
  
  
  
  
  

  نامه اجرایی آئین
  نظام صنفی کارهاي کشاورزي و منابع طبیعی

  
  : تعاریف و کلیات –فصل اول 

  
  :نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند  در این آیین-1ماده 
قواعد و مقـررات و تـشکل هـاي حرفـه اي اسـت کـه در جهـت ایجـاد تـشکیالت، تعیـین                  :  نظام صنفی  –الف  
بخشی و حمایت از حقوق افراد  شاغل در بخش کـشاورزي و منـابع طبیعـی         ف و اختیارات، ساماندهی و نظم     وظای

  .گردد تنظیم و تنسیق می
هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینـه بهـره بـرداري از آب و خـاك       :  فرد صنفی  –ب  

بیل زراعت، باغـداري، جنگلـداري، جنگـل کـاري،     از ق(به منظور تولید محصوالت کشاورزي، گیاهی و حیوانی       
مرتعداري، آبخیزداري، بهره برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی، دامداري، شیالت، آبزیـان، پـرورش طیـور،     

  .و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره اي کشاورزي و منابع طبیعی قرار می دهد) زنبورعسل و کرم ابریشم
تولیدي یا خدماتی که توسط فرد یا افـراد صـنفی بـا اخـذ پروانـه کـسب از وزارت       هر واحد :  واحد صنفی–ج  

هاي موضـوع بنـد    بازرگانی و سایر مجوزهاي الزم از مراجع مربوط، با تأیید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت              
  .گردد این ماده دایر بوده و یا دایر می) ب(

ري موظف به اخذ مجوز فعالیـت یـا پروانـه تأسـیس بهـره           اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جا        –تبصره  
نامـه   ها هستند، چنانچه مبادرت به عرضـه مـستقیم کـاال یـا خـدمات موضـوع ایـن آیـین                 برداري، اشتغال از دستگاه   

نامـه و بـر اسـاس قـانون نظـام       نمایند، مکلفند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت ایـن آیـین        
  .سبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایندصنفی ن

فعاالن بخش کشاورزي و منابع طبیعی که در بخش تولید و خدمات مجوزهـاي الزم را کـسب            :  عضوصنف –د  
  .آیند کرده و با تأیید ادارات جهاد کشاورزي شهرستانها و استانها به عضویت نظام صنفی در می

  .این ماده باشد) ب(الیت آنان از یک نوع موارد موضوع بند آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فع:  صنف-هـ 
 شهرستان، نظام صنفی استان، هیئـت عمـومی، شـوراي    – ارکان نظام صنفی عبارتند از نظام صنفی بخش -2ماده  

  .مرکزي، بازرس، رئیس و هیئتهاي رسیدگی به تخلفات
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  : شهرستان – نظام صنفی بخش –فصل دوم 
  

، با ارائه درخواست حداقل پنج واحد صنفی به عنوان هیئـت موسـس   شهرستان –  نظام صنفی بخش   -3ماده  
  .گردد واحد صنفی با توجه به نوع فعالیت خود تشکیل می) 15(، با حداقل )شهرستان(و با تأیید جهاد کشاورزي 

، عبارت از مجمع عمومی، هیئـت مـدیره، بـازرس و هیئتهـاي      شهرستان– ارکان نظام صنفی بخش   -4ماده
یدگی به تخلفات بوده و محل استقرار دائم دفاتر مرکـزي آنهـا در نزدیکتـرین محـل مناسـب حـوزه بخـش یـا                       رس

  .شهرستان می باشد
، مـشتمل بـر وظـایف و اختیـارات آنهـا، در چهـارچوب                شهرسـتان  – اساسنامه نظام صنفی بخش      -5ماده

 پس از تایید هیئـت عـالی نظـارت      قوانین و مقررات به صورت متحدالشکل توسط وزارت جهاد کشاورزي تهیه و           
  . شهرستان قرار می گیرد–در اختیار نظام هاي صنفی بخش 

  
  : نظام صنفی استانی –فصل سوم 

   :  تشکیالت-الف 
 نظام صنفی هر استان در صورتی که حداقل اعضاي زیـر را بـه تـشخیص مراجـع مربـوط در آن پوشـش           -6ماده  

  :دهد، تشکیل می شود
عضو، خـدمات بخـش کـشاورزي و منـابع طبیعـی       ) 60(کشاورزي و منابع طبیعی با حداقل     تولیدکنندگان   –الف  

عـضو، هریـک بـه تاییـد سـازمان جهـاد       ) 5(عضو، نمایندگان وزارت جهاد کـشاورزي بـا حـداقل         ) 45(با حداقل   
  . کشاورزي استان

هندسـی منـابع طبیعـی و    عـضو، بـه تاییـد سـازمان نظـام م     ) 3( کارشناس کشاورزي و منابع طبیعـی بـا حـداقل     –ب  
  .کشاورزي و منابع طبیعی استان 

 ارکان نظام صنفی استان عبارتند از مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس و هیئتهاي رسیدگی به تخلفـات     -7ماده  
  .باشد و محل استقرار دائم دفتر مرکزي آن در مرکز استان  می

  :  مجمع عمومی –ب 
 شهرسـتان تـشکیل   –هـاي صـنفی بخـش      ن از اجتمـاع نماینـدگان نظـام        مجمع عمومی نظام صـنفی اسـتا       -8ماده  
  .گردد می

شـود    هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یـک منـشی و دو نـاظر اداره مـی       -1تبصره  
  .که با رأي اکثریت اعضاي حاضر انتخاب خواهند شد

ود را در انتخابـات هیئـت مـدیره و بـازرس نـامزد         اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند کـه خـ            -2تبصره  
  .کرده اند

  : وظایف و اختیارات مجمع عمومی نظام صنفی استان به شرح زیراست-9ماده 
   انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس؛–الف 
   عزل هیئت مدیره و بازرس؛-ب   
  ی؛ تصویب خط مشی ها و سیاست ها و برنامه ها و دستورالعمل هاي اجرای-ج   
   تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدي؛-د    
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   صورتحساب درآمد و هزینه هاي سال مالی گذشته و بودجه سال آتی؛– بررسی و تصویب ترازنامه -هـ  
  هاي نظام صنفی؛   استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت-و   
  ت در مفاد آن؛  تصویب اساسنامه و تغییرا–ز 

   انحالل نظام استانی و اعالم آن به هیئت عمومی صنف؛ –ح 
  .نامه در صالحیت مجمع عمومی است  بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که مطابق این آیین-ط

در اختیار مجمع عمومی فـوق العـاده   ) ح(و )ز(،)ب( اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج در بندهاي        -تبصره
  .تاس

 – مجمع عمومی عادي در نوبت اول با حضور نصف به عالوه یک نمایندگان نظام هاي صـنفی بخـش       -10ماده  
در صورت عدم حصول نصاب الزم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد خواهـد       . گردد  شهرستان تشکیل می  

چنانچـه مجـدداً نیـز حـد     .شود می شهرستان تشکیل –بود، با حداقل یک سوم از نمایندگان نظام هاي صنفی بخش       
 –نصاب یاد شده حاصل نشود، براي دفعات بعدي با حـداقل یـک پـنجم از نماینـدگان نظـام هـاي صـنفی بخـش                   

االجـرا   تصمیمات مجمع عمومی عادي با رأي اکثریـت نـسبی حاضـران معتبـر و الزم    . شهرستان برگزار خواهد شد  
  .می باشد
 العـاده همـان نـصاب تـشکیل مجمـع عمـومی عـادي اسـت ولـی                نصاب تشکیل مجمـع عمـومی فـوق        -1تبصره  

  .تصمیمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است 
 دعوت براي تشکیل مجامع عمومی توسط هیئـت مـدیره یـا بـازرس و در دوره فتـرت توسـط سـازمان          -2تبصره  

  .جهاد کشاورزي استان صورت خواهد گرفت 
 عمومی به صورت کتبی و یا از طریق آگهـی در روزنامـه منتخـب مجمـع     دعوت براي تشکیل مجامع  – 3تبصره  

روز قبـل از تـشکیل مجمـع بـه     ) 10(عمومی و با تعیین زمان، مکان و دستور جلسه انجام مـی یابـد و بایـد حـداقل                   
مجمـع مـی توانـد بـراي دعـوت از اعـضاء روش        .  شهرستان برسد  –هاي صنفی بخش      اطالع عموم نمایندگان نظام   

  .را جایگزین نمایددیگري 
تواننـد کتبـاً درخواسـت تـشکیل مجمـع        شهرسـتان مـی  – یک سوم از نماینـدگان نظـام صـنفی بخـش         -4تبصره  

  .باشد العاده نمایند و هیئت مدیره مکلف به پذیرش درخواست آنان می عمومی فوق
ه دفعـات تـشکیل   العـاده مـی توانـد بـ      مجمع عمومی عادي حداقل سالی یک بار و مجمع عمومی فـوق    -5تبصره  
  .شود
  : هیئت مدیره –ج

 هر نظام صنفی استانی داراي هیئت مدیره اي مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی شامل رئـیس هیئـت        -11ماده  
( مدیره، دبیر اجرائی، خزانـه دار و دو نفـر عـضو علـی البـدل اسـت کـه از میـان اعـضاي داوطلـب واجـد شـرایط                

انتخـاب مجـدد آنـان    . براي یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشـد    ) ستان شهر –نمایندگان نظام هاي صنفی بخش      
براي یک دوره پیوسته دیگر مجاز است و هیئت مدیره تا زمـان انتخـاب هیئـت مـدیره جدیـد کماکـان عهـده دار                 

  .مسئولیت خواهد بود
  : شرایط انتخاب شوندگان هیئت هاي مدیره استانی به شرح زیرمی باشد-12ماده 

  یت جمهوري اسالمی ایران؛ تابع–الف   
 پایبندي به اسالم و یا یکی از اقلیت هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداري به نظـام جمهـوري             –ب    

   اسالمی؛ 
     عدم اعتیاد به مواد مخدر؛–ج   
  ط؛ داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه اي بنا به تایید سازمان جهاد کشاورزي استان مربو-د  
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   نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر-هـ  
 اولین دوره انتخاب در استان بـه دعـوت و بـا نظـارت سـازمان جهـاد کـشاورزي و بـا اطـالع اسـتاندار                       -13ماده  

  .گردد برگزار می
 دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمـع عمـومی مؤسـس اسـتانها، اساسـنامه الگـو، برگـزاري انتخابـات              – تبصره  

نامـه توسـط وزارت    مدیره استانها و انتخابات شوراي مرکزي با رعایت قـوانین و مفـاد ایـن آیـین    اولین دوره هیئت  
  .گیرد هاي صنفی استانی قرار می جهاد کشاورزي تهیه و به تایید هیئت عالی نظارت خواهد رسید و در اختیار نظام

  :وط به شرح زیر است اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره استانی در چارچوب قوانین مرب-14ماده 
   شهرستان؛ – نظارت بر حسن انجام امور نظام هاي صنفی بخش –الف 

   تسهیل روابط بین اعضاي صنف و کارفرمایان و دستگاههاي دولتی؛ –ب 
 تالش در جهت اجـراي اسـتانداردهاي ارائـه شـده از سـوي مراجـع ذیـربط از جملـه سـازمان نظـام مهندسـی               –ج  

مهوري اسالمی ایران در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیـدات کـشاورزي و منـابع           کشاورزي و منابع طبیعی ج    
  طبیعی؛

   تالش در جهت تحقق تصمیمات سازمان نظام مهندسی در خصوص نظام هاي صنفی استانی؛-د
 معرفی نماینده نظام صنفی جهت شرکت در مراجع قضایی و اداري از جمله کمیسیون حل اخـتالف مالیـانی،           -هـ  

   آب بها، هیئت هاي تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی؛عوارض،
     فراهم نمودن امکان پوشش تامین اجتماعی براي اعضاي صنف؛–و 
   ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار اعضاي صنف؛-ز
هـا،    برنامه ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی کشاورزي در استان بـا برگـزاري هـم اندیـشی                  -ح

  گردهمایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات؛
   انتخاب دبیرنظام صنفی کشاورزي از بین خود و یاخارج از آن یا عزل وي؛–ط 
   تعیین حق الزحمه کارکنان اداري نظام صنفی استانی در چارچوب قوانین جاري کشور–ي 

  و نظام نامه هاي مصوب هیئت عمومی؛ نظام استانی طبق مقررات – مالی – تنظیم دستورالعمل هاي اداري –ك 
  نامه؛  معرفی اعضاي هیئتهاي رسیدگی به تخلفات وفق مقررات این آیین-ل
   بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادهاي نظام استانی -م

   گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفی به مراجع ذیصالح–ن 
ست خـود یـک نفـر را از بـین خـود و یـا خـارج از آن بـه             هیئت مدیره نظام صنفی استانی در اولین نش        -15ماده  

  :دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است. عنوان دبیر اجرایی انتخاب می نماید
در صـورت لـزوم مـشاور و کارشـناس، پـس از       اسـتخدام یـا بـه کارگمـاردن کارکنـان اداري نظـام صـنفی و            –الف  

  ؛یرهتصویب هیئت مد
   انجام مکاتبات و نامه هاي اداري و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلی نظام صنفی؛–ب 
  گشایش حساب هاي بانکی نظام صنفی؛–ج 
   اجراي مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاري نظام صنفی؛-د

  ؛ حفظ و نگهداري اسناد ومدارك اداري و مشخصات کامل اعضاء-هـ 
 تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی با امضاي خود و رئیس هیئت مدیره و تهیـه و نگهـداري مهـر رسـمی                -و

  نظام صنفی؛ 
   ارسال شکایات واصل شده به هیئتهاي رسیدگی به تخلفات -ز

  :  خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وي به شرح زیر است -16ماده 
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  سناد و صورتجلسات مالی؛ تنظیم دفاتر و ا–الف 
   امضاء کلیه چک ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور، به همراه رئیس هیئت مدیره؛ -ب  

   وصول و جمع آوري حق عضویت ها و سایر کمک هاي مالی؛ -ج 
   تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس؛-د  
   مالی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره؛ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات-هـ 
   رسیدگی و تایید اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت ها؛-و  
   حفظ مدارك، اموال منقول و غیرمنقول؛  وجوه و اسناد مالی؛-ز  
   تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب –ح 

و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک هاي اعطایی اشخاص حقیقـی      منابع مالی نظام صنفی      -17ماده  
هـا   اندیشی وهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاري هم      و حقوقی، دریافت بهاي ارائه خدمات پژ      

  .ها تامین خواهد شد و نمایشگاه
ء، بـه پیـشنهاد شـوراي مرکـزي     نظامنامه مالی و اداري از جمله میزان و نحوه وصول حق عضویت اعـضا      –تبصره  

  .توسط هیئت عمومی به تصویب خواهد رسید
  
  : بازرس -د

 مجمع عمومی استان یک نفر را ترجیحاً از میان اعضاي صنف به عنوان بازرس اصلی و یک نفـر را بـه       -18ماده  
  :ح زیر استوظایف و اختیارات بازرس به شر. نماید عنوان بازرس علی البدل  براي مدت دو سال انتخاب می

 بررسی و اظهار نظر در مورد صورت هاي مالی  وتراز نامه و عملکـرد هیئـت مـدیره و تـسلیم آن بـه هیئـت مـدیره           –الف  
  روز قبل از تشکیل  مجمع عمومی،) 5( طرح در مجمع عمومی، حداقل جهت

   نظارت بر عملکرد  هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هیئت مدیره،–ب 
  . هیئت مدیره موظف است اطالعات و اسناد و مدارك درخواستی بازرس را در اختیار او قرار دهد– تبصره

   شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق راي، -ج
 موسسات حسابرسی به هیئت مدیره براي حـسابرسی صـورت هـاي مـالی، در صـورت       ارائه پیشنهاد استفاده از   –د  

  نیاز، 
  .  هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذکور اقدام کند– تبصره

  
  : هیئت عمومی –فصل چهارم 

ئـت عمـومی نظـام     به منظور هماهنگی در امور نظام هاي استانی و سیاستگزاري کالن نظـام صـنفی، هی             -19ماده  
  .صنفی از اعضاي هیئت مدیره نظام هاي استانی در سطح کشور تشکیل میشود

هیئت عمومی  حداقل هر سال یکبار با دعوت شوراي مرکزي با حـضور نماینـده وزارت جهـاد کـشاورزي جلـسه       
دم در صـورت عـ  . جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضاء رسـمیت خواهـد یافـت               . خواهد داشت 

  .یابد حصول حد نصاب مذکور ، جلسه یاد شده براي بار دوم ، با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می
  . تشکیل اولین جلسه هیئت عمومی، بنا به دعوت وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود– تبصره
  :  وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است-20ماده 
  هاي نظام صنفی؛  الیانه شوراي مرکزي درخصوص فعالیت استماع و ارزیابی گزارش س–الف 

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

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


   بررسی و تصویب تراز نامه شوراي مرکزي؛ –ب 
  بررسی و تصویب سیاست هاي کالن و پیشنهادي شوراي مرکزي؛ -ج
   دریافت گزارش از فعالیت ها و مشکالت نظام هاي استانی؛ -د

  ؛ ی به پیشنهاد شوراي مرکزي اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام هاي استان-هـ 
 بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنین دستور العمـل هـا از قبیـل دسـتورالعمل  پرداخـت         –و  
الزحمه اعضاي شوراي مرکزي، اعضاي هیئت هـاي رسـیدگی بـه تخلفـات، بازرسـان اسـتانی و بـازرس نظـام                  حق

  صنفی به پیشنهاد شوراي مرکزي؛
  هاي داخلی نحوه اداره هیئت عمومی؛  نامه صویب نظام بررسی و ت–ز 
   بررسی وتصویب نظام نامه پیشنهادي شوراي مرکزي درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام صنفی؛ -ح
   ارائه پیشنهادات و راهکارهاي مناسب براي  تصویب مراجع ذیصالح از طریق وزارت جهاد کشاورزي؛-ط
ورد سایر اموري کـه طبـق قـوانین و مقـررات در صـالحیت هیئـت عمـومی مـی               بررسی و اتخاذ تصمیم در م      –ي  
  :باشد
   انتخاب بازرس شوراي مرکزي؛ –ك 

  .نامه خواهد بود این آیین) 18( شرح وظایف و اختیارات بازرس شوراي مرکزي مطابق ماده – تبصره
  

  : شوراي مرکزي –فصل پنجم 
رکزي مرکب از نمایندگان وزات جهاد کشاورزي، وزارت کـار     براي اداره امور کالن نظام، شوراي م       -21ماده  

و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی کشور و دبیرخانـه هیئـت عـالی نظـارت موضـوع             
و یک نفر از اعضاي هیئت مدیره نظام صنفی هـر اسـتان تـشکیل    ) هرکدام یک نفر(قانون صنفی کشور    ) 54(ماده  

  .گردند نوان اعضاي اصلی شوراي یاد شده محسوب میمیشود که به ع
  :باشد و داراي وظایف زیر است  شوراي مرکزي باالترین رکن اجرایی نظام صنفی می-22ماده 
  هاي کالن، جهت تصویب هیئت عمومی؛   پیشنهاد سیاست–الف 

  می؛ آوردن  زمینه اجراي اهداف و سیاست هاي مصوب هیئت عمو  برنامه ریزي و فراهم–ب 
 ایجاد زمینه مناسب و هماهنگی هاي الزم براي تحقـق اهـداف و انجـام وظـایف ارکـان نظـام صـنفی و ایجـاد                  -ج

  هاي الزم براي تعامل باسایر مراجع ذیربط؛  زمینه
    تعیین ضوابط صالحیت اعضاي صنف کشاورزي؛-د

  بندي اعضاي صنف ؛  همکاري با مراجع ذیصالح براي احراز صالحیت و رتبه-هـ 
  هاي تخصصی داخل کشور و در سطح بین المللی؛   برگزاري و مشارکت در برگزاري همایش ها و گردهمایی–و
   داوري بین ارکان داخلی نظام هاي استانی یا بین نظام هاي استانی با یکدیگر؛–ز 

   همکاري با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی مرتبط؛ –ح 
  م صنفی و همچنین حمایت متقابل از حقوق مصرف کنندگان؛ حمایت و دفاع صنفی از اعضاي نظا–ط 
   تعیین و معرفی امضاهاي  مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالی  و تعهد آور و قراردادها؛–ي 

   انتشار نشریه نظام صنفی و سایر نشریات تخصصی؛–ك 
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هـاي توسـعه کـشاورزي در     رنامـه  همکاري و ارائه نظرات مشورتی  به دولت و دستگاه هاي اجرایی در زمینـه ب          -ل
  کشور؛ 

هاي استانی به منظور حـسن جریـان امـور و حفـظ حقـوق، منـافع، حیثیـت و شـئونات                 نظارت بر عملکرد نظام    –م  
  .اي آنان حرفه

 جلسات شوراي مرکزي حداقل هر سه ماه یکبار، بـه دعـوت رئـیس شـوراي مرکـزي و در غیـاب وي        -23ماده  
تـصمیمات و مـصوبات آن بـا آراي  موافـق     . یابد حضور دو سوم اعضاء رسمیت میتوسط نایب رئیس تشکیل و با   

  .باشد اکثریت نسبی اعضاي حاضر معتبر می
 تصمیمات شور اي مرکزي پـس از ثبـت در دفتـر مخـصوص از طریـق دبیرخانـه شـوراي مرکـزي بـه                 -1تبصره  

  .شود ربط ابالغ و عنداللزوم پیگیري می اشخاص و مراجع ذي
رتیب، نحوه و زمان تشکیل جلسات شوراي یاد شـده، طـی دسـتور العملـی کـه بـه تـصویب شـوراي               ت -2تبصره  

  .رسد، خواهد بود مرکزي می
  :  رئیس نظام صنفی –فصل ششم 

شوراي مرکزي در اولین نشست خود سه نفـر از اعـضاي غیـر دولتـی شـورا را انتخـاب و بـراي تعیـین               -24ماده  
  .نماید تا یکی از آنان را به این سمت منصوب کند اد میرئیس به وزیر جهاد کشاورزي پیشنه

  . نایب رئیس و خزانه دار در اولین نشست شورا از بین اعضاي غیر دولتی انتخاب می گردند-1تبصره 
  .دار، مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است   وظایف خزانه-2تبصره 

  :زیر استوظایف و اختیارات رئیس نظام صنفی به شرح  -25ماده 
 رئیس باالترین مقام اجرایی و اداري نظام صنفی بوده و نمایندگی نظام با حق توکیـل بـه غیـر را در مراجـع       –الف  

  المللی عهده دارد؛  داخلی و بین
   مسئول اجراي مصوبات شوراي مرکزي؛–ب 
داف منـدرج در قـانون و   هـاي الزم بـه منظـور تحقـق اهـ       نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه -ج

  ارائه آن به شوراي مرکزي؛
  هاي استانی؛  هماهنگی در نظارت بر عملکرد نظام–د 

  ها؛ ها، مصوبات و بخشنامه  ابالغ دستور العمل-هـ 
شـود و همچنـین سـایر امـوري کـه        انجام سایر اموري که از طرف هیئت عمومی یا شوراي مرکزي محول مـی    –و  

  روري است؛ براي اداره نظام صنفی ض
   امضاي مکاتبات عادي و اداري نظام صنفی؛–ز 

  . رابط نظام صنفی با دبیرخانه هیئت عالی نظارت–ح 
توانـد برخـی اختیـارات     دار وظایف رئیس خواهـد بـود و رئـیس مـی      نایب رئیس در غیاب رئیس، عهده      – تبصره

  .خود را با حفظ مسئولیت به نایب رئیس تفویض کند
تواند بـه عنـوان نماینـده وزیـر جهـاد کـشاورزي در        نامه، رئیس نظام صنفی می  ابالغ این آیین    از تاریخ  -26ماده  

نامـه و   هیئت عالی نظارت شـرکت نمایـد و بـه صـورت ادواري گزارشـی از رونـد تـشکیل و نحـوه اجـراي آیـین                        

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

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


هنگ کننده نظـام صـنفی   هاي نظام صنفی مربوط را به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارائه نماید و رابط و هما       فعالیت
  .باشد کارهاي کشاورزي با دبیرخانه هیئت عالی نظارت می

  : تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط –فصل هفتم 
هـاي   دریافـت مجوزهـاي الزم، بـراي انجـام فعالیـت      هر موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیـشه اي  کـه بـدون    -27ماده  

 نظام صنفی شهرسـتان مربـوط طبـق مقـررات  قـانون نظـام صـنفی از           نامه دائر شده باشد، با اعالم       موضوع این آیین  
  .شود طریق نیروي انتظامی پلمپ می

  : تخلفات صنفی اعضاء از جمله شامل موارد زیر است – 28ماده 
 در صـورت انطبـاق بـا فعالیـت اعـضاي      – 1382 مصوب – تخلفات موضوع فصل هشتم قانون  نظام صنفی    –الف  

  صنف ؛
هـاي بـدوي و     انطباق تخلف عضو صنفی با یکی از موارد فـصل مـذکور بـه تـشخیص هیئـت           در صورت  – تبصره

  . گیرد تجدید نظر، موضوع  مطابق مقررات قانون یاد شده رسیدگی و مورد اتخاذ تصمیم و صدور راي قرار می
  ؛ عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی–ب 
  ؛ سهل انگاري در انجام وظایف قانونی–ج 
  ؛استانداردها و ضوابط فنی عدم رعایت –د 

  ؛ اجحاف به سایر شاغالن بخش کشاورزي-هـ 
  ؛ صدور گواهی و گزارش خالف واقع–و 
  ؛اي  اشتغال  در کارهاي خارج از صالحیت  حرفه–ز 

  ؛ عدم رعایت  شرایط مقرر در مجوزهاي  صادره–ح 
   سوء استفاده از عضویت یا موقعیت صنفی به نفع خود یا دیگري؛ –ط 
  . دریافت و یا پرداخت هر گونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط –ي 

نامه، با توجه بـه شـرایط، دفعـات و     این آیین ) 28(ماده  ) ي(تا  ) ب(  مجازات تخلفات موضوع بندهاي       -29ماده  
  :مراتب تخلف به شرح زیر است

   ؛ اخطار شفاهی  بدون درج در پرونده  عضویت در نظام صنفی–الف 
   توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی؛ –ب 
   محرومیت از دریافت تسهیالت؛ -ج
   جریمه نقدي از یک تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعالیت غیر مجاز به تشخیص هیئت ها؛ -د
   تعلیق پروانه  از یک ماه تا یک سال؛–ه

  .در صورت لزوم) تعطیل محل کسب( لغو پروانه –و 
توانند براي ارزیابی میـزان سـود ومنـافع حاصـل از فعالیـت غیـر مجـاز از نظـر کارشـناس                     هیئت ها می   -1 تبصره

  .گردد، استفاده نمایند رسمی  دادگستري که با هزینه جهاد کشاورزي شهرستان مربوط انتخاب می
عـادل ایـن مبلـغ در    م. هاي دریافتی  به حساب خزانـه واریـز خواهـد گردیـد      درآمدهاي ناشی از جریمه-2تبصره  
  .نامه هزینه شود هاي سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت جهاد کشاورزي براي اجراي آیین بودجه
نامـه مـستثنا بـوده و تـابع       شاغالن عضو نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزي، از شمول ایـن آیـین  -30ماده  

  .مقررات مربوط خواهند بود
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نوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، هیئت ها مکلفنـد مراتـب را    هرگاه تخلف عضو، ع -31ماده  
مراجـع قـضایی مزبـور مـانع از      رسـیدگی . براي رسیدگی جنبه جزایی آن به مراجـع قـضایی صـالحه اعـالم نماینـد      

  .هاي انتظامی اعضاء نخواهد بود اجراي مجازات
  : نحوه رسیدگی به تخلفات –فصل هشتم 

نامـه، هیئـت    اي رسیدگی به تخلفات صـنفی اعـضاي نظـام صـنفی و اعمـال مجـازات هـاي مقـرر در ایـن آیـین           بر -32ماده  
رســیدگی بــدوي در هــر شهرســتان، مرکــب از ســه نفــر شــامل نماینــده اداره جهــاد کــشاورزي  شهرســتان مربــوط، نماینــده   

  .گردد  میدادگستري به حکم رئیس قوه قضاییه و نماینده نظام صنفی بخش شهرستان، تشکیل
 شروع به رسیدگی در هیئـت هـاي بـدوي، بـا اعـالم  گـزارش از سـوي بازرسـان، شـکایات اشـخاص                   -33ماده  

  .ربط می باشد حقیقی یا حقوقی یا مقامات اداري ذي
اي   هیئت هاي بدوي مکلفند حداکثر  ظرف دو هفته  از تاریخ دریافت شکایت یـا گـزارش، در جلـسه        -34ماده  

عـدم  . نامـه اتخـاذ تـصمیم نماینـد     ا نمایندگان آنان به پرونده رسیدگی و طبـق مفـاد ایـن آیـین      با دعوت از طرفین ی    
  .حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور راي نخواهد بود

 هر یک از طرفین می توانند در صورت اعتراض به رأي صادره، مراتـب را کتبـاً ظـرف مـدت ده روز      – 35ماده  
  .بالغ رأي، به هیئت تجدید نظر تسلیم نماینداز تاریخ ا

 هیئت تجدید نظر در هر شهرستان مرکب از رئیس اداره جهاد کـشاورزي شهرسـتان مربـوط یـا یکـی از معـاونین                   
ذیربط، رئیس دادگستري یا نماینده وي، رئیس یـا یکـی از اعـضاي هیئـت  مـدیره نظـام صـنفی بخـش شهرسـتان                        

با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنـان بـه درخواسـت تجدیـد نظـر رسـیدگی و       باشد که ظرف یک ماه      مربوط، می 
عـدم حـضور هـر یـک از طـرفین مـانع       . االجراسـت  رأي هیئـت تجدیـد نظـر قطعـی و الزم    . نماید اتخاذ تصمیم می 

  .رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور راي نخواهدبود
فر اعضاء رسمیت یافته و آراي صادره با نظـر   هاي بدوي و تجدید نظر با حضور هر سه ن           جلسات هیئت  -36ماده  

  .باشد اکثریت معتبر می
 هیئت هاي بدوي و تجدید نظر ملزم به رسیدگی  به کلیه شکایات و گزارشات دریافتی مـی باشـند و چنانچـه          -37ماده  

ت یـا عـدم   شکایت یا گزارشی را وارد تشخیص ندهند یا رسیدگی به آن را در صالحیت خـود نداننـد، نظـر بـه رد شـکای           
  .صورت، پس از اخذ دفاعیات، اتخاذ تصمیم می نمایند صالحیت داده و در غیر این

 در صورت عدم امکان تشکیل  هیئـت بـدوي و تجدیـد نظـر در هـر شهرسـتان، یکـی از هیئـت هـاي                       -38ماده  
  .دار خواهد بود نزدیک ترین شهرستان همجوار همان استان یا مرکز استان وظایف مقرر را عهده

هـا، تـشکیل    هاي بدوي و تجدید نظر، مـسئولیت تـشکیل جلـسات و انجـام همـاهنگی               اداره امور هیئت   -39اده  م
اي و همچنـین رسـیدگی بـه     پرونده، تعیین نوبـت و وقـت رسـیدگی، ابـالغ و اجـراي آراء و سـایر امـور دبیرخانـه                 

  .باشد ها، به عهده اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوط می تخلفات هیئت
نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسـی   وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اجراي  مفاد این آیین         -40ه  ماد

  .آن اقدام و پیشنهادهاي اصالحی الزم را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید
  . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است13/3/1387این تصویب نامه در تاریخ 
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