك بـه هیئـت     نسبت به تحویل اموال نظام صنفی اعم از منقول و غیر منقول و کلیـه         
مدیره نظام صنفی جدید با حضور نمایندگان نظام صنفی و سازمان جهـاد کـشاورزي اسـتان اقـدام                   

  .نمایند
یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعـضا رسـمیت   دو هفته  هر  حداقل  جلسات هیأت مدیره    :25ماده
  .عتبر خواهد بودضر در جلسه م اعضاي حا نسبی با آرا اکثریتآنیابد و تصمیمات  می

رد ترتیـب   و خدمات هیأت مدیره افتخاري است مگر اینکـه مجمـع عمـومی در ایـن مـ                  :1تبصره
  .دیگري اتخاذ و به تصویب برساند

 غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارایه عذر موجه بعنـوان اسـتعفاي            :2تبصره
ضاي علـی البـدل بـه ترتیـب تقـدم آرا      گردد و عـضو یـا اعـ     شخص از سمت هیأت مدیره تلقی می      

 غیر موجه بودن عذر بر عهـده هیـأت مـدیره            یا شد تشخیص موجه     دجانشین عضو مستعفی خواهن   
  .خواهد بود
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رسـاندن نظـام صـنفی در       ت  به پس از به ث    مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ما       هیأت    :26ماده
ـ  فنص و دریافت گواهینامه ثبت نظام       مدیریت جهاد کشاورزي   ی و بـا امـضاي      فنصـ ه نـام نظـام      ی ب

 در) دار  دبیر اجرائی و خزانه    ،رئیس( ی  فنصمشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالی نظام          
آن و وجوه متعلق به نظام صـنفی را در   حساب باز نموده     شهرستانبانکهاي  نزدیکترین شعبه یکی از     

  .واریز نماید
ام صنفی در دفتـر مخـصوص نـسبت بـه صـدور             مدیریت جهاد کشاورزي پس از ثبت نظ       :تبصره  

نسخه اصـلی مجـوز فعالیـت بـه     .( مجوز فعالیت طبق فرم شماره     و در پنج نسخه اقدام می نماید       
نظام صنفی استان تسلیم  ، یک نسخه نیز به سازمان جهاد کشاورزي استان، یـک نـسخه بـه اداره                  

زي مستقر در وزارت جهاد کشاورزي ،       کل بازرگانی  ، یک نسخه به دبیرخانه مرکزي صنوف کشاور          
  یک نسخه به شوراي اصناف استان

 صـاحبان امـضاي     ا مـشترک  )امـضاي ثابـت    ( دار  رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرائی و خزانه         :27ماده
 بـوده و حفـظ کلیـه امـوال،     صـنفی مجاز اسناد و مدارك مالی و کالً مسئوالن اداري و مالی نظـام            

  .باشد  به عهده آنها میصنفیظام نادار و دفاتر مالی  اورق به،دارائیها اسناد
 بـا امـضاء رئـیس هیـأت مـدیره یـا دبیـر        صنفیق عادي نظام  را کلیه مکاتبات اداري و او      :تبصره

د آور که به  عه و کلیه اسناد مالی اوراق رسمی بهادار و قراردهاي ت          صنفیاجرائی ممهور به مهر نظام      
(  امضاي مشترك رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرائی و خزانـه دار   مدیره رسیده باشند با    أتتصویب هی 
  .ام صنفی معتبر خواهد بودظ و ممهور به مهر ن)امضاي ثابت

 در  یکی از اعـضا  از دست دادن شرایط عضویت یا غیبت غیر موجه، فوت، در صورت استعفا   :28ماده
 اعـضاي علـی البـدل بـا         ،سـتان  با حضور نماینده نظام صنفی ا       جلسه متناوب  5سه جلسه متوالی یا     

توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضاي مزبور خواهند شد هیـات مـدیره مکلـف اسـت نتیجـه را              
  .جهاد کشاورزي تسلیم نمایدمدیریت ضمن تنظیم و امضاي صورتجلسه به 

 از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعـضاي هیـأت        ، فوت ، در صورت استعفاء    :1تبصره
 در ایـن صـورت   . انتخابات هیأت مدیره بایـد تجدیـد گـردد       ، فوق العاده   عمومی  توسط مجمع  مدیره

 موظفند مجمع عمـومی را جهـت انجـام انتخابـات دعـوت              صنفیبازرس یا یک سوم اعضاي نظام       
 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد بازرس یـا یـک سـوم اعـضا موظـف                   6نمایند چنانچه ظرف    

  .دن جهاد کشاورزي برسانمدیریت به اطالع اف مراتب رهستند جهت تعیین تکلی
 در مـورد  ،ت مدیره موظف است دست کم سه ماه پـیش از پایـان دوره اعتبـار قـانونی             أ هی  :29ماده

 نظـام صـنفی اقـدامات الزم را         هیئت مـدیره جدیـد    دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب        
  .بعمل آورد
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 تا تعیین هیأت مدیره جدید مسئول حفـظ کلیـه           ،وره ماموریت هیأت مدیره پس از پایان د      : تبصره
  . خواهد بودنظام صنفیدارائیها و اموال و اسناد و مدارك 

  :سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره : 30ماده
   شهرستان-نظارت بر حسن انجام امور واحدهاي صنفی بخش-1
  تسهیل روابط بین اعضاي صنف و دستگاههاي دولتی -2
 در جهـت افـزایش    تعیین مشاغل و فعالیت هاي کـشاورزي    هاي استانداردتحقق  در جهت   تالش  -3

  کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزي و منابع طبیعی
معرفی نماینده نظام صنفی جهت شـرکت در مراجـع قـضایی و اداري از جملـه کمیـسیون حـل                   -4

 سـایر مراجـع      و اعیهاي تـشخیص مطالبـات تـامین اجتمـ          هیئت ، عوارض آب بها   ،یتیاالاختالف م 
  قانونی 

 و کـارگزاري بیمـه تـامین        فراهم نمودن امکان پوشش تـامین اجتمـاعی بـراي اعـضاي صـنف             -5
  اجتماعی روستاییان و بیمه محصوالت کشاورزي

   و کیفیت کار اعضاي صنفیفنارتفاي دانش -6
 گردهمـایی   ،ها  برگزاري هم اندیشی   باریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی           برنامه-7

  ها در چهار چوب قوانین و مقررات
   شهرستان در چار چوب قوانین جاري کشور.تعیین حق الزحمه کارکنان اداري نظام صنفی بخش-8
دسـتورالعملهاي اعالمـی از سـوي جهـاد         ق  بـ  ط  صنفی هاي اداري مالی نظام    تنظیم دستورالعمل -9

  کشاورزي
   یئت هاي رسیدگی به تخلفات نماینده نظام صنفی براي عضویت در همعرفی-10
  گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفی به مراجع ذیصالح-11
 تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم تا آخر دیماه هر سـال بـه مجمـع عمـومی جهـت رسـیدگی و               -12

  تصویب
 تنظیم ترازنامه ساالنه و تسلیم تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع عمومی بـراي رسـیدگی و           -13
  بتصوی

   فعالیت براي اعضاء نطام صنفیمجوزصدور -14
   هاي صنفی بخش کشاورزيتشکلصدور مجوز براي فعالیت -15
  ) عضویت-دفاتر مالی(  تهیه دفاتر رسمی و قانونی نظام صنفی -16
  . اجراي دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی-17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 12

یط متقاضـیان عـضویت در نظـام     دعوت مجمع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شـرا         -18
  صنفی
  : رئیس هیأت مدیره داراي وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :31ماده

   مراقبت در حسن جریان امور نظام صنفی-1
ها  اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه      و   تشکیل   راي ب عضاي هیأت مدیره   دعوت از ا    -2

   جلسهدبیربا همکاري 
و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر اجرائی و سایر مسئوالن نظـام     ابالغ تصمیمات    -3

  .آن صنفی جهت اجرا و پی گیري
الن ، دبیر اجرائـی و سـایر مـسئو        مشاوران ،امضاي کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان      -4

  . گمارده خواهند شد کارنظام صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به
  .انجام سایر اموري که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد -5

 محـول   به دبیر اجرائی نظام صـنفی      خود را  سمتی از وظایف  رئیس هیت مدیره می تواند ق      : تبصره
  .خواهد بودنماید که این واگذاري نافی مسئولیت رئیس هیئت مدیره ن

 بـه منظـور اداره    وبیر اجرائی نظام صـنفی  تحت مسئولیت مستقیم دصنفی دبیر خانه نظام      :32ماده
  .گردد تشکیالت اجرایی و اجراي مصوبات هیات مدیره در مرکز اصلی نظام صنفی دایر می

کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر اجرائی و دبیر اجرائی نیز در برابـر هیـأت مـدیره مـسئول                    :تبصره    
  .هستند
  : وظایف  اختیاراتی به شرح ذیل است و دارايفی بودهدار مسئول امور مالی نظام صن  خزانه :33ماده

   مالیحسابورتص تنظیم دفاتر و اسناد و -1
 و در غیـاب وي       به همراه رئیس هیئت مـدیره      ، اسناد مالی و اوراق تعهد آور      ،ها  امضاء کلیه چک   -2

  دبیر اجرایی
   دریافت هاي مالیها و سایر  وصول و جمع آوري حق عضویت-3
  م ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس تهیه و تنظی-4
   نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات مالی در چاچوب مصوبات هیئت مدیره-5
  ها  رسیدگی و تایید اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت-6
   اسناد مالی و وجوهمنقول، اموال منقول و غیر ،حفظ مدارك-7

است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمـومی سـاالنه، گـزارش مـالی           خزانه دار موظف     : 1تبصره  
ضاي خـود و رئـیس هیـأت مـدیره،     مـ نظام صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از ا           

  .رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد
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نظـام   کلیه دفاتر واسـناد مـالی    ،دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس           خزانه  :2تبصره
 قـرار   اوصنفی را براي رسیدگی در محل نظام صنفی در ازاي رسید و براي مـدت معـین در اختیـار                     

  .دهد
   حدود وظایف و اختیارات آنس وبازر -ج

  : وظایف و اختیارات بازرس :34ماده 
هاي مالی و ترازنامه و عملکرد هیئت مـدیره وتـسلیم      حساب   بررسی و اظهار نظر در مورد صورت       -1

  .روز قبل از تشکیل مجمع عمومی) 15( حداقل ،هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومیآن به 
  . نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هیئت مدیره-2

ر او  و مـدارك درخواسـتی بـازرس را در اختیـا     هیئت مدیره موظف است اطالعات و اسناد       :تبصره  
  .قرار دهد

   شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق راي، -3
هاي مـالی،     ارائه پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی به هیئت مدیره براي حسابرسی صورت            -4

  در صورت نیاز، 
  . نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذکور اقدام کندی تواند مدیره م هیئت :1 تبصره
خ تـشکیل مجمـع عمـومی سـاالنه، گـزارش مـالی و کلیـه             بازرس باید پـیش از تـاری        :2 تبصره
. نمایدد را به دبیرخانه نظام صنفی تسلیم        وفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خ        صنبات نظام   سمحا

 همچنین بازرس ملزم است خالصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمـومی  
  .ارایه نماید جهاد کشاورزي  مدیریت هیات مدیره یا،

 مـدیریت  مسئوالن نظام صنفی مکلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسـناد مـورد درخواسـت                 :-35ماده  
  .جهاد کشاورزي را جهت بررسی در محل نظام صنفی یا خارج از آن در اختیار قرار دهند

  ي استنظارت عالیه بر نحوه اجراي آیین نامه و اساسنامه به عهده وزارت جهاد کشاورز  :36ماده 
تبـــصره در  چهـــل ودو  مـــاده وســـی و هفـــت فـــصل ســـهایـــن اساســـنامه در  -37مـــاده 
/ بـا اکثریـت آراء بـه تـصویب مجمـع عمـومی مؤسـس             .............................................................. .تاریخ
  .رسید........................................العاده نظام صنفی فوق
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