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اساسنامه نظام صنفي كارهاي كشاورزي 

 انـــــــاست
 کلیات: فصل اول

آئين نامه اجرایی نظام صنفی كارهاي كشاورزي  موضوع مصوبه شماره  11در راستاي اجراي تبصره ذیل ماده :  1ماده 

قانون اساسی و اساسنامه الگو و به منظور سازماندهی،  117كميسيون اصل  24/1/74ك مورخ  10240ت /04204

 . زي ومنابع طبيعی، تدوین واعالم می گرددساماندهی، نظم بخشی و حمایت ازحقوق افراد شاغل در بخش كشاور

نظام صنفی كارهاي كشاورزي استان،تشكيالتی  صنفی است كه داراي شخصيت حقوقی مستقل، : 2ماده 

غيرسياسی،غيرانتفاعی و غير دولتی است كه پس از صدورمجوز  فعاليت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزي، رسميت می 

 . یابد

تابعيت جمهوري اسالمی ایران را دارد واعضاي وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام نظام صنفی :  1ماده 

 .جمهوري اسالمی ایران اعالم می دارند

 :  نام، حوزه فعاليت، اقامتگاه قانونی و مدت فعاليت:  0ماده 

 ......نظام صنفي کارهای کشاورزی استان: نام

 ......... ي استانحمدوده جغرافياي: حوزه فعاليت

 :اقامتگاه قانوين و حمل استقراردفرت آن 
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..............................................................................................................................................نشانی
....................................................................     ................................................تلفن

 ................................................................ایمیل............................................................  دورنگار

کشاورزی استان، هيئت مدیره موظف است مراتب را به مرجع صدور مجوز فعاليت و  درصورت تغييراقامتگاه نظام صنفي کارهای :تبصره

 . ثبت اعالم نماید

 ناحمدود: زمان فعالیت

 :وظایف نظام صنفی استان:  5ماده 

 ارتقاي سطح آگاهي، دانش و مهارت اعضاء و ترويج شيوه هاي نوين در امور توليدي و خدمايت خبش كشاورزي  -5 -1 

 برنامه ريزي و اجنام خدمات آموزشي و تروجيي براي اعضای هیئت مدیره نظام هاي صنفي شهرستان های تابعه   -5 -2

اي اعضاء از طريق ارائه پيشنهاد به مراجع ذیصالح وجلب محايت  محايت، دفاع و پشتيباين از حقوق و منافع صنفي و حرفه -5 -3
 رخصوص اهداف نظام صنفيدوليت و غري دوليت دمراجع و سازمانهاي 

تدوین و بررسی نظرات فين، مشوريت درخصوص تهيه لوايح، طرحها و مقررات مربوطه، جهت ارائه به شورای مرکزی  -5 -4
 نظام صنفی کارهای کشاورزی

 اجياد هماهنگي،تعامل و وحدت رويه در نظام هاي صنفي کارهای کشاورزی شهرستان های تابعه  -5 -5

 مجع آوری و دسته بندی بانک اطالعاتی نظام های صنفي شهرستانهای تابعه و ارائه آن به شوراي مركزي   -5 -6

اجياد تعامالت الزم بادستگاهها و سازمانهای صنفی استانها و شهرستانها جهت توسعه كمي وكيفي و بهبود شرايط توليد، تنظيم  -5 -7
 الت و فرآورده هاي كشاورزيبازار فروش و صادرات و تعیین نرخ حمصو

 زمينه سازي الزم جهت برخورداري نظام هاي صنفي شهرستانها از تسهيالت بانکی از طريق هماهنگي با مراجع ذیصالح  -5 -8

 بررسي مسائل و مشكالت نظام هاي صنفي شهرستان ها  -5 -9

ارعايت مقررات قانوين به منظور برخورداري برنامه ريزي در جهت اجراي فعاليت هاي فرهنگي، تفرحيي و ورزشي ب -5 -11
 اعضای نظام های صنفی شهرستانهای تابعه 

 نظارت وكنرتل بر توليد حمصول باكيفيت در مراحل خمتلف باهماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط -5 -11

 صدور جموز فعالیت برای تشکلهای کشاورزی حتت پوشش در سطح استان -5 -12



 

 WWW.SKOESFAHAN.ORG|  سازمان نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

 

3 

 اليت هاي نظام صنفي شهرستان های تابعه نظارت بر فع -5 -13

 خرید، فروش و متلک اموال منقول و غیر منقول، به نام و به حساب نظام صنفی با تصویب جممع عمومی  -5 -14

 انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چار چوب وظایف و اختیارات مطابق قوانین و مقررات  - 5 -15

 :ارت است ازاركان نظام صنفی استان عب:  0ماده 

 جممع عمومي  –6 -1

 هيات مديره  - 6 -2

 بازرس  - 6 -3

 هيئتهاي رسيدگي به ختلفات  - 4-6

 مجامع عمومی:  فصل دوم

نظام ( اعضاي اصلی هيئت مدیره) مجمع عمومی عالی ترین ركن نظام صنفی استان است كه از اجتماع نمایندگان: 4ماده

كه متعاقباً از ميان خود پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی . ن تشكيل می گرددهاي صنفی شهرستانهاي تابعه همان استا

 .البدل هيئت مدیره و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب می نماید

 .جمامع عمومی شامل موسس، عادی و فوق العاده می باشد

. اتخاذ مي گردد برای کليه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر مي باشدتصميماتي که در مجامع عمومي با رعایت مقررات  :1تبصره

  .این تصميمات مي بایست ظرف مدت حداکثر پانزده روز بطور کتبي و رسمي به کليه نظام های صنفي بخش شهرستان اعالم گردد

شود که با رأی اکثریت نسبي اعضای   ناظر اداره ميهر مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه ای مرکب از یك رئيس، یك منشي و دو  :2تبصره

 .حاضر انتخاب خواهند شد

 . نحوه تشکيل اولين مجمع عمومي موسس و انتخابات نظام صنفي استان طبق دستورالعمل موضوع فصل سوم مي باشد :3تبصره

 مجمع عمومی عادی: فصل سوم

جلسات مجمع عمومی عادي در نوبت اول با . ی شودمجمع عمومی عادي در هر سال حداقل یک نوبت تشكيل م: 7ماده

) در صورت حصول حد نصاب مقرر . حضور نصف بعالوه یک اعضاي هيئت مدیره شهرستانهاي تابعه رسميت می یابد

در غير اینصورت ضمن . اقدامات بعدي براي اعالم رسميت جلسه و تشكيل هيئت رئيسه بعمل می آید( نصف بعالوه یک 
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اقدامات بعدي براي (  7طبق فرم شماره ) و اخذ امضاي اعضاي حاضر( 15طبق فرم شماره ) ه تنظيم صورت جلس

 (10طبق فرم شماره  . ) برگزاري مجمع عمومی نوبت دوم بعمل می آید

در غير اینصورت ضمن تنظيم . مجمع عمومی در نوبت دوم با حضور حداقل یک سوم از اعضاء رسميت می یابد

اقدامات بعدي جهت صدور (  7طبق فرم شماره ) و اخذ امضاي اعضاي حاضر( 15شماره طبق فرم ) صورتجلسه 

جلسه مجمع در نوبت سوم و نوبت هاي بعد با . بعمل می آید( 10طبق فرم شماره  ) دعوتنامه مجمع عمومی نوبت سوم 

 .حضور حداقل یک پنجم از اعضاء رسميت می یابد

( 11فرم شماره ) هيأت مدیره موظف است نسبت به صدور دعوتنامه كتبی براي تشكيل مجمع عمومی عادي، :  9ماده

 . براي نظامهاي صنفی شهرستانها ي تابعه اقدام نماید

زمان تشکيل جلسه مجمع عمومي عادی بایستي حداقل پانزده روز کاری بعد از تاریخ انتشار دعوتنامه تشکيل مجمع عمومي  :1تبصره 

 .عادی پيش بيني شود

 .تصميمات مجمع عمومي عادی با رای اکثریت نسبي حاضران، معتبر و الزم االجرا مي باشد :2تبصره 

 .فاصله زماني بين هر یك از نوبت های جلسات مجمع با نوبت های بعدی حداقل پانزده روز کاری مي باشد: 3تبصره

تشكيل مجمع عمومی عادي به دعوت  هيات مدیره یا بازرس و اعالم آن به  سازمان جهاد كشاورزي استان انجام : 14ماده

 .      در دوره فترت، سازمان جهاد كشاورزي استان نيز می تواند نسبت به تشكيل مجمع عمومی عادي اقدام نماید.  می شود

هار نفر بعنوان هيئت رئيسه مركب از  یک نفر رئيس، یک  نفر منشی و دو درجلسه مجمع عمومی عادي، ابتدا چ: 11ماده

 . نفر ناظر با راي اكثریت اعضاي حاضر انتخاب می شوند

 . صورت جلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه توسط منشي ثبت مي شود :1تبصره 

عضای هئيت رئيسه نباید از بين کساني باشند که قبال بعنوان در صورت برگزاری انتخابات هيئت مدیره و یا بازرس نظام صنفي، ا :2تبصره 

 .عضو هيئت مدیره یا بازرس نامزد شده اند

 .هئيت رئيسه پس از انتخاب، مسئوليت اداره مجمع عمومي را بعهده مي گيرد :3تبصره 

 :سایر وظایف و اختيارات مجمع عمومی عادي: 12ماده 

 سانتخاب اعضاي هيئت مديره و بازر -1-12

 هاي اجرايي ها و دستورالعمل ها، برنامه ها، سياست تصويب خط مشي  -2-12
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 حق عضويت و ساير منابع درآمدي تعيني ميزان  -3-12

 بررسی و تصویب تراز نامه، صورحتساب درآامد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام صنفی استان  -4-12

 هاي نظام صنفي اليانه هيئت مديره در خصوص فعاليتاستماع و ارزيايب گزارش س  -5-12

 .نامه نظام صنفي استان در صالحيت جممع عمومي عادی است بررسي و اختاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه مطابق آيني  -6-12

تاریخ كليه اعتراضات و شكایات مربوط به نحوه برگزاري مجمع عمومی عادي و انتخابات ظرف یک هفته از : 11ماده

تشكيل مجمع عمومی با ذكر دالیل به اطالع هيئت رئيسه رسيده و هيئت مدیره مكلف خواهد بود حداكثر ظرف یک 

 .هفته از تاریخ رویت اعتراض از طریق سازمان جهاد كشاورزي استان پيگيري نماید

 مجمع عمومی فوق العاده: فصل چهارم

تشكيل مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت  هيئت مدیره  یا بازرس یا درخواست كتبی حداقل یک سوم : 10ماده 

 .      اعضاء نظام صنفی استان انجام می شود و در دوره فترت، توسط سازمان جهاد كشاورزي استان صورت خواهد گرفت

طبق فرم ) نظام صنفی استان موظف است دعوتنامه كتبی  براي تشكيل مجمع عمومی فوق العاده، هيئت مدیره: 15ماده

 .براي نظام هاي صنفی شهرستانها ي تابعه صادر و به اقامتگاه قانونی آنها ارسال نماید( 11شماره 

 .زمان تشکيل جلسه مجمع عمومي، باید حداقل پانزده روز کاری بعد از تاریخ دعوتنامه باشد :تبصره

فوق العاده در نوبت اول با حضور نصف بعالوه یک اعضاي هيئت مدیره شهرستانهاي  جلسات مجمع عمومی: 10ماده 

اقدامات بعدي براي رسميت جلسه و ( نصف بعالوه یک ) در صورت حصول حد نصاب مقرر . تابعه رسميت می یابد

اقدامات ( 15 و 7طبق فرمهاي شماره )در غير اینصورت ضمن تنظيم صورت جلسه . تشكيل هيئت رئيسه بعمل می آید

 . براي برگزاري مجمع عمومی نوبت دوم بعمل می آید( 11طبق فرم شماره ) بعدي 

در غير اینصورت ضمن . مجمع عمومی فوق العاده در نوبت دوم با حضور حداقل یک سوم از اعضاء رسميت می یابد

ر دعوتنامه مجمع عمومی نوبت و اقدامات بعدي براي برگزاري و جهت صدو( 15طبق فرم شماره ) تنظيم صورت جلسه 

 .جلسه مجمع عمومی در نوبت سوم با حضور حداقل یک پنجم اعضا رسميت می یابد. سوم بعمل می آید

 .بدیهی است تصميمات مجمع عمومی فوق العاده با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است

هيئت رئيسه مركب از یک نفر رئيس، دو نفر ناظر و در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، ابتدا چهار نفر بعنوان : 14ماده  

 .یک نفر منشی با راي اكثریت اعضاي حاضر انتخاب می شوند
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 :وظایف و اختيارات مجمع عمومی فوق العاده: 17ماده

 تصويب اساسنامه و تغییرات در مفاد آن   -1-18

نامه الگو، با هماهنگي سازمان جهادکشاورزی استان نسبت به نظام صنفي استان مکلف است درصورت نياز به تغيير در مفاد اساس :تبصره

 .اعمال تغييرات اقدام نماید

 .بررسی احنالل نظام صنفی استان  و اعالم آن به هیئت عمومی نظام صنفی، در صورت موافقت وزارت جهاد کشاورزی  -2-18

في استان و اعالم آن به هيئت عمومي نظام صنفي و موافقت در صورت تصویب مجمع عمومي فوق العاده نسبت به انحالل نظام صن :تبصره 

. وزارت متبوع، سازمان جهادکشاورزی نسبت به تعيين سه نفر بعنوان هيئت سرپرستي و اعالم آن به هيئت عمومي نظام صنفي، اقدام مي نماید

سازمان جهاد )وزارت جهاد کشاورزی ماه  از زمان انتخاب با هماهنگي و تحت نظارت  3هيئت سرپرستي مکلف است حداکثر ظرف 

به کليه حسابهای نظام صنفي رسيدگي و ليست کاملي از کليه دارائيهای نظام صنفي اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غير ( کشاورزی استان

حسابهای بدهکاران و بستانکاران و های نظام صنفي را تهيه نموده و دارائي نظام صنفي را پس از تصفيه کليه  منقول و همچنين صورتي از بدهي

 .ها، ضمن تنظيم و امضای صورتجلسه با نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان در اختيار اعضای ذینفع قرار دهد تأدیه بدهي

 عزل هيئت مديره و بازرس -3-18

 .ت اقدام نمایدسازمان جهادكشاورزي مكلف است نسبت به برگزاري  مجمع عمومی عادي و برگزاري انتخابا: 19ماده

. موارد دستور كار منجر به اتخاذ تصميم نشود( اعم از موسس،عادي و فوق العاده)هرگاه در مجا مع عمومی :  24ماده

هيئت رئيسه مجمع با تصویب اكثریت اعضاء حاضر، موظف است ضمن اعالم تنفس در همان جلسه، ادامه جلسه را براي 

 .ساعت بعد موكول نماید 20 صرفاً یک نوبت به زمان دیگر و حداكثر

 هیات مديره : فصل پنجم

نظام صنفی استان در استانهاي كمتر از پنج شهرستان داراي هيئت مدیره اي مركب از  سه نفر عضو اصلی شامل :  21ماده

اراي رئيس هيئت مدیره، دبيراجرایی، خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل و در استان هاي با پنج شهرستان و بيشتر د

هيئت مدیره اي مركب از پنج نفر شامل رئيس هيئت مدیره، نایب رئيس، دبيراجرایی، خزانه دار و منشی و دو نفر عضو 

با راي ( 10طبق فرم شماره )علی البدل است كه از ميان اعضاي داوطلب واجدشرایط و براساس درخواست كتبی آنان 

و انتخاب (  9طبق فرم شماره ) دت سه سال انتخاب می گردندكتبی اعضاي حاضر درجلسه مجمع عمومی عادي براي م

 . مجدد آنان براي یک دوره پيوسته دیگرمجاز است
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مشروط به آنکه مدت ماموریت هيئت مدیره .از زمان انتخاب آنها شروع خواهد شد( و بازرسان) دوره خدمت اعضای هيئت مدیره  :تبصره

( و یا بازرسان) غير این صورت، شروع خدمت آنها از زمان انقضای مدت ماموریت هيئت مدیره در . قبلي منقضي شده باشد( و یا بازرسان)

 .قبلي خواهد بود

 شرایط داوطلبان عضویت در هيئت مدیره : 22ماده

 تابعيت مجهوري اسالمي ايران  -22 -1

 پايبندي به اسالم و يا يكي از اقليت هاي ديين شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام مجهوري اسالمي  -22 -2

 نداشنت سوء پيشينه كيفري موثر -22 -3

 داشنت حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه اي بنا به تاييد سازمان جهاد كشاورزي استان مربوطه  -22 -4

 اعتیاد به مواد خمدرعدم  -22 -5

هيئت مدیره در اولين جلسه خود بعداز  برگزاري انتخابات با حضور نماینده سازمان جهاد كشاورزي نسبت به : 21ماده 

 .اقدام نموده و صورتجلسه به امضاءحاضرین می رسد( 14طبق فرم شماره ) تعيين سمت اعضاء ميان خود، 

عضو هيئت انتخاب مي گردند به دالیل غير موجه از حضور در جلسه تعيين سمت یا انتخابات چنانچه فرد یا افرادی که بعنوان  :تبصره

داخلي امتناع ورزیده و یا از امضاء جدید در تعيين سمت اعضاء خودداری نمایند به منزله انصراف از عضویت در هيئت مدیره تلقي شده و 

ن رای را در انتخابات بدست آورند دعوت نمایند تا بعنوان عضو یا اعضای سازمان جهادکشاورزی مي تواند از نفرات بعدی که باالتری

 . جایگزین تعيين شوند

تشخيص موجه یا غيرموجه بودن، عدم شرکت در جلسات تعيين سمت و یا خود داری از امضاء صورتجلسه به عهده سازمان جهادکشاورزی 

 .مي باشد

بلی موظف اند حداكثر ظرف مدت یک هفته ضمن انجام نقل و انتقال پس از تعيين سمت، اعضاء هيئت مدیره ق: 20ماده 

امور و مدارك نسبت به تحویل اموال نظام صنفی اعم از منقول و غيرمنقول و كليه اسناد و مدارك به هيئت مدیره جدید 

و )مدیره اقدام و مراتب را در صورت مجلسی كه با حضور نماینده جهادكشاورزي كه به امضاء تمام اعضاي هيئت 

 .قبلی و جدید می رسد، منعكس نمایند( بازرسان

در صورت تمرد هيئت مدیره سابق از انجام وظيفه مذکور در این ماده، اعضای متمرد بعنوان متصرف غير قانوني و خيانت در امانت  :تبصره

 . ند گرفتمحسوب شده و با اعالم سازمان جهاد کشاورزی از طریق مراجع ذیصالح تحت تعقيب قرار خواه
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جلسات هيئت مدیره حداقل هر دو هفته یكبار تشكيل و با حضور نصف بعالوه یک از  اعضاء رسميت می یابد : 25ماده

 .وتصميمات آن با آراء اكثریت نسبی اعضاي حاضر در جلسه معتبرخواهد بود

استان در وزارت جهاد هيأت مدیره موظف است حداكثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رساندن نظام صنفی :  20ماده

در نزدیكترین شعبه بانک ( دار رئيس هيئت مدیره و خزانه)كشاورزي و دریافت مجوزفعاليت، با امضاي مشترك 

و كليه عمليات مالی اعم از . كشاورزي استان حساب باز نموده و وجوه متعلق به نظام صنفی استان را درآن واریز نماید

 .ب بانكی صورت می پذیردپرداخت و دریافت فقط از طریق حسا

 5جلسه متوالی یا  1در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت یا غيبت غير موجه یكی از اعضا در : 24ماده

جلسه متناوب، اعضاي علی البدل با توجه به تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضاي مزبور خواهند شد در این صورت، هيئت 

 .ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به سازمان جهاد كشاورزي استان اعالم می نمایدمدیره مكلف است نتيجه را 

در صورت استعفاء، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اكثریت اعضاي هيئت مدیره، توسط مجمع : 27ماده

ظام صنفی استان در این صورت بازرس یا یک سوم اعضاي ن. عمومی فوق العاده، انتخابات هيئت مدیره تجدید می گردد

ماه در این زمينه اقدامی صورت نگيرد  0چنانچه ظرف . موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند

مراتب جهت تشكيل مجمع عمومی براي برگزاري انتخابات جدید توسط سازمان جهاد كشاورزي استان پيگيري و اقدام 

 .می شود

 .خوداستعفاء نماید در دوره بعدی انتخابات حق کاندیداتوری از وی سلب مي گرددچنانچه هيئت مدیره از سمت  :تبصره

هيئت مدیره موظف است حداقل سه ماه پيش از پایان دوره اعتبار قانونی هيئت مدیره و بازرس، در مورد :  29ماده

قدامات الزم را بعمل دعوت مجمع عمومی به منظور برگزاري انتخاب هيئت مدیره و بازرس جدید نظام صنفی استان ا

 .آورد

 :سایر وظایف و اختيارات هيئت مدیره: 14ماده

 نظارت بر حسن اجنام امور نظام صنفي شهرستانها  -31 -1

 تسهيل روابط بني اعضاي صنف، کارفرمایان و دستگاههاي دوليت   -31 -2

مجله سازمان نظام مهندسی كشاورزي و منابع رائه شده از سوی مراجع ذیربط از هاي ا تالش در جهت اجرای استاندارد -31 -3
 طبيعي مجهوری اسالمی ایران برای افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی

 تالش در جهت حتقق تصمیمات سازمان نظام مهندسی کشاورزی در خصوص نظام های صنفی استان -31 -4
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ع قضایی و اداري از مجله كميسيون حل اختالف ماليايت، عوارض، آب بها، معريف مناينده نظام صنفي جهت شركت در مراج  -31 -5
 هاي تشخيص مطالبات تامني اجتماعي و ساير مراجع قانوين  هيئت

 فراهم منودن امكان پوشش تامني اجتماعي براي اعضاي صنف  -31 -6

 ارتفاي دانش فين و كيفيت كار اعضاي صنف -31 -7

ها و گردهمايي ها  تقويت و توسعه فرهنگ نظام صنفي کشاورزی در استان با برگزاري هم انديشيريزي در جهت  برنامه  -31 -8
 در چهار چوب قوانني و مقررات

 (غیر از بازرس)تعيني حق الزمحه كاركنان اداري نظام صنفي استان در چار چوب قوانني جاري كشور   -31 -9

 صنفي استان طبق مقررات و نظام نامه های مصوب هیئت عمومی هاي اداري مايل نظام  تنظيم دستورالعمل  -31 -11

 معرفی اعضای هیئت های رسیدگی به ختلفات وفق مقررات این آئین نامه -31 -11

 گزارش ختلفات اعضاء و واحدهاي صنفي به مراجع ذيصالح -31 -12

 بررسی و تصویب بودجه سال آتی نظام استانی -31 -13

 صنفي کارهای كشاورزي از بني خود و يا خارج از آن يا عزل وي انتخاب دبري نظام -31 -14

 :اتنشار آگهی دعوت جممع عمومی در موعدهای مقرر ذیل  -31 -15

 حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی برای تشکیل جممع عمومی عادی   -31- 1-15

یئت مدیره، هر یک از بازرسان، سازمان جهاد حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست کتبی اکثریت اعضای ه -31 -15 -2
 کشاورزی استان و یا اعضای نظام صنفی استان 

در صورت عدم اقدام هيئت مدیره، نسبت به درخواست بازرس، بازرس مي تواند با اطالع سازمان جهاد کشاورزی استان، راساً  :تبصره

 .نسبت به انتشار آگهي و تشکيل مجمع عمومي اقدام نماید

 :وظایف و اختيارات رئيس هيئت مدیره:  11 ماده

 مراقبت در حسن جريان امور نظام صنفي استان -31 -1

ها با همكاري دبرياجرایی  دعوت از اعضاي هيئت مديره براي تشكيل جلسه، اداره جلسات هيئت مديره و تنظيم صورجتلسه -2-31
 نظام
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 به همراه خزانه دارامضاي كليه چک ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور  -3-31

 .اجنام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس هیئت مدیره می باشد  -31 -4

 :وظایف دبير اجرایی: 12ماده 

 استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری نظام صنفی و در صورت لزوم مشاور و کارشناس، پس از تصویب هیئت مدیره  -32 – 1

 ات و نامه های اداری و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام صنفی اجنام مکاتب -32 -2

 پیگیری الزم برای گشایش حساب های بانکی نظام صنفی با امضاء مقامات جماز -32 -3

 اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و جممع عمومی و اجنام امور جاری نظام صنفی -32 -4

 ک اداری و مشخصات کامل اعضاءحفظ و نگهداری اسناد و مدار -32 -5

 تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و تهیه و نگهداری مهر رسمی نظام صنفی -32 -6

 ارسال شکایات واصله، به هیئت های رسیدگی به ختلفات   -7-32

 دار وظایف و اختيارات خزانه: 11ماده

 صورحتساب مايل تنظيم دفاتر و اسناد و  -1-33

 ها، اسناد مايل و اوراق تعهد آور، به همراه رئيس هيئت مديره امضاء كليه چك -33 -2

 ها و ساير کمک های مايل وصول و مجع آوري حق عضويت -33 -3

 نظارت بر خريد، فروش و هر نوع عمليات مايل در چارچوب مصوبات هيئت مديره  -4-33

 ها دارك ارائه شده در مورد پرداخترسيدگي و تاييد اسناد و م  -5-33

 حفظ مدارك، اموال منقول و غري منقول، وجوه و اسناد مايل -6-33

و ارائه به جممع عمومی جهت تصویب . )تنظيم بودجه سال آيت و تسليم آن به هئيت مديره جهت بررسي و تصويب -33 -7
 (نهایی

لی، تراز مالی نظام صنفي استان را در اختيار هیئت مدیره و بازرس خزانه دار موظف است هر سال  پس از پایان سال ما -33 -8
 قرار دهد
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ابتداي سال مالی نظام صنفی اول فروردین ماه هر سال و انتهاي آن آخر اسفند همان سال خواهد بود به استثناي :10ماده 

 .سال اول تاسيس كه از تاریخ تشكيل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود

 بازرس:    ششمفصل 

مجمع عمومی استان یک نفر را ترجيحاً از ميان اعضاي صنف به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان :  15ماده 

 . بازرس علی البدل براي مدت دو سال انتخاب می نماید

 .مي گيردانجام ( عادی و یا موسس )انتخاب بازرس اصلي و علي البدل با رای اعضاء در مجمع عمومي  :تبصره

 وظایف و اختيارات بازرس:  10ماده 

هاي مايل، ترازنامه و عملكرد هيئت مديره و تسليم آن به هيئت مديره جهت  بررسي و اظهار نظر در مورد صورحتساب   36 -1
 ميروز قبل از تشكيل جممع عمو( پنج)طرح در جممع عمومي، حداقل 

 اليت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هيئت مديرهنظارت بر عملكرد هيئت مديره و جمموع فع -36- 2

 .هيئت مدیره موظف است اطالعات، اسناد و مدارك درخواستي بازرس را در اختيار او قرار دهد :تبصره

 شركت در جلسات هيئت مديره بدون داشنت حق راي -3-36

هاي مايل، در صورت نياز،    حسابرسي صورت ارائه پيشنهاد به هیئت مدیره جهت  استفاده از موسسات حسابرسي براي -4-36
 .که در این صورت هيئت مديره موظف است  نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذكور اقدام كند

نظارت عاليه به نحوه اجراي آئين نامه ها، اساسنامه ها و رفع هر گونه اختالف و اعالم نظر در خصوص اختالفات : 14ماده 

در اساسنامه  بعهده وزارت جهاد كشاورزي می باشد بدیهی است نظر وزارت متبوع در سطح فی مابين مقامات مذكور 

 .ملی و رئيس سازمان جهاد كشاورزي در سطح استان نافذ و معتبر می باشد

 هئیت های رسیدگی به تخلفات: فصل هفتم

كشاورزي تشكيل و فعاليت می هيئت هاي رسيدگی به تخلفات برابر آئين نامه اجرایی نظام صنفی كارهاي : 17ماده 

 .نماید

رسيدگی  نامه، هيئت براي رسيدگی به تخلفات صنفی اعضاي نظام صنفی و اعمال مجازاتهاي مقرر در این آیين: 19ماده 

بدوي در هر شهرستان، مركب از سه نفر شامل نماینده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط، نماینده دادگستري به 

 .گردد يه و نماینده نظام صنفی بخش شهرستان، تشكيل میقضای حكم ریيس قوه
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هيئت تجدیدنظر در هر شهرستان مركب از ریيس اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط یا یكی از معاونين : 04ماده 

ربط، ریيس دادگستري یا نماینده وي، ریيس یا یكی از اعضاي هيئت مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط،  ذي

د كه ظرف یک ماه با دعوت از طرفين یا نمایندگان آنان به درخواست تجدیدنظر رسيدگی و اتخاذ تصميم باش می

 .نماید می

عدم حضور هریک از طرفين مانع رسيدگی و اتخاذ تصميم و صدور رأي . االجرا است رأي هيئت تجدیدنظر قطعی و الزم

 نخواهدبود

 

ها، تشكيل پرونده، تعيين  ظر، مسئوليت تشكيل جلسات و انجام هماهنگیهاي بدوي و تجدیدن اداره امور هيئت: 01ماده

اي و همچنين رسيدگی به تخلفات هيئتها، به عهده اداره  نوبت و وقت رسيدگی، ابالغ و اجراي آراء و سایر امور دبيرخانه

 .باشد جهادكشاورزي شهرستان مربوط می
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 امور مالی: فصل هشتم

است حساب جاري در یكی از بانک هاي كشور به نام نظام صنفی كارهاي كشاورزي افتتاح  هيئت مدیره مكلف: 02ماده  

و كليه وجوه دریافتی مربوط به نظام صنفی كارهاي كشاورزي در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت ها را نيز از حساب 

 .بانكی با صدور چک انجام دهد

 .فقط یك حساب جاری  و یك حساب سپرده در بانك داشته باشدهر نظام صنفي کارهای کشاورزی مجاز است  :تبصره

چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضاي رئيس و امضاي ثابت خزانه دار و با مهر نظام : 01ماده 

 .صنفی كارهاي كشاورزي معتبر خواهد بود و در غياب رئيس، نایب رئيس امضا خواهد كرد

اوراق بهادار و اسناد و مهرهای نظام صنفي کارهای کشاورزی مي بایست در محل نظام صنفي کارهای کشاورزی نگهداری  چك ها، :تبصره

 .و استفاده شده و خروج آنها از نظام صنفي کارهای کشاورزی ممنوع باشد

تقسيط طی مدت نظام صنفی كارهاي كشاورزي می تواند حق عضویت اعضاي صنفی را به صورت یكجا یا به : 00ماده 

اعضاي نظام صنفی كارهاي كشاورزي حق عضویت خود را به حساب جاري . یكسال و حداكثر تا پایان سال دریافت نماید

نظام صنفی كارهاي كشاورزي در بانک واریز و یک نسخه از رسيد بانكی را به نظام صنفی كارهاي كشاورزي ارایه می 

 .قدي در نظام صنفی كارهاي كشاورزي ممنوع استنمایند و دریافت هر گونه وجهی به صورت ن

مسئوليت اعضاي هيئت مدیره نسبت به اموال متعلق به نظام صنفی كارهاي كشاورزي اعم از منقول، غيرمنقول، : 05ماده 

 .مهر، اسناد، تعهدات و وجوه، به منزله مسئوليت وكيل در مقابل موكل است

 :منابع مالی نظام صنفی:00ماده

 درصد واریزی سهم نظام صنفي شهرستانهای تابعه 21ه حاصل از حمل وجو -46 -1

 كمك هاي اعطایی اشخاص حقيقي، حقوقي، دوليت و غري دوليت و كمك هاي داوطلبانه اعضاء  -2-46

ه بهاي ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، کارشناسی و فروش نشریات و برگزاری هم اندیشی ها و منایشگاهها موضوع ماد - 46  -3
 آئین نامه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اعضاء 17

درصد از مبالغ دریافتی منابع مالی خود را مبوجب ماده فوق حبساب شورای مرکزی نظام  5نظام صنفی استانها موظفند  - 3-46
 صنفی واریز منایند
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فرم تيپ كه ضميمه قانونی اساسنامه تلقی می  14تبصره منضم به  21ماده و  04فصل و  7این اساسنامه در: 04ماده 

فوق العاده نظام صنفی استان                       / با اكثریت آراء به تصویب مجمع عمومی موسس   در تاریخ            . شود

 .رسيد


