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  پیشگفتار
آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب بـراي             

به این  . ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد           
 سـازمان مرکـزي تعـاون روسـتایی     جهت یکی از اهداف دفتر امور تشکل هاي کـشاورزي    

  .ایران تهیه و تدوین مجموعه قوانین و مقررات جاري در امور صنوف کشاورزي می باشد
هدف از تهیه و انتشار این مجموعه، آشنایی واحدهاي صنفی کشاورزي با قوانین           

  .و مقررات حوزه فعالیت خود می باشد
تبط بـا فعالیـت صـنوف    در گردآوري این قوانین سعی شده اسـت تـا قـوانین مـر       

تـا نیازهـاي ضـروري واحـدهاي صـنفی فعـال در بخـش               . کشاورزي تدوین و ارائه شـود     
  . کشاورزي و سایر عالقه مندان مرتفع گردد

خوانندگان گرامی در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند بـه منـابع معرفـی          
  .شده در پایان کتاب مراجعه نمایند

مرکـزي   محترم سازمان   اعضاء هیأت مدیره  عدت ویژه   در پایان الزم است از مسا     
اعضاء محترم  و تالش صمیمانه      به ویژه جناب آقاي مهندي سجادي      تعاون روستایی ایران  

، عدل طلب، ادیب، کرمـی مقـدم، شـفیعی،     هسته مرکزي صنوف کشاورزي آقایان مسلمی     
 که موجبات تهیه و انتشار این مجموعه را فـراهم نمـوده انـد تـشکر و                  ويپناهی و مصطف  

  .قدردانی بعمل آید
  

  حسین مهدي دوست                                       
           مدیرکل دفتر امور تشکل هاي کشاورزي                                      
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  مقدمه
سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعـی جمهـوري   « باتصویب قانون تاسیس     

زمینـه الزم بـراي تـدوین و اسـتقرار نظـام صـنفی              1380به تاریخ تیرمـاه     » اسالمی ایران 
تـالش بـراي تـدوین     1382به دنبال آن از سال      . کارهاي کشاورزي در ایران فراهم گردید     

 امور تـشکل هـاي کـشاورزي   ین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي در دستور کار دفتر      آی
تهیه و بـا امـضاي وزیـر محتـرم     1384پیش نویس آیین نامه اجرایی در سال        . قرار گرفت   

پس از بحث و بررسـی در کمیـسیون   .  دولت تقدیم گردید   محترم جهاد کشاورزي به هیئت   
نظـام  اجرایـی  ین نامـه   ئآ1386م مرداد ماه سال     هاي فرعی و اصلی هیئت دولت در هفده       

خـرداد مـاه   20ك تـصویب و در    34274ت/40260  نامه صنفی کارهاي کشاورزي به شماره    
  . براي اجرا به وزارت جهاد کشاورزي ابالغ شد1387سال 

 بعنوان متـولی ایـن       سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران     دفتر امورتشکلهاي کشاورزي  
جهـت  وزارتخانه هاي بازرگانی، کار و امـور اجتمـاعی و دادگـستري       با همکاري    موضوع و 

 تهیه برنامه سه سـاله کـه در سـال اول توجیـه و              استقرارنظام صنفی کارهاي کشاورزي با    
 و سال دوم تشکیل نظام صنفی شهرسـتانهاي کـشور         آموزش کارگزاران و   اطالع رسانی و  

 در ی کارهـاي کـشاورزي را     نهایت درسال سوم شکل گیري سـاختار ملـی نظـام صـنف             در
  .داده است قرار خود کار دستور

 فصل تنظیم شده اسـت کـه فـصل اول جایگـاه نظـام صـنفی         چهارمجموعه حاضر در    
کارهاي کشاورزي از منظر قانون پرداختـه و در فـصل دوم مقـررات تـشکیل نظـام هـاي              

 هـا،  صنفی شهرستان ها و استان ها را بررسی می نماید و در فـصل سـوم مجموعـه فـرم          
بخـشی از  و در فـصل چهـارم    جداول کد شناسـایی شهرسـتان هـا و مـشاغل کـشاورزي              
که امید اسـت مـورد اسـتفاده        . اطالعات تکمیلی به عنوان ضمائم در نظر گرفته شده است         
  .واحدهاي صنفی کشاورزي و سایر عالقه مندان قرار گیرد
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  13                                                             نظام صنفی کارهاي کشاورزي از منظر قانون     

 بنـا بـه پیـشنهاد شــماره    26/12/1386وزیـران عـضو کمیـسیون لـوایح در جلـسه مـورخ       
 قــانون 35 ∗ وزارت جهــاد کــشاورزي و بــه اســتناد مــاده28/9/1384 مــورخ 16238/020

  تأسـیس سـازمان نظـام مهندسـی کـشاورزي و منـابع طبیعـی جمهـوري اسـالمی ایـران           
 ه مــورخ  373ت/164082 و بــا رعایــت تــصویب نامــه شــماره     – 1380وب  مــص–

، آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي و منابع طبیعی را به شـرح            10/10/1386
  :زیر تصویب نمودند

  آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  : تعاریف و کلیات –فصل اول 
  : زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روندنامه، اصطالحات  در این آیین-1ماده 
قواعد و مقررات و تشکل هاي حرفه اي است که در جهـت ایجـاد           :  نظام صنفی  –الف  

بخـشی و حمایـت از حقـوق افـراد       تشکیالت، تعیین وظایف و اختیارات، ساماندهی و نظـم      
  .گردد شاغل در بخش کشاورزي و منابع طبیعی تنظیم و تنسیق می

هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خـود را در زمینـه بهـره          : فی فرد صن  –ب  
از قبیـل  (برداري از آب و خاك به منظور تولید محـصوالت کـشاورزي، گیـاهی و حیـوانی       

  زراعـت، باغــداري، جنگلـداري، جنگــل کـاري، مرتعــداري، آبخیـزداري، بهــره بــرداري از     

                                                
  قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  35ماده  ∗

 قانون نظام صنفی درخواهـد  53هیأت عالی نظارت، موضوع ماده وزیر جهاد کشاورزي از تاریخ ابالغ این قانون به عضویت          
وزارت جهاد کشاورزي با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب ایـن قـانون، نظـام                 . آمد

  . صنفی کارهاي کشاورزي را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید
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ن، پرورش طیور، زنبورعـسل و کـرم     شبکه هاي آبیاري و زهکشی، دامداري، شیالت، آبزیا       
  .و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره اي کشاورزي و منابع طبیعی قرار می دهد) ابریشم

هر واحد تولیدي یا خدماتی که توسط فـرد یـا افـراد صـنفی بـا اخـذ       :  واحد صنفی  –ج  
 وزارت پروانه کسب از وزارت بازرگانی و سایر مجوزهاي الزم از مراجـع مربـوط، بـا تأییـد                 

  .گردد این ماده دایر بوده و یا دایر می) ب(هاي موضوع بند  جهاد کشاورزي براي فعالیت
 اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاري موظف به اخذ مجـوز فعالیـت   –تبصره  

هـا هـستند، چنانچـه مبـادرت بـه عرضـه        یا پروانه تأسیس بهره برداري، اشتغال از دستگاه   
نامـه نماینـد، مکلفنـد عـالوه بـر دریافـت مجـوز         ات موضوع این آیین مستقیم کاال یا خدم   

نامه و بر اساس قانون نظـام صـنفی نـسبت بـه      فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آیین    
  .اخذ پروانه کسب اقدام نمایند

فعاالن بخش کشاورزي و منابع طبیعی که در بخـش تولیـد و خـدمات     :  عضوصنف –د  
سب کرده و با تأیید ادارات جهاد کـشاورزي شهرسـتانها و اسـتانها بـه        مجوزهاي الزم را ک   

  .آیند عضویت نظام صنفی در می
آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نـوع مـوارد موضـوع                :  صنف -هـ  
  .این ماده باشد) ب(بند 

ی  شهرسـتان، نظـام صـنف   – ارکان نظام صنفی عبارتند از نظـام صـنفی بخـش        -2ماده  
  .استان، هیئت عمومی، شوراي مرکزي، بازرس، رئیس و هیئتهاي رسیدگی به تخلفات
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  : شهرستان – نظام صنفی بخش –فصل دوم 
، با ارائـه درخواسـت حـداقل پـنج واحـد            شهرستان –  نظام صنفی بخش   -3ماده  

 واحـد ) 15(، با حداقل )شهرستان(صنفی به عنوان هیئت موسس و با تأیید جهاد کشاورزي    
  .گردد صنفی با توجه به نوع فعالیت خود تشکیل می

، عبارت از مجمع عمـومی، هیئـت    شهرستان– ارکان نظام صنفی بخش      -4ماده
مدیره، بازرس و هیئتهاي رسیدگی به تخلفات بوده و محل استقرار دائم دفاتر مرکزي آنهـا     

  .در نزدیکترین محل مناسب حوزه بخش یا شهرستان می باشد
، مـشتمل بـر وظـایف و         شهرسـتان  –امه نظام صـنفی بخـش        اساسن -5ماده

اختیارات آنها، در چهارچوب قوانین و مقررات به صورت متحدالـشکل توسـط وزارت جهـاد         
ــار نظــام هــاي صــنفی      کــشاورزي تهیــه و پــس از تاییــد هیئــت عــالی نظــارت در اختی

  . شهرستان قرار می گیرد–بخش 
  

  : نظام صنفی استانی –فصل سوم 
   : کیالت تش-الف 
 نظام صنفی هر استان در صورتی که حداقل اعضاي زیر را به تـشخیص مراجـع        -6ماده  

  :مربوط در آن پوشش دهد، تشکیل می شود
عـضو، خـدمات بخـش     ) 60( تولیدکنندگان کشاورزي و منـابع طبیعـی بـا حـداقل         –الف  

زي با حـداقل  عضو، نمایندگان وزارت جهاد کشاور) 45(کشاورزي و منابع طبیعی با حداقل    
  . عضو، هریک به تایید سازمان جهاد کشاورزي استان) 5(

عـضو، بـه تاییـد سـازمان نظـام      ) 3( کارشناس کشاورزي و منابع طبیعی بـا حـداقل          –ب  
  .مهندسی منابع طبیعی و کشاورزي و منابع طبیعی استان 
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س و  ارکان نظام صنفی استان عبارتنـد از مجمـع عمـومی، هیئـت مـدیره، بـازر         -7ماده  
هیئتهاي رسیدگی به تخلفـات و محـل اسـتقرار دائـم دفتـر مرکـزي آن در مرکـز اسـتان             

  .باشد می
  

  :  مجمع عمومی –ب 
هاي صـنفی بخـش      مجمع عمومی نظام صنفی استان از اجتماع نمایندگان نظام         -8ماده  

  .گردد  شهرستان تشکیل می–
رئیس، یک منـشی و   هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک      -1تبصره  

  .شود که با رأي اکثریت اعضاي حاضر انتخاب خواهند شد دو ناظر اداره می
 اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابـات هیئـت                 -2تبصره  

  .مدیره و بازرس نامزد 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   
   تصویب خط مشی ها و سیاست ها و برنامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی؛-ج   
   تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدي؛-د    
سال مـالی گذشـته و    صورتحساب درآمد و هزینه هاي      – بررسی و تصویب ترازنامه      -هـ    

  بودجه سال آتی؛
  هاي نظام صنفی؛   استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت-و   

   تصویب اساسنامه و تغییرات در مفاد آن؛ –ز 
   انحالل نظام استانی و اعالم آن به هیئت عمومی صنف؛ –ح 
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نامـه در صـالحیت    ق ایـن آیـین   بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که مطاب -ط
  .مجمع عمومی است

در اختیار مجمع   ) ح(و  )ز(،)ب( اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج در بندهاي          -تبصره
  .عمومی فوق العاده است

 مجمع عمومی عادي در نوبت اول با حضور نصف به عـالوه یـک نماینـدگان              -10ماده  
ر صـورت عـدم حـصول نـصاب        د. گـردد    شهرستان تشکیل می   –نظام هاي صنفی بخش     

الزم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد خواهد بود، با حداقل یک سـوم از نماینـدگان        
چنانچه مجدداً نیـز حـد نـصاب یـاد          .شود   شهرستان تشکیل می   –نظام هاي صنفی بخش     

شده حاصل نشود، براي دفعات بعدي با حداقل یک پنجم از نمایندگان نظام هـاي صـنفی       
تصمیمات مجمـع عمـومی عـادي بـا رأي اکثریـت           . شهرستان برگزار خواهد شد    –بخش  

  .االجرا می باشد نسبی حاضران معتبر و الزم
 نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمـومی   -1تبصره  

  .عادي است ولی تصمیمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است 
تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یـا بـازرس و در دوره        دعوت براي    -2تبصره  

  .فترت توسط سازمان جهاد کشاورزي استان صورت خواهد گرفت 
دعوت براي تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا از طریق آگهـی در                – 3تبصره  

ایـد  روزنامه منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان، مکان و دستور جلسه انجام می یابد و ب  
هاي صـنفی بخـش    روز قبل از تشکیل مجمع به اطالع عموم نمایندگان نظام  ) 10(حداقل  

  .مجمع می تواند براي دعوت از اعضاء روش دیگري را جایگزین نماید.  شهرستان برسد–
تواننـد کتبـاً     شهرسـتان مـی  – یک سوم از نماینـدگان نظـام صـنفی بخـش             -4تبصره  

عـاده نماینـد و هیئـت مـدیره مکلـف بـه پـذیرش               ال  درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق    
  .باشد درخواست آنان می
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  العـاده     مجمع عمومی عادي حداقل سـالی یـک بـار و مجمـع عمـومی فـوق                 -5تبصره  
  .می تواند به دفعات تشکیل شود

  
  : هیئت مدیره –ج

 هر نظام صنفی استانی داراي هیئت مدیره اي مرکب از حداقل سه نفـر عـضو       -11ماده  
مل رئیس هیئت مدیره، دبیر اجرائی، خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل است کـه   اصلی شا 

)  شهرسـتان –نمایندگان نظام هاي صـنفی بخـش   ( از میان اعضاي داوطلب واجد شرایط      
انتخاب مجدد آنـان بـراي یـک دوره پیوسـته        . براي یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشد      

انتخـاب هیئـت مـدیره جدیـد کماکـان عهـده دار       دیگر مجاز است و هیئت مدیره تا زمان       
  .مسئولیت خواهد بود

  : شرایط انتخاب شوندگان هیئت هاي مدیره استانی به شرح زیرمی باشد-12ماده 
   تابعیت جمهوري اسالمی ایران؛–الف   
 پایبندي به اسالم و یا یکی از اقلیت هاي دینی شناخته شـده در قـانون اساسـی و     –ب    

     جمهوري اسالمی؛ وفاداري به نظام
     عدم اعتیاد به مواد مخدر؛–ج   
 داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه اي بنا بـه تاییـد سـازمان جهـاد               -د  

  کشاورزي استان مربوط؛
   نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر-هـ  

 اولین دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهـاد کـشاورزي و        -13ماده  
  .گردد  اطالع استاندار برگزار میبا

 دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمـع عمـومی مؤسـس اسـتانها، اساسـنامه               – تبصره  
الگو، برگزاري انتخابات اولین دوره هیئت مدیره اسـتانها و انتخابـات شـوراي مرکـزي بـا                   
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ئـت  نامه توسط وزارت جهاد کشاورزي تهیـه و بـه تاییـد هی              رعایت قوانین و مفاد این آیین     
  .گیرد هاي صنفی استانی قرار می عالی نظارت خواهد رسید و در اختیار نظام

 اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره اسـتانی در چـارچوب قـوانین مربـوط بـه         -14ماده  
  :شرح زیر است

   شهرستان؛ – نظارت بر حسن انجام امور نظام هاي صنفی بخش –الف 
  مایان و دستگاههاي دولتی؛  تسهیل روابط بین اعضاي صنف و کارفر–ب 
 تالش در جهت اجراي اسـتانداردهاي ارائـه شـده از سـوي مراجـع ذیـربط از جملـه                     –ج  

سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسالمی ایران در جهت افـزایش          
  کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزي و منابع طبیعی؛

 مهندسی در خصوص نظام هاي صـنفی   تالش در جهت تحقق تصمیمات سازمان نظام    -د
  استانی؛

 معرفـی نماینـده نظـام صـنفی جهـت شـرکت در مراجـع قـضایی و اداري از جملـه                -هـ  
کمیسیون حل اختالف مالیانی، عوارض، آب بها، هیئـت هـاي تـشخیص مطالبـات تـامین       

  اجتماعی و سایر مراجع قانونی؛
    اي صنف؛ فراهم نمودن امکان پوشش تامین اجتماعی براي اعض–و 
   ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار اعضاي صنف؛-ز
 برنامه ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظـام صـنفی کـشاورزي در اسـتان بـا               -ح

  ها، گردهمایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات؛ برگزاري هم اندیشی
   انتخاب دبیرنظام صنفی کشاورزي از بین خود و یاخارج از آن یا عزل وي؛–ط 
 تعیین حق الزحمه کارکنان اداري نظام صـنفی اسـتانی در چـارچوب قـوانین جـاري                 – ي

  کشور
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ــاي اداري   –ك  ــتورالعمل ه ــیم دس ــالی – تنظ ــررات و   – م ــق مق ــتانی طب ــام اس    نظ
  نظام نامه هاي مصوب هیئت عمومی؛

  نامه؛  معرفی اعضاي هیئتهاي رسیدگی به تخلفات وفق مقررات این آیین-ل
   بودجه سال آتی پیشنهادهاي نظام استانی  بررسی و تصویب-م

   گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفی به مراجع ذیصالح–ن 
 هیئت مدیره نظام صنفی استانی در اولین نشست خود یک نفر را از بـین خـود     -15ماده  

دبیـر نظـام، مـسئول اداره امـور         . و یا خارج از آن به عنوان دبیر اجرایی انتخاب می نمایـد            
  :انه بوده و وظایف او به شرح زیر استدبیرخ
 استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداري نظام صنفی و در صـورت لـزوم مـشاور و                  –الف  

  کارشناس، پس از تصویب هیئت مدیره؛
 انجام مکاتبات و نامه هاي اداري و نظارت بر حـسن اجـراي مقـررات داخلـی نظـام              –ب  

  صنفی؛
  نفی؛گشایش حساب هاي بانکی نظام ص–ج 
   اجراي مـصوبات و تـصمیمات هیئـت مـدیره و مجمـع عمـومی و انجـام امـور جـاري            -د

  نظام صنفی؛
   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 تهیه و               -و

  نگهداري مهر رسمی نظام صنفی؛ 
  ال شکایات واصل شده به هیئتهاي رسیدگی به تخلفات  ارس-ز

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



  
  21                                                             نظام صنفی کارهاي کشاورزي از منظر قانون     

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

 منابع مالی نظام صنفی و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک هـاي                -17ماده  
وهـشی، کارشناسـی و    اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهاي ارائـه خـدمات پـژ           

  .ها تامین خواهد شد ها و نمایشگاه اندیشی آموزشی، فروش نشریات و برگزاري هم
نظامنامه مالی و اداري از جمله میزان و نحوه وصول حق عـضویت اعـضاء، بـه        –تبصره  

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

یحـاً از میـان اعـضاي صـنف بـه عنـوان        مجمع عمومی استان یک نفر را ترج  -18ماده  
بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بـازرس علـی البـدل  بـراي مـدت دو سـال انتخـاب                     

  :وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است. نماید می
 بررسی و اظهار نظر در مورد صورت هاي مالی  وتراز نامه و عملکرد هیئـت مـدیره          –الف  

روز قبل از تـشکیل   ) 5( جهت طرح در مجمع عمومی، حداقل     و تسلیم آن به هیئت مدیره       
  مجمع عمومی،

 نظارت بر عملکرد  هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه نظـرات خـود بـه         –ب  
  هیئت مدیره،
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 هیئت مدیره موظف است اطالعات و اسناد و مـدارك درخواسـتی بـازرس را در       – تبصره
  .اختیار او قرار دهد

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

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

  
  : هیئت عمومی –فصل چهارم 

ظور هماهنگی در امور نظام هـاي اسـتانی و سیاسـتگزاري کـالن نظـام         به من  -19ماده  
صنفی، هیئت عمومی نظام صنفی از اعضاي هیئت مـدیره نظـام هـاي اسـتانی در سـطح                  

  .کشور تشکیل میشود
هیئت عمومی  حداقل هر سال یکبار با دعوت شوراي مرکـزي بـا حـضور نماینـده وزارت                   

هیئـت عمـومی بـا حـضور حـداقل نیمـی از             جلسات  . جهاد کشاورزي جلسه خواهد داشت    
در صورت عدم حصول حد نصاب مـذکور ، جلـسه یـاد شـده        . اعضاء رسمیت خواهد یافت     

  .یابد براي بار دوم ، با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می
   تشکیل اولین جلسه هیئـت عمـومی، بنـا بـه دعـوت وزارت جهـاد کـشاورزي                   – تبصره
  .خواهد بود

  :  اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است وظایف و-20ماده 
  هــاي   اســتماع و ارزیــابی گــزارش ســالیانه شــوراي مرکــزي درخــصوص فعالیــت–الــف 

  نظام صنفی؛ 
   بررسی و تصویب تراز نامه شوراي مرکزي؛ –ب 
   بررسی و تصویب سیاست هاي کالن و پیشنهادي شوراي مرکزي؛-ج
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  ام هاي استانی؛  دریافت گزارش از فعالیت ها و مشکالت نظ-د
  ؛  اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام هاي استانی به پیشنهاد شوراي مرکزي-هـ 
 بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنین دستور العمل هـا از قبیـل               –و  

الزحمه اعضاي شوراي مرکزي، اعضاي هیئت هاي رسیدگی بـه            دستورالعمل  پرداخت حق   
  ازرسان استانی و بازرس نظام صنفی به پیشنهاد شوراي مرکزي؛تخلفات، ب

  هاي داخلی نحوه اداره هیئت عمومی؛  نامه  بررسی و تصویب نظام–ز 
 بررسی وتصویب نظام نامه پیشنهادي شوراي مرکزي درخصوص نحوه مدیریت منـابع             -ح

  مالی نظام صنفی؛ 
مراجع ذیـصالح از طریـق وزارت    ارائه پیشنهادات و راهکارهاي مناسب براي  تصویب        -ط

  جهاد کشاورزي؛
 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموري که طبق قوانین و مقررات در صـالحیت                –ي  

  :هیئت عمومی می باشد
   انتخاب بازرس شوراي مرکزي؛ –ك 

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

  
  : شوراي مرکزي –فصل پنجم 

 براي اداره امور کالن نظام، شوراي مرکزي مرکـب از نماینـدگان وزات جهـاد         -21ماده  
کشاورزي، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسـی کـشاورزي و منـابع طبیعـی      

هرکـدام یـک   (قانون صنفی کشور ) 54(کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت موضوع ماده      
و یک نفر از اعضاي هیئت مدیره نظام صنفی هر استان تشکیل میشود که به عنـوان                 ) نفر

  .گردند اعضاي اصلی شوراي یاد شده محسوب می
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باشـد و داراي وظـایف         شوراي مرکزي باالترین رکن اجرایی نظام صنفی مـی         -22ماده  
  :زیر است

  هاي کالن، جهت تصویب هیئت عمومی؛   پیشنهاد سیاست–الف 
 آوردن  زمینه اجراي اهـداف و سیاسـت هـاي مـصوب هیئـت            نامه ریزي و فراهم    بر –ب  

  عمومی؛
 ایجاد زمینه مناسب و هماهنگی هاي الزم براي تحقق اهداف و انجام وظـایف ارکـان           -ج

  هاي الزم براي تعامل باسایر مراجع ذیربط؛  نظام صنفی و ایجاد 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        برگزاري و مشارکت در برگزاري همایش ها و گردهمایی         –و

  در سطح بین المللی؛ 
   داوري بین ارکان داخلی نظام هاي استانی یا بین نظام هاي استانی با یکدیگر؛–ز 
  کز تحقیقاتی، علمی و آموزشی مرتبط؛  همکاري با مرا–ح 
 حمایت و دفاع صنفی از اعضاي نظام صنفی و همچنـین حمایـت متقابـل از حقـوق                   –ط  

  مصرف کنندگان؛
 تعیین و معرفی امضاهاي  مجـاز بـراي امـضاي اوراق و اسـناد مـالی  و تعهـد آور و             –ي  

  قراردادها؛
   انتشار نشریه نظام صنفی و سایر نشریات تخصصی؛–ك 
هـاي    همکاري و ارائه نظرات مشورتی  به دولت و دستگاه هاي اجرایی در زمینه برنامه    -ل

  توسعه کشاورزي در کشور؛ 
هاي استانی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع،            نظارت بر عملکرد نظام    –م  

  .اي آنان حیثیت و شئونات حرفه
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بـار، بـه دعـوت رئـیس شـوراي       جلسات شوراي مرکزي حداقل هر سه ماه یک    -23ماده  
مرکزي و در غیاب وي توسط نایب رئیس تـشکیل و بـا حـضور دو سـوم اعـضاء رسـمیت          

تصمیمات و مصوبات آن بـا آراي  موافـق اکثریـت نـسبی اعـضاي حاضـر معتبـر        . یابد  می
  .باشد می

 تصمیمات شور اي مرکزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانـه             -1تبصره  
  .شود ربط ابالغ و عنداللزوم پیگیري می ي به اشخاص و مراجع ذيشوراي مرکز

 ترتیب، نحوه و زمان تشکیل جلسات شوراي یاد شده، طی دستور العملی کـه               -2تبصره  
  .رسد، خواهد بود به تصویب شوراي مرکزي می

  
  : رئیس نظام صنفی –فصل ششم 

غیـر دولتـی شـورا را    شوراي مرکزي در اولین نشست خود سه نفر از اعـضاي          -24ماده  
نماید تا یکی از آنان را بـه   انتخاب و براي تعیین رئیس به وزیر جهاد کشاورزي پیشنهاد می    

  .این سمت منصوب کند
 نایب رئیس و خزانه دار در اولین نشـست شـورا از بـین اعـضاي غیـر دولتـی           -1تبصره  

  .انتخاب می گردند
  .ار نظام استانی است دار، مشابه وظایف خزانه د  وظایف خزانه-2تبصره 

  :وظایف و اختیارات رئیس نظام صنفی به شرح زیر است -25ماده 
 رئیس باالترین مقام اجرایی و اداري نظام صنفی بـوده و نماینـدگی نظـام بـا حـق                –الف  

  المللی عهده دارد؛  توکیل به غیر را در مراجع داخلی و بین
   مسئول اجراي مصوبات شوراي مرکزي؛–ب 
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هـاي الزم بـه منظـور تحقـق           بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصـیه         نظارت   -ج
  اهداف مندرج در قانون و 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   شـوراي مرکـزي محـول مـی      انجام سایر اموري که از طرف هیئت عمومی یا           –و  

  همچنین سایر اموري که براي اداره نظام صنفی ضروري است؛ 
   امضاي مکاتبات عادي و اداري نظام صنفی؛–ز 
  . رابط نظام صنفی با دبیرخانه هیئت عالی نظارت–ح 

دار وظـایف رئـیس خواهـد بـود و رئـیس        نایب رئیس در غیـاب رئـیس، عهـده        – تبصره
  .یارات خود را با حفظ مسئولیت به نایب رئیس تفویض کندتواند برخی اخت می

تواند به عنوان نماینده وزیر   نامه، رئیس نظام صنفی می       از تاریخ ابالغ این آیین     -26ماده  
جهاد کشاورزي در هیئت عالی نظارت شرکت نماید و به صـورت ادواري گزارشـی از رونـد     

ام صنفی مربـوط را بـه دبیرخانـه هیئـت         هاي نظ   نامه و فعالیت    تشکیل و نحوه اجراي آیین    
عالی نظارت ارائه نماید و رابـط و هماهنـگ کننـده نظـام صـنفی کارهـاي کـشاورزي بـا           

  .باشد دبیرخانه هیئت عالی نظارت می
  

  : تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط –فصل هفتم 
هر موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه اي  کـه بـدون دریافـت مجوزهـاي                   -27ماده  
نامه دائر شده باشد، با اعـالم نظـام صـنفی           هاي موضوع این آیین     زم، براي انجام فعالیت   ال

  .شود شهرستان مربوط طبق مقررات  قانون نظام صنفی از طریق نیروي انتظامی پلمپ می
  : تخلفات صنفی اعضاء از جمله شامل موارد زیر است – 28ماده 
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 در صـورت  – 1382 مـصوب  –نفی  تخلفات موضوع فصل هشتم قانون  نظـام صـ      –الف  
  انطباق با فعالیت اعضاي صنف ؛

در صورت انطباق تخلف عضو صنفی با یکی از موارد فصل مذکور به تـشخیص                – تبصره
هاي بدوي و تجدید نظر، موضوع  مطابق مقررات قانون یاد شـده رسـیدگی و مـورد           هیئت

  . گیرد اتخاذ تصمیم و صدور راي قرار می
  ونات شغلی و صنفی؛ عدم رعایت شئ–ب 
   سهل انگاري در انجام وظایف قانونی؛–ج 
   عدم رعایت استانداردها و ضوابط فنی؛–د 

   اجحاف به سایر شاغالن بخش کشاورزي؛-هـ 
   صدور گواهی و گزارش خالف واقع؛–و 
  اي؛  اشتغال  در کارهاي خارج از صالحیت  حرفه–ز 
  ره؛ عدم رعایت  شرایط مقرر در مجوزهاي  صاد–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 

نامـه، بـا    ایـن آیـین  ) 28(مـاده  ) ي(تا  ) ب(  مجازات تخلفات موضوع بندهاي       -29ماده  
  :ر استتوجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زی

   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 مجـاز بـه تـشخیص             -د

  هیئت ها؛ 
  ز یک ماه تا یک سال؛ تعلیق پروانه  ا–ه
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  .در صورت لزوم) تعطیل محل کسب( لغو پروانه –و 
توانند براي ارزیابی میزان سـود ومنـافع حاصـل از فعالیـت غیـر            هیئت ها می   -1تبصره  

مجاز از نظر کارشناس رسمی  دادگستري که با هزینه جهاد کشاورزي شهرسـتان مربـوط                
  .گردد، استفاده نمایند انتخاب می

. هاي دریافتی  به حساب خزانه واریز خواهد گردیـد       درآمدهاي ناشی از جریمه    -2تبصره  
هاي سنواتی منظور خواهدشد تا توسـط وزارت جهـاد کـشاورزي              معادل این مبلغ در بودجه    

  .نامه هزینه شود براي اجراي آیین
 شاغالن عضو نظام دامپزشکی و نظـام مهندسـی کـشاورزي، از شـمول ایـن                 -30ماده  
  .مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهند بودنامه  آیین

 هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جـرائم منـدرج در قـوانین را داشـته باشـد،                  -31ماده  
هیئت ها مکلفند مراتب را براي رسیدگی جنبه جزایی آن به مراجع قضایی صـالحه اعـالم                 

  تظـامی اعـضاء    هـاي ان    مراجـع قـضایی مزبـور مـانع از اجـراي مجـازات             رسـیدگی . نمایند
  .نخواهد بود

  
  : نحوه رسیدگی به تخلفات –فصل هشتم 

براي رسیدگی به تخلفات صنفی اعضاي نظام صنفی و اعمـال مجـازات هـاي            -32ماده  
نامه، هیئت رسیدگی بدوي در هر شهرسـتان، مرکـب از سـه نفـر شـامل         مقرر در این آیین   

ه دادگستري بـه حکـم رئـیس قـوه        نماینده اداره جهاد کشاورزي  شهرستان مربوط، نمایند       
  .گردد قضاییه و نماینده نظام صنفی بخش شهرستان، تشکیل می

 شروع به رسیدگی در هیئت هاي بدوي، با اعالم  گزارش از سـوي بازرسـان،                 -33ماده  
  .ربط می باشد شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات اداري ذي
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ف دو هفته  از تاریخ دریافت شکایت یـا        هیئت هاي بدوي مکلفند حداکثر  ظر       -34ماده  
اي با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به پرونده رسیدگی و طبق مفـاد         گزارش، در جلسه  

عدم حضور هر یک از طـرفین مـانع رسـیدگی و اتخـاذ          . نامه اتخاذ تصمیم نمایند     این آیین 
  .تصمیم و صدور راي نخواهد بود

ند در صورت اعتـراض بـه رأي صـادره، مراتـب را              هر یک از طرفین می توان      – 35ماده  
  .کتباً ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ رأي، به هیئت تجدید نظر تسلیم نمایند

 هیئت تجدید نظر در هـر شهرسـتان مرکـب از رئـیس اداره جهـاد کـشاورزي شهرسـتان            
از مربوط یا یکی از معاونین ذیربط، رئـیس دادگـستري یـا نماینـده وي، رئـیس یـا یکـی                      

باشد که ظرف یـک مـاه بـا     اعضاي هیئت  مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط، می 
دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواسـت تجدیـد نظـر رسـیدگی و اتخـاذ تـصمیم         

عدم حضور هـر یـک از طـرفین         . االجراست  رأي هیئت تجدید نظر قطعی و الزم      . نماید  می
  . راي نخواهدبودمانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور

هاي بدوي و تجدید نظر با حضور هر سه نفـر اعـضاء رسـمیت                 جلسات هیئت  -36ماده  
  .باشد یافته و آراي صادره با نظر اکثریت معتبر می

هیئت هاي بدوي و تجدید نظر ملزم به رسیدگی  به کلیه شکایات و گزارشـات     -37ماده  
وارد تشخیص ندهند یا رسـیدگی بـه آن   دریافتی می باشند و چنانچه شکایت یا گزارشی را   

صـورت،   را در صالحیت خود ندانند، نظر به رد شکایت یا عدم صالحیت داده و در غیر ایـن         
  .پس از اخذ دفاعیات، اتخاذ تصمیم می نمایند

 در صورت عدم امکان تشکیل  هیئت بدوي و تجدید نظر در هـر شهرسـتان،             -38ماده  
ستان همجوار همان استان یا مرکـز اسـتان وظـایف         یکی از هیئت هاي نزدیک ترین شهر      

  .دار خواهد بود مقرر را عهده
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هاي بدوي و تجدید نظر، مسئولیت تـشکیل جلـسات و انجـام      اداره امور هیئت -39ماده  
ها، تشکیل پرونده، تعیین نوبت و وقت رسیدگی، ابالغ و اجراي آراء و سایر امـور              هماهنگی
هـا، بـه عهـده اداره جهـاد کـشاورزي       به تخلفـات هیئـت   اي و همچنین رسیدگی       دبیرخانه

  .باشد شهرستان مربوط می
نامه، ظرف سه     وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اجراي  مفاد این آیین           -40ماده  

سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادهاي اصالحی الزم را جهت تـصویب بـه هیئـت                  
  .وزیران ارائه نماید

 به تأییـد مقـام محتـرم ریاسـت جمهـوري رسـیده            13/3/1387اریخ  این تصویب نامه در ت    
  .است
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  اساسنامه نظام صنفی بخش شهرستان
  

  کلیات و اهداف: فصل یکم 
امه نظام صـنفی کارهـاي کـشاورزي مـصوبه      ن در راستاي اجراي آئین    : 1ماده

 34274ت  / 40260 هیئت محترم دولـت وابالغیـه شـماره          86/ 5/ 17مورخ  
  معــاون اول رئــیس جمهــور بــه منظــور ســازماندهی ،  20/3/87ك مــورخ 

ساماندهی، نظم بخشی و حمایت از حقوق تولیدکننـدگان و بهـره بـرداران در      
 بخـش شهرسـتان بـه موجـب     بخش کشاورزي و منابع طبیعی، نظام صـنفی     

  .گردد مقررات قانونی تشکیل می
 انتفـاعی غیرسیاسی وغیر   -  شهرستان تشکیالتی صنفی    - نظام صنفی بخش   -2ماده  

  .است که پس ازثبت دروزارت جهاد کشاورزي رسمیت مییابد
 نظام صنفی تابعیت جمهوري اسالمی ایران راداردواعضاي وابـسته بـه آن التـزام               -3ماده

  .انون اساسی ونظام جمهوري اسالمی ایران اعالم میداردخود رابه ق
  :نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی نظام صنفی بخش شهرستان : 4ماده
  ................... شهرستان- نظام صنفی بخش-نام

  .نامیده میشود» نظام صنفی«که در این اساسنامه از این پس به اختصار
........................... ده جغرافیـائی شهرسـتان    حوزه فعالیت نظام صـنفی ، محـدو       

  :بوده، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر آن به شرح ذیل است 
  :آدرس 

.................................................................................................................   
  : .................................................دورنگار ........ ...............: ..................تلفن 
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تغییراقامتگاه نظام صنفی منوط به تصویب نظـام صـنفی اسـتان وتاییـد سـازمان                  :تبصره
  . جهاد کشاورزي استان میباشد

ی کـه مجـوز   عضویت درنظام صنفی براي کلیه اشـخاص اعـم ازحقیقـی وحقـوق      :5ماده  
فعالیت از نظام صنفی دریافت می کننـد،الزامی بـوده وکلیـه اعـضا مکلفنـد مقـررات ایـن                    
اساسنامه وهمچنین سایر مقرراتیکه در اجراي آیـین نامـه اجرایـی نظـام صـنفی کارهـاي                 

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

  هاي مشروع و قانونی اعضاء  تیفاي حقوق و خواسته کوشش در جهت اس-1
 تالش براي بهبود وضع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و افـزایش سـطح             -2

  .رفاهی و سایر نیازهاي صنفی اعضاء 
 نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و با کیفیت در مراحل مختلـف بـا        -3

  .هماهنگی و همکاري دستگاههاي ذیربط 
اي اعـضاء از    اع و پشتیبانی از حقوق و منـافع صـنفی و حرفـه             حمایت، دف  -4

طریق ارائه پیشنهاد و جلب حمایت مراجع و سازمانهاي دولتی و غیـر دولتـی               
  .نسبت به اهداف نظام صنفی 

 انجام اقـدامات الزم در جهـت ارتقـاي سـطح مهـارت و دانـش اعـضا و                    -5
  .شاورزي همچنین سطح تکنولوژي در امور تولیدي و خدماتی بخش ک

 ارائه نظرات فنی، مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لـوایح و طرحهـاي              -6
  .مربوط  به مراجع ذیربط 

 حل و فصل اختالفات صنفی مـا بـین اعـضاء و مـشاوره و راهنمـایی در                   -7
  .اختالف بین اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 
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عـضاء و سـایر      دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهاي مالی داوطلبانـه ا          -8
  .اشخاص حقیقی و حقوقی 

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

کیفی محصوالت و بهبـود شـرایط تولیـد، فـروش و صـادرات محـصوالت و           
  .فراورده هاي کشاورزي

 موسـسات اعتبـاري بـه        دریافت وام و تسهیالت اعتباري از بانک هـا و          -11
منظور فراهم نمـودن امکانـات و تجهیـزات موردنیـاز جهـت انجـام وظـایف                 

  .محوله با تصویب مجمع عمومی 
 ایجادتمهیدات الزم جهت برخورداري اعضاء و واحـدهاي صـنفی از وام              -12

  .و تسهیالت اعتباري 
ـ              :تبصره   ه  در کلیه قراردادها و تفاهمات مالی که با معرفـی نظـام صـنفی ب

بانک ها و موسسات اعتباري براي دریافت تسهیالت  توسـط اعـضاي نظـام               
صنفی  انجام می گیرد مسئولیت باز پرداخـت تـسهیالت بـه عهـده دریافـت               
کننــده تــسهیالت مــی باشــد و نظــام صــنفی فقــط معرفــی کننــده بــوده و  

  .هیچگونه مسئولیت دیگري ندارد 
نظــام صــنفی در  تعیــین شــرایط احــراز شــغل و ضــوابط عــضویت در  -13

  .چارچوب مصوبات نظام صنفی استانی و هیئت عمومی 
 تالش براي عضویت و حضور فعال در مجـامع تـصمیم سـاز و تـصمیم              -14

  .گیر مرتبط با بخش کشاورزي در چارچوب قوانین و مقررات 
 ایجاد ارتباط و همکاري با تشکلها و سازمانهاي مرتبط با وظـایف نظـام               -15

  .الیتهاي صنفی و قوانین و مقررات کشور صنفی در چارچوب فع
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 همکاري در جهت تاسـیس، تقویـت و گـسترش تـشکلهاي کـشاورزي               -16
ــوزیعی، خــدماتی، اجتمــاعی، صــنفی و مهندســی -تولیــدي( ــه منظــور )  ت ب

  .برخورداري اعضاء از تسهیالت بیشتر
 صدور مجوز فعالیت بـراي تـشکل هـاي تحـت پوشـش نظـام صـنفی                  -17

  .کشاورزي 
ش در جهت فـراهم شـدن افـزایش کمـی و کیفـی سـطح پوشـش                  تال -18

خدمات اجتماعی نظیر  بیمه تأمین اجتماعی و بیمه محـصوالت کـشاورزي و     
  .براي اعضاء ... 
  .  انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چارچوب قوانین و مقررات -19
 انجام فعالیت ها در چـار چـوب ضـوابط و قـوانین مجمـع امـور صـنفی             -20

  .   و نظام صنفی استان شهرستان
 خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول نظـام صـنفی،به نـام              -21

و به حساب نظام صنفی با تصویب مجمع عمومی مشروط بر آنکـه بـه قـصد         
  .تجارت و جلب نفع نباشد 

 پیگیري الزم جهت رفع موانع و مشکالت صنفی و توسـعه ظرفیـت هـا       -22
  .ش کشاورزي و فرصت هاي اشتغال در بخ

 انجام اقدامات الزم جهت تـرویج و توسـعه تولیـد محـصوالت سـالم و                 -23
  . ارگانیگ

 تالش براي بهبود کیفیت تولید و بررسی، شـناخت و اسـتقرار روشـهاي               -24
  .کنترل کیفیت از طریق ارائه خدمات فنی به اعضاء 

   صدور کارت عضویت براي اعضا-25



  
  41     تشکیل نظام صنفی کارهاي کشاورزي در سطح شهرستان و استان                                 

نگی و ورزشـی بـا رعایـت مقـررات      کوشش در تشکیل باشگاههاي فره   -26
  .قانونی به منظور برخورداري اعضاء از امکانات آن

 قبول مسئولیت و همکاري بـا ادارات ، سـازمانها و نهادهـاي محلـی در                -27
کننـد و   انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به نظام صنفی محول مـی            

  .قوانین و مقررات آمادگی براي ارائه مشورتهاي الزم به آنها در چارچوب 
 انجــام ســایر وظــائف و تکــالیف نظــام صــنفی درچــار چــوب قــوانین و -28

  .مقررات 
  تسهیالت براي آموزش اعضا وانجام خدمات آموزشی وترویجی ارائه -29
  وظایف اختصاصی نظام صنفی  : 7ماده

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

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

  
  شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و  : فصل دوم

  منابع مالی نظام صنفی
  شرایط عضویت : 8ماده 

هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره بـرداري از آب و خـاك    
از قبیـل زراعـت، باغـداري،    (به منظـور تولیـد محـصوالت کـشاورزي، گیـاهی و حیـوانی           

تعداري، آبخیـزداري، بهـره بـرداري از شـبکه هـاي آبیـاري و       جنگلداري، جنگل کاري، مر   
و همچنـین  ) زهکشی، دامداري، شیالت، آبزیان، پرورش طیور، زنبورعسل و کـرم ابریـشم         

 .ارائه خدمات فنی و مشاوره اي کشاورزي و منابع طبیعی قرار می دهد
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  . تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران-1
 خـدماتی بخـش کـشاورزي  در حـوزه      شاغل در فعالیت هـاي تولیـدي و    -2

  .فعالیت نظام صنفی با تأیید وزارت جهاد کشاورزي
 قبول و تعهد اجراي مقررات ، اساسنامه ، تـصمیمات و مـصوبات قـانونی                -3

  .ارکان نظام صنفی 
  . پرداخت حق عضویت و هزینه هاي صدور مجوزفعالیت -4
  .رستان  ارائه تاییدیه از مدیریت جهاد کشاورزي  بخش یاشه-5

توانند آزادانـه عـضویت نظـام صـنفی را            کلیه واجدین شرایط می    :1تبصره  
توان به قبول عـضویت در نظـام صـنفی مجبـور و       بپذیرند و هیچکس را نمی    

  .یا از قبول عضویت آن منع نمود
 چنانچه تقاضاي عـضویت برخـی از  متقاضـیان پذیرفتـه نـشود               :2تبصره  

له کافی به کمیته بررسی مراجعـه و نـسبت بـه     نامبردگان می توانند با ارائه اد     
  ) دستورالعمل14موضوع ماده . (پیگیري عضویت خود اقدام نما یند 

 در صـورتی کـه هـر یـک از اعـضاء مرتکـب تخلفـات صـنفی                    :3تبصره  
نامه اجرائی نظام صنفی کارهـاي کـشاورزي گردنـد بـا            آیین 28موضوع ماده   

 29مول مجـازات موضـوع مـاده        توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف، مش       
  .گردند  نامه مذکور می آئین
  موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت نظام صنفی : 9ماده 

بـا اعـالم مـسئول مـالی نظـام      (شـده    عدم پرداخت حق عـضویت تعیـین   -1
  )صنفی

 عدم رعایت تکالیف اعضا درقبال قوانین ومقررات نظـام صـنفی کارهـاي           -2
  کشاورزي 
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  .ز سوي هیئتهاي بدوي و تجدید نظرمبنی برلغوپروانه آراء صادره ا-3
  :منابع مالی نظام صنفی  : 10ماده 

 حق عضویت اعضاء - 1

  کمک هاي دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی - 2
 )کارشناسی و آموزشی (دریافت بهاي ارائه خدمات فنی وآموزشی  - 3

 خدمات صدور مجوز فعالیت - 4

  نمایشگاه هافروش نشریات و برگزاري هم اندیشی ها و - 5

  ایجاد بانک اطالعات - 6
 درصـد مبـالغ   20 شهرستان موظف اسـت    – نظام صنفی بخش      :1تبصره  

  .دریافتی را به حساب نظام صنفی استان مربوطه واریز نماید 
 نظامنامه مالی و اداري ، ، حق عضویت اعـضاء ، هزینـه صـدور              :2تبصره  
  .ومی  خواهد بود به پیشنهاد هیئت موسس و تصویب مجمع عم... مجوز و 

  .ریال در سال.............................................  حق عضویت به میزان -
هیئت مدیره نظام صنفی مکلف است بـا افتتـاح حـساب جـاري در               : 11ماده  

یکی از بانکهاي رسمی  که توسط مـدیریت جهادکـشاورزي اعـالم میگـردد،       
 را درحـساب مـذبورواریز وتمـام        کلیه وجوه دریافتی مربوط بـه نظـام صـنفی         

  .پرداختها نیزازحساب بانکی باصدورچک انجام پذیرد
  . هر نظام صنفی نبایدبیش ازیک حساب بانکی داشته باشد:1تبصره 
 کلیه چکها ،اوراق بهادار،اسنادوتعهدات مالی وحقـوقی باامـضاي           :2تبصره  

نفی معتبـر   وامضاي ثابـت خزانـه دار وبـا مهرنظـام صـ            رئیس یا دبیر اجرایی   
  .خواهد بود
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درآمـد وهزینـه هـاي نظـام صـنفی در دفاترقـانونی ثبـت وشـرح                  : 12ماده  
وبیالن آن درپایان اردیبهشت ماه هرسـال جهـت بررسـی بـه نظـام صـنفی                 

  . استان ارائه خواهد شد
مسئولیت اعضاي هیئـت مـدیره نـسبت بـه امـوال متعلـق بـه نظـام          :13ماده

،اسناد،تعهدات ووجوه بمنزلـه مـسئولیت      صنفی اعم از منقول وغیرمنقول،مهر    
  .وکیل در مقابل موکل است

  
  ارکان نظام صنفی: فصل سوم

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

   مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن-الف
ترین رکـن نظـام صـنفی اسـت از اجتمـاع              که عالی  مجمع عمومی  : 15ماده  

  جهـاد کـشاورزي    مـدیریت واحدهاي صنفی عـضو بـا همـاهنگی و نظـارت            
  .گردد العاده تشکیل می  به دو صورت عادي و فوقشهرستان
هـر مجمـع عمـومی توسـط هیئـت رئیـسه اي مرکـب از یـک            :  :1تبصره

یت نـسبی اعـضاي    شود که با رأي اکثر      رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می       
  .حاضر انتخاب خواهند شد
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 اعـضاء هیـأت رئیـسه مجمـع نبایـد کاندیـداي هیـأت مـدیره و             :2تبصره
  .بازرس باشند
 هیئـت رئیـسه مـی بایـست نـسبت بـه ثبـت نـام از داوطلبـین                      :3تبصره

بررسـی تعـداد نـصاب الزم بـراي کاندیـدا      ،عضویت در هیئت مدیره و بازرس    
 وتنظیم صورتجلـسه برگـزاري انتخابـات اقـدام     شدن ، نظارت بر آرا انتخابات   

  .نماید
 هیأت رئیسه مکلف است در پایان راي گیـري، پـس از شـمارش         :4تبصره

و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضاي اصلی و علـی البـدل هیـأت              
  .مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند

امه اعضا هیئت مدیره و بازرس یک هفتـه پـس از اتمـام         اعتبار ن   :5تبصره
  .انتخابات و در صورت تایید نهایی ارائه می گردد

العـاده، هیـأت مـدیره      براي تشکیل مجامع عمومی عادي و فوق      :6تبصره  
موظف اسـت نـسبت بـه دعـوت اعـضاء بـه وسـیله درج آگهـی در روزنامـه                     

 تـشکیل و دسـتور      منتخب مجمـع عمـومی کـه در آن روز، سـاعت ، مکـان              
بدیهی است از تاریخ دعـوت تـا        . جلسه بطور روشن قید شده باشد اقدام نماید       

تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی بایـد حـداقل          
.  روز تجــاوز نمایــد45 روز فاصــله باشــد و حــداکثر ایــن فاصــله نبایــد از 10

  .جایگزین نمایدتواند براي دعوت از اعضاء روش دیگري را  مجمع می
 دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهـد بـود و در          :7تبصره  

توانـد راسـا نـسبت بـه دعـوت       صورت استنکاف هیـات مـدیره، بـازرس مـی         
همچنین در صورت خودداري بازرس حـداقل یـک سـوم           . عمومی اقدام نماید  

  .توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند اعضا می
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العـاده مکلفنـد     دگان مجامع عمومی عـادي یـا فـوق         دعوت کنن   :8تبصره  
   روز قبـل از تـشکیل،   10موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حـد اقـل            

  .طی دعوتنامه کتبی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان اعالم نمایند
 اخذ راي در جلسات مجامع عمومی علنـی اسـت مگـر در مـورد                 :9تبصره

بطـور   ایر مواردي که مجمع تصویب نمایـد،   انتخاب هیات مدیره و بازرس و س      
  .کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد

تواند وکالت یکـی دیگـر از اعـضا      هر یک از اعضاي مجمع می     :10تبصره
  .را به صورت کتبی بر عهده گیرد

مجمع عمومی عادي هر سـال یـک بـار بـا حـضور حـداقل نـصف                  : 16ماده
انچـه مجمـع عمـومی بـار اول         یابد و چن    بعالوه یک نفر از اعضاء رسمیت می      

به نصاب الزم نرسد، بـراي بـار دوم بـه همـان ترتیـب دعـوت و بـا حـضور                      
در صـورتی  . حداقل یک سوم واحدهاي صنفی عـضو رسـمیت خواهـد یافـت      

که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمـومی عـادي حـد نـصاب الزم را      
ي صـنفی   مرحله سوم آن با حضور حداقل یـک پـنجم واحـدها             کسب ننماید؛ 

تـصمیمات مجمـع عمـومی عـادي بـا رأي اکثریـت        . عضو برگزار خواهدشـد   
  .باشد نسبی حاضران معتبر و الزم االجراء می

  :وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادي نظام صنفی عبارتست از : 17ماده
   انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس؛-الف
   عزل هیئت مدیره و بازرس؛-ب
  هاي اجرایی؛ ها و دستورالعمل ها و برنامه  سیاستها و  تصویب خط مشی-ج
  حق عضویت و سایر منابع درآمدي؛  تعیین و تغییر میزان -د
   ارائه تراز نامه به نظام صنفی استان جهت بررسی و تصویب ترازنامه-هـ
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هـاي    استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خـصوص فعالیـت        -و  
  نظامی صنفی؛

  سنامه و تغییرات در مفاد آن؛ تصویب اسا-ز
 پیشنهادانحالل نظام صنفی جهت اتخاذ تـصمیم توسـط مـدیریت جهـاد              -ح

  کشاورزي شهرستان 
نامـه نظـام      بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که مطابق آیین           -ط

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

  .در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است) ح(
اعمال تغییر و اصالح در مفاد اساسنامه به پیشنهاد هیئـت مـدیره و پـس            -ي

ــرا     ــل اج ــشاورزي قاب ــاد ک ــت وزارت جه ــومی و موافق ــع عم ــد مجم   از تایی
   .می باشد
 هر گونه تغییر و یا پیشنهاد براي اصالح اساسنامه نباید مغـایر بـا               – 2تبصر

  اهداف ، سیاست ها و برنامه هاي بخش کشاورزي باشد
چنانچه اعـضاي شـرکت کننـده در انتخابـات ظـرف یـک هفتـه از          : 18ماده

تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دالیل به چگونگی انجام انتخابـات کتبـاً              
اعتراض نماید هیأت رئیسه مکلف خواهد بـود حـداکثر ظـرف یـک هفتـه از                 

آن رسیدگی و نتیجه را به نحـو مقتـضی بـه اطـالع              تاریخ رویت اعتراض به     
اعضاي نظام صنفی خصوصاً اعـضاي معتـرض برسـاند و رونوشـت آن را بـه       

  .مدیریت جهاد کشاورزي تسلیم نماید
چنانچه اعتراض یا اعتراضهاي رسـیده وارد نباشـد عـضو معتـرض        : تبصره  

ان می تواند درخواست خود را حداکثر ظـرف سـه روز بـه نظـام صـنفی اسـت                  
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اعالم نماید و پس از تایید نهایی انتخابات اعتبـار نامـه اعـضا هیئـت مـدیره                  
  .صادر می شود

مجمع عمومی فوق العـاده جهـت اتخـاذ تـصمیم در مـوارد زیـر بـا              : 19ماده
حضور حد اقل نصف بعالوه یک واحدهاي صنفی عضو تـشکیل خواهـد شـد            

بـا حـضور حـداقل      و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحلـه دوم             
یابد و در هر حال تـصمیمات آن اعـم از مرحلـه              یک سوم اعضاء رسمیت می    

  .با اکثریت دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود اول یا دوم،
 مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروري بنـا بـه تـشخیص و                :1تبصره

ایـن  . گـردد  دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضاء تـشکیل مـی               
باشـد و   مجمع نیز داراي همان وظایف و اختیارات مجممع عمومی عادي مـی       

همانند مجمـع عمـومی عـادي     ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز،       
  .خواهد بود
تواننـد کتبـاً در خواسـت تـشکیل مجمـع        یک سوم از اعضاء می   :2تبصره  

یرش درخواسـت آنـان     عمومی فوق العاده نمایند و هیئت مدیره مکلف به پـذ          
  .باشد می

 دعوت براي تشکیل مجمع عمومی فوق العـاده توسـط هیئـت               :3تبصره  
مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط مدیریت جهـاد کـشاورزي شهرسـتان          

  . صورت خواهد گرفت 
  :وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از : 20ماده 

  امه طرح و تصویب اصالحات اساسن-1
   انحالل نظام صنفی و انتخاب هیأت تسویه-2
   عزل انفرادي یا دسته جمعی اعضاي هیئت مدیره و بازرس-3
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 پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصالح مواد اساسـنامه، بایـد بـه طـور                :تبصره  
  .العاده درج شود مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق

 اعضاي حاضر و اعـالم رسـمیت        پس از به حد  نصاب رسیدن تعداد        : 21ماده
جلسه مجمع عمومی فوق العـاده توسـط رئـیس یـا یکـی از اعـضاي هیئـت             
مدیره، بالفاصله هیأت رئیسه مجمع مرکـب از رئـیس، منـشی  و دو نـاظراز                 
بین اعضاي حاضر با رأي اکثریت نسبی اعـضاء انتخـاب و اداره جلـسه را بـر            

  .عهده خواهد گرفت
مومی عادي و فوق العاده، شور و اخـذ تـصمیم          هرگاه در مجا مع ع     :تبصره  

هیـأت رئیـسه   . در مورد موضـوعات مطـروح در دسـتور جلـسه خاتمـه نیابـد            
توانـد جلـسه را بـه زمـان بعـدي موکـول              مجمع با تصویب اکثریت اعضا می     

نماید ، تاریخ جلسه بعدي را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد معـین کنـد       
  .باشد  لسه همان نصاب قبلی میو نصاب الزم براي تشکیل ج

  
   هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن-ب

اي مرکـب از     هر نظام صنفی بخش شهرستان داراي هیـأت مـدیره          : 22ماده
 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البـدل و یـک بـازرس اصـلی و                3حداقل  

 یک علی البدل بوده که از میان اعضاي داوطلب واجد الشرایط بـا رأي کتبـی         
 سـال  3و مخفی اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومی عـادي بـراي مـدت             

کردند و انتخاب مجدد آنان براي یـک دوره پیوسـته دیگـر مجـاز            انتخاب می 
است و هیئت مدیره و بازرس کماکان تا انتخابـات  هیئـت مـدیره و بـازرس                  

  .دار کامل مسئولیت خواهند بود جدید عهده
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پـس از دریافـت اعتبارنامـه در اولـین          هیأت مـدیره مکلـف اسـت،         : 23ماده
نشست خود که با حـضور نماینـده جهـاد کـشاورزي و نظـام صـنفی اسـتان                   

  .دار ویک دبیر اجرائی انتخاب نماید برگزار می گردد یک رئیس و یک خزانه
 انتخـاب صـاحبان امـضاي مجـاز اسـناد و مـدارك مـالی و اوراق                  :تبصره  
ــه اطــالع آور را طــی صورتجلــسه  تعهــد اي از   اعــضاء برســاند و نــسخهاي ب

صورتجلسه مذکور را به همراه مدارك مورد نیاز بـه منظـور انجـام تـشریفات             
  .ثبت به مدیریت جهاد کشاورزي تسلیم نماید 

پس از تعیین سمت، اعضا هیئت مـدیره قبلـی موظـف انـد حـداکثر                 :24ماده
 ظرف مدت یک هفته نسبت به تحویل اموال نظام صـنفی اعـم از منقـول و                 
غیر منقول و کلیه اسناد و مدارك بـه هیئـت مـدیره نظـام صـنفی جدیـد بـا           
  .حضور نمایندگان نظام صنفی و سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام نمایند

جلسات هیأت مـدیره حـداقل هـردو هفتـه یـک بـار تـشکیل و بـا             : 25ماده
آن بـا آرا اکثریـت نـسبی     یابـد و تـصمیمات       حضور اکثریت اعضا رسمیت می    

  .ضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بوداع
 خدمات هیأت مدیره افتخاري است مگر اینکـه مجمـع عمـومی              :1تبصره

  .در این مورد ترتیب دیگري اتخاذ و به تصویب برساند
 غیبت در سه جلسه متوالی یـا پـنج جلـسه متنـاوب بـدون ارایـه          :2تبصره

گـردد و    یعذر موجه بعنوان استعفاي شخص از سمت هیأت مـدیره تلقـی مـ             
عضو یا اعضاي علـی البـدل بـه ترتیـب تقـدم آرا جانـشین عـضو مـستعفی                    
خواهند شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بـر عهـده هیـأت مـدیره                 

  .خواهد بود
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هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یـک مـاه پـس از بـه ثبـت           : 26ماده
مـه ثبـت   رساندن نظام صنفی در مدیریت جهاد کـشاورزي و دریافـت گواهینا     

نظام صنفی به نام نظام صنفی و با امضاي مشترك صـاحبان امـضاي مجـاز               
در ) دار رئـیس، دبیـر اجرائـی و خزانـه        ( اسناد و مـدارك مـالی نظـام صـنفی           

نزدیکترین شعبه یکی از بانکهاي شهرستان حساب باز نموده و وجـوه متعلـق       
  .به نظام صنفی را درآن واریز نماید

اورزي پـس از ثبــت نظـام صــنفی در دفتــر    مــدیریت جهـاد کــش :تبـصره  
مخصوص نسبت به صـدور مجـوز فعالیـت طبـق فـرم شـماره     و در پـنج                 

نسخه اصلی مجوز فعالیـت بـه نظـام صـنفی اسـتان             .( نسخه اقدام می نماید   
تسلیم  ، یک نسخه نیز به سازمان جهاد کشاورزي اسـتان، یـک نـسخه بـه                   

ـ             ه مرکـزي صـنوف کـشاورزي       اداره کل بازرگانی  ، یـک نـسخه بـه دبیرخان
  مستقر در وزارت جهاد کشاورزي ، یک نسخه به شوراي اصناف استان

) امـضاي ثابـت   ( دار   رئیس هیأت مـدیره یـا دبیـر اجرائـی و خزانـه             : 27ماده
مشترکا صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالی و کـالً مـسئوالن اداري و     

یهـا اسـناد، اورق بهـادار و    مالی نظام صنفی بـوده و حفـظ کلیـه امـوال، دارائ           
  .باشد دفاتر مالی نظام صنفی به عهده آنها می

 کلیه مکاتبات اداري و اوراق عادي نظام صـنفی بـا امـضاء رئـیس                :تبصره  
هیأت مدیره یا دبیر اجرائی ممهور به مهر نظـام صـنفی و کلیـه اسـناد مـالی         

یره رسـیده   اوراق رسمی بهادار و قراردهاي تعهد آور که به تصویب هیأت مـد            
( باشند با امضاي مشترك رئیس هیـأت مـدیره یـا دبیـر اجرائـی و خزانـه دار             

  .و ممهور به مهر نظام صنفی معتبر خواهد بود) امضاي ثابت
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در صورت استعفا، فوت، از دسـت دادن شـرایط عـضویت یـا غیبـت         : 28ماده
 جلـسه متنـاوب بـا حـضور     5غیر موجه یکی از اعضا در سه جلسه متوالی یـا     

ماینده نظام صنفی استان، اعضاي علی البدل با توجه به تقـدم آرا جـایگزین              ن
عضو یا اعضاي مزبور خواهند شد هیات مدیره مکلف اسـت نتیجـه را ضـمن           

  .تنظیم و امضاي صورتجلسه به مدیریت جهاد کشاورزي تسلیم نماید
 در صــورت اســتعفاء، فــوت، از دســت دادن شــرایط یــا ســلب   :1تبــصره

ت اعضاي هیأت مـدیره توسـط مجمـع عمـومی فـوق العـاده،            عضویت اکثری 
در این صورت بازرس یـا یـک سـوم          . انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد     

اعضاي نظام صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجـام انتخابـات دعـوت         
 ماه در این زمینـه اقـدامی صـورت نگیـرد بـازرس یـا         6نمایند چنانچه ظرف    

تند جهـت تعیـین تکلیـف مراتـب را بـه اطـالع        یک سوم اعضا موظـف هـس      
  .مدیریت جهاد کشاورزي برسانند

هیأت مدیره موظف است دست کـم سـه مـاه پـیش از پایـان دوره                  : 29ماده
اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخـاب هیئـت      

  .مدیره جدید نظام صنفی اقدامات الزم را بعمل آورد
دیره پس از پایان دوره ماموریت، تـا تعیـین هیـأت مـدیره           هیأت م : تبصره  

جدید مسئول حفظ کلیـه دارائیهـا و امـوال و اسـناد و مـدارك نظـام صـنفی               
  .خواهد بود

  :سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره : 30ماده
   شهرستان-نظارت بر حسن انجام امور واحدهاي صنفی بخش-1
  هاي دولتی تسهیل روابط بین اعضاي صنف و دستگاه-2
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هـاي تعیـین مـشاغل و فعالیـت هـاي       تالش در جهـت تحقـق اسـتاندارد      -3
کشاورزي در جهت افـزایش کمیـت و کیفیـت تولیـدات کـشاورزي و منـابع                 

  طبیعی
معرفی نماینده نظام صـنفی جهـت شـرکت در مراجـع قـضایی و اداري از          -4

هـاي تـشخیص     جمله کمیسیون حل اختالف مالیاتی، عوارض آب بها، هیئت        
  مطالبات تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی 

فراهم نمـودن امکـان پوشـش تـامین اجتمـاعی بـراي اعـضاي صـنف و             -5
  کارگزاري بیمه تامین اجتماعی روستاییان و بیمه محصوالت کشاورزي

  ارتفاي دانش فنی و کیفیت کار اعضاي صنف-6
گـزاري  ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنـگ نظـام صـنفی بـا بر         برنامه-7

  ها، گردهمایی ها در چهار چوب قوانین و مقررات هم اندیشی
شهرسـتان در چـار     . تعیین حق الزحمه کارکنان اداري نظام صنفی بخـش        -8

  چوب قوانین جاري کشور
هاي اداري مـالی نظـام صـنفی طبـق دسـتورالعملهاي             تنظیم دستورالعمل -9

  اعالمی از سوي جهاد کشاورزي
فی براي عضویت در هیئـت هـاي رسـیدگی بـه        معرفی نماینده نظام صن   -10

  تخلفات 
  گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفی به مراجع ذیصالح-11
 تنظیم بودجه سال بعـد و تـسلیم تـا آخـر دیمـاه هـر سـال بـه مجمـع                   -12

  عمومی جهت رسیدگی و تصویب
 تنظیم ترازنامه ساالنه و تسلیم تا پایان خرداد ماه هـر سـال بـه مجمـع                -13

  براي رسیدگی و تصویبعمومی 
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  صدور مجوز فعالیت براي اعضاء نطام صنفی-14
  صدور مجوز براي فعالیت تشکل هاي صنفی بخش کشاورزي-15
  ) عضویت-دفاتر مالی(  تهیه دفاتر رسمی و قانونی نظام صنفی -16
  . اجراي دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی-17
 بررســی و تطبیــق شــرایط  دعــوت مجمــع عمــومی در موعــد مقــرر و-18

  متقاضیان عضویت در نظام صنفی
  :رئیس هیأت مدیره داراي وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است : 31ماده

   مراقبت در حسن جریان امور نظام صنفی-1
  دعوت از اعـضاي هیـأت مـدیره بـراي تـشکیل و اداره جلـسات هیـأت               -2

  ها با همکاري دبیر جلسه مدیره و تنظیم صورتجلسه
 ابالغ تصمیمات و مـصوبات مجـامع عمـومی و هیـأت مـدیره بـه دبیـر                    -3

  .آن اجرائی و سایر مسئوالن نظام صنفی جهت اجرا و پی گیري
امضاي کلیه قراردادها و احکـام اسـتخدامی کارشناسـان، مـشاوران، دبیـر              -4

اجرائی و سایر مسئوالن نظام صنفی که با تصویب هیأت مدیره اسـتخدام یـا               
  .رده خواهند شدبه کار گما

  . انجام سایر اموري که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد-5
رئیس هیت مدیره می توانـد قـسمتی از وظـایف خـود را بـه دبیـر          : تبصره  

اجرائی نظام صنفی محول نماید کـه ایـن واگـذاري نـافی مـسئولیت رئـیس                 
  .هیئت مدیره نخواهد بود

ت مسئولیت مـستقیم دبیـر اجرائـی نظـام          دبیر خانه نظام صنفی تح     : 32ماده
صنفی و به منظور اداره تشکیالت اجرایی و اجراي مصوبات هیـات مـدیره در     

  .گردد مرکز اصلی نظام صنفی دایر می
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 کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر اجرائی و دبیر اجرائـی نیـز در برابـر     :تبصره    
  .هیأت مدیره مسئول هستند

 امـور مـالی نظـام صـنفی بـوده و داراي وظـایف                دار مـسئول   خزانه : 33ماده
  :اختیاراتی به شرح ذیل است

   تنظیم دفاتر و اسناد و صورتحساب مالی-1
ها، اسناد مالی و اوراق تعهد آور، به همراه رئـیس هیئـت            امضاء کلیه چک   -2

  مدیره و در غیاب وي دبیر اجرایی
  الیها و سایر دریافت هاي م  وصول و جمع آوري حق عضویت-3
   تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس-4
 نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیـات مـالی در چـاچوب مـصوبات                  -5

  هیئت مدیره
  ها  رسیدگی و تایید اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت-6
  حفظ مدارك، اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی-7

خزانه دار موظف است هر سال قبل از تـشکیل مجمـع عمـومی      : 1تبصره  
ساالنه، گزارش مالی نظام صنفی را جهت ارائه به مجمـع عمـومی تنظـیم و                
پس از امضاي خود و رئیس هیأت مـدیره، رونوشـت آن را در اختیـار بـازرس         

  .قرار دهد
دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضـاي بـازرس، کلیـه                خزانه  :2تبصره

دفاتر واسناد مالی نظام صنفی را بـراي رسـیدگی در محـل نظـام صـنفی در                  
  .ازاي رسید و براي مدت معین در اختیار او قرار دهد
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   بازرس و حدود وظایف و اختیارات آن-ج
  

  :وظایف و اختیارات بازرس : 34ماده 
هــاي مــالی و ترازنامــه و   بررســی و اظهــار نظــر در مــورد صورتحــساب -1

ت مدیره وتـسلیم آن بـه هیئـت مـدیره جهـت طـرح در مجمـع          عملکرد هیئ 
  .روز قبل از تشکیل مجمع عمومی) 15(عمومی، حداقل 

 نظارت بر عملکرد هیئـت مـدیره و مجمـوع فعالیـت آنهـا و ارائـه نقطـه                    -2
  .نظرات خود به هیئت مدیره

 هیئت مدیره موظف است اطالعات و اسـناد و مـدارك درخواسـتی          :تبصره  
  .+اختیار او قرار دهدبازرس را در 

   شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق راي، -3
 ارائه پیشنهاد اسـتفاده از موسـسات حـسابرسی بـه هیئـت مـدیره بـراي                  -4

  هاي مالی، در صورت نیاز،  حسابرسی صورت
 هیئت مدیره می توانـد نـسبت بـه عقـد قـرارداد بـا موسـسات                   :1تبصره  

  .مذکور اقدام کند
بازرس بایـد پـیش از تـاریخ تـشکیل مجمـع عمـومی سـاالنه،                :2تبصره  

گزارش مالی و کلیه محاسبات نظام صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یـا منفـی    
همچنـین بـازرس ملـزم اسـت        . خود را به دبیرخانه نظام صنفی تسلیم نمایـد        

خالصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیـاز بـه مجمـع عمـومی ،                
  .ا مدیریت جهاد کشاورزي ارایه نمایدهیات مدیره ی
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مسئوالن نظام صنفی مکلفنـد هـر نـوع مـدارك، دفـاتر و اسـناد                : -35ماده  
مورد درخواست مدیریت جهـاد کـشاورزي را جهـت بررسـی در محـل نظـام                

  .صنفی یا خارج از آن در اختیار قرار دهند
عهـده  نظارت عالیه بـر نحـوه اجـراي آیـین نامـه و اساسـنامه بـه           : 36ماده  

  وزارت جهاد کشاورزي است
 این اساسنامه در سه فصل سی و هفـت مـاده و چهـل ودو تبـصره       -37ماده  

بـا اکثریـت آراء بـه تـصویب         ............................................................... در تاریخ   
العـــــاده نظـــــام صـــــنفی  فـــــوق/ مجمـــــع عمـــــومی مؤســـــس

  .رسید........................................
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 فصل دوم آئین نامه اجرایی نظام صنفی 3دستورالعمل اجرایی ماده
  کارهاي کشاورزي

   شهرستان–نحوه تشکیل نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش : موضوع 
  

  مفاهیم و تعاریف: بخش اول 
بـه    شهرستان ،که در این دسـتورالعمل  - نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش  – 1ماده  
 نامیده می شود ، شامل قواعد و مقررات و تشکل ها ي حرفـه اي         " نظام صنفی  "اختصار

است که در جهت ایجاد تشکیالت ، تعیین وظایف و اختیارات ، ساماندهی و نظم بخشی و                  
حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزي و منابع طبیعی ، تنظیم و تنسیق می شود              

 واحد صنفی به عنوان هیئت مؤسس و با تائید مدیریت جهـاد         5 و با ارائه درخواست حداقل    
  . واحد صنفی تشکیل می شود 15کشاورزي شهرستان و با عضویت حداقل 

دبیرخانه مرکـزي  " دبیرخانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي در این دستوالعمل         - 2ماده  
 و در دفتـر      نامیـده مـی شـود      " دبیر خانه مرکزي     " میباشد که به اختصار      "نظام صنفی 

در این دسـتورالعمل ،  "آئین نامه "منظور از . امور تشکل هاي کشاورزي مستقر می باشد   
 34274ت / 40260آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي تصویب نامـه شـماره      

و منظور از نماینـده ،  . قانون اساسی است   138 کمیسیون موضوع اصل     20/3/87ك  مورخ    
م مدیر اجرایـی شهرسـتان بـه نماینـدگی اداره ، سـازمان و یـا نهـاد         فردي است که با حک 

  .مربوطه  در امور مرتبط با نظام صنفی کارهاي کشاورزي منصوب شده است 
 رئیس سازمان جهاد کشاورزي اسـتان موظـف اسـت دبیرخانـه اسـتانی نظـام                 – 3ماده  

 خوانـده خواهـد     "ی   دبیرخانه استان  "صنفی کارهاي کشاورزي را که در این دستورالعمل         
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شد ، در مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي استان و بـا دبیـري مـدیر همـاهنگی تـرویج                   
  .کشاورزي استان تشکیل دهد 

  : دبیرخانه استانی موظف به اجراي فعالیت هاي ذیل است - 4ماده
دریافت و ثبت درخواست تشکیل نظام صنفی استانی و مدارك  پیوسـت از شهرسـتان              -1

 هاي تابعه

دور پروانه هاي تاسیس نظام صنفی توسط جهاد کـشاورزي و بـا امـضاي رئـیس و          ص -2
  مهر جهاد کشاورزي استان 

 شهرسـتان در یکـی از      -درج آگهی تأسیس نظام صنفی کارهـاي کـشاورزي بخـش             -3
 روزنامه هاي رسمی کشور  

ثبت پروانه هاي تاسـیس در دفتـر انـدیکاتور دبیـر خانـه مـدیریت همـاهنگی تـرویج           -4
 کشاورزي

 ثبت و بایگانی اسناد و مکاتبات مربوطه  -5

تهیــه گزارشــات ادواري و ارســال بــراي مراجــع ذیــربط شــامل دبیرخانــه مرکــزي و  -6
 .  کمیسیون نظارت صنوف استان 

 .اجراي سایر امور محوله مربوطه -7

  مدیر جهاد کشاورزي شهرستان موظف است دبیرخانـه نظـام صـنفی کارهـاي      - 5ماده  
   شهرستان-کشاورزي بخش

را در اداره تــرویج )  کــه در ایــن دســتورالعمل دبیرخانــه شهرســتان خوانــده مــی شــود  ( 
 . شهرستان و به دبیري رئیس اداره ترویج شهرستان تشکیل دهد 

  : دبیرخانه شهرستان  موظف به اجراي فعالیت هاي ذیل است -6 ماده
تر  شهرسـتان در دفـا  - دریافت و ثبت درخواست هاي تـشکیل نظـام صـنفی بخـش         -1

 ) سال ، ماه و روز(مخصوص با ذکر زمان 
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   پیگیري تشکیل کمیته بررسی پس از دریافت درخواست هیئت مؤسس نظام صنفی، -2
   این دستورالعمل،22 پیگیري تشکیل کمیته استیناف موضوع ماده  -3
 آئین  39 انجام مسئولیت هاي دبیرخانه هیئت هاي بدوي و تجدید نظر موضوع ماده              -4

 صنفی کارهاي کشاورزي ،نامه اجرایی نظام 

  انجام مکاتبات و مراسالت مربوط به امور نظام صنفی، -5

  ثبت در دفاتر مخصوص و بایگانی اسناد و مدارك مربوط به نظام صنفی ، -6

  . اجراي سایر امور محوله ذیربط -7
   تمامی داوطلبان عضویت در هیئت موسـس نظـام صـنفی، بایـد داراي شـرایط             - 7ماده  

  :  زیر باشند 
   سال به استناد  شناسنامه و کارت ملی18ید حیات و داراي حداقل سن در ق -1
 تابعیت ایرانی  -2

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت براي داوطلبان ذکور -3

 نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر به تائید مراجع ذیصالح -4

  ) نظام قدیم یا جدید (داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه  -5
بـا تاییـد مـدیریت    ( مام وقت به یک شغل مشخص کـشاورزي اشتغال و فعالیت ت  -6

در یک واحد تولیدي یـا بهـره بـرداري یـا خـدمات            )  جهاد کشاورزي شهرستان    
کشاورزي که محل استقرار آن در محدوده تقسیمات کشوري شهرستان مربوطـه          

 . باشد 

داشتن مجوز رسمی فعالیت بـراي واحـد صـنفی کـشاورزي ماننـد پروانـه بهـره                   -7
 .ي بردار

، مشمول سایر افراد و واحـدهاي   ) 7ماده ( این ماده   5و4 داشتن شرایط بند هاي      –تبصره  
 .صنفی نمی شود 
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 آن دسته از کشاورزان که تا قبل از ابالغ این دستورالعمل ملزم به دریافت مجوز               -8ماده  
ت رسمی براي فعالیت واحد صنفی خود ننموده اند می تواننـد بـا کـسب تائیدیـه از مـدیری                

جهاد کشاورزي مبنی بر اشتغال و فعالیـت در واحـد صـنفی فعـال در محـدوده تقـسیمات                    
  . کشوري شهرستان مربوطه به عضویت هیئت مؤسس درآیند

 این دسـتورالعمل  بایـستی درخواسـت کتبـی خـود      8 افراد صنفی مشمول ماده   – 9ماده  
احـد صـنفی را بـه       و محل دقیق استقرار و    ) احراز فردیت صنفی    (حاوي موضوع درخواست    

مدیریت جهـاد کـشاورزي شهرسـتان بایـد     . مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان اعالم کنند   
 روز پـس از دریافـت تقاضـا ، بـا اسـتعالم از نزدیکتـرین شـوراي           10ظرف مدت حـداکثر     

اسالمی شهري یا روستایی به محل استقرار واحد صنفی و نیز اعزام کارشـناس ذیـربط بـه       
و در صـورت  (  تأیید متقاضی به عنوان فرد صنفی را به صورت کتبـی             محل ، تأیید یا عدم    

  .به متقاضی اعالم کند) عدم تائید با ذکر ادله 
 مالك پذیرش یک واحد کشاورزي به عنوان واحد صنفی ، دارا بودن حـداقل          - 10ماده  

ابعـاد اقتـصادي واحـدهاي صـنفی        . ابعاد اقتصادي و تـأمین معیـشت فـرد صـنفی اسـت              
 هر استان را سازمان جهاد کشاورزي استان ، با توجه به شرایط محلی ، تعیـین و        کشاورزي

  .اعالم می کند 
 رئیس سازمان جهـاد کـشاورزي اسـتان موظـف اسـت تـا بـا تـشکیل کمیتـه                     -11 ماده

 نفر از کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزي استان، نسبت      5کارشناسی مرکب از حداقل     
  . تصادي واحدهاي صنفی کشاورزي اقدام کند به تعیین حداقل ابعاد اق
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 نظـام    مراحل اجرایی از درخواست تا صـدور پروانـه تاسـیس          : بخش دوم   
  : شهرستان-صنفی بخش 

  
 واحد صنفی کشاورزي به عنوان هیئت مؤسس براي تاسـیس        5وجود حداقل    – 12ماده  

  . نظام صنفی الزامی است 
ي کتبی خود براي تاسیس نظام صنفی بخش         اعضاي هیئت مؤسس باید تقاضا     -13 ماده

.  شهرستان را به همراه مدارك مورد نیاز به مدیر جهاد کشاورزي شهرستان اعالم کننـد          –
  : مدارك موردنیاز عبارتند از

فرم مخصوص عضویت در هیئت مؤسس که به امضاي اعضا رسیده و یکـی از اعـضا             -1
فـرم  (عرفـی کـرده باشـد ،   را به عنوان نماینده بـراي پیگیـري مراحـل اجرایـی م       

 )1شماره

 کپی برابر با اصل شده از تمام صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی متقاضیان  ، -2

 در 9و8کپی برابر با اصل شده احراز  فرد صنفی هر یک از متقاضیان مطابق بـا مـواد           -3
  این دستورالعمل  ،

  کپی برابر اصل شده مدرك تحصیلی دیپلم و باالتر، -4
  .پیشینه برگه عدم سوء  -5

 کـه  " کمیته بررسـی " این دستورالعمل در 13 مدارك دریافتی موضوع ماده     - 14ماده  
به دعوت و ریاست مدیر جهاد کشاورزي شهرستان تشکیل می شود ، بررسی و در صـورت         

 ) 2فـرم شـماره  ("موافقت اولیـه "صحت مدارك ، با تائید اکثریت نسبی اعضاي کمیته  ،       
شهرستان به صـورت مکتـوب و بـه امـضاي مـدیر جهـاد                 -تاسیس  نظام صنفی بخش      

 .کشاورزي شهرستان به نماینده هیئت مؤسس اعالم می شود
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  : ترکیب کمیته بررسی چنین است -15ماده 
     مدیر کمیته         مدیر جهاد کشاورزي شهرستان                                        -1
   دبیر کمیته                                         رئیس اداره ترویج شهرستان              -2
  نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان       عضو کمیته -3
  عضو کمیته           نماینده سازمان نظام دامپزشکی شهرستان                            -4
  عضو کمیته                         نماینده کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان         -5

  کمیته بررسی باید درنخستین جلسه ، آئین نامه داخلی خود را تهیه و تـصویب                 -16 ماده
جلسات کمیته بررسی با حضور اکثریت اعضا رسـمیت یافتـه و تـصمیمات بـا کـسب               . کند

 .   اکثریت اراء به تصویب می رسد 

 نظام صنفی نباید بیش از دو هفتـه پـس از         پاسخ دادن به درخواست تأسیس     -  17ماده  
  .تحویل درخواست و تکمیل مدارك طول بکشد 

 روز بعد از تـاریخ    30 مدت اعتبار موافقت اولیه با تأسیس نظام صنفی، حداکثر           –18ماده  
 نفـر غیـر از اعـضاي هیئـت     10حـداقل  ( صدور است و در صورت عدم عضو گیري کافی       

)  فصل دوم آئین نامـه  3واحد صنفی موضوع ماده15 موسس به منظور رسیدن به حدنصاب 
  .از درجه اعتبار ساقط شده و متقاضیان باید درخواست جدیدي ارائه دهند

 در صورت وجود بیش از یک درخواسـت بـراي تـشکیل نظـام صـنفی در یـک                   –تبصره
شهرستان، اولویت پذیرش با درخواستی است که از نظر زمانی زودتر در دفـاتر دبیـر خانـه                  

در صورت همزمانی دو یا چند درخواست ، تعیین الویت بـه        .هرستانی به ثبت رسیده باشد      ش
  . عهده کمیته بررسی خواهد بود 

 کمیته بررسی باید به دلیل مواردي چون وجود نقص در مدارك ، عدم احـراز         - 19 ماده  
ضاي توسط حـداقل یکـی از اعـ       )  این دستورالعمل    5موضوع ماده   ( حداقل یکی از شرایط     

هیئت مؤسس و یا وجود درخواست پذیرفته شده قبلی براي تأسیس نظام صنفی در همـان               
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شهرستان که هنوز مدت اعتبار آن به پایان نرسیده ، بـا درخواسـت جدیـد تأسـیس نظـام                     
در صورت عدم موافقت اولیـه بـا درخواسـت هیئـت مؤسـس ، بایـد              . صنفی موافقت نکند    

  . ه اطالع متقاضیان برسد دالیل رد درخواست به صورت کتبی ب
 15  متقاضیان که درخواست آنها پذیرفته نشده می توانند حداکثر ظـرف مـدت         -20ماده

روز پس از ابالغ راي کمیته بررسی  ، اعتراض خود را به رئیس سـازمان جهـاد کـشاورزي        
ه   که بـا ترکیـب مـاد   " کمیته استیناف"استان ارائه نموده و نماینده متقاضیان  در جلسه      

 این دستورالعمل، به عالوه نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ، تشکیل مـی                15
رأي کمیتـه اسـتیناف، قطعـی و الزم        . شود حضور یافته و از درخواسـت خـود دفـاع کنـد              

  .االجراست
 زمان تشکیل کمیتـه اسـتیناف ، کـه نبایـد بـیش از دو هفتـه پـس از دریافـت           –تبصره  

داقل   سه روز قبل از تشکیل کمیته، به صـورت کتبـی بـه نماینـده           اعتراض باشد ، باید ح    
  .  معترضان اعالم شود

و پـیش از   ) 2فـرم شـماره   ( هیئت مؤسس باید پس از دریافـت موافقـت اولیـه             -21ماده
 شهرسـتان را از جهـاد   -انقضاي مـدت آن ، ابتـدا نمونـه اساسـنامه نظـام صـنفی بخـش               

 در " اگهـی دعـوت بـه عـضویت    "ه و  با درج کشاورزي شهرستان دریافت و تکمیل کرد 
بـر مبنـاي   ( یک روزنامه کثیر االنتشار ملی یا محلی،  به عضوگیري از افراد واجد صالحیت 

موارد ذیل باید در ایـن آگهـی درج   . اقدام کند)   و تبصره ذیل آن در این دستورالعمل    7ماده
 :شود 

   محل مراجعه داوطلبان، -1
شامل کپـی برابـر بـا اصـل شـده از تمـام صـفحات                ( ثبت نام    مدارك مورد نیاز براي      -2

شناسنامه و دو طرف کارت ملی متقاضیان و کپی برابر با اصل شده احراز  فرد صـنفی هـر         
  ،)  در این دستورالعمل 9و8و7یک از متقاضیان مطابق با مواد
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  . زمان و مکان برگزاري نخستین جلسه مجمع عمومی -3
براي هر داوطلب ، پرونده اي شامل فـرم تکمیـل و امـضا              هیئت مؤسس  باید      -22ماده

مطابق بـا بنـد   ( شدة  تقاضاي عضویت ، مدارك شناسایی فردي و مدارك شناسایی شغلی      
تـشکیل داده و پـس از بررسـی و تاییـد صـحت       )   این دستورالعمل     9و  8 و مواد    7 ماده   7

 ایـن  18وع مـاده  موضـ (  مدارك توسط نماینده هیئت مؤسـس و نماینـده کمیتـه بررسـی            
 گـواهی ثبـت     "براي وي در سه نسخه و با امضاي نماینده هیئت مؤسـس،             ) دستورالعمل

یک نسخه از گواهی ثبت نام به داوطلب تسلیم شده ، و یک نـسخه بـه                .  صادر کند    "نام
نسخه سوم براي دریافت پروانه تاسیس نظام صنفی به جهـاد          . پرونده وي الحاق می شود      

 .  ارائه خواهد شد کشاورزي شهرستان

 عضو ، هیئت مؤسس به صورت مکتوب        15 با رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب         -23ماده
که باید پیش از انقضاي مـدت اعتبـار موافقـت        ( زمان برگزاري نخستین مجمع عمومی را       

 . به اعضا و جهاد کشاورزي شهرستان اعالم می کند ) اولیه باشد 

بـا  ( ی بـا حـضور حـداقل پـانزده نفـر از  اعـضا          نخستین مجمع عمومی رسـم     -24ماده
و حضور نماینده جهـاد کـشاورزي رسـمیت یافتـه و توسـط              ) احتساب تعداد هیئت مؤسس   

  . هیئت رئیسه سنی اداره می شود
هیئت رئیسه سنی مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منـشی اسـت       – 25ماده  

ز نخستین مجمـع عمـومی ، منحـل    که با راي اکثریت اعضاي حاضر انتخاب شده و پس ا       
  .می شود

 هیئت رئیسه سنی نباید از بین کسانی باشند که خود را براي انتخابات هیئـت  – 26ماده  
  . مدیره و بازرسان نامزد کرده اند 

 هیئت رئیسه سنی ، پـس از رسـمیت یـافتن جلـسه و حـضور نماینـده جهـاد                     -27ماده  
  :ال و پیگیري می کند کشاورزي، موارد زیر را در مجمع عمومی دنب
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  ارائه گزارش از روند اقدامات انجام شده توسط هیئت موسس ، -1
 قرائت ، بررسی و تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی، -2

 تعیین روزنامه کثیراالنتشار -3

 تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا -4

 انتخاب هیئت مدیره و بازرس  -5
نتخاب آنها در اساسنامه نظام صـنفی ذکـر         تعداد هیئت مدیره ، بازرسان و نحوه ا        –تبصره  

 . شده است 

 با انتخاب هیئت مدیره نظام صنفی، هیئـت مؤسـس منحـل و رئـیس هیئـت                  -28ماده  
مدیره، به عنوان نماینده نظام صنفی، مسئولیت پیگیري کارهاي اجرایی تـا صـدور پروانـه                

  .تأسیس را بر عهده می گیرد 
 روز پـس از انتخابـات   10 حداکثر ظرف مدت   هیئت مدیره منتخب موظف است     -1تبصره  

  .نسبت به برگزاري جلسه هیئت مدیره براي تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره اقدام نماید 
 آئین نامه اجرایی نظـام  14 هیئت مدیره نظام صنفی باید بر اساس بند ط ماده       - 2 تبصره  

 خـارج از آن ، بـه    صنفی کارهاي کشاورزي ، یک نفر نیروي مجرب را از میان خـود و یـا               
 نظام صنفی، انتخاب کرده و در ازاي پرداخت حق الزحمه ، فعالیـت      "دبیر اجرایی "عنوان  

  .هاي اجرایی نظام صنفی را به وي واگذار نماید
 روز پس از برگزاري نخستین جلسه       10 نماینده نظام صنفی باید حداکثرظرف       - 29ماده  

اقدام کـرده و مـدارك ذیـل را     ) 3رم شماره ف(مجمع عمومی ، براي دریافت پروانه تاسیس    
 :به جهاد کشاورزي شهرستان  تسلیم نماید 

 ،) عضو 15حداقل (  یک نسخه گواهی ثبت نام اعضا -1

   یک نسخه از اساسنامه مصوب ،-2
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 دو نسخه از صورتجلسه نخستین مجمع عمومی که به امضاي اعضا و نماینده  دستگاه             -3
  رسیده است ،) ستانجهاد کشاورزي شهر( ذیربط

 . نشانی پستی محل استقرار دبیرخانه نظام صنفی-4

 روز پـس از دریافـت     5 مدیر جهاد کشاورزي شهرستان موظف است حـداکثر          – 30ماده  
 این دستورالعمل ، آنها را در پاکت مهر و موم شـده جهـت صـدور             29مدارك موضوع ماده    

  .سال کندپروانه تأسیس به دبیر خانه استانی نظام صنفی ار
 لیست گواهی ثبـت نـام اعـضاء تهیـه و بـا تائیـد جهـاد                29 ماده   1 مدارك بند    -تبصره  

کشاورزي شهرستان به استان ارسال گردد و ارسال همه گواهی ثبت نـام اعـضاء ضـروري        
 .نمی باشد

 روز پـس از دریافـت مـدارك         10 دبیرخانه استانی نظام صنفی بایـد حـداکثر          – 31ماده  
نسبت به صدور پروانـه تاسـیس بـا امـضاي رئـیس سـازمان جهـاد                 , ان  ارسالی از شهرست  

یک نسخه براي تقـدیم بـه هیئـت مـدیره        . کشاورزي استان و در هفت  نسخه اقدام کند          
 شهرستان مربوطه  ، یک نـسخه بـراي دبیرخانـه    –نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش      

ون نظارت بـر صـنوف   شهرستانی نظام صنفی شهرستان مربوطه،  یک نسخه براي کمیسی       
 یک نسخه براي بایگانی در دبیرخانه استانی نظام صنفی ، یک نـسخه              ،شهرستان مربوطه 

براي کمیسیون نظارت بر صنوف استان ،یک نـسخه بـراي دبیرخانـه ملـی نظـام صـنفی                  
مستقر دردفتر بسیج سازندگی توسعه تشکلها ویـک نـسخه بـراي دبیرخانـه هیئـت عـالی                 

  .نظارت 
  ع فعالیت اجرایی نظام بخش ، شهرستان  شرو: بخش سوم 

 نظام صنفی پس از دریافت پروانـه تأسـیس و قبـل از شـروع فعالیـت هـاي       – 32ماده   
  . شهرستان را دایر و فعال کند -جاري باید دبیرخانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش
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 تهیـه اقـالم    دبیر خانه نظام صنفی بالفاصله پس از آغاز بـه کـار بایـد بـراي     -33ماده  
  : رسمی ذیل اقدام کند  

براساس طرح تیپ ملی که ازطرف جهاد کشاورزي شهرسـتان در اختیـار قـرار        (مهر   -1
  ،)داده می شود

براساس طرح تیپ ملی که ازطرف جهاد کشاورزي شهرستان در اختیـار            (طراحی آرم  -2
  ،) می شود قرار داده

  سربرگ آرم دار، -3
  دفاتر مالی رسمی ، -4
 . مکاتباتدفاتر مخصوص ثبت -5

  دفتر عضویت -6
  

 شهرستان بالفاصـله بعـد از دریافـت         – نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش       -34ماده  
پروانه تاسیس و پیش از آغاز فعالیت هاي جاري باید موجودیت خود را به نهادهاي اسـتانی    
و شهرستانی مربوطه به صورت مکتوب ، در سربرگ و ممهور به مهر نظـام صـنفی اعـالم        

 :طبان این اعالم شامل مخا.کند 

از جملـه دادگـستري   (دستگاه ها و نهاد هاي استانی و شهرستانی وابسته به دولـت       -1
  ،)استان و شهرستان ، استانداري ، بخشداري و فرمانداري هاي مرتبط

  شورا هاي اسالمی شهر و روستاهاي تابعه، -2
دامپزشـکی  نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و شهرستان و نیـز نظـام         -3

  استان و شهرستان ،
  کمیسون نظارت بر اصناف استان و شهرستان،  -4
  رسانه هاي محلی، -5
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  تولیدکنندگان و بهره برداران ذینفع، -6
  .سایر مخاطبان ذینفع -7

 شهرسـتان پـس از دریافـت پروانـه          – نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش       - 35ماده  
 در چارچوب قوانین کشور و بـر        تاسیس  داراي شخصیت حقوقی و قانونی شده و می تواند          

  . اساس مفاد اساسنامه و مطابق با دستورالعمل هاي موجود به فعالیت بپردازد
 فصل هـشتم آیـین نامـه اجرایـی نظـام صـنفی کارهـاي                32 به استناد ماده     – 36ماده  

کشاورزي ،دبیر اجرایی نظام صنفی باید تشکیل هیئـت بـدوي و تجدیـد نظـر را از جهـاد                    
  . ستان درخواست کرده و نماینده نظام دراین هیئت ها را معرفی کندکشاورزي شهر

 
 فصل دوم آئـین نامـه   3 تبصره در اجراي ماده 7 ماده و 37  این دستورالعمل در      -37ماده

اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي تهیه و در تاریخ                            توسـط وزیـر    
  .جهاد کشاورزي تائید شده است 
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  دستورالعمل  ثبت نام و عضویت در نظام صنفی کارهاي کشاورزي
  

  ضوابط نظام صنفی کارهاي کشاورزي براي عضوگیري ) الف 
در این دستورالعمل منظور از فعاالن بخش کشاورزي کلیه افراد صنفی موضوع بند            ) 1ماده  

  .نابع طبیعی می با شندب ماده یک آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي و م
شهرستان موظف است از طریق اعالن عمومی و فراخـوان از           -نظام صنفی بخش  ) 2 ماده  

طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزي ، شوراهاي اسالمی روسـتا و شـهر و سـایر روش هـا      
  .نسبت به اطالع رسانی به فعاالن بخش کشاورزي جهت عضویت در نظام اقدام نمایند

  شهرستان باید مکان استقرار نظام را براي مراجعـه فعـاالن         -نفی بخش     نظام ص ) 3ماده  
  .بخش کشاورزي مشخص و اعالم نماید

  شهرسـتان موظـف اسـت بـراي افـراد صـنفی متقاضـی              -نظام صنفی بخـش        ) 4ماده  
  .عضویت در نظام نسبت به تشکیل پرونده و ثبت نام با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید

  شهرستان موظف است ظرف پانزده روز از تـاریخ دریافـت           -ام صنفی بخش      نظ ) 5ماده  
تقاضا براي عضویت فعاالن بخش کشاورزي حسب بررسی مـدارك و مـستندات مربوطـه               

  .اقدام نماید) مطابق نمونه پیوست ( نسبت به صدور پروانه فعالیت 
 کنند و یـا از صـدور        چنانچه نظام صنفی درخواست متقاضی پروانه فعالیت را رد         ) 1تبصره  

پروانه فعالیت استنکاف ورزد باید مراتب را با ذکر دالیل مستند بطـور کتبـی بـه متقاضـی                    
اعالم کنند و در صورتیکه متقاضی به آن معترض باشد می توانـد اعتـراض کتبـی خـود را             
ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت پاسخ به کمیتـه بررسـی موضـوع تبـصره دو مـاده                     

  .اسنامه تسلیم نمایدهشت اس
       کمیته بررسی موظف است طی مدت پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظـر          

  .نهایی خود رابراي اجراء به نظام صنفی بخش شهرستان اعالم کند
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اعتبار پروانه فعالیت یک ساله بوده و عضو موظف است ساالنه نسبت به تمدیـد           ) 2تبصره  
  .آن اقدام نماید

  
  :رایط عضویت ش) ب

  شهرستان عبـارت  -مدارك الزم جهت ثبت نام و عضویت در نظام صنفی بخش  )  6ماده  
  :است از 

  تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی -1
 تصویر کارت ملی متقاضی -2

 تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت  -3

  3*4 قطعه عکس 4 -4

  ذیربطتصویر پروانه تاسیس و بهره برداري فعالیت معتبر از مراجع -5

تائیدیه صادره از سوي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مبنی براشتغال فـرد صـنفی              -6
 در یکی از فعالیت هاي تولیدي و یا خدماتی بخش کشاورزي 

در مورد افراد صنفی که فاقد پروانه تاسیس و یا بهره بـرداري از مراجـع ذیـربط      ) 3تبصره  
  .می نمایدمی باشند ارائه تاییدیه موضوع بند شش کفایت 

 شهرسـتان بـراي   –صدور بیش از یک پروانه فعالیت توسط نظام صـنفی بخـش              ) 7ماده  
  .یک فرد صنفی بالمانع می باشد

در فرم نمونه پروانه فعالیت در عنوان زمینـه فعالیـت ، مشخـصات فعالیـت و کـد                ) 8ماده  
تـاب مـشاغل   شغل به ترتیب رسته و یا حرفه فعالیت و نام پیشه یا شـغل و کـد شـغل از ک     

  بخش کشاورزي و منابع طبیعی استخراج و قید
  .  می شود
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در پروانه فعالیت در قسمت کد شاغل عبارت از بیست  رقم و یـک حـرف خواهـد                 ) 9ماده  
  .و کد ملی عضو می باشد) حرفه( بود که شامل کد شغل 

ابق کـد  در پروانه فعالیت شماره پروانه براساس جدول پیوست براي هر عضو مط       ) 10ماده  
  .استانهاي و شهرستانهاي کشور تعیین می گردد

 شهرسـتان موظـف اسـت هزینـه هـاي مربـوط بـه حـق               –نظام صنفی بخش     ) 11ماده  
عضویت و صدور پروانه فعالیت را براساس تصمیمات مجمع عمومی و مقررات اساسـنامه از     

  .عضو دریافت نماید
ــاده  ــتورالعمل در   ) 12مـ ــن دسـ ــاده و  ) 12( ایـ ــاریخ                      ) 3(مـ ــه و در تـ ــصره تهیـ تبـ

  به تصویب وزیر جهاد کشاورزي رسیده است 
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  اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان 
  
  کلیات: فصل اول

 آئین نامه اجرایی نظـام صـنفی کارهـاي         13  در راستاي اجراي تبصره ذیل ماده         :1ماده  
 کمیـسیون اصـل   20/3/87 ك مورخ 34274ت /40260مصوبه شماره کشاورزي  موضوع    

 قانون اساسی و اساسنامه الگو و به منظـور سـازماندهی، سـاماندهی، نظـم بخـشی و             138
  . حمایت ازحقوق افراد شاغل در بخش کشاورزي ومنابع طبیعی، تدوین واعالم می گردد

ی اسـت کـه داراي      نظـام صـنفی کارهـاي کـشاورزي استان،تـشکیالتی  صـنف            : 2ماده  
شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است که پس از صـدورمجوز      

  . فعالیت و ثبت در وزارت جهاد کشاورزي، رسمیت می یابد
 نظام صنفی تابعیت جمهوري اسالمی ایران را دارد واعضاي وابسته به آن التـزام       : 3ماده  

  .ي اسالمی ایران اعالم می دارندخود را به قانون اساسی و نظام جمهور
  :    نام، حوزه فعالیت، اقامتگاه قانونی و مدت فعالیت:4ماده 
  ......نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان: نام

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

.......................................................................................................................................نشانی
................................................................................................................................................  

..............................................................................................................     ......تلفـــــــــــن
ــار  ............................................................دورنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ................................................................ایمیل
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درصورت تغییراقامتگاه نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان، هیئت مدیره موظـف            :صرهتب
  . است مراتب را به مرجع صدور مجوز فعالیت و ثبت اعالم نماید

  نامحدود: زمان فعالیت
  :وظایف نظام صنفی استان : 5ماده 

ور ارتقاي سطح آگاهی، دانش و مهارت اعضاء و ترویج شیوه هاي نوین در ام - 5 - 1 
 تولیدي و خدماتی بخش کشاورزي 

 برنامه ریزي و انجام خدمات آموزشی و ترویجی براي اعضاي هیئت مدیره نظـام               -5 -2
 هاي صنفی شهرستان هاي تابعه  

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

تدوین و بررسی نظرات فنی، مشورتی درخصوص تهیه لوایح، طرحهـا و مقـررات               -5 -4
 مربوطه، جهت ارائه به شوراي مرکزي نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 ایجاد هماهنگی،تعامل و وحدت رویه در نظام هـاي صـنفی کارهـاي کـشاورزي                -5 -5
 رستان هاي تابعه شه

جمع آوري و دسته بندي بانک اطالعاتی نظام هاي صنفی شهرستانهاي تابعـه و               -5 -6
  ارائه آن به شوراي مرکزي  

 ایجاد تعامالت الزم بادستگاهها و سازمانهاي صنفی استانها و شهرسـتانها جهـت              -5 -7
 و تعیـین نـرخ      توسعه کمی وکیفی و بهبود شرایط تولید، تنظـیم بـازار فـروش و صـادرات               

  محصوالت و فرآورده هاي کشاورزي
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زمینه سازي الزم جهت برخورداري نظام هـاي صـنفی شهرسـتانها از تـسهیالت             -5 -8
  بانکی از طریق هماهنگی با مراجع ذیصالح 

  بررسی مسائل و مشکالت نظام هاي صنفی شهرستان ها  -5 -9
 تفریحی و ورزشی بارعایـت   برنامه ریزي در جهت اجراي فعالیت هاي فرهنگی،    -5 -10

  مقررات قانونی به منظور برخورداري اعضاي نظام هاي صنفی شهرستانهاي تابعه 
نظارت وکنترل بر تولید محـصول باکیفیـت در مراحـل مختلـف باهمـاهنگی و                 -5 -11

  همکاري دستگاههاي ذیربط
 صدور مجوز فعالیت براي تشکلهاي کشاورزي تحت پوشش در سطح استان -5 -12

  نظارت بر فعالیت هاي نظام صنفی شهرستان هاي تابعه  -5 -13
خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول، بـه نـام و بـه حـساب نظـام                     -5 -14

  صنفی با تصویب مجمع عمومی 
انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چار چوب وظایف و اختیارات مطـابق قـوانین و                  - 5 -15

  مقررات
  :ظام صنفی استان عبارت است از ارکان ن: 6ماده 

   مجمع عمومی –6 -1
   هیات مدیره - 6 -2
   بازرس - 6 -3
    هیئتهاي رسیدگی به تخلفات- 4-6
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  مجامع عمومی:  فصل دوم
( مجمع عمومی عالی ترین رکن نظام صنفی استان است کـه از اجتمـاع نماینـدگان       : 7ماده

نهاي تابعه همان استان تشکیل مـی   نظام هاي صنفی شهرستا   ) اعضاي اصلی هیئت مدیره   
 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیئت مـدیره و  که متعاقباً از میان خود پنج . گردد

  .یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب می نماید
  .مجامع عمومی شامل موسس، عادي و فوق العاده می باشد

می با رعایت مقررات اتخاذ مـی گـردد بـراي کلیـه              تصمیماتی که در مجامع عمو     :1تبصره
این تصمیمات می بایست ظـرف مـدت   . اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشد        

حداکثر پانزده روز بطور کتبی و رسمی به کلیه نظام هاي صنفی بخـش شهرسـتان اعـالم        
  . گردد
س، یـک منـشی و     هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئـی           : 2تبصره

  .شود که با رأي اکثریت نسبی اعضاي حاضر انتخاب خواهند شد  دو ناظر اداره می
نحوه تشکیل اولین مجمع عمومی موسس و انتخابات نظام صنفی استان طبـق       :3تبصره

  . دستورالعمل موضوع فصل سوم می باشد
  

  مجمع عمومی عادي: فصل سوم
جلسات مجمع . ل یک نوبت تشکیل می شود     مجمع عمومی عادي در هر سال حداق       :8ماده

عمومی عادي در نوبت اول با حضور نصف بعالوه یک اعضاي هیئت مدیره شهرسـتانهاي               
اقـدامات  ) نـصف بعـالوه یـک    ( در صورت حصول حد نصاب مقرر    . تابعه رسمیت می یابد   

در غیـر اینـصورت    . بعدي براي اعالم رسمیت جلسه و تشکیل هیئت رئیسه بعمل می آیـد            
طبق فـرم  ( و اخذ امضاي اعضاي حاضر    ) 15طبق فرم شماره    ( من تنظیم صورت جلسه     ض
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طبـق  . ( اقدامات بعدي براي برگزاري مجمع عمومی نوبت دوم بعمل مـی آیـد             ) 8شماره  
  )14فرم شماره  

در غیـر   . مجمع عمومی در نوبت دوم با حضور حداقل یک سوم از اعضاء رسمیت می یابـد               
( و اخذ امـضاي اعـضاي حاضـر       ) 15طبق فرم شماره    ( رتجلسه  اینصورت ضمن تنظیم صو   

( اقدامات بعدي جهت صدور دعوتنامـه مجمـع عمـومی نوبـت سـوم                ) 8طبق فرم شماره    
جلسه مجمع در نوبت سوم و نوبت هاي بعد با حـضور  . بعمل می آید) 14طبق فرم شماره    

  .حداقل یک پنجم از اعضاء رسمیت می یابد
مجمع عمومی عادي، هیأت مدیره موظـف اسـت نـسبت بـه صـدور             براي تشکیل     :9ماده

  . براي نظامهاي صنفی شهرستانها ي تابعه اقدام نماید) 13فرم شماره ( دعوتنامه کتبی 
 زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی عادي بایستی حداقل پانزده روز کاري بعـد از           :1تبصره  

  .ینی شودتاریخ انتشار دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادي پیش ب
تصمیمات مجمع عمومی عادي بـا راي اکثریـت نـسبی حاضـران، معتبـر و الزم      : 2تبصره  

  .االجرا می باشد
فاصله زمانی بین هر یک از نوبت هاي جلسات مجمع با نوبت هاي بعدي حداقل          : 3تبصره

  .پانزده روز کاري می باشد
س و اعـالم آن بـه     تشکیل مجمع عمومی عادي به دعوت  هیات مـدیره یـا بـازر       :10ماده

سـازمان جهـاد کـشاورزي    در دوره فتـرت،  .   شودسازمان جهاد کشاورزي استان انجام می     
        .استان نیز می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادي اقدام نماید

درجلسه مجمع عمومی عادي، ابتدا چهار نفر بعنوان هیئت رئیسه مرکـب از  یـک                : 11ماده
  . نشی و دو نفر ناظر با راي اکثریت اعضاي حاضر انتخاب می شوندنفر رئیس، یک  نفر م

  . صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه توسط منشی ثبت می شود: 1تبصره 
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در صورت برگزاري انتخابات هیئت مـدیره و یـا بـازرس نظـام صـنفی، اعـضاي       : 2تبصره  
ضو هیئت مدیره یا بـازرس نـامزد    هئیت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که قبال بعنوان ع          

  .شده اند
  .هئیت رئیسه پس از انتخاب، مسئولیت اداره مجمع عمومی را بعهده می گیرد: 3تبصره 

  : عاديسایر وظایف و اختیارات مجمع عمومی: 12ماده 
   انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس-1-12
  هاي اجرایی لها و دستورالعم ها، برنامه ها، سیاست   تصویب خط مشی-2-12
  حق عضویت و سایر منابع درآمدي   تعیین میزان-3-12
  بررسی و تصویب تراز نامه، صورتحساب درآامد و هزینه هاي سال مالی گذشته و                -4-12

  بودجه سال آتی نظام صنفی استان
هـاي نظـام      استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئـت مـدیره در خـصوص فعالیـت        -5-12

  صنفی
نامـه نظـام صـنفی     سی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که مطابق آیـین    برر  -6-12

  .استان در صالحیت مجمع عمومی عادي است
کلیه اعتراضات و شکایات مربـوط بـه نحـوه برگـزاري مجمـع عمـومی عـادي و               : 13ماده

انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دالیـل بـه اطـالع هیئـت       
ده و هیئت مدیره مکلف خواهد بود حداکثر ظـرف یـک هفتـه از تـاریخ رویـت                   رئیسه رسی 

  .اعتراض از طریق سازمان جهاد کشاورزي استان پیگیري نماید
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  مجمع عمومی فوق العاده: فصل چهارم
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بنا بـه دعـوت  هیئـت مـدیره  یـا بـازرس یـا                      : 14 ماده

 شـود و در دوره  اعضاء نظـام صـنفی اسـتان انجـام مـی       درخواست کتبی حداقل یک سوم      
  .      فترت، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان صورت خواهد گرفت

براي تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، هیئت مدیره نظام صـنفی اسـتان موظـف      : 15ماده
براي نظام هاي صـنفی شهرسـتانها ي تابعـه          ) 13طبق فرم شماره    ( است دعوتنامه کتبی    

  .در و به اقامتگاه قانونی آنها ارسال نمایدصا
 زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی، بایـد حـداقل پـانزده روز کـاري بعـد از تـاریخ                 : تبصره

  .دعوتنامه باشد
جلسات مجمع عمومی فوق العـاده در نوبـت اول بـا حـضور نـصف بعـالوه یـک        : 16ماده  

ورت حـصول حـد نـصاب       در صـ  . اعضاي هیئت مدیره شهرستانهاي تابعه رسمیت می یابد       
اقدامات بعدي براي رسمیت جلسه و تشکیل هیئت رئیسه بعمل          ) نصف بعالوه یک    ( مقرر  

) 15 و 8طبـق فرمهـاي شـماره    (در غیر اینصورت ضـمن تنظـیم صـورت جلـسه          . می آید 
  بـراي برگـزاري مجمـع عمـومی نوبـت دوم بعمـل             ) 13طبق فرم شماره    ( اقدامات بعدي   

  . می آید
ق العاده در نوبت دوم با حضور حداقل یک سـوم از اعـضاء رسـمیت مـی     مجمع عمومی فو  

و اقـدامات بعـدي   ) 15طبق فرم شماره ( در غیر اینصورت ضمن تنظیم صورت جلسه    . یابد
جلـسه  . براي برگزاري و جهت صدور دعوتنامه مجمع عمومی نوبت سـوم بعمـل مـی آیـد        

  . رسمیت می یابدمجمع عمومی در نوبت سوم با حضور حداقل یک پنجم اعضا
بدیهی است تصمیمات مجمع عمومی فوق العـاده بـا راي دو سـوم حاضـران داراي اعتبـار       

  .است
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در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، ابتدا چهار نفر بعنوان هیئت رئیسه مرکـب از        :17 ماده  
  یک نفر رئیس، دو نفر ناظر و یک نفـر منـشی بـا راي اکثریـت اعـضاي حاضـر انتخـاب                        

  .می شوند
  :وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :18ماده

    تصویب اساسنامه و تغییرات در مفاد آن -1-18
نظام صنفی استان مکلف است درصورت نیاز به تغییر در مفـاد اساسـنامه الگـو، بـا                  : تبصره

  .هماهنگی سازمان جهادکشاورزي استان نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید
حالل نظام صنفی استان  و اعالم آن به هیئت عمومی نظام صـنفی، در        بررسی ان   -2-18

  .صورت موافقت وزارت جهاد کشاورزي
در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحالل نظام صنفی اسـتان         : تبصره

و اعالم آن به هیئت عمومی نظام صنفی و موافقت وزارت متبوع، سـازمان جهادکـشاورزي    
ن سه نفر بعنوان هیئت سرپرستی و اعالم آن به هیئت عمومی نظام صـنفی،         نسبت به تعیی  

 مـاه  از زمـان انتخـاب بـا        3هیئت سرپرستی مکلف است حـداکثر ظـرف         . اقدام می نماید  
به کلیـه   ) سازمان جهاد کشاورزي استان   (هماهنگی و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزي        

لیه دارائیهاي نظام صنفی اعم از وجـوه     حسابهاي نظام صنفی رسیدگی و لیست کاملی از ک        
هاي نظـام صـنفی را تهیـه     نقدي و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی         

نموده و دارائی نظام صنفی را پس از تصفیه کلیه حسابهاي بدهکاران و بستانکاران و تأدیه          
رزي اسـتان در  ها، ضمن تنظیم و امضاي صورتجلسه با نظارت سازمان جهـاد کـشاو         بدهی

  .اختیار اعضاي ذینفع قرار دهد
   عزل هیئت مدیره و بازرس-3-18

سازمان جهادکشاورزي مکلف است نسبت به برگزاري  مجمـع عمـومی عـادي و               : 19ماده
  .برگزاري انتخابات اقدام نماید
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مـوارد دسـتور کـار    ) اعم از موسس،عادي و فوق العاده( هرگاه در مجا مع عمومی        :20ماده
هیئت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء حاضـر، موظـف   . به اتخاذ تصمیم نشود   منجر  

است ضمن اعالم تنفس در همان جلسه، ادامه جلسه را براي صرفاً یـک نوبـت بـه زمـان               
  . ساعت بعد موکول نماید24دیگر و حداکثر 

  
   هیات مدیره :فصل پنجم

هرسـتان داراي هیئـت مـدیره اي     نظام صنفی استان در استانهاي کمتر از پـنج ش      :21ماده
مرکب از  سه نفر عضو اصلی شامل رئیس هیئت مدیره، دبیراجرایـی، خزانـه دار و دو نفـر                
عضو علی البدل و در استان هاي با پنج شهرستان و بیشتر داراي هیئت مـدیره اي مرکـب       

 دو نفـر  از پنج نفر شامل رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، دبیراجرایی، خزانه دار و منشی و             
عضو علی البدل است که از میان اعضاي داوطلب واجدشرایط و براساس درخواست کتبـی                

با راي کتبی اعضاي حاضر درجلسه مجمع عمومی عادي بـراي  ) 16طبق فرم شماره  (آنان  
و انتخاب مجـدد آنـان بـراي یـک        ) 9طبق فرم شماره    ( مدت سه سال انتخاب می گردند     

  . دوره پیوسته دیگرمجاز است
از زمان انتخاب آنها شروع خواهـد   )و بازرسان( دوره خدمت اعضاي هیئت مدیره     : تبصره

در . قبلی منقضی شده باشـد ) و یا بازرسان(مشروط به آنکه مدت ماموریت هیئت مدیره  .شد
و یـا  ( غیر این صورت، شروع خدمت آنها از زمان انقضاي مـدت ماموریـت هیئـت مـدیره             

  .قبلی خواهد بود) بازرسان
   شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره: 22ماده

    تابعیت جمهوري اسالمی ایران-22 -1
 پایبندي به اسالم و یا یکی از اقلیت هاي دینی شناخته شده در قـانون اساسـی و              -22 -2

  وفاداري به نظام جمهوري اسالمی 
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   نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر-22 -3
 شغلی، عملی، حرفه اي بنا به تایید سازمان جهـاد            داشتن حسن شهرت اجتماعی،    -22 -4

  کشاورزي استان مربوطه 
   عدم اعتیاد به مواد مخدر-22 -5

هیئت مدیره در اولین جلسه خود بعـداز  برگـزاري انتخابـات بـا حـضور نماینـده                   : 23ماده  
) 10طبـق فـرم شـماره       ( سازمان جهاد کشاورزي نسبت به تعیین سمت اعضاء میان خود،           

  . نموده و صورتجلسه به امضاءحاضرین می رسداقدام
چنانچه فرد یا افرادي که بعنوان عضو هیئت انتخاب مـی گردنـد بـه دالیـل غیـر                   : تبصره

موجه از حضور در جلسه تعیین سمت یا انتخابات داخلی امتناع ورزیده و یا از امـضاء جدیـد        
ت در هیئت مـدیره تلقـی   در تعیین سمت اعضاء خودداري نمایند به منزله انصراف از عضوی      

شده و سازمان جهادکشاورزي می تواند از نفرات بعدي کـه بـاالترین راي را در انتخابـات                  
  . بدست آورند دعوت نمایند تا بعنوان عضو یا اعضاي جایگزین تعیین شوند

تشخیص موجه یا غیرموجه بودن، عدم شرکت در جلسات تعیین سمت و یـا خـود داري از                  
  .ه عهده سازمان جهادکشاورزي می باشدامضاء صورتجلسه ب

پس از تعیین سمت، اعضاء هیئت مدیره قبلی موظف اند حداکثر ظرف مدت یـک     : 24ماده  
هفته ضمن انجام نقل و انتقال امور و مدارك نسبت به تحویل اموال نظام صـنفی اعـم از                  

تـب را در  منقول و غیرمنقول و کلیه اسناد و مـدارك بـه هیئـت مـدیره جدیـد اقـدام و مرا          
صورت مجلسی که با حضور نماینده جهادکشاورزي کـه بـه امـضاء تمـام اعـضاي هیئـت              

  .قبلی و جدید می رسد، منعکس نمایند) و بازرسان(مدیره 
در صورت تمرد هیئت مدیره سابق از انجام وظیفـه مـذکور در ایـن مـاده، اعـضاي       : تبصره

سوب شـده و بـا اعـالم سـازمان      متمرد بعنوان متصرف غیر قانونی و خیانت در امانت محـ          
  . جهاد کشاورزي از طریق مراجع ذیصالح تحت تعقیب قرار خواهند گرفت
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جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل و با حـضور نـصف بعـالوه                : 25ماده
یک از  اعضاء رسمیت می یابد وتـصمیمات آن بـا آراء اکثریـت نـسبی اعـضاي حاضـر در         

  .جلسه معتبرخواهد بود
هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از بـه ثبـت رسـاندن نظـام                   :  26ماده

رئـیس  (صنفی استان در وزارت جهاد کشاورزي و دریافت مجوزفعالیت، با امضاي مشترك              
در نزدیکترین شعبه بانک کشاورزي اسـتان حـساب بـاز نمـوده و         ) دار هیئت مدیره و خزانه   
و کلیه عملیات مالی اعم از پرداخت       .  را درآن واریز نماید    صنفی استان  وجوه متعلق به نظام   

  .و دریافت فقط از طریق حساب بانکی صورت می پذیرد
در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت یا غیبت غیر موجه یکـی از           : 27ماده

 جلسه متناوب، اعـضاي علـی البـدل بـا توجـه بـه تقـدم آرا،           5 جلسه متوالی یا     3اعضا در   
جایگزین عضو یا اعضاي مزبور خواهند شد در ایـن صـورت، هیئـت مـدیره مکلـف اسـت               
نتیجه را ضمن تنظیم و امضاي صورتجلسه به سازمان جهاد کشاورزي اسـتان اعـالم مـی          

  .نماید
در صورت استعفاء، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریـت اعـضاي                : 28ماده

در .  العاده، انتخابات هیئت مدیره تجدید می گـردد       هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی فوق     
این صورت بازرس یا یک سوم اعضاي نظام صنفی استان موظفند مجمع عمومی را جهـت     

 مـاه در ایـن زمینـه اقـدامی صـورت نگیـرد        6چنانچه ظرف   . انجام انتخابات دعوت نمایند   
زمان جهـاد  مراتب جهت تشکیل مجمع عمومی براي برگزاري انتخابات جدیـد توسـط سـا         

  .کشاورزي استان پیگیري و اقدام می شود
چنانچه هیئت مـدیره از سـمت خوداسـتعفاء نمایـد در دوره بعـدي انتخابـات حـق                 : تبصره

  .کاندیداتوري از وي سلب می گردد
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هیئت مدیره موظف است حداقل سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قـانونی هیئـت      :  29ماده
وت مجمع عمومی به منظور برگزاري انتخاب هیئـت مـدیره و        مدیره و بازرس، در مورد دع     

  .بازرس جدید نظام صنفی استان اقدامات الزم را بعمل آورد
  :سایر وظایف و اختیارات هیئت مدیره :30ماده

    نظارت بر حسن انجام امور نظام صنفی شهرستانها-30 -1
   دولتی   تسهیل روابط بین اعضاي صنف، کارفرمایان و دستگاههاي-30 -2
هاي ارائه شده از سـوي مراجـع ذیـربط از جملـه       تالش در جهت اجراي استاندارد     -30 -3

سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسـالمی ایـران بـراي افـزایش                
  کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزي و منابع طبیعی

زي در خـصوص     تالش در جهت تحقق تصمیمات سازمان نظام مهندسی کـشاور          -30 -4
  نظام هاي صنفی استان

  معرفی نماینده نظام صنفی جهـت شـرکت در مراجـع قـضایی و اداري از جملـه              -30 -5
هـاي تـشخیص مطالبـات تـامین         کمیسیون حل اختالف مالیاتی، عوارض، آب بها، هیئـت        

  اجتماعی و سایر مراجع قانونی 
  اي صنف  فراهم نمودن امکان پوشش تامین اجتماعی براي اعض-30 -6
   ارتفاي دانش فنی و کیفیت کار اعضاي صنف-30 -7
ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی کـشاورزي در اسـتان                 برنامه  -30 -8

  ها و گردهمایی ها در چهار چوب قوانین و مقررات با برگزاري هم اندیشی
 قوانین جـاري    تعیین حق الزحمه کارکنان اداري نظام صنفی استان در چار چوب            -30 -9

  )غیر از بازرس(کشور 
هاي اداري مالی نظام صنفی اسـتان طبـق مقـررات و نظـام        تنظیم دستورالعمل  -30 -10

  نامه هاي مصوب هیئت عمومی 
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   معرفی اعضاي هیئت هاي رسیدگی به تخلفات وفق مقررات این آئین نامه-30 -11
  ذیصالح گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفی به مراجع -30 -12
   بررسی و تصویب بودجه سال آتی نظام استانی-30 -13
 انتخاب دبیر نظام صنفی کارهاي کشاورزي از بین خود و یا خارج از آن یا عـزل     -30 -14
  وي
  :  اتنشار آگهی دعوت مجمع عمومی در موعدهاي مقرر ذیل-30 -15
جمـع عمـومی      حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مـالی بـراي تـشکیل م                -30- 1-15

  عادي 
 حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست کتبی اکثریت اعضاي هیئت مـدیره،              -30 -15 -2

  هر یک از بازرسان، سازمان جهاد کشاورزي استان و یا اعضاي نظام صنفی استان 
در صورت عدم اقدام هیئت مدیره، نسبت به درخواست بازرس، بازرس می تواند بـا              : تبصره

د کشاورزي استان، راساً نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی            اطالع سازمان جها  
  .اقدام نماید

  :وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره:  31ماده 
   مراقبت در حسن جریان امور نظام صنفی استان-31 -1
 دعوت از اعضاي هیئت مدیره براي تشکیل جلسه، اداره جلـسات هیئـت مـدیره و             -2-31

  ا با همکاري دبیراجرایی نظامه تنظیم صورتجلسه
   امضاي کلیه چک ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور به همراه خزانه دار-3-31
  .  انجام سایر اموري که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس هیئت مدیره می باشد-31 -4

  : دبیر اجراییوظایف: 32ماده 
صنفی و در صورت لزوم مـشاور      استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداري نظام          -32 – 1

  و کارشناس، پس از تصویب هیئت مدیره 
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 انجام مکاتبات و نامه هاي اداري و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلـی نظـام          -32 -2
  صنفی 

 پیگیري الزم براي گشایش حساب هاي بانکی نظـام صـنفی بـا امـضاء مقامـات          -32 -3
  مجاز

دیره و مجمع عمومی و انجـام امـور جـاري           اجراي مصوبات و تصمیمات هیئت م      -32 -4
  نظام صنفی

  حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات کامل اعضاء -32 -5
 تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی با امضاي خود و رئیس هیئـت مـدیره و      -32 -6

  تهیه و نگهداري مهر رسمی نظام صنفی
  یدگی به تخلفات   ارسال شکایات واصله، به هیئت هاي رس-7-32

  دار وظایف و اختیارات خزانه: 33ماده
    تنظیم دفاتر و اسناد و صورتحساب مالی-1-33
  ها، اسناد مالی و اوراق تعهد آور، به همراه رئیس هیئت مدیره  امضاء کلیه چک-33 -2
  ها و سایر کمک هاي مالی  وصول و جمع آوري حق عضویت-33 -3
 هر نـوع عملیـات مـالی در چـارچوب مـصوبات هیئـت         نظارت بر خرید، فروش و  -4-33

  مدیره
  ها   رسیدگی و تایید اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت-5-33
   حفظ مدارك، اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی-6-33
و . ( تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هئیت مدیره جهـت بررسـی و تـصویب       -33 -7

  )جمع عمومی جهت تصویب نهاییارائه به م
خزانه دار موظف است هر سال  پس از پایان سال مالی، تراز مـالی نظـام صـنفی             -33 -8

  استان را در اختیار هیئت مدیره و بازرس قرار دهد
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ابتداي سال مالی نظام صنفی اول فروردین ماه هر سال و انتهاي آن آخـر اسـفند                 :34ماده  
اي سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسـفند مـاه           همان سال خواهد بود به استثن     

  .همان سال خواهد بود
  

  بازرس:    فصل ششم
مجمع عمومی استان یک نفر را ترجیحاً از میان اعضاي صنف به عنوان بازرس :  35ماده 

  . اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل براي مدت دو سال انتخاب می نماید
عـادي و یـا   (اب بازرس اصلی و علی البدل با راي اعـضاء در مجمـع عمـومی            انتخ: تبصره

  .انجام می گیرد) موسس 
  وظایف و اختیارات بازرس  :36ماده 

هاي مـالی، ترازنامـه و عملکـرد هیئـت        بررسی و اظهار نظر در مورد صورتحساب         36 -1
روز قبـل از    ) پنج(مدیره و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی، حداقل              

  تشکیل مجمع عمومی
 نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به                 -36- 2

  هیئت مدیره
هیئت مدیره موظف است اطالعات، اسناد و مدارك درخواستی بازرس را در اختیـار              : تبصره

  .او قرار دهد
   حق رايشرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن -3-36
 ارائه پیـشنهاد بـه هیئـت مـدیره جهـت  اسـتفاده از موسـسات حـسابرسی بـراي                -4-36

 که در این صورت هیئت مدیره موظف اسـت    هاي مالی، در صورت نیاز،  حسابرسی صورت 
  .نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذکور اقدام کند
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ه ها و رفع هر گونه اخـتالف و  نظارت عالیه به نحوه اجراي آئین نامه ها، اساسنام  : 37ماده  
اعالم نظر در خصوص اختالفات فی مابین مقامات مذکور در اساسنامه  بعهده وزارت جهاد             
کشاورزي می باشد بدیهی است نظر وزارت متبوع در سطح ملـی و رئـیس سـازمان جهـاد            

  .کشاورزي در سطح استان نافذ و معتبر می باشد
  

  ات هئیت هاي رسیدگی به تخلف:فصل هفتم
سیدگی به تخلفات برابر آئین نامـه اجرایـی نظـام صـنفی کارهـاي                هیئت هاي ر   :38ماده  

  .کشاورزي تشکیل و فعالیت می نماید
براي رسیدگی به تخلفات صنفی اعضاي نظام صنفی و اعمال مجازاتهـاي مقـرر              : 39ماده  

نماینـده  رسیدگی بدوي در هر شهرستان، مرکب از سه نفـر شـامل              نامه، هیئت   در این آیین  
قـضاییه و     اداره جهادکشاورزي شهرستان مربوط، نماینده دادگستري به حکـم ریـیس قـوه            

  .گردد نماینده نظام صنفی بخش شهرستان، تشکیل می
هیئــت تجدیــدنظر در هــر شهرســتان مرکــب از ریــیس اداره جهــاد کــشاورزي : 40مــاده 

ماینـده وي، ریـیس یـا       ربط، رییس دادگستري یا ن      شهرستان مربوط یا یکی از معاونین ذي      
باشد که ظـرف یـک    یکی از اعضاي هیئت مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط، می     

 ماه با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تـصمیم       
 .نماید می

عـدم حـضور هریـک از طـرفین مـانع         . االجـرا اسـت     رأي هیئت تجدیدنظر قطعـی و الزم      
   و اتخاذ تصمیم و صدور رأي نخواهدبودرسیدگی
هـاي بـدوي و تجدیـدنظر، مـسئولیت تـشکیل جلـسات و انجـام                اداره امور هیئت  : 41ماده

ها، تشکیل پرونده، تعیین نوبت و وقت رسیدگی، ابالغ و اجراي آراء و سایر امـور              هماهنگی
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شاورزي اي و همچنــین رســیدگی بــه تخلفــات هیئتهــا، بــه عهــده اداره جهادکــ دبیرخانــه
  .باشد شهرستان مربوط می

  
  امور مالی: فصل هشتم

هیئت مدیره مکلف است حساب جاري در یکی از بانک هاي کشور به نام نظـام         : 42ماده    
صنفی کارهاي کشاورزي افتتاح و کلیه وجوه دریـافتی مربـوط بـه نظـام صـنفی کارهـاي         

ساب بانکی بـا صـدور چـک    کشاورزي در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت ها را نیز از ح        
  .انجام دهد
هر نظام صنفی کارهاي کشاورزي مجاز است فقط یـک حـساب جـاري  و یـک           : تبصره

  .حساب سپرده در بانک داشته باشد
 چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهـدات مـالی و حقـوقی بـا امـضاي رئـیس و                      :43ماده  

ورزي معتبـر خواهـد بـود و در         امضاي ثابت خزانه دار و با مهر نظام صنفی کارهـاي کـشا            
  .غیاب رئیس، نایب رئیس امضا خواهد کرد

چک ها، اوراق بهادار و اسـناد و مهرهـاي نظـام صـنفی کارهـاي کـشاورزي مـی              :تبصره
بایست در محل نظام صنفی کارهاي کشاورزي نگهداري و استفاده شـده و خـروج آنهـا از            

  .نظام صنفی کارهاي کشاورزي ممنوع باشد
نظام صنفی کارهاي کشاورزي می توانـد حـق عـضویت اعـضاي صـنفی را بـه                   :44ماده  

اعـضاي  . صورت یکجا یا به تقسیط طی مدت یکسال و حداکثر تا پایان سال دریافت نماید      
نظام صنفی کارهاي کشاورزي حق عضویت خود را به حساب جاري نظام صنفی کارهـاي           

 به نظام صنفی کارهاي کـشاورزي   کشاورزي در بانک واریز و یک نسخه از رسید بانکی را          
ارایه می نمایند و دریافت هر گونـه وجهـی بـه صـورت نقـدي در نظـام صـنفی کارهـاي             

  .کشاورزي ممنوع است
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 مسئولیت اعضاي هیئت مدیره نسبت به اموال متعلق بـه نظـام صـنفی کارهـاي                :45ماده  
نزله مسئولیت وکیـل   کشاورزي اعم از منقول، غیرمنقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه، به م           

  .در مقابل موکل است
  :منابع مالی نظام صنفی:46ماده

   درصد واریزي سهم نظام صنفی شهرستانهاي تابعه20وجوه حاصل از محل  -46 -1
 کمک هاي اعطایی اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و غیر دولتـی و کمـک هـاي      -2-46

 داوطلبانه اعضاء 
پژوهشی، کارشناسی و فروش نشریات و برگـزاري        بهاي ارائه خدمات آموزشی،      - 46  -3

 آئین نامـه اجرایـی بـه اشـخاص حقیقـی و        17هم اندیشی ها و نمایشگاهها موضوع ماده        
  حقوقی و همچنین اعضاء

 درصد از مبالغ دریافتی منابع مالی خـود را بموجـب    5 نظام صنفی استانها موظفند      - 3-46
  یز نمایندماده فوق بحساب شوراي مرکزي نظام صنفی وار

 فـرم تیـپ کـه    17 تبصره منـضم بـه   21 ماده و 47  فصل و   8 این اساسنامه در   :47ماده  
 با اکثریت آراء به تـصویب                         در تاریخ . ضمیمه قانونی اساسنامه تلقی می شود     

  .فوق العاده نظام صنفی استان                       رسید/ مجمع عمومی موسس
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 ل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاريدستورالعم

  انتخابات  اولین دوره هیئت مدیره استانی
  

مـدیریت  ( براي تـشکیل نظـام صـنفی اسـتان، سـازمان جهادکـشاورزي اسـتان               :  1ماده  
بعنوان دبیرخانه مجمع عمـومی موسـس، عهـده دار وظـایف           ) هماهنگی ترویج کشاورزي    

مان تصویب این اساسنامه در هیئت عالی نظـارت،  مربوطه بوده و حداکثر بعد از سه ماه از ز    
  . موظف است اقدامات الزم را به موقع اجرا نماید

در صورت عدم برگزاري مجمع عمومی موسس توسـط سـازمان جهـاد کـشاورزي               : تبصره
استان حداقل یک سوم نظامهاي صنفی شهرستان مجمع عمومی موسس را مطابق فرآیند              

  . نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس اقدام می نمایدپیش بینی شده در دستورالعمل 
دبیرخانه مجمع عمومی موسس موظف اسـت بمنظـور احـراز تعـداد تولیدکننـدگان               : 2ماده

و خدمات بخش کشاورزي و منابع طبیعی اسـتان   )  نفر 60حداقل(کشاورزي و منابع طبیعی     
، مراتـب را قـبالً از       آیـین نامـه اجرایـی     ) 6(ذیـل مـاده     ) الف(، موضوع بند    )نفر45حداقل  (

) 2و1طبـق فـرم هـاي شـماره     (نظامهاي صنفی شهرستانهاي تابعه استعالم و آمار الزم را       
  .جمع آوري و سپس نسبت به انجام مراحل بعدي اقدامات مقتضی را معمول نماید

بدیهی است چنانچه جمع کل تعداد تولیدکنندگان و بخش خدمات در هر یک از دو بخـش      
تان که عضویت نظامهاي صنفی شهرستانها را پذیرفته اند کمتـر از حـد        مرقوم در سطح اس   

نصاب هاي الزم قانونی باشد مقتضی است ابتدا اقدامات مناسب براي تکمیل اعضا و نیـل             
  .به حد نصابهاي مذکور صورت پذیرد

بـراي  ) 3فـرم شـماره   (دبیر خانه مجمع عمومی موسس با تنظیم دعوتنامـه کتبـی            :  3ماده
ی هیئت مدیره نظام هاي صنفی شهرستانها به عنوان نمایندگان قـانونی نظـام   اعضاي اصل 

صنفی شهرستانهاي تابعه و ارسال آن به اقامتگاه قـانونی نظـام صـنفی شهرسـتانها و نیـز        
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اطالع رسانی موضوع به استانداري مربوطه، سـازمان نظـام مهندسـی کـشاورزي و منـابع                
االن بخـش کـشاورزي و رسـانه هـاي جمعـی و           طبیعی استان و عموم تولیدکنندگان و فع      

  .گروهی اقدام می نماید
 روز کـاري بعـد از      30زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس بایـستی حـداقل           : تبصره

  . تاریخ انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی موسس پیش بینی گردد
مجمع عمومی موسـس جهـت برگـزاري انتخابـات دور اول نظـام صـنفی اسـتان                : 4ماده  
  .کیل می گرددتش
طبـق فـرم   ( پس از اطالع رسانی تشکیل مجمع عمومی موسس نظام صنفی استان      : 5ماده
، اعضاي هیئت مدیره  نظامهاي صنفی شهرستانها که داوطلب عضویت در هئیـت        )3شماره

طبق فرم (مدیره یا بازرس نظام صنفی استان هستند ظرف مدت دو هفته درخواست خودرا            
  . نداعالم می نمای) 4شماره
   شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره: 6ماده

    تابعیت جمهوري اسالمی ایران-6 -1
 پایبندي به اسالم و یا یکی از اقلیت هاي دینی شناخته شـده در قـانون اساسـی و                     -6 -2

  وفاداري به نظام جمهوري اسالمی 
   نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر-6 -3
شغلی، عملی، حرفه اي بنا به تاییـد سـازمان جهـاد      داشتن حسن شهرت اجتماعی،      -6 -4

  کشاورزي استان مربوطه 
   عدم اعتیاد به مواد مخدر-6 -5

سایر وظایف دبیر خانه مجمع عمومی موسس براي برگزاري انتخابات هئیت مـدیره     : 7ماده
  :وبازرس به قرار زیر است
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موضـوع  ( کاندیداها   اطالع رسانی در خصوص زمان، مکان، نحوه انتخاب و شرایط     -1-7
  ) آئین نامه اجرایی12ماده 

اخذ مدارك کاندیداهاي استانی در زمان اعالم شده براي تصدي سمت هیئت مـدیره     -2-7
  و بازرس و صدور رسید مدارك

  بررسی و کنترل نهایی مدارك-3-7
  بررسی و احراز شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و تصدي سمت بازرس-4-7

 گویی به شکایات احتمالی کاندیداهاي رد صالحیت شده پاسخ-5-7
و ارسال آن به کلیـه  ) 5طبق فرم شماره  ( اعالم اسامی افراد واجد شرایط کاندیدا ها         -6-7

نظام هاي صنفی شهرستانهاي تابعه و سپس قرائت و اعالن آن در جلسه مجمـع عمـومی          
 موسس 
انونی مذکور جهت بررسی صـالحیت  کلیه مکاتبات و مراسالت فی مابین مراجع ق    :1تبصره

در این دستورالعمل، از طریق پست سفارشی انجـام مـی           ...  داوطلبین، برگزاري انتخابات و   
 .شود

درصورت تشکیل نظام صنفی استان توسط نمایندگان نظام صـنفی بایـد مراحـل     : 2تبصره  
  .فوق اجرا و پیگیري گردد

ي دبیرخانه نظام صنفی استان بطور دقیق مواردي که در زمان انتخابات باید از سو: 8ماده
  :کنترل شود بشرح ذیل می باشد

 انجام هر گونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ راي توسـط داوطلبـین عـضویت در                 -8 -1
هیئت مدیره و بازرس ممنوع بوده در غیر اینصورت دبیرخانه نسبت به تخلفات انجام شـده             

 سـاعت قبـل از برگـزاري مجمـع       24ثر تـا    لـیکن حـداک   . رسیدگی و گزارش خواهد نمـود     
عمومی، انجام هر گونه تبلیغات براي اعالم مواضع و برنامه ها جهت معرفی هر چه بیـشتر     

  .کاندیداها بالمانع می باشد
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   جلوگیري از ورود و خروج افراد غیر عضو و غیر مدعو به محل برگزاري انتخابات -8 -2
ره شهرستانها در جلـسه مجمـع و لـذا اعطـاء      نظارت بر حضور  اعضاي هیئت مدی    – 8 -3

  .وکالت در این خصوص پذیرفته نخواهد شد
 ورود اعضاء به جلسه با ارائه اصل کارت عضویت، اصل شناسنامه و یا کـارت ملـی             -8 -4

  . صورت می پذیرد
  .   صندوق جمع آوري آرا ابتدا باید خالی باشد و مراتب به تائید هیئت رئیسه برسد-8 -5
می بایـست بـا     ) 7موضوع فرم شماره    (  تعداد آراي شمارش شده در جلسه مجمع          -8 -6

 .مساوي باشد )  8موضوع فرم شماره ( تعداد اعضاي شرکت کننده 
بـه ترتیـب  آرا ي کـسب شـده        ) هئیت مدیره و بازرس     (  تعیین افراد انتخاب شده      -8 -7

 نظـر  بـصورت قرعـه    در صورت مساوي شدن آراي دو نفر، فرد مـورد      . مشخص می گردد  
 .کشی انتخاب می گردد

 در کلیه انتخابات، هر گاه در برگه راي، بیش از حد مقرر، اسم نوشته شـده باشـد،              – 8 -8
اسامی به ترتیب ردیف و حداکثر به تعداد کاندیداهاي مورد نیاز، معتبر و مابقی باطل تلقـی               

  .می شود
که داراي پروانه تاًسـیس     )  مدیره اعضاي هیئت (نمایندگان نظام صنفی شهرستان       - 9-8

باشد، حق دارد در انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی کارهـاي کـشاورزي اسـتان شـرکت                 
  .نماید

 کلیه هزینه هاي مجمع عمومی موسس استان شامل هزینه هاي اطـالع رسـانی،     -8 -10
  . بعهده دبیرخانه نظام صنفی استان می باشد...  پذیرایی و

موسس در نوبت اول با حـضور نـصف بعـالوه یـک اعـضاي اصـلی       مجمع عمومی   : 9ماده
لـذا پـس از اجتمـاع    . هئیت مدیره نظام هاي صنفی  شهرستانهاي تابعه رسمیت مـی یابـد      

اعضاي اصلی هئیت مدیره نظام صنفی شهرسـتانها در جلـسه، دبیرخانـه مجمـع عمـومی                 
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 نـصف  (وظیفه دارد ضمن شمارش اعضاي حاضر، در صـورت حـصول حـد نـصاب مقـرر             
اقدامات بعدي را براي اعالم رسمیت جلسه و  تـشکیل هئیـت رئیـسه بعمـل       ) بعالوه یک   

طبـق  (در غیر این صورت ضمن تنظیم صورتجلـسه و اخـذ امـضاي اعـضاي حاضـر                . آورد
اقدامات بعـدي جهـت صـدور دعوتنامـه بـراي برگـزاري مجمـع               ) 17 و   8فرمهاي شماره   

. بعمـل مـی آورد  ) 6طبق فرم شـماره     (اهد بود   عمومی نوبت دوم که حداکثر پانزده روز خو       
نیزحـد  .جلسه مجمع در نوبت دوم با حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد        چنانچه مجدداٌ

طبق ( نصاب یاد شده حاصل نشود، مجدداً ضمن تنظیم صورتجلسه و اخذ امضاء حاضرین             
در . مل مـی آیـد  ، اقدامات بعدي براي صدور دعوتنامه نوبت سوم بع)17و8فرم هاي شماره  

تـصمیمات  . نوبت سوم و نوبت هاي بعد، جلسه با حداقل یک پنجم اعضاء رسمیت می یابد  
  .مجمع عمومی با اکثریت نسبی حاضران، معتبر و الزم االجرا می باشد

پس از رسمیت جلسه مجمع عمومی موسس ابتدا چهار نفر بعنـوان هیئـت رئیـسه           : 10ماده
ناظر و یک نفر منـشی بـا راي اکثریـت اعـضاي حاضـر             مرکب از  یک نفر رئیس، دو نفر         

  . انتخاب می شوند
اعضاي هئیت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که قبال بعنوان داوطلب عـضویت         : 1تبصره  

  .در هیئت مدیره یا بازرس گردیده اند
  .هئیت رئیسه پس از انتخاب، مسئولیت اداره مجمع عمومی را بعهده می گیرد: 2تبصره 
  دبیرخانه مجمع، پس از تشکیل و اعالم رسمیت جلـسه، لیـست حـضور و غیـاب                 :3ه  تبصر

را که حاضران در بدو ورود به جلسه امضاء کـرده انـد را در اختیـار هیئـت                 )8فرم شماره   ( 
  . رئیسه قرار می دهد

دستور جلسه و حدود وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسـس بـه شـرح ذیـل           : 11 ماده  
  :می باشد

   تصویب اساسنامه نظام صنفی استان -11– 1
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   انتخاب روز نامه کثیراالنتشار -2-11
   )7طبق فرم شماره  (   برگزاري انتخابات -3-11

تـصویب اساسـنامه، انتخـاب      ( کلیه مفاد دستور جلـسه مجمـع عمـومی موسـس            :12ماده  
 و نتـایج  باید همزمان در یک روز مطرح ) روزنامه و انتخابات اعضاي هئیت مدیره و بازرس       

( مصوب آن در همان روز  طی صورت جلسه اي به امضاي هیئت رئیـسه مجمـع  رسـیده       
و بعنوان اسناد قانونی در دفتر هیئت مدیره نظام صنفی استان ضبط و            ) 9طبق فرم شماره    
  . نگهداري گردد

هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر دو هفته پس از انتخابـات دراسـتانهاي کمتـر از                : 13ماده  
 شهرستان  در اولین نشست خود یک نفر رئیس و یک خزانه دار از میـان خـود و یـک         پنج

  )10طبق فرم شماره. ( نفر دبیر اجرایی از بین خود انتخاب می نمایند
دراستان هاي با پنج شهرستان وبیشتر ترکیب هیئت مدیره مرکب از پنج نفر شامل              : تبصره

زانه دار و منشی و دو نفر عضو علی البـدل           رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، دبیراجرایی، خ      
  .می باشد

دبیرخانه مجمع عمومی موسس استان  حـداکثر یـک هفتـه پـس از برگـزاري                 :  14 ماده  
مجمع عمومی موظف است کلیه مدارك ذیل را جهـت ثبـت و صـدور مجـوز فعالیـت بـه                     

  .وزارت جهاد کشاورزي ارسال نماید
اي نظـام هـاي صـنفی کارهـاي کـشاورزي             یک نسخه دعوتنامه هاي صادره بر       -1-14

   )3و1موضوع فرمهاي (شهرستانهاي تابعه 
    ) 8موضوع فرم شماره (   فهرست اسامی حاضر در جلسه -2-14
  )9موضوع فرم شماره  (  صورت جلسه مجمع عمومی -3-14
ء هیات رئیسه مجمع، به تایید مجمع عمـومی   اساسنامه مصوب که با امضاء اعضا     -14 -4

  . استرسیده



  
   نظام صنفی کارهاي کشاورزيمجموعه قوانین و مقررات                                              102    

      

    صورتجلسه هیئت مدیره براي تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره وبازرس-5-14
 کلیه اعتراضات و شکایات مربـوط بـه نحـوه برگـزاري مجمـع عمـومی موسـس                   :15ماده

وانتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دالیل در اولـین دوره بـه       
 به شوراي مرکـزي رسـیده و مرجـع رسـیدگی     سازمان جهاد کشاورزي و در دوره هاي بعد    

مکلف خواهد بود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجـه                 
را به نحو مقتضی به اطالع اعـضاي نظـام صـنفی خـصوصاً اعـضاي معتـرض برسـاند و                     

  .رونوشت آن را به وزارت جهاد کشاورزي تسلیم نماید
، نـسبت بـه ثبـت    14 پس از وصول مدارك موضوع مـاده         وزارت جهاد کشاورزي    :16ماده

و در  ) 11طبق فـرم شـماره    (نظام صنفی استان در دفتر مخصوص و صدور مجوز فعالیت        
  .چهار نسخه اقدام می نماید

نسخه اول به نظام صنفی استان، نسخه دوم نزد دبیـر خانـه مرکـزي  نظـام                  :  توزیع نسخ 
رزي استان، نسخه چهارم بـه سـازمان بازرگـانی     صنفی، نسخه سوم به سازمان جهاد کشاو      

  .استان
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  دستورالعمل اولین دوره انتخابات شوراي مرکزي  
  نظام صنفی کارهاي کشاورزي 

  
 آئـین نامـه اجرایـی نظـام صـنفی کارهـاي کـشاورزي           13در راستاي اجراي ماده     : 1ماده  

 رئـیس جمهـوري و بـه     معاون اول20/03/87 ك مورخ 34274ت  /40260ابالغیه شماره   
منظور ساماندهی و سازماندهی و حمایت از حقوق تولیدکنندگان، بهـره بـرداران و فعـالین                 
بخش کشاورزي و منابع طبیعی ، بعد از شکل گیري نظام صنفی استان و  هئیـت عمـومی       
ــنفی       ــام ص ــزي نظ ــوراي مرک ــات ش ــزي ، انتخاب ــوراي مرک ــشکیل ش ــور ت ــه منظ   و ب

  .برگزار می گردد
  . شوراي مرکزي باالترین رکن اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي می باشد: 2ماده 
 بعد از شکل گیري نظام صنفی استان و  هئیت عمومی ، رئیس هئیت مدیره نظام                : 3ماده  

  . صنفی هر استان بعنوان عضو شوراي مرکزي انتخاب می شود
ور کـالن نظـام را بعهـده    شوراي مرکزي نظام صنفی کارهاي کشاورزي ،اداره امـ  :  4ماده  
 آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کـشاورزي  بـه    21و ساختار آن به استناد ماده       . دارد

  .ضمناً دبیرخانه آن در وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد .قرار ذیل می باشد
  )ر نف31مجموعاً (  نفر  1      رئیس هئیت مدیره نظام صنفی هر استان                ) الف
   نفر 1      نماینده وزارت جهاد کشاورزي                                ) ب
   نفر1         نماینده وزارت کار و امور اجتماعی                         ) ج
   نفر 1       ارت                          نظنماینده دبیرخانه هئیت عالی ) د
   نفر1   کشوری کشاورزي و منابع طبیعینماینده سازمان نظام مهندس) ر 
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دفتر امور تـشکل هـاي کـشاورزي  بعنـوان دبیـر خانـه نظـام صـنفی کارهـاي              : 1تبصره
  .کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي می باشد 

ماده فوق توسط عالی ترین مقام      ) ر( و) د)(ج)(ب(نمایندگان تام االختیار بندهاي      : 2تبصره
  . می گردنددستگاه مربوطه تعیین و معرفی 

وظایف دبیرخانه نظام صنفی در خصوص برگزاري اولـین دوره انتخابـات  شـوراي            : 5ماده  
  : مرکزي  و رئیس نظام صنفی به شرح زیر است

   اطالع رسانی در خصوص زمان ، مکان ، نحوه انتخاب  و شرایط کاندیداها-1-5

 م شده اخذ پرونده هاي کاندیداهاي رئیس نظام صنفی در زمان اعال-2-5

  بررسی و کنترل نهایی پرونده ها -3-5

  پاسخگویی به شکایات احتمالی کاندیداهی رد صالحیت شده-4-5

  اعالم اسامی افراد واجد شرایط کاندیدا-5-5

  هماهنگی و برگزاري انتخابات سالم و بدون هرگونه جانبداري از کاندیداهاي خاص -6-5

 مارش ارا  اعالم افراد انتخاب شده بعد از ش-7-5

  .در اولین جلسه شوراي مرکزي داوطلبین رئیس نظام صنفی معرفی می گردند : 1تبصره 
  . رئیس نظام صنفی کشور از بین اعضاي شوراي مرکزي تعیین می گردد: 6ماده 

سه نفر از اعضاي شـوراي مرکـزي کـه بیـشترین آراي را اخـذ نماینـد بعنـوان               : 1تبصره  
  .شور به وزیر جهاد کشاورزي معرفی می گردندکاندیداي ریاست نظام صنفی ک

نمایندگان دولت در شوراي مرکزي فقط داراي حق راي بوده ولـی نمـی توانـد                  : 2تبصره
  .کاندیداي ریاست نظام صنفی شوند

 تشکیل هئیت رئیسه سنی براساس دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمـومی             : 7ماده  
  .موسس استانها می باشد
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خابات در دبیر خانه نظام صنفی  در یـک روز انجـام و نتـایج آن در همـان روز           انت : 8ماده  
مشخص و صورتجلسه و بـه امـضاي نماینـدگان حاضـر در جلـسه رسـیده و در دبیرخانـه             

  .مرکزي ثبت و نگهداري گردد
 تبـصره در تـاریخ                     بـه تـصویب     5 مـاده و  9ایـن دسـتورالعمل در      :  9ماده  

  .رسیده است
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   وم  ل 
ول  ا م  ،  د ی  ده   ا     ا  ی 

شاورزی ی کار ی  ظام             ل 
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 1فرم شماره

  
  

  
  .................هیئت مدیره نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان 

  باسالم ،
اسـتان  نظام صنفی کارهاي کـشاورزي             بدینوسیله با توجه به اینکه در نظر است ،        

ذیـل مـاده   ) الـف (تشکیل گردد ، لذا به منظور احراز حد نصاب هاي قانونی موضوع بند       
آیین نامه اجرایی مربوطه ،شایسته است  آمـار تولیدکننـدگان کـشاورزي و منـابع             ) 6(

طبیعی و نیز آمار فعاالن بخش خدمات کشاورزي و منـابع طبیعـی آن شهرسـتان کـه                
ي شهرسـتان را پذیرفتـه انـد را بـه تفکیـک در      عضویت نظام صنفی کارهاي کشاورز   

  . به این دبیرخانه اعالم فرمایید ) 2(اسرع وقت و طبق فرم شماره 
  .بدیهی است مسئولیت قانونی آمار اعالم شده به عهده آن نظام خواهد بود 

  
  
  

                                                                                 

 ریت هماهنگی ترویج کشاورزيمدی

  سازمان جهاد کشاورزي
  ……… مجمع عمومی موسس نظام صنفی کارهاي کشاورزي استانو دبیرخانه

  
  
  

 :   شماره 
  :    تاریخ 
  : پیوست 
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  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي 
  ............ ودبیرخانه مجمع عمومی موسس نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان 

  

  با سالم ،
) 1فـرم شـماره   ( گشت به نامه شـماره                         مورخـه                                          باز     

  :بدینوسیله آمار درخواستی به شرح ذیل اعالم می گردد 
  

تعداد کل تولیدکنندگان کشاورزي و منابع طبیعی این شهرستان کـه عـضویت     -1       
  :    اند برابر با نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان را پذیرفته

  .                                                                                     نفر می باشد 
             

 تعدادکل فعاالن بخش خدمات کشاورزي و منابع طبیعی ایـن شهرسـتان کـه       -2  
 :     ابر با عضویت نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان را پذیرفته اند بر

  .                                                                                نفر می باشد 
  

                                                      
  ................... دبیر  نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان

  مهر و امضاء                                                                                                                  
  
  

 2  فرم شماره 
 :   شماره 
  :    تاریخ 
  : پیوست 

 

)                                                              حروف( 
 )عدد  ( 

)                                                              حروف(
 )عدد  ( 
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  .............نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان

  باسالم ،
 کشاورزي ، بدینوسیله خواهشمند است بـه تمـامی اعـضاي          به استناد ، آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي    

هیئت مدیره نظام صنفی کارهاي کشاورزي آن شهرستان بعنوان نمایندگان قانونی نظام شهرستان اعـالم فرمائیـد    
در جلسه مجمع عمومی موسس نظام صـنفی کارهـاي کـشاورزي اسـتان               کـه در سـاعت             روز                       

در محــــل      )  روز کــــاري پــــس از صــــدور دعــــوت نامــــه     30حــــداقل  (مــــورخ                        
                                           .....................................................................................................................................                      

  .تشکیل میگردد حضور بهم رسانند 
  : دستور جلسه -1

   تصویب اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان–الف 
   انتخاب روزنامه کثیراالنتشار – -ب
   انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره–ج 
   انتخاب بازرس اصلی و علی البدل- -د

یک نسخه       (  تصویر پیش نویس اساسنامه نیز جهت مطالعه و آمادگی حضور در جلسه به پیوسـت ارسـال       ضمناً
  .) می گردد

  : مدارك الزم براي حضور در جلسه -2
  تصویر صفحه اول شناسنامه تمامی اعضاء هیئت مدیره -2-1
 تصویر کارت ملی تمامی اعضاء هیئت مدیره -2-2

 تصویر آخرین مدرك تحصیلی تمامی اعضاء هیئت مدیره -2-3

ویر مجوز تاسیس نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان که توسط سـازمان جهـاد کـشاورزي اسـتان               تص -2-4
 .صادر شده است 

  .هیئت مدیره انتخاب شده اند  تصویر صورتجلسه مجمع عمومی شهرستان که در آن اعضاي -2-5

 
 )3(فرم شماره 

  

   
     
  
 

 :   شماره 
  :    تاریخ 
  : پیوست 
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حـداکثر              ( داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و یا سمت بازرس می بایست حداکثر تا تاریخ                      -3
 فوق الـذکر بـه انـضمام مـدارك زیـر را بـه       2کلیه مدارك موضوع بند     )  روز کاري پس از صدور این دعوتنامه       15

  .تحویل و رسید کتبی اخذ نمایند ) مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي( سازمان جهاد کشاورزي استان 
   پیوست 4 درخواست کتبی خود طبق فرم شماره -3-1
 صل گواهی عدم سوء پیشینه کیفري موثر ، صادره توسط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ا-3-2

  اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر ، صادره توسط مراکز درمانی و بهداشتی مجاز-3-3

 آیین نامه اجرایـی ، صـادره توسـط سـازمان جهـاد      12ذیل ماده ) د( اصل گواهی حسن شهرت موضوع بند      -3-4
 ) 17طبق فرم شماره (اورزي استانکش

  3*4یک قطعه عکس-3-5
       

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي                                              

ي                                                        ودبیرخانه مجمع عمومی موسس نظام صنفی کارهاي کشاورز
  ...........استان

  
  : رونوشت 

 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي جهت 13استانداري محترم استان                    به استناد مفاد ماده     -1
  .استحضار 

  . سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان جهت اطالع -2
  .      جهت اطالع رسانی  سازمان صدا و سیماي استان              -3
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 4فرم شماره 

سازمان جهاد کشاورزي و دبیر خانه مجمع عمومی موسس مدیریت هماهنگی ترویج 
  .........نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان

  باسالم ،
اره شناســـنامه                        بـــه شـــم                                         فرزنـــد                   ب    بدینوســـیله اینجانـــ 

تاریخ تولد                             محل تولد              دین                 مذهب                     نشانی منزل                                                                                            
  بامدرك تحصیلی )                                                                   مراهثابت و ه( تلفن

  :عضو هیئت مدیره نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان                       در خواست خود مبنی بر 
          عضویت در هیئت مدیره نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان   

  ي سمت بازرستصد         
  .  را اعالم و تقدیم می نمایم 

  :خالصه سوابق صنفی ،اجتماعی ،کشاورزي
  
  :  ضمناً به پیوست یک نسخه تصویر مدارك الزم به شرح ذیل ارسال می گردد 

  تصویر صفحه اول شناسنامه  -1
 تصویر کارت ملی  -2

 3*4یک قطعه  -3

دره توسـط سـازمان جهـاد       تصویر مجوز تاسیس نظـام صـنفی کارهـاي کـشاورزي  شهرسـتان ، صـا                 -4
 کشاورزي استان

 تصویر صورتجلسه مجمع عمومی شهرستان براي انتخاب اعضاي هیئت مدیره  -5

 امی جمهوري اسالمی ایرانظاصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفري موثر ، صادره توسط نیروي انت -6

 اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر ، صادره توسط مرکز درمانی و بهداشتی مجاز -7

آئین نامه اجرایی ، صـادره توسـط سـازمان    ) 12( ذیل ماده ) د( اصل گواهی حسن شهرت موضوع بند      -8
  ) 17طبق فرم شماره  ( جهادکشاورزي استان 

  . نسبت به صدور برگ رسید اقدام فرمائیدخواهشمند است
                                                                               

                                    امضاء                                                                 تاریخ 
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  5فرم  شماره          

  
  اعالم اسامی نامزد هاي واجد الشرایط انتخابات هئیت مدیره و بازرس

  ...........نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان
وطلبین واجدالشرایط جهت عضویت  هئیت مدیره یا بازرس نظـام صـنفی     بدینوسیله اسامی دا  

 انتخاب در جلسه مجمع عمومی موسس که  بررسی وکارهاي کشاورزي استان               جهت           
ــل   ــورخ                     در محـــــــ ــاعت               روز                 مـــــــ در ســـــــ

  .  اعالم می شود بشرح ذیل برگزار می گردد ،.............................. ........................................
  :اسامی کاندیداهاي عضویت در هئیت مدیره عبارتند از 

1-   
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
.  

  :اسامی کاندیداهاي  سمت بازرس عبارتند از 
1-  
2-  
3-  
4-  
.  

نفر عضو علی البدل هئیت مدیره نظام صنفی استان   2 نفر بعنوان اعضاي اصلی و 5الزم به ذکر است که حداکثر 
  .و یک نفر بعنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل تعیین می گردند

  
 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي                            

                 ........... کارهاي کشاورزي استان                             ودبیرخانه مجمع عمومی موسس نظام صنفی
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   نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان

       به استناد آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي و پیرو اطالعیه قبلی بـه                                     
                    و نظر به آنکه در اولین جلسه مجمع عمـومی  شماره                         مورخ   

صرفاً تعداد          نفـر اعـضاء هیئـت مـدیره نظـام صـنفی              ............موسس در تاریخ    
کارهاي کشاورزي شهرستان هاي تابعـه حـضور داشـته و حـد نـصاب مقـرر حاصـل              

ظام اعالم فرمائیـد در  نگردیده است ، لذا خواهشمند است به اعضائ هیئت مدیره آن ن    
ــاریخ                  در                                                                                                                                                                                       ــه در تـ ــس کـ ــومی موسـ ــع عمـ ــسه مجمـ ین جلـ

ــردد    ــی گ ــشکیل م ــل                                                                                     ت مح
  .حضور بهم رسانند 

بدیهی است طبق مفاد اساسنامه مصوب ، دومین جلسه مجمـع بـا هـر تعـداد اعـضاء           
  .حاضر ،رسمیت خواهد یافت 

  :  دستور جلسه
  تصویب اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان-1
  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار -2
  انتخاب اعضا ئ اصلی وعلی البدل هیئت مدیره -3
   انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل-4
  
 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي                            

                 ...........                  ودبیرخانه مجمع عمومی موسس نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان       
  

 

 )6(فرم شماره 
 :   شماره 
  :    تاریخ 
  : پیوست 
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  )7(فرم  شماره 

  
                                    

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رنگ آبی                             برگ راي                              
نظام صنفی کارهاي ) اصلی و علی البدل(انتخابات اعضاء هئیت مدیره 

  ................. در تاریخ ............ کشاورزي  استان
                      

1-  
 2-  
 3-  
  4-  
 5-  
  6-  
 7-  

     مهر و امضاء دبیرخانه مجمع عمومی                                     
 

 رنگ سفید                              برگ راي                

  
نظام صنفی کارهاي کشاورزي ) اصلی و علی البدل(ات بازرس انتخاب
  ....................در تاریخ ................. استان

                                     
 1-   

 2-   

                                           مهر و امضاء دبیرخانه مجمع عمومی 
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  فهرست اسامی اعضاي هیئت مدیره نظام هاي صنفی کارهاي کشاورزي شهرستانها
  ....نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان                 مجمع عمومی       حاضردر جلسه 

  

    محل جلسه                                                 ساعت                            روز                           تاریخ

  
  
  
  

  سمت قانونی در
ظام صنفی هیئت مدیره ن

 ردیف شهرستان
  نام و نام خانوادگی

 

شهر
 ستان

 رئیس
دبیر 
 اجرایی

 خزانه دار

  تلفن تماس
 )همراه ، ثابت( 

 امضاء

        
        

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 )8(فرم شماره 

  موسس
       عادي

  فوق العاده
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  9فرم شماره

  صورتجلسه مجمع عمومی 
  .........ان نظام صنفی کارهاي کشاورزي است

  
مجمــــــــع عمــــــــومی              نظــــــــام صــــــــنفی کارهــــــــاي کــــــــشاورزي اســــــــتان                                                         

بــا حــضور                      نفــر اعــضاء هیئــت مــدیره شهرســتانهاي تابعــه در ســاعت         روز               ........... نوبــت 
  .        در محل                            تشکیل شدمورخ         

خـانم                             دبیـر مجمـع عمـومی موسـس اعـالم و گـزارش و        /ابتدا رسمیت مجمع توسط آقاي     
  .عملکرد اقدامات مقدماتی براي برگزاري جلسه توسط ایشان ارائه و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت

  . صنفی استاناساسنامه نظام  -1
  .روزنامه کثیراالنتشار                         بعنوان روزنامه رسمی نظام صنفی استان انتخاب شد -2
 .انتخابات هئیت مدیره و بازرس انجام و نتایج آن به شرح زیر اعالم گردید -3

عضاي هیئـت مـدیره بـراي    آراي ماخوذه،  افراد ذیل با کسب اکثریت آرا به ترتیب  بعنوان ا......  از مجموع     -1-3
 . مدت سه سال انتخاب و قبولی خود را با امضاء این صورت جلسه اعالم نمودند

ــاي -1  ــلی                                 / آقـ ــضو اصـ ــداد           راي ،  عـ ــسب تعـ ــا کـ ــانم                        بـ خـ
  امضاء

ــاي - 2 ــداد      / آقـ ــسب تعـ ــا کـ ــانم                       بـ ــلی                              خـ ــضو اصـ         راي ،  عـ
  امضاء

ــاي -3 ــلی                               / آقـ ــضو اصـ ــداد             راي ،   عـ ــسب تعـ ــا کـ ــانم                       بـ خـ
  امضاء

ــاي -4 ــلی             / آقـ ــضو اصـ ــداد             راي ،   عـ ــسب تعـ ــا کـ ــانم                       بـ                   خـ
  امضاء

ــاي -5 ــلی                               / آقـ ــضو اصـ ــداد             راي ،   عـ ــسب تعـ ــا کـ ــانم                       بـ خـ
  امضاء

خــانم                       بــا کــسب تعــداد            راي ،  عــضو علــی البــدل                              / آقــاي -6
  امضاء

  موسس
 عادي

  موسس
 عادي
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نم                       بــا کــسب تعــداد            راي ،  عــضو علــی البــدل                             خــا/ آقــاي -7
  امضاء

آراي ماخوذه ،  افراد ذیل با کسب اکثریت آرا بعنوان بازرس و براي مدت دو سال انتخـاب و          ......  از مجموع    -2-3
  . قبولی خود را با امضاء این صورت جلسه اعالم نمودند

خــانم                            بــا کــسب تعــداد                آراي ، عــضو اصــلی                                  / آقــاي  - 1
  امضاء

ــدل                      / آقــاي -2 ــا کــسب تعــداد                آراي ،  عــضو علــی الب خــانم                             ب
  امضاء

  
  :هیئت رئیسه مجمع

  خانم                                      فرزند                                      امضاء/آقاي:    س مجمع رئی
  خانم                                            فرزند                                       امضاء/آقاي:     ناظر       
                                            فرزند                                       امضاءخانم   /آقاي:    ناظر       

  خانم                                           فرزند                                       امضاء/آقاي:    منشی      
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  10فرم شماره 

  .............ظام صنفی کارهاي کشاورزي استانصورتجلسه هیئت مدیره ن
جلسه هیئت مدیره نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان                      در ساعت              

روز        مورخه                   با حضور اعضاء هیئت مدیره در محل دفتر نظام صنفی 
  :ت زیر اتخاذ گردید تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر،تصمیما

  خانم                                  بسمت رئیس هیئت مدیره/   آقاي-1
  خانم                                 بسمت دبیر اجرایی/   آقاي-2
  خانم                                 بسمت خزانه دار/   آقاي-3

  .قبولی خود را نیز اعالم می دارندانتخاب شدند که با امضاي ذیل این صورتجلسه 
کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار 

با امضاي آقاي                                                                                                                              
رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقاي                                  خزانه دار ومهرنظام صنفی 

داراي اعتبار است و اوراق عادي و نامه ها با امضاي آقاي                          دبیر 
  .د بوداجرایی و  نظام صنفی معتبر خواه

  خانم                           رئیس هیئت مدیره                    امضاء/   آقاي -1
  خانم                            دبیر اجرایی                           امضاء/   آقاي -2
     امضاءخانم                            خزانه دار                            /   آقاي-3
  خانم                            عضو اصلی                            امضاء/   آقاي-4
  خانم                            عضو اصلی                           امضاء/   آقاي -5
 

زارت           جهـت استحـضار واعـالم بـه و                ..........سازمان جهاد کشاورزي استان    :رونوشت
  نظام صنفی کارهاي کشاورزي  دبیرخانه –جهاد کشاورزي 
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 11فرم شماره            
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  12فرم شماره 

  
   سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران-وزارت جهاد کشاورزي :به  

  )دبیر خانه مرکزي نظام صنفی کارهاي کشاورزي(
  
  
  

 به پیوست یک نسخه تصویر کلیه دعوتنامه هـاي صـادره بـراي نظـام هـاي صـنفی                   
ارهاي کشاورزي  شهرستانهاي تابعـه ،تـصویر فهرسـت اسـامی حاضـر در جلـسه                 ک

،تـصویر صورتجلــسه مجمــع عمــومی اسـتان ،تــصویر اساســنامه مــصوب ، تــصویر   
صورتجلسه هیئت مدیره براي تعیین اعضاء و انتخاب دبیر اجرایی جهت صـدور مجـوز       

  .فعالیت نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان ایفاد می گردد
  
  

  
  

  ..........................رئیس سازمان جهادکشاورزي استان   
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  13فرم شماره

  
                                                                                        

  نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان
  باسالم ،

ره نظام صنفی کارهاي کشاورزي آن شهرسـتان بعنـوان نماینـدگان     هیئت مدی  بدینوسیله خواهشمند است به تمامی اعضاي     
قانونی نظام شهرستان اعالم فرمائید در               جلسه مجمع عمومی                   نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان                              

در ) روز کاري پس از صدور دعوت نامه15حداقل                      (که در ساعت              روز                     مورخ              
  .تشکیل میگردد حضور بهم رسانند ..........................................................................................................................    محل     

  :دستور جلسه 
   –الف 
   -ب
   –ج 
   -د

   
 

                                                                                             رئیس هیئت مدیره
  .......   نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان

                          مهر و امضاء                                                                                                   
  : رونوشت

   سازمان جهاد کشاورزي استان جهت استحضار     
  
  
  
  
  
  
  

 

 :   شماره 
  :    تاریخ 
  : پیوست 

 

  اولین
  دومین
 سومین

  عادي
  فوق العاده 
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  نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان
  با سالم ،

 پیرو اطالعیه قبلی                            به شماره                         مورخ                         
و نظر به آنکه در جلسه مجمع عمومی                    نوبت       فقط تعداد          نفر 

اعضاء هیئت مدیره نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان حضور داشته و حد 
حاصل نگردیده ، لذا خواهشمند است به تمام اعضاء    هیئت مدیره نظام  نصاب مقرر

در                جلسه مجمع .  ن ا عالم فرماییدصنفی کارهاي کشاورزي آن شهرستا
عمومی                          که در تاریخ                           در محل                                                                           

  .تشکیل می گردد حضور بهم رسانند 
  : دستور جلسه 

1-  
2-    
3-  
4-  

  رئیس هیئت مدیره

  .........نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان
  
  
  
  
  

 :   شماره  14م شماره فر
  :    تاریخ 
  : پیوست 

 

  عادي
 فوق العاده

  عادي
 فوق العاده

  اولین

  دومین

 سومین
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  صورتجلسه مجمع عمومی
  

  .......           نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان 
  
  

                 نوبت                مجمع عمومی                   نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان
بشرح لیست پیوست (   نفر اعضا هیئت مدیره شهرستانهاي تابعه باحضور            

   درمحل      درساعت          روز                  مورخ            ) 8طبق فرم شماره 
تشکیل شد که به دلیل عدم کسب حد نصاب مقرر اعضا حاضر،عدم رسمیت جلسه 

  . داعالم ورسیدگی به دستور جلسه به نوبت دوم موکول گردی
  

  :هیئت رئیسه 
  ءنام ونام خانوادگی                                                                 امضا-1
  ء نام ونام خانوادگی                                                                امضا-2
  ء    امضا                       نام ونام خانوادگی                                      -3
      ء امضا  نام ونام خانوادگی                                                        -4
  
  
  

                                                                                 
                                                                        

  عادي
  فوق العاده 

 

  عادي
فوق العاده 

 15فرم شماره 
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  ......... نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان

  باسالم ،
ــنامه                                بدینوســـیله اینجانـــب                                        فرزنـــد                      بـــه شـــماره شناسـ

           مذهب                 نشانی منزل                                                                   تاریخ تولد            محل تولد              دین      
ــن           بامـــدرك                   )                           ثابـــت و همـــراه (                                      تلفـ

     عضو هیئت مدیره نظام صنفی کارهـاي کـشاورزي شهرسـتان                       در    تحصیلی                             
  :خواست خود مبنی بر 

        عضویت در هیئت مدیره نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان  
          تصدي سمت بازرس

  .        را اعالم و تقدیم می نمایم 
  :خالصه سوابق صنفی ،اجتماعی ،کشاورزي

  : ضمناً به پیوست یک نسخه تصویر مدارك الزم به شرح ذیل ارسال می گردد  
  تصویر صفحه اول شناسنامه  -1
 تصویر کارت ملی  -2

 3*4یک قطعه  -3

تصویر مجوز تاسیس نظام صنفی کارهاي کشاورزي  شهرستان ، صـادره توسـط سـازمان جهـاد کـشاورزي                   -4
 استان

 اعضاي هیئت مدیره تصویر صورتجلسه مجمع عمومی شهرستان براي انتخاب  -5

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفري موثر ، صادره توسط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -6

 اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر ، صادره توسط مرکز درمانی و بهداشتی مجاز -7

زمان آئـین نامـه اجرایـی ، صـادره توسـط سـا      ) 12( ذیـل مـاده   ) د( اصل گواهی حسن شهرت موضوع بنـد    -8
  ) 17طبق فرم شماره  ( جهادکشاورزي استان 

    .خواهشمند است نسبت به صدور برگ رسید اقدام فرمائید
  

  امضاء                                              تاریخ و  
  

 16فرم شماره 
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  17فرم شماره 

  

  گواهی احراز صالحیت
  
            فرزنـــد                        خـــانم                     /          گــواهی مـــی شـــود جنــاب آقـــاي   

داراي شماره شناسـنامه                         کـد ملـی                                     عـضو        
هیئت مدیره نظام صنفی کارهـاي کـشاورزي شهرسـتان                            ،از حـسن             

  شهرت شغلی و و حرفه اي در بخش تخصصی
                برخوردار بوده و می تواند در انتخابات هیئـت مـدیره و بـازرس نظـام                        

  . صنفی کارهاي کشاورزي استان شرکت نماید
            این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت شـرکت در انتخابـات هیئـت مـدیره و        

  . نداردبازرس نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان صادر و ارزش قانونی دیگري
  
 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي                               

  ...........                     ودبیرخانه مجمع عمومی موسس نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان
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  ) شهرستانها -استانها( کد شناسایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي 
  تعداد شهرستان  کد شناسایی  تاننام اس  ردیف

  19  11  آذربایجان شرقی  1
  17 12  آذربایجان غربی  2
  9 13  اردبیل  3
  23 14  اصفهان  4
  8 15  ایالم  5
  9 16  بوشهر  6
  15 17  تهران   7
  6 18  جیرفت و کهنوج  8
  7 19  چهارمحال و بختیاري  9
  8 20  خراسان جنوبی  10
  26 21  خراسان رضوي  11
  8 22  شمالیخراسان   12
  23 23  خوزستان  13
  7 24  زنجان  14
  5 25  سمنان  15
  14 26  سیستان و بلوچستان  16
  26 27  فارس  17
  5 28  قزوین  18
  1 29  قم  19
  10 30  کردستان  20
  15 31  کرمان  21
  14 32  کرمانشاه  22
  5 33  کهکیلویه و بویراحمد  23
  12 34  گلستان  24
  16 35  گیالن  25
  10 36  لرستان  26
  18 37  مازندران  27
  12 38  مرکزي  28
  12 39  هرمزگان  29
  9 40  همدان  30
  10 41  یزد  31

  378  -  جمع  *
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  الف/11/15/05/01  :کد شناسایی                                آذربایجان شرقی
 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي 

  

 مالحظات کد شناسایی تاننام شهرس ردیف

  الف/01/11/15/05/01 آذر شهر 1

  الف/02/11/15/05/01 اسکو 2

  الف/03/11/15/05/01 اهر 3

  الف/04/11/15/05/01 بستان آباد 4

  الف/05/11/15/05/01 بناب 5

  الف/06/11/15/05/01 تبریز 6

  الف/07/11/15/05/01 جلفا 7

  الف/08/11/15/05/01 چاروي ماق 8

  الف/09/11/15/05/01 سراب 9

  الف/10/11/15/05/01 شبستر 10

  الف/11/11/15/05/01 عجب شیر 11

  الف/12/11/15/05/01 کلیبر 12

  الف/13/11/15/05/01 مراغه 13

  الف/14/11/15/05/01 مرند 14

  الف/15/11/15/05/01 ملکان 15

  الف/16/11/15/05/01 میانه 16

  الف/17/11/15/05/01 ورزقان 17

  الف/18/11/15/05/01 هریس 18

  الف/19/11/15/05/01 هشترود 19
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 الف/12/15/05/01:                               کد شناسایی آذربایجان غربی

  شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/12/15/05/01 ارومیه 1

  الف/02/12/15/05/01 اشنویه 2

  الف/03/12/15/05/01 بوکان 3

  الف/04/12/15/05/01 پلدشت 4

  الف/05/12/15/05/01 پیرانشهر 5

  الف/06/12/15/05/01 تکاب 6

  الف/07/12/15/05/01 چالدران 7

  الف/08/12/15/05/01 چایپار 8

  الف/09/12/15/05/01 خوي 9

  الف/10/12/15/05/01 سردشت 10

  الف/11/12/15/05/01 سلماس 11

  الف/12/12/15/05/01 شاهیندژ 12

  الف/13/12/15/05/01 شوط 13

  الف/14/12/15/05/01 ماکو 14

  الف/15/12/15/05/01 مهاباد 15

  الف/16/12/15/05/01 میاندوآب 16

  الف/17/12/15/05/01 نقده 17
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 الف/13/15/05/01  :کد شناسایی اردبیل                                               

 

  شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/13/15/05/01 اردبیل 1

  الف/02/13/15/05/01 بیله سوار 2

  الف/03/13/15/05/01 آبادپارس  3

  الف/04/13/15/05/01 خلخال 4

  الف/05/13/15/05/01 کوثر 5

  الف/06/13/15/05/01 گرمی 6

  الف/07/13/15/05/01 مشگین شهر 7

  الف/08/13/15/05/01 نمین 8

  الف/09/13/15/05/01 نیر 9
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 الف/14/15/05/01:  اسایی                                      کد شناصفهان

  شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي
  

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/14/15/05/01 آران و بیدگل 1

  الف/02/14/15/05/01 اردستان 2

  الف/03/14/15/05/01 اصفهان 3

  لفا/04/14/15/05/01 برخوار و میمه 4

  الف/05/14/15/05/01 تیران و کرون 5

  الف/06/14/15/05/01 چادگان 6

  الف/07/14/15/05/01 خوانسار 7

  الف/08/14/15/05/01 خمینی شهر 8

  الف/09/14/15/05/01 خور و بیابانک 9

  الف/10/14/15/05/01 داران 10

  الف/11/14/15/05/01 شاهین شهر 11

  الف/12/14/15/05/01 شهر رضا 12

  الف/13/14/15/05/01 سمیرم 13

  الف/14/14/15/05/01 )دهاقان(سمیرم سفال 14

  الف/15/14/15/05/01 فریدون شهر 15

  الف/16/14/15/05/01 فالورجان 16

  الف/17/14/15/05/01 کاشان 17

  الف/18/14/15/05/01 گلپایگان 18

  الف/19/14/15/05/01 لنجان 19

  الف/20/14/15/05/01 مبارکه 20

  الف/21/14/15/05/01 نائین 21

  الف/22/14/15/05/01 نجف آباد 22

  الف/23/14/15/05/01 نظنز 23
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 الف/15/15/05/01:                                               کد شناسایی ایالم

 

 زيشهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاور

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/15/15/05/01 آبدانان 1

  الف/02/15/15/05/01 ایالم 2

  الف/03/15/15/05/01 ایوان 3

  الف/04/15/15/05/01 دره شهر 4

  الف/05/15/15/05/01 دهلران 5

  الف/06/15/15/05/01 شیروان و چرداول 6

  الف/07/15/15/05/01 ملکشاهی 7

  الف/08/15/15/05/01 مهران 8

  

 الف/16/15/05/01:                                               کد شناسایی بوشهر

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/16/15/05/01 بوشهر 1

  الف/02/16/15/05/01 تنگستان 2

  الف/03/16/15/05/01 جم 3

  الف/04/16/15/05/01 دشتی 4

  الف/05/16/15/05/01 دشتستان 5

  الف/06/16/15/05/01 دیر 6

  الف/07/16/15/05/01 دیلم 7

  الف/08/16/15/05/01 کنگان 8

  الف/09/16/15/05/01 گناوه 9
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 الف/17/15/05/01:       کد شناسایی                                  تهران

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/17/15/05/01 اسالم شهر 1

  الف/02/17/15/05/01 پاکدشت 2

  الف/03/17/15/05/01 تهران 3

  فال/04/17/15/05/01 دماوند 4

  الف/05/17/15/05/01 رباط کریم 5

  الف/06/17/15/05/01 ساوجبالغ 6

  الف/07/17/15/05/01 شهر ري 7

  الف/08/17/15/05/01 شهریار 8

  الف/09/17/15/05/01 شمیرانات 9

  الف/10/17/15/05/01 فیروزکوه 10

  الف/11/17/15/05/01  قدس  11
شهرستان مصوب شده ولی ادارات 

 اردترویج ند

  الف/12/17/15/05/01 کرج 12

  الف/13/17/15/05/01 نظرآباد 13

  الف/14/17/15/05/01 ورامین 14

 الف/15/17/15/05/01  مالرد  15
شهرستان مصوب شده ولی ادارات 

 ترویج ندارد
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 الف/18/15/05/01:                              کد شناسایی جیرفت و کهنوج

 

 ن همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزيشهرستانهاي استا

  
 مالحظات کد شناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/18/15/05/01 جیرفت 1

 الف/02/18/15/05/01 رودبار 2
در پروانه تاسیس رود بار جنوب 

 . قید شده است

  الف/03/18/15/05/01 عنبرآباد 3

  الف/04/18/15/05/01 قلعه گنج 4

  الف/05/18/15/05/01 هنوجک 5

  الف/06/18/15/05/01 منوجان 6

  
  

 الف/19/15/05/01:                                       کد شناسایی چهارمحال و بختیاري

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/19/15/05/01 اردل  1

  الف/02/19/15/05/01 بروجن 2

  الف/03/19/15/05/01 شهرکرد 3

  الف/04/19/15/05/01 فارسان 4

  الف/05/19/15/05/01 کوهرنگ 5

  الف/06/19/15/05/01 کیار 6

  الف/07/19/15/05/01 لردگان 7
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 الف/20/15/05/01:  کد شناسایی        خراسان جنوبی                      

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/20/15/05/01 بشرویه 1

  الف/02/20/15/05/01 بیرجند 2

  الف/03/20/15/05/01 درمیان 3

  الف/04/20/15/05/01 سرایان 4

  الف/05/20/15/05/01 سربیشه 5

  الف/06/20/15/05/01 فردوس 6

  الف/07/20/15/05/01 قائن 7

  الف/08/20/15/05/01 نهبندان 8

 
  

 الف/22/15/05/01:                                      کد شناسایی خراسان شمالی

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 مالحظات کدشناسایی ننام شهرستا ردیف

  الف/01/22/15/05/01 اسفراین 1

  الف/02/22/15/05/01 بجنورد 2

  الف/03/22/15/05/01 جاجرم 3

  الف/04/22/15/05/01 راز و جرگالن 4

  الف/05/22/15/05/01 شیروان 5

  الف/06/22/15/05/01 فاروج 6

  الف/07/22/15/05/01 گرمه 7

  الف/08/22/15/05/01 مانه و سملقان 8
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 الف/21/15/05/01:                                         کد شناسایی خراسان رضوي

  شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/21/15/05/01 بجستان 1

  الف/02/21/15/05/01 بردسکن 2

  الف/03/21/15/05/01 تایباد 3

  الف/04/21/15/05/01 تربت جام 4

  الف/05/21/15/05/01 تخت جلگه 5

  الف/06/21/15/05/01 تربت حیدریه 6

  الف/07/21/15/05/01 جغتاي 7

  الف/08/21/15/05/01 جوین 8

  الف/09/21/15/05/01 چناران 9

  الف/10/21/15/05/01 خلیل آباد 10

  الف/11/21/15/05/01 فخوا 11

  الف/12/21/15/05/01 درگز 12

  الف/13/21/15/05/01 رشتخوار 13

  الف/14/21/15/05/01 زاوه 14

  الف/15/21/15/05/01 سبزوار 15

  الف/16/21/15/05/01 سرخس 16

  الف/17/21/15/05/01 طرقبه شاندیز 17

  الف/18/21/15/05/01 فریمان 18

  الف/19/21/15/05/01 قوچان 19

  الف/20/21/15/05/01 کاشمر 20

  الف/21/21/15/05/01 کالت 21

  الف/22/21/15/05/01 گناباد 22

  الف/23/21/15/05/01 مه والت 23

  الف/24/21/15/05/01 مشهد 24

  الف/25/21/15/05/01 صالح آباد 25

  الف/26/21/15/05/01 نیشابور 26
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 الف/23/15/05/01:                       کد شناسایی                  خوزستان

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/23/15/05/01 آبادان 1

  الف/02/23/15/05/01 امیدیه 2

  الف/03/23/15/05/01 اندیکا 3

  الف/04/23/15/05/01 اندیمشک 4

  الف/05/23/15/05/01 اهواز 5

  الف/06/23/15/05/01 ایذه 6

  الف/07/23/15/05/01 باغملک 7

  الف/08/23/15/05/01 بهبهان 8

  الف/09/23/15/05/01 خرمشهر 9

  الف/10/23/15/05/01 دزفول 10

  الف/11/23/15/05/01 رامشیر 11

  الف/12/23/15/05/01 رامهرمز 12

  الف/13/23/15/05/01 )سوسنگرد(دشت آزادگان 13

  الف/14/23/15/05/01 شادگان 14

  الف/15/23/15/05/01 شوش 15

  الف/16/23/15/05/01 شوشتر 16

  الف/17/23/15/05/01 اللی 17

  الف/18/23/15/05/01 گتوند 18

  الف/19/23/15/05/01 ماهشهر 19

  لفا/20/23/15/05/01 مسجدسلیمان 20

  الف/21/23/15/05/01 هفتگل 21

  الف/22/23/15/05/01 هندیجان 22

  الف/23/23/15/05/01 هویزه 23
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 الف/24/15/05/01:                                کد شناسایی زنجان

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/24/15/05/01 ابهر 1

  الف/02/24/15/05/01 ایجرود 2

  الف/03/24/15/05/01 خدابنده 3

  الف/04/24/15/05/01 خرمدره 4

  الف/05/24/15/05/01 زنجان 5

  الف/06/24/15/05/01 طارم 6

  الف/07/24/15/05/01 ماهنشان 7

  
  

 الف/25/15/05/01:      کد شناسایی                                  سمنان

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کد شناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/25/15/05/01 دامغان 1

  الف/02/25/15/05/01 سمنان 2

  الف/03/25/15/05/01 شاهرود 3

  الف/04/25/15/05/01 گرمسار 4

  الف/05/25/15/05/01 مهدیشهر 5
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 الف/26/15/05/01:  کد شناسایی           سیستان و بلوچستان            

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کد شناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/26/15/05/01 ایرانشهر 1

  الف/02/26/15/05/01 چابهار 2

  الف/03/26/15/05/01 خاش 3

  الف/04/26/15/05/01 دلگان 4

  الف/05/26/15/05/01 زابل 5

  الف/06/26/15/05/01 زابلی 6

  الف/07/26/15/05/01 زهک 7

  الف/08/26/15/05/01 زاهدان 8

  الف/09/26/15/05/01 سراوان 9

  الف/10/26/15/05/01 سرباز 10

  الف/11/26/15/05/01 سوران 11

  الف/12/26/15/05/01 کنارك 12

  الف/13/26/15/05/01 نیکشهر 13

  الف/14/26/15/05/01 هیرمند 14
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 الف/27/15/05/01:                                        کد شناسایی فارس

  شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/27/15/05/01 آباده 1

  الف/02/27/15/05/01 ارسنجان 2

  الف/03/27/15/05/01 استهبان 3

  الف/04/27/15/05/01 اقلید 4

  الف/05/27/15/05/01 بونات 5

  الف/06/27/15/05/01 پاسارگاد 6

  الف/07/27/15/05/01 جهرم 7

  الف/08/27/15/05/01 خرم بید 8

  الف/09/27/15/05/01 خنج 9

  الف/10/27/15/05/01 داراب 10

  الف/11/27/15/05/01 رستم 11

  الف/12/27/15/05/01 زرین دشت 12

  الف/13/27/15/05/01 سپیدان 13

  الف/14/27/15/05/01 سروستان 14

  الف/15/27/15/05/01 شیراز 15

  الف/16/27/15/05/01 قیر و کارزین 16

  الف/17/27/15/05/01 فراشبند 17

  الف/18/27/15/05/01 فسا 18

  الف/19/27/15/05/01 فیروزآباد 19

  الف/20/27/15/05/01 کازرون 20

  الف/21/27/15/05/01 الرستان 21

  الف/22/27/15/05/01 المرد 22

  الف/23/27/15/05/01 مرودشت 23

  لفا/24/27/15/05/01 ممسنی 24

  الف/25/27/15/05/01 مهر 25

  الف/26/27/15/05/01 نی ریز 26
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 الف/28/15/05/01:                                کد شناسایی قزوین

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  لفا/01/28/15/05/01 آبیک 1

  الف/02/28/15/05/01 البرز 2

  الف/03/28/15/05/01 بوئین زهرا 3

  الف/04/28/15/05/01 تاکستان 4

  الف/05/28/15/05/01 قزوین 5

  
  
  

 الف/29/15/05/01:                                      کد شناسایی قم

 

  کشاورزيشهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي

  
 مالحظات کد شناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/29/15/05/01 قم 1
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 الف/30/15/05/01:                               کد شناسایی کردستان

 

  شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/30/15/05/01 بانه 1

  الف/02/30/15/05/01 بیجار 2

  الف/03/30/15/05/01 دهگالن 3

  الف/04/30/15/05/01 دیواندره 4

  الف/05/30/15/05/01 سروآباد 5

  الف/06/30/15/05/01 سنقر 6

  الف/07/30/15/05/01 سنندج 7

  الف/08/30/15/05/01 قروه 8

  لفا/09/30/15/05/01 کامیاران 9

  الف/10/30/15/05/01 مریوان 10
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 الف/31/15/05/01:                                کد شناسایی کرمان

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/31/15/05/01 انار 1

  الف/02/31/15/05/01 اورزویه 2

  الف/03/31/15/05/01 بافت 3

  الف/04/31/15/05/01 بردسیر 4

  الف/05/31/15/05/01 بم 5

  الف/06/31/15/05/01 رابر 6

  الف/07/31/15/05/01 راوار 7

  الف/08/31/15/05/01 رفسنجان 8

  الف/09/31/15/05/01 ریگا 9

  الف/10/31/15/05/01 زرند 10

  الف/11/31/15/05/01 سیرجان 11

  الف/12/31/15/05/01 شهربابک 12

  الف/13/31/15/05/01 فهرج 13

  الف/14/31/15/05/01 کرمان 14

  الف/15/31/15/05/01 کوهبنان 15
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 الف/32/15/05/01:                          کد شناسایی کرمانشاه

 

 فی کارهاي کشاورزيشهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صن

  

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/32/15/05/01 اسالم آباد 1

  الف/02/32/15/05/01 پاوه 2

  الف/03/32/15/05/01 ثالث باباجانی 3

  الف/04/32/15/05/01 جوانرود 4

  الف/05/32/15/05/01 داالهو 5

  الف/06/32/15/05/01 روانسر 6

  الف/07/32/15/05/01 سرپل ذهاب 7

  الف/08/32/15/05/01 سنقر 8

  الف/09/32/15/05/01 صحنه 9

  الف/10/32/15/05/01 قصرشیرین 10

  الف/11/32/15/05/01 کرمانشاه 11

  الف/12/32/15/05/01 کنگاور 12

  الف/13/32/15/05/01 گیالنغرب 13

  الف/14/32/15/05/01 هرسین 14
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 الف/33/15/05/01:                               کد شناسایی بویراحمدکهکیلویه و 

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/33/15/05/01 بهمئی 1

  الف/02/33/15/05/01 بویراحمد 2

  الف/03/33/15/05/01 دنا 3

  الف/04/33/15/05/01 کهکلیلویه 4

  الف/05/33/15/05/01 گچساران 5

 

 الف/34/15/05/01:                               کد شناسایی گلستان

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

 مالحظات کد شناسایی نام شهرستان ردیف

 .ادارات جهادکشاورزي تشکیل نشد الف/01/34/15/05/01 آزادشهر 1

  الف/02/34/15/05/01 آق قال 2

 .ادارات جهادکشاورزي تشکیل نشد الف/03/34/15/05/01 بندر گز 3

  الف/04/34/15/05/01 ترکمن 4

  الف/05/34/15/05/01 رامیان 5

  الف/06/34/15/05/01 علی آباد کتول 6

  الف/07/34/15/05/01 کردکوي 7

  الف/08/34/15/05/01 کالله 8

  الف/09/34/15/05/01 گرگان 9

  الف/10/34/15/05/01 گنبد 10

  الف/11/34/15/05/01 مینودشت 11

 .ادارات جهادکشاورزي تشکیل نشد  الف/12/34/15/05/01  مراوه تپه  12
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 الف/35/15/05/01:                                 کد شناسایی گیالن

 

 ي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزيشهرستانها

  

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/35/15/05/01 آستارا 1

  الف/02/35/15/05/01 آستانه اشرفیه 2

  الف/03/35/15/05/01 املش 3

  الف/04/35/15/05/01 انزلی 4

  الف/05/35/15/05/01 تالش 5

  الف/06/35/15/05/01 رشت 6

  الف/07/35/15/05/01 رضوانشهر 7

  الف/08/35/15/05/01 رودبار 8

  الف/09/35/15/05/01 رودسر 9

  الف/10/35/15/05/01 سیاهکل 10

  الف/11/35/15/05/01 شفت 11

  الف/12/35/15/05/01 صومعه سرا 12

  الف/13/35/15/05/01 فومن 13

  لفا/14/35/15/05/01 الهیجان 14

  الف/15/35/15/05/01 لنگرود 15

  الف/16/35/15/05/01 ماسال 16
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 الف/36/15/05/01:                                       کد شناسایی لرستان 

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  

 مالحظات کد شناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/36/15/05/01 ازنا 1

  الف/02/36/15/05/01 الیگودرز 2

  الف/03/36/15/05/01 بروجرد 3

  الف/04/36/15/05/01 پلدختر 4

  الف/05/36/15/05/01 خرم آباد 5

  الف/06/36/15/05/01 )نورآباد(دلفان 6

  الف/07/36/15/05/01 دورود 7

  الف/08/36/15/05/01 )الشتر(سلسله 8

  الف/09/36/15/05/01 تکوهدش 9

 شهرستان جدید التاسیس  الف/10/36/15/05/01  چگنی  10
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 الف/37/15/05/01:                                       کد شناسایی مازندران  

 

  شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 اتمالحظ کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/37/15/05/01 آمل 1

  الف/02/37/15/05/01 بابل 2

  الف/03/37/15/05/01 بابلسر 3

  الف/04/37/15/05/01 بهشهر 4

  الف/05/37/15/05/01 تنکابن 5

  الف/06/37/15/05/01 جویبار 6

  الف/07/37/15/05/01 چالوس 7

  الف/08/37/15/05/01 رامسر 8

  الف/09/37/15/05/01 ساري 9

  الف/10/37/15/05/01 سوادکوه 10

  الف/11/37/15/05/01 فریدونکنار 11

  الف/12/37/15/05/01 قائمشهر 12

  الف/13/37/15/05/01 گلوگاه 13

  الف/14/37/15/05/01 محمودآباد 14

  الف/15/37/15/05/01 نور 15

  الف/16/37/15/05/01 نوشهر 16

  الف/17/37/15/05/01 نکا 17

 شهرستان جدید التاسیس  الف/18/37/15/05/01  عباس آباد  18
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 الف/38/15/05/01:                          کد شناسایی مرکزي

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  

 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/38/15/05/01 آشتیان 1

  الف/02/38/15/05/01  اكار  2

  الف/03/38/15/05/01 تفرش 2

  الف/04/38/15/05/01 خمین 3

  الف/05/38/15/05/01 خنداب 4

  الف/06/38/15/05/01 دلیجان 5

  الف/07/38/15/05/01 زرندیه 6

  الف/08/38/15/05/01 ساوه 7

  الف/09/38/15/05/01 شازند 8

  الف/10/38/15/05/01 فرمهین 9

  الف/11/38/15/05/01 کمیجان 10

  الف/12/38/15/05/01 محالت 11
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 الف/39/15/05/01:                                           کد شناسایی هرمزگان  

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کدشناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/39/15/05/01 بستک 1

  الف/02/39/15/05/01 بشاگرد 2

  الف/03/39/15/05/01 بندر خمیر 3

  الف/04/39/15/05/01 بندر عباس 4

  الف/05/39/15/05/01 بندر لنگه 5

  الف/06/39/15/05/01 پارسیان 6

  الف/07/39/15/05/01 جاسک 7

  الف/08/39/15/05/01 حاجی آباد 8

  الف/09/39/15/05/01 رودان 9

  الف/10/39/15/05/01 سیریک 10

  الف/11/39/15/05/01 قشم 11

  الف/12/39/15/05/01 میناب 12
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 الف/40/15/05/01:                                        کد شناسایی همدان 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کد شناسایی م  شهرستاننا ردیف

  الف/01/40/15/05/01 اسد آباد 1

  الف/02/40/15/05/01 بهار 2

  الف/03/40/15/05/01 تویسرکان 3

  الف/04/40/15/05/01 رزن 4

  الف/05/40/15/05/01 فامنین 5

  الف/06/40/15/05/01 کبودرآهنگ 6

  الف/07/40/15/05/01 مالیر 7

  الف/08/40/15/05/01 نهاوند 8

  الف/09/40/15/05/01 همدان 9
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 الف/41/15/05/01:                                     کد شناسایی یزد   

 

 شهرستانهاي استان همراه با کد شناسایی در نظام صنفی کارهاي کشاورزي

  
 مالحظات کد شناسایی نام شهرستان ردیف

  الف/01/41/15/05/01 ابرکوه 1

  الف/02/41/15/05/01 اردکان 2

  الف/03/41/15/05/01 بافق 3

  الف/04/41/15/05/01 تفت 4

  الف/05/41/15/05/01 خاتم 5

  الف/06/41/15/05/01 صدوق 6

  الف/07/41/15/05/01 طبس 7

  الف/08/41/15/05/01 مهریز 8

  الف/09/41/15/05/01 میبد 9

  الف/10/41/15/05/01 یزد 10
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  جدول مشاغل بخش کشاورزي
  دامپروري: زیربخش 

  زمینه  عنوان شغل  ردیف
  امور دام  تلقیح مصنوعی  1
  امور دام  پرورش گاو شیري  2
  امور دام  پرواربندي گوساله   3
  امور دام  پرورش گوسفند داشتی   4
  امور دام  پرواربندي گوسفند   5
  امور دام  پرورش شتر داشتی   6
  امور دام  دي شترپرواربن  7
  امور دام  پرورش گاومیش   8
  امور دام  پرورش بز   9
  امور دام  پرورش اسب  10
  امور دام  پرورش گاو داشتی   11
  امور دام  مراکز جمع آوري شیر  12
  کرم ابریشم  پرورش کرم ابریشم   13
  پرورش طیور  پرورش مرغ گوشتی   14
  پرورش طیور  گذار  پرورش مرغ تخم  15
  پرورش طیور  رش مرغ بومی پرو  16
  پرورش طیور  پرورش بوقلمون   17
  پرورش طیور  پرورش شتر مرغ   18
  پرورش طیور  پرورش پرندگان زینتی   19
  پرورش طیور  دهنده مرغ مادر  پرورش  20
  پرورش طیور  کشی  تکنسین فنی جوجه  21
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  پرورش طیور  پرورش اردك   22
  پرورش طیور  پرورش قرقاول   23
  پرورش طیور  رش بلدرچین و کبک پرو  24
 پرورش طیور  پرورش خرگوش  25

 پرورش طیور  پرورش پرندگان زینتی کوچک جثه  26

  پرورش طیور  پرورش پولت تخمگذار  27
  پرورش زنبور عسل  )زنبورداري(پرورش زنبوردار   28
  پرورش زنبور عسل  بندي تولیدات زنبور  فرآوري، بسته  29
  زنبورداري  )لکهم(پرورش زنبور عسل   30
  شیالت و آبزیان  مدیریت صید آبزیان   31
  شیالت و آبزیان  آبی پرورش ماهیان گرم  32
  شیالت و آبزیان  پرورش ماهیان سردآبی   33
  شیالت و آبزیان  آال در شالیزار پرورش ماهیان قزل  34
  شیالت و آبزیان  پرورش مزارع میگو   35
  یانشیالت و آبز  پرورش ماهیان زینتی   36
  شیالت و آبزیان  پرورش ماهی در قفس   37
  شیالت و آبزیان  اسکله شناور هاي صیادي  38
  شیالت و آبزیان  صید و صیادي ماهیان  39
  شیالت و آبزیان  پرورش ماهیان خاویاري  40
  شیالت و آبزیان  پرورش زالوي طبی  41
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  جدول مشاغل بخش کشاورزي
  دامپزشکی: زیربخش 

  زمینه  عنوان شغل  ردیف
  دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش کرم ابریشم  1
 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش نیمچه گوشتی  2

 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش مرغ تخمگذار  3
 دامپزشکی  )پولت(مسئول فنی و بهداشتی پرورش نمیچه مرغ تخگذار   4

 امپزشکید  مسئول فنی و بهداشتی پرورش مرغ بومی  5
 دامپزشکی  ) مادر-گوشتی(مسئول فنی و بهداشتی پرورش بوقلمون  6
 دامپزشکی  ) مادر-گوشتی( مسئول فنی و بهداشتی پرورش اردك   7

 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش شتر مرغ مولد  8
 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش شتر مرغ پرواري  9

 دامپزشکی  رش انواع کبک، بلدرچین و قرقاولمسئول فنی و بهداشتی پرو  10
 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش انواع پرندگان زینتی  11
 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش و تکثیر ماهیان گرم آبی  12

 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش و تکثیر ماهیان سردآبی  13
 دامپزشکی  ع ماهیان زینتیمسئول فنی و بهداشتی پرورش انوا  14

 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش و تکثیر میگو  15
 دامپزشکی  ) کلنی-ملکه(مسئول فنی و بهداشتی پرورش زنبور عسل  16
 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی کشتارگاه هاي دام  17

 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی کشتارگاه هاي طیور  18
 دامپزشکی  داشتی کارگاه هاي بسته بندي آبزیانمسئول فنی و به  19

 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی کارخانجات خوراك دام،طیورو آبزیان  20
 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي تبدیل ضایعات خوراك دام ، طیور و آبزیان  21
 دامپزشکی  بازرس بهداشتی کشتارگاه هاي دام  22
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 دامپزشکی  تارگاه هاي طیوربازرس بهداشتی کش  23

 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی سرد خانه هاي فرآورده هاي دامی  24
 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی مرکز جمع آوري شیر  25

 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي عسل  26
 کیدامپزش  تخم مرغ مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي  27
 دامپزشکی   آبزیانمسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي  28

 دامپزشکی   مرغمسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي  29
 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي گوشت قرمز  30

  دامپزشکی  ...درمانگاه ها ، پلی کلنیک و بیمارستان و   31
 دامپزشکی  هداشتی عمل آوري پوست مسئول فنی ب  32
 دامپزشکی  مسئول فنی بهداشتی کارگاه شستشوي پشم ، کرك و مو  33

 دامپزشکی  مسئول فنی بهداشتی کارگاه لش گیري و سورت روده  34
 دامپزشکی  مسئول فنی بهداشتی تولید پودر ماهی  35
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  جدول مشاغل بخش کشاورزي
  منابع طبیعی: زیربخش 

  

  زمینه  عنوان شغل  ردیف
  جنگل  تولید نهال   1
  جنگل  کاري  جنگل  2
  جنگل  قطع و تبدیل درختان جنگلی   3
  جنگل  احداث پارك جنگلی   4
  جنگل  آوري محصوالت فرعی جنگلی  جمع  5
  جنگل  آوري بذور درختان جنگلی  جمع  6
  جنگل  توسعه درختکاري و زراعت چوب   7
  جنگل  محافظین منابع جنگلی   8
  جنگل  هاي جنگلی  مرمت و نگهداري جاده  9
  جنگل  حفاظت و نگهداري چوب   10
  جنگل  اره موتور چی   11
  جنگل  آالت جنگلی   بندي چوب درجه  12
  جنگل  آالت جنگلی  متصدي ماشین  13
  جنگل  ) طرح طوبی(کاشت درختان مثمر   14
  جنگل  صنایع کوچک تبدیلی   15
  مرتع  مرتع دار   16
  مرتع  ) بردار بهره(رویی گیاهان دا  17
  مرتع  برداري از مراتع  مدیریت بهره  18
  مرتع  بازده به علوفه  تبدیل اراضی کم  19
  آبخیز  آبخیزیار   20
  آبخیز  پخش سیالب   21
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  آبخیز  آبخیزیار مکانیکی   22
  آبخیز  آبخیزیار بیولوژیکی   23
  بیابان  کاري  تولید نهال و نهال  24
  بیابان  پاشی تثبیت شن و مالچ   25

  
  

  جدول مشاغل بخش کشاورزي
  مکانیزاسیون کشاورزي: زیربخش 

  

  زمینه  عنوان شغل  ردیف
  مکانیزاسیون  هاي آبیاري تحت فشار آشنایی با سیستم  1
  مکانیزاسیون  سرویس و نگهداري تراکتور   2
  مکانیزاسیون  ها  سرویس و نگهداري سمپاش  3
  سیونمکانیزا  سرویس و نگهداري کمباین   4
  مکانیزاسیون  آالت کاشت  سرویس و نگهداري ماشین  5
  مکانیزاسیون  سرویس و نگهداري ماشین آالت داشت   6
  مکانیزاسیون  آالت برداشت  سرویس و نگهداري ماشین  7
  خدمات فنی و مکانیزاسیون  بهره برداري از شبکه آبیاري  8
  یونخدمات فنی و مکانیزاس  )برنج کوبی( شالیکوبی داران   9
  خدمات فنی و مکانیزاسیون  ) مشاوره اي– خدماتی -تولیدي(تشکل هاي کشاورزي  10
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  جدول مشاغل بخش کشاورزي
  تولیدات گیاهی: زیربخش 

  

  زمینه  عنوان شغل  ردیف
  باغبانی   پرورش گیاهان آپارتمانی و گلدانی   1
  باغبانی  اي  جات گلخانه پرورش سبزیجات و صیفی  2
  باغبانی   میوه پرورش درختان  3
  باغبانی  پرورش پسته   4
  باغبانی  پرورش انار   5
  باغبانی  پرورش مرکبات   6
  باغبانی  پرورش زیتون   7
  باغبانی   درختی  پرورش سیب  8
  باغبانی  پرورش مو   9
  باغبانی  پرورش موز   10
  باغبانی  پرورش قارچ خوراکی   11
  باغبانی  پرورش چاي   12
  باغبانی  ایجاد نخلستان   13
  باغبانی  کشت هیدروپونیک   14
  باغبانی  هاي شاخه بریده  پرورش گل  15
  باغبانی  احداث باغات گردو و فندق   16
  باغبانی  پرورش حشرات مفید   17
  باغبانی  )کار زعفران(کشت زعفران   18
  زراعت  )برنجکار(زراعت برنج   19
  زراعت  هاي روغنی  زراعت دانه  20
  زراعت  )چغندرکار(د زراعت چغندرقن  21
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  زراعت  )زمینی کار سیب(زمینی  زراعت سیب  22
  زراعت  )کار ذرت(زراعت ذرت   23
  زراعت  )کار گندم(زراعت گندم و جو   24
  زراعت  ) کار علوفه(اي  زراعت نباتات علوفه  25
  زراعت  فرنگی  زراعت توت  26
  زراعت  زراعت نباتات جالیزي   27
  زراعت  زراعت نیشکر  28
 زراعت  زراعت حبوبات  29

 زراعت  زراعت سبزي و صیفی   30

 زراعت  زراعت توتون و تنباکو  31

  باغبانی  پرورش گیوي  32
 باغبانی  )گلخانه(پرورش توت فرنگی   33

 باغبانی  پرورش گل محمدي  34

 باغبانی  پیوند کار  35

  کشاورزي  )مشاغل چند پیشه( کشاورزي عمومی   36
رزي و کشاو  مقنیان کشاورزي  37

  ساختمان
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  جدول مشاغل بخش کشاورزي 
  صنایع تبدیلی و تکمیلی: زیربخش 

  

  زمینه  عنوان شغل  ردیف
  صنایع تبدیلی  آوري و تولید خشکبار  عمل  1
  صنایع تبدیلی  تولیدکننده عرقیجات گیاهی   2
  صنایع تبدیلی  فرآوري کننده محصوالت باغی و زراعی   3
  صنایع تبدیلی  ئینی دام هاي پروت نگهداري فرآورده  4
  صنایع تبدیلی  تولیدکننده ترشیجات و شوریجات   5
  صنایع تبدیلی  فرنگی  تولیدکننده رب گوجه  6
  صنایع تبدیلی  تولیدکننده رشته آشی و پلویی  7
  صنایع تبدیلی  تولیدکننده زردچوبه   8
  صنایع تبدیلی  میوه  تولیدکننده آب  9
  صنایع تبدیلی و تکمیلی   تولید کننده رب انار  10
 صنایع تبدیلی و تکمیلی   تولید کننده خوراك دام و طیور  11
 صنایع تبدیلی و تکمیلی   پایانه هاي ضبط پسته  12

 صنایع تبدیلی و تکمیلی   تهیه آرد از غالت و حبوبات   13

 صنایع تبدیلی و تکمیلی   تهیه و تولید کشمش  14

 صنایع تبدیلی و تکمیلی   تهیه و تولید پوره میوه جات  15

  صنایع تبدیلی و تکمیلی  بسته بندي و عمل آوري آبزیان  16
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  جدول مشاغل کشاورزي به همراه کد شناسایی
  کد  زمینه  عنوان شغل  ردیف

  الف/1/0140/014/01  امور دام  تلقیح مصنوعی  1
  الف/1/0123/012/01  امور دام  پرورش گاو شیري  2
  الف/2/0123/012/01  امور دام  پرواربندي گوساله   3
  الف/4/0123/012/01  امور دام  پرورش گوسفند داشتی   4
  الف/5/0123/012/01  امور دام  پرواربندي گوسفند   5
  الف/1/0124/012/01  امور دام  پرورش شتر داشتی   6
  الف/2/0124/012/01  امور دام  پرواربندي شتر  7
  الف/3/0124/012/01  امور دام  پرورش گاومیش   8
  الف/4/0124/012/01  امور دام  پرورش بز   9
  الف/1/0125/012/01  امور دام  پرورش اسب  10
  الف/3/0123/012/01  امور دام  پرورش گاو داشتی   11
  الف/1/0128/012/01  کرم ابریشم  پرورش کرم ابریشم   12
  الف/1/0126/012/01  پرورش طیور  پرورش مرغ گوشتی   13
  الف/2/0126/012/01  پرورش طیور   گذار پرورش مرغ تخم  14
  الف/1/0129/012/01  پرورش طیور  پرورش مرغ بومی   15
  الف/2/0129/012/01  پرورش طیور  پرورش بوقلمون   16
  الف/3/0129/012/01  پرورش طیور  پرورش شتر مرغ   17
  الف/4/0129/012/01  پرورش طیور  پرورش پرندگان زینتی   18
  الف/3/0126/012/01  پرورش طیور  دهنده مرغ مادر  پرورش  19
  الف/4/0126/012/01  پرورش طیور  کشی  تکنسین فنی جوجه  20
  الف/5/0129/012/01  پرورش طیور  پرورش اردك   21
  الف/6/0129/012/01  پرورش طیور  پرورش قرقاول   22
  الف/7/0129/012/01  پرورش طیور  پرورش بلدرچین و کبک   23
  الف/1/0127/012/01  پرورش زنبور عسل  )ريزنبوردا(پرورش زنبوردار   24
  الف/2/0129/012/01  پرورش زنبور عسل  بندي تولیدات زنبور  فرآوري، بسته  25
  ب/1/0502/050/05  شیالت و آبزیان  مدیریت صید آبزیان   26
  ب/2/0502/050/05  شیالت و آبزیان  آبی پرورش ماهیان گرم  27
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  ب/3/0502/050/05  انشیالت و آبزی  پرورش ماهیان سردآبی   28
  ب/4/0502/050/05  شیالت و آبزیان  آال در شالیزار پرورش ماهیان قزل  29
  ب/5/0502/050/05  شیالت و آبزیان  پرورش مزارع میگو   30
  ب/6/0502/050/05  شیالت و آبزیان  پرورش ماهیان زینتی   31
  ب/7/0502/050/05  شیالت و آبزیان  پرورش ماهی در قفس   32
  الف/1/0201/020/02  جنگل  د نهال تولی  33
  الف/2/0201/020/02  جنگل  کاري  جنگل  34
  الف/3/0201/020/02  جنگل  قطع و تبدیل درختان جنگلی   35
  الف/4/0201/020/02  جنگل  احداث پارك جنگلی   36
  الف/5/0201/020/02  جنگل  آوري محصوالت فرعی جنگلی  جمع  37
  الف/6/0201/020/02  نگلج  آوري بذور درختان جنگلی  جمع  38
  الف/7/0201/020/02  جنگل  توسعه درختکاري و زراعت چوب   39
  الف/8/0201/020/02  جنگل  محافظین منابع جنگلی   40
  الف/9/0201/020/02  جنگل  هاي جنگلی  مرمت و نگهداري جاده  41
  الف/10/0201/020/02  جنگل  حفاظت و نگهداري چوب   42
  الف/11/0201/020/02  جنگل  اره موتور چی   43
  الف/12/0201/020/02  جنگل  آالت جنگلی   بندي چوب درجه  44
  الف/13/0201/020/02  جنگل  آالت جنگلی  متصدي ماشین  45
  الف/14/0201/020/02  جنگل  ) طرح طوبی( گاشت درختان مثمر   46
  الف/15/0201/020/02  جنگل  صنایع کوچک تبدیلی   47
  الف/1/0202/020/02  مرتع  مرتع دار   48
  الف/1/0203/020/02  مرتع  ) بردار بهره(گیاهان دارویی   49
  الف/2/0202/020/02  مرتع  برداري از مراتع  مدیریت بهره  50
  الف/3/0202/020/02  مرتع  بازده به علوفه  تبدیل اراضی کم  51
  الف/4/0202/020/02  آبخیز  آبخیزیار   52
  الف/5/0202/020/02  آبخیز  پخش سیالب   53
  الف/6/0202/020/02  آبخیز  آبخیزیار مکانیکی   54
  الف/7/0202/020/02  آبخیز  آبخیزیار بیولوژیکی   55
  الف/16/0201/020/02  بیابان  کاري  تولید نهال و نهال  56
  الف/8/0202/020/02  بیابان  تثبیت شن و مالچ پاشی   57
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  الف/1/0112/011/01  باغبانی   پرورش گیاهان آپارتمانی و گلدانی   58
  الف/2/0112/011/01  باغبانی  اي  جات گلخانه پرورش سبزیجات و صیفی  59
  الف/1/0113/011/01  باغبانی  پرورش درختان میوه   60
  الف/2/0113/011/01  باغبانی  پرورش پسته   61
  الف/3/0113/011/01  باغبانی  پرورش انار   62
  الف/4/0113/011/01  باغبانی  پرورش مرکبات   63
  الف/5/0113/011/01  باغبانی  رورش زیتون پ  64
  الف/6/0113/011/01  باغبانی   درختی  پرورش سیب  65
  الف/7/0113/011/01  باغبانی  پرورش مو   66
  الف/8/0113/011/01  باغبانی  پرورش موز   67
  الف/9/0113/011/01  باغبانی  پرورش قارچ خوراکی   68
  فال/10/0113/011/01  باغبانی  پرورش چاي   69
  الف/11/0113/011/01  باغبانی  ایجاد نخلستان   70
  الف/3/0112/011/01  باغبانی  کشت هیدروپونیک   71
  الف/4/0112/011/01  باغبانی  هاي شاخه بریده  پرورش گل  72
  الف/12/0113/011/01  باغبانی  احداث باغات گردو و فندق   73
  الف/2/0128/012/01  کرم ابریشم  پرورش حشرات مفید   74
  الف/5/0112/011/01  باغبانی  )کار زعفران(کشت زعفران   75
  الف/1/0111/011/01  زراعت  )برنجکار(زراعت برنج   76
  الف/2/0111/011/01  زراعت  هاي روغنی  زراعت دانه  77
  الف/3/0111/011/01  زراعت  )چغندرکار(زراعت چغندرقند   78
  الف/4/0111/011/01  زراعت  )زمینی کار سیب(زمینی  زراعت سیب  79
  الف/5/0111/011/01  زراعت  )کار ذرت(زراعت ذرت   80
  الف/6/0111/011/01  زراعت  )کار گندم(زراعت گندم و جو   81
  الف/7/0111/011/01  زراعت  ) کار علوفه(اي  زراعت نباتات علوفه  82
  الف/13/0113/011/01  زراعت  فرنگی  زراعت توت  83
  الف/6/0112/011/01  زراعت  زراعت نباتات جالیزي   84
  الف/2/0140/014/01  مکانیزاسیون  هاي آبیاري تحت فشار آشنایی با سیستم  85
  الف/3/0140/014/01  مکانیزاسیون  سرویس و نگهداري تراکتور   86
  الف/4/0140/014/01  مکانیزاسیون  ها  سرویس و نگهداري سمپاش  87
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  الف/5/0140/014/01  مکانیزاسیون  سرویس و نگهداري کمباین   88
  الف/6/0140/014/01  مکانیزاسیون  آالت کاشت  سرویس و نگهداري ماشین  89
  الف/7/0140/014/01  مکانیزاسیون  سرویس و نگهداري ماشین آالت داشت   90
  الف/8/0140/014/01  مکانیزاسیون  آالت برداشت  سرویس و نگهداري ماشین  91
  ت/1/1519/151/15  صنایع تبدیلی  آوري و تولید خشکبار  عمل  92
  ت/2/1519/151/15  صنایع تبدیلی  تولیدکننده عرقیجات گیاهی   93
  ت/3/1519/151/15  صنایع تبدیلی  فرآوري کننده محصوالت باغی و زراعی   94
  ت/1/1516/151/15  صنایع تبدیلی  هاي پروتئینی دام  نگهداري فرآورده  95
  ت/4/1519/151/15  صنایع تبدیلی  تولیدکننده ترشیجات و شوریجات   96
  ت/5/1519/151/15  صنایع تبدیلی  فرنگی  تولیدکننده رب گوجه  97
  ت/6/1519/151/15  صنایع تبدیلی  تولیدکننده رشته آشی و پلویی  98
  ت/7/1519/151/15  صنایع تبدیلی  تولیدکننده زردچوبه   99
  ت/8/1519/151/15  صنایع تبدیلی  میوه  تولیدکننده آب  100
  ژ/1/8520/852  دامپزشکی   بهداشتی پرورش کرم ابریشممسئول فنی و  101
  ژ/2/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش نیمچه گوشتی  102
  ژ/3/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش مرغ تخمگذار  103
مسئول فنی و بهداشتی پرورش نمیچه مرغ   104

  )پولت(تخگذار
  ژ/4/8520/852 دامپزشکی

  ژ/5/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش مرغ بومی  105
مسئول فنی و بهداشتی پرورش   106

  ) مادر-گوشتی(بوقلمون
  ژ/6/8520/852 دامپزشکی

  مسئول فنی و بهداشتی پرورش اردك  107
  ) مادر-گوشتی ( 

  ژ/7/8520/852 دامپزشکی

  ژ/8/8520/852 زشکیدامپ  مسئول فنی و بهداشتی پرورش شتر مرغ مولد  108
  ژ/9/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش شتر مرغ پرواري  109
مسئول فنی و بهداشتی پرورش انواع کبک،   110

  بلدرچین و قرقاول
  ژ/10/8520/852 دامپزشکی

مسئول فنی و بهداشتی پرورش انواع پرندگان   111
  زینتی

  ژ/11/8520/852 دامپزشکی

  ژ/12/8520/852 دامپزشکی و بهداشتی پرورش و تکثیر ماهیان مسئول فنی  112
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  گرم آبی
مسئول فنی و بهداشتی پرورش و تکثیر ماهیان   113

  سردآبی
  ژ/13/8520/852 دامپزشکی

مسئول فنی و بهداشتی پرورش انواع ماهیان   114
  زینتی

  ژ/14/8520/852 دامپزشکی

  ژ/15/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی پرورش و تکثیر میگو  115
مسئول فنی و بهداشتی پرورش زنبور   116

  ) کلنی-ملکه(عسل
  ژ/16/8520/852 دامپزشکی

  ژ/17/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی کشتارگاه هاي دام  117
  ژ/18/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی کشتارگاه هاي طیور  118
ارگاه هاي بسته بندي مسئول فنی و بهداشتی ک  119

  آبزیان
  ژ/19/8520/852 دامپزشکی

مسئول فنی و بهداشتی کارخانجات خوراك   120
  دام،طیورو آبزیان

  ژ/20/8520/852 دامپزشکی

مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي تبدیل   121
  ضایعات خوراك دام ، طیور و آبزیان

  ژ/21/8520/852 دامپزشکی

  ژ/22/8520/852 دامپزشکی   هاي دامبازرس بهداشتی کشتارگاه  122
  ژ/23/8520/852 دامپزشکی  بازرس بهداشتی کشتارگاه هاي طیور  123
  مسئول فنی و بهداشتی سرد خانه هاي   124

  فرآورده هاي دامی
  ژ/24/8520/852 دامپزشکی

  ژ/25/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی و بهداشتی مرکز جمع آوري شیر  125
داشتی کارگاه هاي بسته بندي مسئول فنی و به  126

  عسل
  ژ/26/8520/852 دامپزشکی

مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي   127
  تخم مرغ

  ژ/27/8520/852 دامپزشکی

مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي   128
  آبزیان

  ژ/28/8520/852 دامپزشکی

مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي   129
  مرغ

  ژ/29/8520/852 دامپزشکی

مسئول فنی و بهداشتی کارگاه هاي بسته بندي   130
  گوشت قرمز

  ژ/30/8520/852 دامپزشکی
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خدمات فنی و   بهره برداري از شبکه آبیاري  131
  مکانیزاسیون

  الف/9/0140/014/01

خدمات فنی و   )برنج کوبی( شالیکوبی داران   132
  مکانیزاسیون

  الف/11/0140/014/01

 – خدماتی -تولیدي(تشکل هاي کشاورزي  133
  )مشاوره اي

خدمات فنی و 
  مکانیزاسیون

  الف/12/0140/014/01

  الف/8/0111/011/01  زراعت  زراعت نیشکر  134
  الف/9/0111/011/01 زراعت  زراعت حبوبات  135
  الف/10/0111/011/01 زراعت  زراعت سبزي و صیفی   136
  الف/11/0111/011/01 زراعت  زراعت توتون و تنباکو  137
  الف/14/0113/011/01  باغبانی  پرورش گیوي  138
  الف/15/0113/011/01 باغبانی  )گلخانه(پرورش توت فرنگی   139
  الف/16/0113/011/01 باغبانی  پرورش گل محمدي  140
  الف/17/0113/011/01 باغبانی  پیوند کار  141
صنایع تبدیلی و   تولید کننده رب انار  142

  تکمیلی 
  ت/9/1519/151/15

صنایع تبدیلی و   تولید کننده خوراك دام و طیور  143
 تکمیلی

  ت/10/1523/151/15

صنایع تبدیلی و   پایانه هاي ضبط پسته  144
 تکمیلی

  ت/1/1518/151/15

صنایع تبدیلی و   تهیه آرد از غالت و حبوبات   145
 تکمیلی

  ت/11/1531/153/15

 و صنایع تبدیلی  تهیه و تولید کشمش  146
 تکمیلی

  ت/9/1519/151/15

صنایع تبدیلی و   تهیه و تولید پوره میوه جات  147
 تکمیلی

  ت/10/1519/151/15

صنایع تبدیلی و   بسته بندي و عمل آوري آبزیان  148
  تکمیلی

  ت/1/1512/151/15

  ب/8/0501/050/05  شیالت و آبزیان  صید و صیادي ماهیان  149
  ب/9/0501/050/05   آبزیانشیالت و  پرورش ماهیان خاویاري  150
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  ب/10/0501/050/05  شیالت و آبزیان  پرورش زالوي طبی  151
  الف/5/0124/012/01  امور دام  مراکز جمع آوري شیر  152
  الف/8/0129/012/01 پرورش طیور  پرورش خرگوش  153
  الف/9/0129/012/01 پرورش طیور  پرورش پرندگان زینتی کوچک جثه  154
  الف/3/0127/012/01  زنبورداري  )ملکه(ل پرورش زنبور عس  155
  ژ/31/8520/852  دامپزشکی  ...درمانگاه ها ، پلی کلنیک و بیمارستان و   156
  ژ/32/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی بهداشتی عمل آوري پوست   157
مسئول فنی بهداشتی کارگاه شستشوي پشم ،   158

  کرك و مو
  ژ/33/8520/852 دامپزشکی

ی بهداشتی کارگاه لش گیري و سورت مسئول فن  159
  روده

  ژ/34/8520/852 دامپزشکی

  ژ/35/8520/852 دامپزشکی  مسئول فنی بهداشتی تولید پودر ماهی  160
  ب/11/0501/050/05  شیالت و آبزیان  اسکله شناور هاي صیادي  161
  الف/1/0130/013/01  کشاورزي  )مشاغل چند پیشه( کشاورزي عمومی   162
کشاورزي و   کشاورزيمقنیان   163

  ساختمان
  ج/1/4523/452/45

  الف/5/0126/012/01  پرورش طیور  پرورش پولت تخمگذار  164
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  آرم مصوب شده نظام کارهاي کشاورزي 
  

  
  

  مهر مصوب شده نظام کارهاي کشاورزي 
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  پروانه تأسیس نظام صنفی کارهاي کشاورزي
  

  
   نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستانتابلو

  
تصویر تابلو طراحی شده براي نظام صنفی است که سال تاسیس براساس زمان صدور پروانه تاسیس  

 .نظام صنفی شهرستان تکمیل میگردد
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  صدور پروانه فعالیت براي اشخاص حقوقی و حقیقی
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  دستورالعمل تکمیل پروانه فعالیت کشاورزان
  

  .زمان صدور پروانه فعالیت قید می گردد: ور تاریخ صد -1
یکسال بعد از .( زمان پایان اعتبار پروانه فعالیت قید می گردد: تاریخ انقضاء  -2

 )تاریخ صدور

 براي اولین پروانه و 1000عدد (کد استان ، / کد شهرستان/1000: شماره پروانه  -3
، کد استان .) ی شودشروع م.....  و 1002 و 1001براي بقیه پروانه ها به ترتیب 

 .و کد شهرستان قبالً براي استانها ارسال شده است

امور دام ، پرورش طیور ، جنگل ، مرتع ، زراعت ، ( زمینه هاي : زمینه فعالیت  -4
که در کتاب مشاغل بخش کشاورزي و ...... )باغبانی ، شیالت ، مکانیزاسیون و 

 .منابع طبیعی آمده ، قبالً ارسال گردید

 ...).راس ، قطعه ، هکتار و .( میزان فعالیت دقیقاً قید شود: عالیت مشخصات ف -5

 رقم و یک حرف می باشد که در کتاب مشاغل 10کد شغل که داراي : کد شغل  -6
 .بخش کشاورزي و منابع طبیعی قبالً ارسال گردید

 . مشخصات فردي در پروانه فعالیت اشخاص حقیقی ذکر می گردد -7

 ) رقم و یک حرف 20شامل : ( اشخاص حقیقی کد شاغل در پروانه فعالیت  -8

که در کتاب مشاغل بخش کشاورزي و ) شغل(  رقم و یک حرف از کد پیشه 10 -     
 .و برحسب شغل مورد نظر متغیر می باشد.منابع طبیعی قبالً ارسال گردید

  ) .-( یک خط فاصله -
  ) کشاورز(  رقمی فرد 10 کد ملی -

  : مثال 
  اله پرواربندي گوس: شغل  -
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 الف/2/0123/012/01: کد شغل  -

  6721458967: کد ملی فرد -

 الف/2/0123/012/01 - 6721458967: کد شاغل  •

  :تکمیل پروانه فعالیت اشخاص حقوقی
  : کد شاغل در پروانه فعالیت اشخاص حقوقی ** 

  . دقیقاً همانند پروانه فعالیت اشخاص حقیقی تکمیل می شود6 الی 1مراحل  -1
 . ت شرکت قید می گردد مشخصا7در مرحله  -2

 .، شماره ثبت شرکت قرار می گیرد) کشاورز (در کد شاغل بجاي کد ملی فرد  -3

 کد –کد شاغل در پروانه فعالیت اشخاص حقوقی از مجموع شماره ثبت شرکت  -4
 . شغل بدست می آید

  :  مثال 
  پرواربندي گوساله: شغل  -
 الف/2/0123/012/01: کد شغل  -

 1114167000: شماره ثبت شرکت  -

  الف/2/0123/012/01 - 1114167000: کد شاغل  •
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  صدور کارت براي اعضاء نظام صنفی کارهاي کشاورزي
  

  
است که  مشخصات افراد براساس پروانه فعالیت آنان ) صفحه  اول کارت (تصویر روي کارت شناسایی 

  .درج می شود

  
  .ور و مدت اعتبار در آن درج می شوداست که تاریخ صد) صفحه دوم کارت(تصویر پشت کارت شناسایی 
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  نمونه سربرگ مکاتبات
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  قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي 
    

 در راستاي اصالح و بهسازي تشکیالت دولت و بـه منظـور فـراهم آوردن        _1    ماده  
 پایدار کـشاورزي و منـابع طبیعـی و افـزایش کمـی و کیفـی محـصوالت                   موجبات توسعه 

کشاورزي در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاري، عمـران و توسـعه روسـتاها و         
مناطق عشایري و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاست ها و رعایت پیوستگی                

ی موجـود، وزارتخانـه هـاي کـشاورزي و     وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروي انسان     
جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزي با کلیه اختیـارات و وظـایفی کـه وزارتخانـه        
ــشکیل         ــد، ت ــوده ان ــف دارا ب ــررات مختل ــوانین و مق ــب ق ــه موج ــه ب ــذکور ب ــاي م   ه

  . می شود
زیـر و   کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به وزیـر و وزارت کـشاورزي و و            _2  ماده  

شـرح وظـایف    . وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزي محـول مـی شـود              
تفضیلی وزارت جهاد کشاورزي بر اساس مفاد این قانون و بندهاي الزم الرعایه منـدرج در               

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران و              2ماده  
وظایف راهبردي و نظارتی و کاهش وظایف اجرایـی و تـصدي و      با جهت گیري در تقویت      

واگذاري آنها به بخش غیر دولتـی در چهـارچوب قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي،                   
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران و حـذف وظـایف تکـراري و غیرضـروري و                  

 از تـصویب ایـن   انتقال وظایف قابل واگذاري به دیگر  وزارتخانه ها  ظرف سـه مـاه پـس          
قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کـشور و وزارت جهـاد کـشاورزي بـه                    

  .  قانون اساسی می رسد133تصویب هیئت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل 
 وزارت جهاد کشاورزي موظف است بر اساس تکالیف برنامـه سـوم توسـعه               _1تبصره  

مهوري اسالمی ایران کلیه واحدها ، موسـسات و شـرکت       اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج    
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هاي وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاري می باشند، تعیین و حداکثر تا پایـان سـوم        
توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران نسبت به واگـذاري آنهـا بـه           

  . بخش خصوصی اقدام کند
ها و پاسخگویی سریع به مـردم و جلـوگیري       ینهجویی در هز  به منظور صرفه   _2تبصره

از کارهاي موازي و دوباره کاري وزارت جهاد کشاورزي موظـف اسـت کلیـه مراکـز اداري          
  . بخش کشاورزي را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمرکز کند

ــاده  ــا و کار  _3م ــی ه ــوال و دارای ــدات، ام ــارات ، تمهی ــات ، اعتب ــه امکان ــان  کلی   کن
  . وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزي منتقل می شود

 به دولت اجازه داده می شود به منظور بهبـود سـاختار نیـروي انـسانی وزارت         –تبصره  
جهاد کشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پیش بینی ساز و کار تـشویقی مناسـب نـسبت بـه                 

ن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقـال آنـان بـه سـایر              بازخریدي و یا بازنشسته کرد    
  . وزارتخانه ها و سازمان اقدام کند

 کلیه سازمان ها، موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت هاي دولتـی               _4ماده  
وابسته و تابعه وزارتخانه هاي کـشاورزي و جهـاد سـازندگی بـه وزارت جهـاد کـشاورزي                    

ونه تغییر در جایگـاه سـازمان هـا و موسـسات و شـرکتهاي دولتـی       هر گ. وابسته می شوند  
  . مذکور به تصویب شوراي عالی اداري می رسد

 حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شرکتهاي غیر             –تبصره  
  . دولتی نسبت به سهام دولت نیز جاري است 

 ، 1379 داده می شود در سـال   به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اجازه    _5ماده  
حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نـسبت بـه هـر گونـه        
  اصالح ، جابجـایی ، تغییـر ردیـف ، کـاهش یـا افـزایش اعتبـار ردیـف هـاي بودجـه اي                      
وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگی به نحوي که حـداکثر تـسهیالت الزم را بـراي       
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ن قانون فراهم نموده و اخاللی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزي ایجـاد نـشود،      اجراي ای 
  . اقدام نماید
 وزارت جهـاد کـشاورزي داراي مقـررات اداري مـالی و اسـتخدامی خـاص            _6   ماده  

خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهـد                 
  . رسید

ررات اداري مالی و استخدامی وزارت جهاد کشاورزي ، مقـررات        تا تصویب مق   –تبصره  
  . مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت هاي واحد مجري خواهد بود

 وزارت جهاد کشاورزي موظف است حـداکثر ظـرف مـدت پـنج مـاه پـس از                   _7ماده  
 دولت  تصویب این قانون با رعایت سیاست هاي مربوط به جلوگیري از گسترش تشکیالت            

و اصل صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات ، تشکیالت وزارتخانه را تهیه کند و پس از              
  . تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به مرحله اجرا در آورد

 توسعه و حمایت از صـنایع کوچـک تبـدیلی و تکمیلـی بخـش کـشاورزي و                   _8ماده  
 کـشور بـه عهـده وزارت جهـاد کـشاورزي       صنایع روستایی در چارچوب سیاستهاي صنعتی     

  . مصادیق این صنایع توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد. است
 به منظور افزایش بهره وري در بخـش کـشاورزي ، وزارت جهـاد کـشاورزي         –تبصره  

موظف است با اتخاذ سیاستهاي حمایتی و تـشویقی زمینـه توسـعه و ارتقـاي فنـا آوري در         
  . ات مورد استفاده در بخش کشاورزي را فراهم سازدتولید ماشین آالت و ادو

 کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت هاي دولتی که به نـوعی مبـادرت بـه    _9ماده  
ــارچوب     ــد فعالیتهــاي خــود را در چ ــد، موظفن   انجــام فعالیــت هــاي کــشاورزي مــی کنن

  . سیاست هاي وزارت جهاد کشاورزي انجام دهند
 سیاسـتگذاري در زمینـه تـامین توزیـع و مـصرف آب       به منظـور همـاهنگی   _10ماده  

کشور، شورایی به نام شوراي عالی آب متشکل از وزراي نیرو، جهـاد کـشاورزي، صـنایع و            
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معادن کشور ورئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور رئیس سازمان حفاظـت محـیط       
اب مجلـس   زیست، یک نفر از اعضاي کمیسیون کشاورزي، آب و منـابع طبیعـی بـا انتخـ                

شوراي اسالمی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کـشاورزي بـه حکـم رئـیس              
ریاست عالیه این شورا با رئـیس جمهـور یـا معـاون اول ریاسـت              . جمهور تشکیل می شود   

تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیـسیون مـذکور در        . جمهوري خواهد بود  
  . تگاه هاي ذیربط الزم االجراست قانون اساسی براي دس138اصل 

 ترتیبات و هماهنگی هاي الزم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کـشاورزي در     _11ماده  
زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزي و آبزي پروري ظرف سه مـاه از تـصویب ایـن        

  . قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
ت در جهـت حمایـت از توسـعه سـرمایه      وزارت جهاد کشاورزي موظـف اسـ   _12ماده  

گذاري در بخش کشاورزي، نسبت بـه تـشکیل صـندوق هـاي حمایـت از توسـعه بخـش              
  . کشاورزي با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید

اساسنامه این صندوق ها توسـط وزارت جهـاد کـشاورزي تهیـه و بـه تـصویب هیئـت              
  . وزیران خواهد رسید

ز محل کمک هاي دولت، فروش اموال و امکانـات مـازاد   سرمایه اولیه این صندوق ها ا 
این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داري کل واریز و معادل صد درصـد آن تـا مبلـغ            

  . یک هزار میلیارد ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین می گردد
و  به منظور اعمال مـدیریت یکپارچـه در مـزارع ، وظـایف مـدیریت توزیـع                   _13ماده  

 که به عهده وزارت کشاورزي      1363مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادالنه آب مصرف          
  .  به وزارت جهاد کشاورزي محول    می شود"بوده عینا
 به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزي ، دولت موظف اسـت در    _14ماده  

  . حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد
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ینی خرید محصوالت کشاورزي از قبیل گندم ، برنج ، شـکر ، خرمـا،       قیمت تضم  _الف
  . ذرت ، پنبه و سایر محصوالت تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزي تعیین نماید

این ماده و جلوگیري از توزیـع  ) الف( با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند         _ب  
ازار، در حمایت از تولید کننـدگان داخلـی        بی موقع محصوالت وارداتی کشاورزي و تنظیم ب       

  . بخش کشاورزي اقدام نماید
 این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا است و کلیه قوانین و مقررات مغـایر               _15ماده  

   .با این قانون لغو      می شود
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  کشور  صنفی  نظام قانون

  22/1/1383                                                1668شماره 
   وزارت بازرگانی

 قانون نظام صنفی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهـارم                       
تـصویب و در تـاریخ      اسفند ماه یکهزار و سیصد و هـشتاد و دو مجلـس شـوراي اسـالمی                 

 17/1/1383 مـورخ  1288 به تایید شوراي نگهبان رسیده و طی نامـه شـماره           28/12/1382
  .گردد واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابالغ می

  رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
  

   کشور  صنفی  نظام قانون
   
   ـ تعاریف  اول فصل
،  ، وظـایف   سـازمان   بـه   امور مربوط  که  است تیقواعد و مقررا:   صنفی  ـ نظام 1   ماده      
  .کنـد   مـی   تعیـین   قـانون   ایـن   را طبـق    صـنفی    افراد و واحـدهاي     ، حدود و حقوق     اختیارات
هـاي    از فعالیـت   در یکـی   کـه   یا حقـوقی   حقیقی هر شخص :   ـ فرد صنفی 2   ماده      

کند  گذاري   سرمایه   فنی   و خدمات   ، خدمات   ، توزیع   ، خرید، فروش     از تولید، تبدیل    اعم  صنفی    
  محل  دیگران   یا با مباشرت  شخصه  به  آزاد، خواه    و شغل    حرفه  ور و صاحب     پیشه  عنوان  و به 
خـود    یا خـدمات    از کاال، محصول  یا قسمتی  آورد و تمام  فراهم  کسبی  دایر یا وسیله    کسبی

 دارد،   عرضـه  کننـده   مـصرف   بـه   یا جزئـی   کلی صورت  و به   یا غیرمستقیم   طور مستقیم   را به 
  .شود می  شناخته فردصنفی
  . هــستند  مــستثنی  قــانون  ایــن  دارنــد، از شــمول  خــاص  قــانون  کــه  ـ صــنوفی   تبــصره
سـیار    یـا وسـیله     ثابـت   در محـل   آن  فعالیت  که هر واحد اقتصادي :   ـ واحد صنفی 3   ماده
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  شـناخته    باشد، واحد صـنفی        دایر شده    کسب   با اخذ پروانه    اد صنفی  فرد یا افر    باشد و توسط  
  .شود می

  همـان   بـراي    کـسب   با اخذ پروانـه   ثابت  سیار در محل  صنفی  واحدهاي  ـ فعالیت 1  تبصره
  .  است ، بالمانع محل
  هـت ج  الزم   واجـد شـروط    نظارت  کمیسیونهاي  مصوب  ضوابط  طبق  که  ـ اماکنی 2  تبصره

 یا چنـد   یک  وسیله   به  کسب  ثابت  محل   عنوان  توانند به    باشند، می   استقرار چند واحد صنفی   
  ، مورداسـتفاده    ربـط    ذي  هـاي    یـا اتحادیـه      از اتحادیـه    کـسب    از اخذ پروانـه     ، پس   فردصنفی
  .قرارگیرند
  محـسوب  صـنفی  دهند، واحـد    سیار می  صنفی  واحدهاي  به  خدماتی  که  ـ دفاتري 3  تبصره
  .شوند می
   باشد، تـشکیل   نوع  از یک  آنان  فعالیت  طبیعت  که  از افراد صنفی  گروه آن :   ـ صنف 4  ماده
چهـار    آنهـا بـه     فعالیـت   نـوع   به ، با توجه  قانون  این   مشمول  صنوف. دهند   را می    صنف  یک

ــروه ــدي گـ ــدمات  تولیـ ــی ، خـ ــوزیعی  فنـ ــدماتی  ، تـ ــا خـ ــسیم  یـ ــ  تقـ ــوند ی مـ   .شـ
   و ادامـه  منظور شروع  به   قانون  این  مقررات  طبق  که  است مجوزي :   کسب  ـ پروانه 5  ماده
  داده  معـین    کسب  یا وسیله  مشخص  محل  براي  فرد یا افراد صنفی      به   و کار یا حرفه     کسب
  .شود می
دادن   انجـام   مهـارت  تن بـر داشـ    کـه   اسـت  اي گواهینامـه :   و فنی  تخصصی  ـ پروانه 6  ماده

  .شود  صادر می صالح  ذي  مراجع  وسیله  دارد و به  داللت  یا فنی  تخصصی کارهاي
  فعالیـت   داراي   کـه   یا چند صنف  از افراد یک  که  است  حقوقی شخصیتی :   ـ اتحادیه 7  ماده

  تـشکیل   قـانون   ر این مقرر د هاي  و مسؤولیت  وظایف  دادن   انجام  اند، براي    یا مشابه   یکسان
  .گردد می
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  مـدیره   هیـأت    اعضاي  منتخب  از نمایندگان  که  است مجمعی :   امور صنفی  ـ مجمع 8  ماده
   مقـرر در ایـن   هـاي   و مسؤولیت  وظایف  دادن  انجام  براي  هر شهرستان   صنفی  هاي  اتحادیه
  .شود  می  تشکیل قانون
 مجـامع    رئیـسه   هیـأت   از نماینـدگان   کـه   اسـت  رائیشـو :  کـشور    اصناف  ـ شوراي 9  ماده

   تـشکیل    در تهـران     صـنفی    نظـام    مبـانی    تقویـت    کشور با هـدف      شهرستانهاي  امورصنفی  
  .گردد می
 و ایجـاد    ارتبـاط  منظـور برقـراري    بـه   کـه   اسـت  کمیـسیونی  :   نظارت  ـ کمیسیون 10  ماده

 در راسـتاي    دولتی  با سازمانها و دستگاههاي  صنفی  امور  ها و مجامع     اتحادیه   بین  هماهنگی
 هر شهرسـتان    امور صنفی ها و مجامع  بر اتحادیه  نظارت  آنها و همچنین  و اختیارات وظایف  
  .شود  می تشکیل 

   :  نظارت  عالی  ـ هیأت11  ماده
   بـر کلیـه    نظـارت  و ، ایجاد هماهنگی   ، هدایت   ریزي   برنامه   منظور تعیین    به   که   است   هیأتی
 تـشکیل    نظـارت   کـشور و کمیـسیونهاي    اصـناف   ، شـوراي     امور صـنفی    ها، مجامع   اتحادیه

  .  کشور است  بر امور اصناف  نظارت  مرجع گردد و باالترین می 
  

    ـ فرد صنفی  دوم فصل
  

 و   کـسب  بـه   یا اشتغال   واحد صنفی  هر نوع  از تأسیس  موظفند قبل  ـ افراد صنفی 12   ماده
  . کنند  اقدام  کسب  اخذ پروانه  به ، نسبت حرفه
   از تـاریخ   مـاه   سـه   ظـرف   قـانون   مفـاد ایـن    طبق  کسب  صدور پروانه نامه  ـ آئین 1  تبصره
 کـشور،   هـاي   نظر وزارتخانه  با کسب  نظارت  عالی  هیأت  دبیرخانه  توسط  قانون   این  تصویب
   ناجـا و مجـامع    عمـومی   بـر امـاکن    نظـارت   کل  و اداره شکی پز  و آموزش ، درمان  بهداشت
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  . خواهــد رســید   وزیــر بازرگــانی   تــصویب  و بــه  مراکــز اســتانها تهیــه   امورصــنفی
 از آنهـا اسـتعالم     کـسب   صـدور پروانـه   ها بـراي   اتحادیه  که  دستگاههایی  ـ کلیه 2   تبصره

 خـود    و نهـائی   نظر قطعی  استعالم  دریافت یخ روز از تار  پانزده  مدت  کنند، موظفند ظرف    می  
  .  است  نظر مثبت  منزله  مقرر به  نظر در مهلت  اعالم عدم.  دارند را اعالم
  بـراي   قـانونی    واجد شروط  هر فرد صنفی  براي  کسب  پروانه  از یک  ـ صدور بیش 3  تبصره
  .  است  بالمانع  کسب  یا چند محل یک
طـور   کننـد، بـه    اداره  مـشترك  صورت  را به  واحدصنفی  چندنفر، یک که ی ـ درصورت 4  تبصره
  .دار خواهند بود  امور واحد را عهده  مسؤولیت مشترك
  .  است  یکبار الزامی  سال  هر ده  کسب  ـ تمدید اعتبار پروانه5  تبصره
  تخصصی وانه  اخذ پر  مستلزم  و فنی  تخصصی  مشاغل  براي  کسب  ـ صدور پروانه 13   ماده

 اخـذ   بـراي   الزم   واجد شروط اگر متقاضی.   است   متقاضی   وسیله   به  ربط   ذي   از مراجع   و فنی 
 در واحد   و فنی  تخصصی   پروانه   دارنده   نفر شاغل    نباشد، حضور یک     و فنی    تخصصی  پروانه
  .  است  کافی  متقاضی نام ، به  مشروط  کسب  صدور پروانه  براي صنفی
   دبیرخانـه   توسط  خواهد بود که اي نامه  آئین  شرح  به  و فنی  تخصصی  مشاغل  ـ انواع  صرهتب

   از مجامع  و نظرخواهی ربط  ذي ها و سازمانهاي    وزارتخانه   و با هماهنگی     نظارت   عالی  هیأت
  . خواهدرســید  وزیــر بازرگــانی   تــصویب  و بــه  مراکــز اســتانها تهیــه   امــور صــنفی 

  اتحادیـه   عـضویت   ، حـق   و پیشه  کسب  عوارض  مکلفند در هر سال  ـ افراد صنفی 14   ماده
  . خود را بپردازند و مالیات)   عضویت درصورت(

 کـاال،   روي  برچسب   مکلفند با الصاق  کاالها و خدمات  کننده  عرضه  ـ افراد صنفی 15  ماده
  طـور روشـن    را به  یا دستمزد خدمت واحد کاال ، قیمت  یا حرفه  کسب  تابلو در محل    یا نصب 

ــوب ــه و مکت ــه اي گونــه  و ب ــان  بــراي  ک ــت  قابــل  همگ ــالم   رؤی   . کننــد  باشــد، اع
  شـامل   یا دستمزد باید صورتحسابی   بها، اجرت  دریافت  در مقابل  ـ هر فرد صنفی 1   تبصره
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 یـا   شده  فروخته   کاالهاي  و مشخصات  و نوع  دریافتی ، مبلغ ، تاریخ  واحد صنفی    و نشانی   نام
  . دارد  تسلیم  مشتري  را به  شده  انجام خدمات
 از  ، بعـضی   مرکز اسـتان   نظارت  کمیسیون تواند با تصویب  می  امور صنفی  ـ مجمع 2  تبصره
آنهـا    بـراي    صورتحـساب   دادن  دیگـر را کـه   ، یا برخـی   معین  را تا مبلغی    یا مشاغل   صنوف
  . کند  معاف  صورتحساب دادن، از   است مشکل
دارنـد بایـد از     مـی   عرضـه   کلـی   صـورت   خـود را بـه    کاالهـاي   که  ـ افراد صنفی 3  تبصره

  . بنویــسند  خریـدار را نیـز در آن    کننـد و مشخـصات    اسـتفاده   شـده   چـاپ  صورتحـسابهاي 
 یـا   شـده   عرضـه   کـاالي   هـر نـوع    و کمیـت   کیفیت  انطباق ، مسؤول  ـ فرد صنفی 4  تبصره
ــدمت ــه خ ــده  ارائ ــه  گردی ــا وج ــرت   ب ــا اج ــافتی  ی ــدرج  دری ــساب  من ــت  در صورتح   .  اس
  کمیـسیون   و تـصویب    امـور صـنفی    مجمع  تشخیص  به  عمومی  اماکن  ـ صاحبان 16   ماده
  : مکلفند  نظارت
د در شـو   مـی   ارائـه   مـشتریان   مـصرف   بـراي   را که  غذا و مواد غذائی  قیمت  ـ فهرست  الف
   صورتحـساب    آن   قراردهنـد و برمبنـاي       مـشتریان    و در دسترس     تهیه   مخصوص  هاي  برگه
  . دارند  تسلیم مشتري به
 در  کـه   قـسمی    بـه   کسب  در محل  خود را در تابلو مخصوص  و مواد غذائی  اغذیه  ـ نرخ  ب

  . کنند  باشد نصب  دید همگان معرض
   و مقـررات   قـوانین   کـشور، از جملـه    جاري  و مقررات انین مکلفند قو  ـ افراد صنفی 17  ماده
  هـاي   کار و دسـتورالعمل   محیط  و زیباسازي  فنی ، حفاظت ، ایمنی ، بهداشتی ، انتظامی   صنفی
گـردد،    می  ابالغ ربط ذي  قانونی   مراجع  از سوي  را که  کاالها و خدمات گذاري  نرخ  به  مربوط
  . و اجرا کنند رعایت

   بـه  خدمات  دادن   انجام  براي  که  کسانی کارگیري  از به  مکلفند پیش  ـ افراد صنفی 1  صرهتب
 از اخـذ    پـس   دهند تـا اتحادیـه    اطالع  اتحادیه  را به   کنند، مراتب    می   مراجعه   و اماکن   منازل
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   الزم  ام اقـد    تخصص  دار با درج     عکس   شناسائی   صدور کارت    به  ، نسبت    انتظامی  نظر نیروي 
  . آورد  عمل را به
، کاالهـا یـا     محـصوالت   دربـاره   مـشتري   جلـب   مجاز نیستند براي  ـ افراد صنفی 2  تبصره
 با آنها رفتـار    قانون این) 68(  ماده  طبق  صورت درغیر این.  کنند  تبلیغ  واقع  ، برخالف   خدمات
  .خواهدشد

 واگذارکنـد،    دیگـري   خـود را بـه   خواهد پروانه ب  کسب  پروانه  دارنده که  ـ درصورتی 18  ماده
   قـانونی   واجد شـروط     درصورت  اتحادیه.  دارد   تسلیم   اتحادیه   خود را به     کتبی  باید درخواست 

   و پروانـه   را باطـل   متقاضـی   کـسب  ، پروانه  سایر مقررات  و با رعایت   شده   فرد معرفی   بودن
  .کند  می صادر  شده  فرد معرفی  نام  به جدیدي
  غبطـه  توانـد بـا رعایـت      مـی   محجور شود، قیم  کسب  پروانه  دارنده که  ـ درصورتی 19  ماده

  .کنـد   اقـدام   واحـد صـنفی    یـا انتقـال    اداره  بـه   نـسبت   قـانون   ایـن   مقررات محجور و طبق  
  تعلـق  م  از واحد صنفی  ناشی  متعارف ، حقوق  کسب  پروانه  صاحب  فوت  ـ درصورت 20  ماده
   شـروط   دارا بـودن   باشند، درصـورت   آنها مایل  قانونی  یا نماینده  ورثه  چنانچه.   است   ورثه  به

   اقـدام   مقـررات    با رعایـت       کسب   اخذ پروانه    به   نسبت   دو سال    مدت  توانند ظرف   ، می   فردي
  . ست ا  اعتبار ساقط  از درجه  متوفی  مقرر پروانه  مهلت  از انقضاي پس. کنند

  
  ها  ـ اتحادیه  سوم فصل
   یـا همگـن    مـشابه   شـغلی  هـاي   با فعالیت  صنفی  واحدهاي  که  ـ در هر شهرستان 21  ماده

  .کننـد  مـی   اتحادیـه    تـشکیل   به  مبادرت  قانون  این  با رعایت  باشد، افراد صنفی    وجود داشته 
   در وزارت  از ثبـت   و پـس  سـت  ا  و غیرانتفـاعی   حقوقی  شخصیت  داراي  ـ اتحادیه 1  تبصره
  .یابد  می  رسمیت بازرگانی
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  شـرح   در کـشور بـه    اتحادیـه   یک  تشکیل  براي  صنفی  تعداد واحدهاي  ـ حدنصاب 2  تبصره
  : زیر است

   واحد300  ،  ـ در تهران الف
   واحد200  ،  نفر جمعیت  از دو میلیون  با بیش  ـ در شهرستانهاي ب
 150،  نفر جمعیـت   نفر و کمتر از دو میلیون  میلیون  از یک  بیش  داراي  ـ در شهرستانهاي   ج

  واحد
 100،   نفر جمعیت  میلیون  از پانصد هزار نفر و کمتر از یک  بیش  داراي د ـ در شهرستانهاي 

  واحد
ــتانهاي    ـــ ـ در شهرسـ ــر جمعیـــت  هـ ــزار نفـ ــصد هـ ــر از پانـ ــا کمتـ ــد50  ،  بـ    واحـ

  تـصویب   از تـاریخ    مـاه   سـه   ظرف  است  موظف هر شهرستان   نظارت  ـ کمیسیون 3  تبصره
 آنها کمتـر      پوشش   تحت   صنفی   تعداد واحدهاي    که  هایی   اتحادیه   ادغام   به   نسبت   قانون  این

  . کند ، اقدام  است  شده  تعیین از نصابهاي
 بـه   رسـتان  هـر شه   شهرها یـا بخـشهاي    تمامی  واحد براي  اتحادیه  ـ اگر تشکیل 4  تبصره

 آن   صـنفی   امور واحدهاي  اداره  نباشد، شیوه  ممکن  مرکز استان    نظارت   کمیسیون  تشخیص  
   نظـارت   عـالی    هیـأت    دبیرخانـه    وسیله   به   خواهد بود که    اي  نامه   آئین  شهرها یا بخشها تابع     

  . خواهد رسید  وزیر بازرگانی  تصویب و به تهیه 
  بـه   تعدادشـان   ، کـه   شهرسـتان   یـک   صنفی  از واحدهاي اي ادیه اتح  ـ اگر تشکیل 5  تبصره
 مرکـز    نظـارت   کمیـسیون   تـشخیص  ، بـه   اسـت   نرسیده  اتحادیه  تشکیل  مقرر جهت  نصاب
 تعـداد    بـا همـان   اي ، اتحادیـه   نظـارت   عـالی    هیـأت      تـصویب    باشد، درصـورت     الزم  استان

  . خواهد شد  موجود تشکیل واحدهاي
 موجــود در   صــنفی  از واحــدهاي  در مرکــز اســتان اي  اتحادیــه  ـ اگــر تــشکیل  6  تبــصره

   باشد، درصورت    الزم   مرکز استان    نظارت   کمیسیون   تشخیص   به   استان   همان  شهرستانهاي
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 اتحادیـه   ایـن .  خواهـد شـد    تشکیل  در مرکز استان  اي  ، اتحادیه    نظارت   عالی   هیأت  تصویب
  . خواهد شد  تلقی  ماده  این  موضوع هاي همانند سایر اتحادی 

 باشـد، بـا تأییـد      سراسـر کـشور الزم    صنفی  از واحدهاي اي  اتحادیه  ـ اگر تشکیل 7  تبصره
  هـاي   نیز مانند دیگر اتحادیه  اتحادیه این.  خواهد شد  تشکیل  کشوري ، اتحادیه  وزیربازرگانی

  . خواهد بود  ماده  این موضوع
تعـداد  . شـوند   مـی   اداره  اتحادیـه   اعـضاي   منتخب  مدیره  هیأت ها توسط تحادیه ـ ا 22  ماده

 کمتر از هـزار    داراي هاي  اتحادیه  براي البدل  و دو نفر علی  نفر اصلی    پنج   هیأت   این  اعضاي
 از  بـیش   داراي  هـاي   اتحادیه  براي البدل  نفر علی    و سه    نفر اصلی    عضو و هفت    واحد صنفی 

  . عضو خواهد بود ر واحد صنفیهزا
، چهـار    انتخاب ها از تاریخ  اتحادیه  مدیره  هیأت  اعضاي  و مسؤولیت  خدمت  ـ مدت 1  تبصره
   اتحادیـه   اعـضاي   و مـستقیم   مخفـی   بـا رأي     مـدیره    هیـأت   اعضاي.  خواهد بود    تمام  سال

  .  اسـت   وار بعـد بالمـانع     در اد    مـدیره    مجـدد افـراد عـضو هیـأت         انتخاب. شوند   می  انتخاب
   هـر دوره   از پایـان   قبـل   ماه  شش  است  موظف  هر شهرستان  نظارت  ـ کمیسیون 2  تبصره
  . آورد  را فراهم  انتخابات  برگزاري ، مقدمات  مدیره هیأت
   اعـضاء و در دور دوم   سـوم   یک  با حضور حداقل ها در دور اول  اتحادیه  ـ انتخابات 3  تبصره
 در  انتخابـات   برگـزار نـشدن    درصـورت . یابد  می  اعضاء رسمیت  چهارم  یک ور حداقلبا حض 

   هیـأت   بـا تـشکیل    اسـت   مکلـف   نظارت  جدید، کمیسیون  مدیره  هیأت  ، تا انتخاب    دور دوم 
گردند، افراد  می   معرفی     امور صنفی    مجمع   توسط  ، که    صنف   همان   اعضاي   از بین   سرپرستی

  نامـه  آئـین .  کنـد   منـصوب   طـور موقـت    بـه   امور اتحادیـه   اداره  را براي  قانونی  واجد شروط 
  امـور صـنفی    از مجامع  با نظرخواهی  نظارت  عالی  هیأت  دبیرخانه  ها توسط    اتحادیه  انتخابات

   وزیربازرگـانی   تـصویب   و بـه   تهیـه   قـانون   این  تصویب  از تاریخ  دو ماه مراکز استانها ظرف  
  .اهد رسیدخو
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   از حقـوق  ، حجر یا محرومیـت  ، بیماري ، فوت  بر اثر استعفاء، عزل  که  ـ درصورتی  4  تبصره
   هیـأت  ، آن البـدل   علی  اعضاي ، با وجود جایگزینی  مدیره  از هیأت  عضو یا اعضائی   اجتماعی
   بـه  نـسبت   مـاه    شـش    ظـرف    است   مکلف   نظارت   شود، کمیسیون    خارج   ماده   این  از نصاب 
 از   ، افـرادي     انتخابـات   تا انجـام  .  کند   اقدام   جایگزین   اعضاي   تعیین   براي   انتخابات  برگزاري
   مجمـع   باشـند، توسـط    امور اتحادیه  اداره  براي  قانونی  واجد شروط  که  صنف   همان  اعضاي

  اعـضاي  ان عنـو  ، بـه     نظـارت    کمیـسیون    از تـصویب    گردند تـا پـس       می   معرفی  امور صنفی 
  اگر کمتـر از دو سـال     .  شوند   منصوب   مدیره   هیأت  البدل   یا علی    اصلی   عضویت   به  جایگزین
   مـدت   تاپایـان   جـایگزین   اعضاي  مأموریت  باشد، مدت  مانده   مدیره   هیأت   مأموریت  از مدت 
  .  خواهدیافت  ادامه  مدیره  هیأت مأموریت
،  اختیـارات   کلیه   داراي  ماده این) 4(و ) 3( هاي  تبصره ضوع مو  شده  ـ افراد منصوب 5  تبصره
   امـور صـنفی      مجمـع    رئیـسه    در هیـأت     عضویت   استثناي  ، به    مدیره   هیأت   و تکالیف   حقوق

  .خواهند بود
 نفـر را   ، یـک   رئـیس   عنـوان   نفر را بـه   خود یک ها از میان  اتحادیه  مدیره  ـ هیأت 23  ماده
 نفـر   دار و یک  خزانه  عنوان  نفر را به ، یک  بازرس  عنوان  نفر را به ، یک  رئیس  ب نای  عنوان  به

رئـیس  .  خواهـد بـود      افـراد بالمـانع      مجـدد ایـن     انتخـاب . کند   می   دبیر انتخاب   عنوان  را به 
 نماینـده   عنـوان  ، بـه   مـصوبات   و ابـالغ   جلسات  از اعضاء، اداره   بر دعوت    عالوه  مدیره  هیأت  
 بـاالترین    مـدیره   هیأت رئیس. شود  می  نیز شناخته    شهرستان   امور صنفی    در مجمع   تحادیها  
  وي  و اختیارات    وظایف  رئیس  ، نایب    رئیس  در غیاب . گردد   می   محسوب   اتحادیه   اجرائی  مقام  

  .گیرد  می را برعهده
  ، دو نفـر نایـب    نفـر اسـت   فت ه  آن  مدیره  هیأت  تعداد اعضاي  که هائی  ـ در اتحادیه  تبصره
  . خواهند بود  و دو نفر بازرس رئیس
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  حـداقل   داراي   نفـر، کـه    یـک   از خـدمات   اسـت   مکلف  هر اتحادیه  مدیره  ـ هیأت 24  ماده
در .  کنـد   اسـتفاده   مـدیر اجرایـی    عنـوان   بـه   وقـت   تمام  صورت  باشد، به   کارشناسی  مدرك

عنـوان    بـه   افـراد دیپلمـه    کارگیري ، به  نفر جمعیت   میلیون  یک کمتر از      داراي  شهرستانهاي
   اسـت   آن  و منتخـب   مدیره  هیأت  مصوبات  مجري مدیر اجرایی.   است ، بالمانع  مدیر اجرایی   

 همـان     از خـدمات    اسـتفاده . گردد   می   تلقی   جدید مستعفی    مدیره   هیأت   شدن  و با جایگزین  
  .  است نعمدیر در ادوار بعد بالما 

  نـسبی   اکثریـت    درخواسـت   بنا بـه   مرکز استان  نظارت  نیاز، کمیسیون  ـ درصورت 25  ماده
 مرکـز    امـور صـنفی    از مجمع   ، با نظرخواهی     استان   همان   شهرستانهاي   صنفی  هاي  اتحادیه
  ایـن . هد کرد خوا  اقدام  استان   آن  هاي   اتحادیه   براي   استانی   مجمع   تشکیل   به  ، نسبت   استان
منظـور     شهرسـتانها خواهـدبود و بـه        هاي   اتحادیه   مدیره   هیأت   از نمایندگان    متشکل  مجمع
 و   ارتبــاط  پیــشنهاد و برقــراري ، ارائــه  و امــور صــنفی  مــشکالت  نظــر درخــصوص تبــادل

  .شود  می  تشکیل ربط  و مراکز ذي  با مراجع  الزم هاي هماهنگی
 بـا    نفر خواهد بود کـه   یک  اتحادیه  هر پنج  ازاي  به  هر شهرستان ن ـ تعداد نمایندگا  تبصره
  مجمـع    مـدیره      هیـأت    اعـضاي    مأموریت  مدت.  خواهند شد   ها انتخاب    اتحادیه   رؤساي  رأي

  .  است  دو سال استانی
  ربـط  ذي  اتحادیه   را آغاز کند، ابتدا باید به  صنفی  بخواهد فعالیتی  شخصی  ـ هرگاه 26  ماده

 در   اسـت   مکلـف  اتحادیـه .  دارد  و رسـید دریافـت    خـود را تـسلیم    کتبـی    و تقاضاي   مراجعه
   روز با احتساب   پانزده   تقاضا حداکثر ظرف     بر رد یا قبول      نظر خود را مبنی      مقررات  چارچوب

 یـاد   مـدت نظـر در   اعالم عدم.  کند  اعالم  متقاضی   به   کتبی   صورت   به   رسمی   غیرتعطیل  ایام
،   اتحادیـه   تقاضـا توسـط    قبـول  درصـورت . گـردد   می   تقاضا محسوب    پذیرش   منزله   به  شده

  کند و بـه   را تکمیل  مورد نیاز اتحادیه  مدارك  ماه  حداکثر سه  ظرف  تاریخ  باید از آن  متقاضی
  اتحادیـه .  خواهـد گردیـد      جدید محـسوب     متقاضی   صورت  در غیر این  .  دارد   تسلیم  اتحادیه
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  روز نـسبت   پـانزده   ، ظرف  ضوابط  و با رعایت  الزم  مدارك  تمام  از دریافت    پس   است  موظف
   کـسب    پروانـه    متقاضی  همچنین.  کند   اقدام   متقاضی   به   آن   و تسلیم    کسب   صدور پروانه   به

   کـسب   محـل  ح افتتـا   بـه   نسبت  ماه  شش  ظرف  کسب  پروانه   دریافت   از تاریخ    است  موظف
  . کند اقدام
   را رد کند یـا از صـدور پروانـه     کسب  پروانه  متقاضی  درخواست  اتحادیه  ـ چنانچه 1  تبصره
  اعـالم   متقاضـی    بـه  طور کتبـی   مستند به  را با ذکر دالیل  ورزد، باید مراتب    استنکاف  کسب
   خـود را ظـرف    کتبـی  تـراض توانـد اع    باشد، مـی     معترض   آن   به   متقاضی  که  درصورتی. کند

ــست ــاریخ بی ــت  روز از ت ــخ  دریاف ــه  پاس ــع  ب ــنفی   مجم ــور ص ــط  ذي  ام ــسلیم رب   . دارد  ت
   و نظرنهـائی   رسـیدگی   متقاضـی   اعتراض  روز به    پانزده   طی   است   مکلف   امور صنفی   مجمع

  . کند  اعالم  مربوط  اتحادیه  اجرا به خود را براي
باشـند    معتـرض    امـور صـنفی    نظـر مجمـع    به  یا متقاضی  اتحادیه که  ـ درصورتی 2  تبصره
   بـه   خود را نـسبت   اعتراض  امور صنفی  نظر مجمع  ابالغ  روز از زمان     بیست  توانند ظرف   می

   ظـرف  است  مکلف   نظارت کمیسیون.  کنند  منعکس   نظارت   کمیسیون   مذکور به   نظر مجمع 
،  اجرا است  مورد معتبر و قابل    در این    نظارت  نظر کمیسیون . رد دا   نظر خود را اعالم      ماه  یک

   از دریافـت   پـس   مـاه   یـک   را ظـرف   نظارت  نظر کمیسیون  نظارت  عالی   هیأت   که  مگر آن 
.  االجـراء اسـت     و الزم    قطعـی    نظـارت    عـالی    نظر هیأت    صورت  دراین.  کند  ، نقض   اعتراض
  .کننـد   مراجعـه   قـضایی  صـالح   ذي  مراجع توانند به  می ین از طرف    هر یک    اعتراض  درصورت
هـستند،   ، یا فاقد اتحادیه   است  نرسیده  حد نصاب  تعداد آنها به  که  صنوفی  ـ براي 3  تبصره
  . صادر خواهـد شـد    نظارت  کمیسیون  تشخیص  ، بنا به     همگن   اتحادیه   ازطریق   کسب  پروانه
شـوند،   مـی   داده   مکـان   نقـل   یـا مـزاحم    آالینـده  عنوان  به  که  صنفی  ـ واحدهاي 4  تبصره
   جدیـدي    جغرافیائی   اگر در محدوده    اند خواهندماند، حتی     بوده   که  اي   عضو اتحادیه   همچنان
  .قرار گیرند
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 یـا   دائـم   کـسب    پروانه  که  یا حقوقی  حقیقی  هر شخص وسیله  به  دایر شده  ـ محل 27  ماده
  پلمـب   انتظـامی    نیـروي    رأسـاً ازطریـق      اتحادیه   باشد، با اعالم     صادر نشده    آن   براي  موقت
  .گردد می

 داده   مهلـت   دایرکننـده   روز بـه   تـا بیـست   ، از ده  دایـر شـده    محل  از پلمب  ـ قبل 1  تبصره
  . کند  را تخلیه  موجود در محل شود تا کاالهاي می 

را   قـانون    ایـن   در اجراي  تعطیل شده هاي  مهر محل و  یا الك  پلمب  که  ـ کسانی 2  تبصره
 قـرار دهنـد، بـه      مورد اسـتفاده   کسب  از انحاء براي  نحوي   مزبور را به    هاي  بشکنند و محل  

ــازات  ــاي مجـ ــانون  هـ ــرر در قـ ــازات  مقـ ــالمی  مجـ ــوم  اسـ ــد   محکـ ــد شـ   . خواهنـ
 از   یـک   احـراز هـیچ   جـب  مو  ماده  این  موضوع  اشخاص  توسط  عوارض  ـ پرداخت 3  تبصره
  . نخواهد شد  صنفی حقوق
   کـه  اي نامه  در آئین  مندرج  مراحل  از گذرانیدن  تنها درموارد زیر پس  ـ واحد صنفی 28  ماده
   تعطیـل  مـاه   تـا شـش    هفتـه   از یـک   طور موقـت     خواهد رسید، به     وزیر بازرگانی    تصویب  به
  :گردد می
 قیـد    کـسب   در پروانـه  ، غیر از آنچه  کسب  دیگر در محل اغل یا مش  شغل  به  ـ اشتغال   الف

  .  است  مجاز شمرده  نظارت  یا کمیسیون گردیده
از   دسـته    آن  روز بـراي   پـانزده   مـدت   به  حداقل  موجه  دلیل  بدون  کسب  محل  ـ تعطیل  ب

  .شـود  می کننده   مصرف  براي  عسر و حرج    موجب   نظارت  عالی   هیأت  تشخیص   به   که  صنوفی
  .  است  امور صنفی  با مجمع  دلیل  بودن  موجه  ـ تشخیص تبصره

  مـصوب  نامـه    در آئـین   کـه   ضـوابطی   براسـاس   اتحادیه  به  عضویت  حق  پرداخت  ـ عدم  ج
  .  است  شده  تعیین  نظارت کمیسیون
  وسـیله   بـه   کـه   نظارت  و کمیسیون  عالی  هیأت  قانونی  و دستورات  مصوبات  اجراي د ـ عدم 
  .  است  شده  ابالغ  صنفی  واحدهاي ها به اتحادیه
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  .  است  امور صنفی  مجمع  اجرا بر عهده  عدم  ـ تشخیص تبصره
  .  قانون  این  موجب  به  صنفی  واحدهاي  تکالیف  اجراي هـ ـ عدم
   بـه  انتظـامی   نیـروي  ریـق ، رأساً از ط  اتحادیه  با اعالم  واحد صنفی  موقت  ـ تعطیل 1  تبصره
  .آید  می عمل
   نظارت  کمیسیون تواند به شود می  می  تعطیل  وي  واحد کسب  که  ـ هر فرد صنفی 2  تبصره
 خواهـد شـد،       اعـالم    دو هفتـه     حـداکثر ظـرف      کـه    نظـارت   نظـر کمیـسیون   .  کند  شکایت
 قـضایی    صـالح    ذي  اجـع  مر  توانـد بـه      مـی    فرد صنفی    اعتراض  درصورت.  االجراء است   الزم

  . کند مراجعه 
 بـا مجـوز     غیرموجـه   دراثـر تعطیـل    واحـد صـنفی    به  وارد شده  خسارات  ـ جبران 3  تبصره
  . اسـت   دسـتوردهنده   ، برعهـده   نظـارت   اسـتناد نظـر کمیـسیون        دیگر، بـه     یا مراجع   اتحادیه
هـا،   وزارتخانـه   خـدمات   نـه  و هزی ، عـوارض   مالیـات  توانند وصـول  ها می  ـ اتحادیه 29  ماده

دار شـوند و   عهـده   جاري   و قوانین  مقررات   را طبق    دولت   به   وابسته  شهرداریها و سازمانهاي  
   حـساب   بـه  هفتـه  یـک    را ظـرف    خدمات  یا هزینه ، عوارض   مالیات   بابت   شده   وصول  مبالغ
   حـساب    به   توافق  طرف   ازسوي    ده ش   کارمزد توافق   مبلغ.  واریز کنند    مربوطه   دستگاه  قانونی
  .گردد ها واریز می اتحادیه
  : از  است ها عبارت  اتحادیه  و اختیارات  ـ وظایف30  ماده
 و انـواع    کـسب   صـدور پروانـه    یـا تغییـر ضـوابط    ، تنظـیم   تهیـه   پیشنهاد بـراي   ـ ارائه  الف

  .  امور صنفی  مجمع ، به  مشاغل  براي  الزم هاي پروانه 
 کـه    نظـارت   و کمیـسیون   نظـارت   عـالی   هیـأت  هـاي   و بخـشنامه   مـصوبات   ـ اجـراي   ب

  .گردد  می ها ابالغ  اتحادیه  به  قانون  این درچارچوب 
 و  نظـارت  عـالی    هیـأت  هـاي   و بخشنامه  مصوبات  است  موظف  امور صنفی  ـ مجمع  تبصره

   از انقضاي پس.  کند ها ابالغ  اتحادیه   به  ت دریاف   روز از تاریخ     پنج   را ظرف    نظارت  کمیسیون
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 و  مـصوبات  واسطه   توانند بی    می   نظارت   و کمیسیون    نظارت  عالی   هیأت  ، دبیرخانه    مهلت  این
  . کنند  اجرا ابالغ ها براي  اتحادیه  خود را به هاي بخشنامه

  .  امور صنفی  مجمع  به  امور اصناف  پیشنهاد درباره  ـ ارائه ج
   و مقـررات   قـوانین   بـا رعایـت    متقاضیان  تقاضا و مدارك  با دریافت  کسب ـ صدور پروانهد  

  . مربوط
 بـه    آن  و اعـالم   قـانون   ایـن   مقـررات   طبق  کسب  محل  و تعطیل  کسب  پروانه هـ ـ ابطال 

  کـسب    پروانـه    بـدون    کـه    صـنفی    واحدهاي   فعالیت   از ادامه    و جلوگیري    نظارت  کمیسیون  
  .گردد  می  باطل عللی  آنها به شوند یا پروانه دایرمی

  جهـت   امورصـنفی    مجمع  به  هر سال ماه  تا آخر دي  آن  بعد و تسلیم  سال  بودجه و ـ تنظیم 
  .  و تصویب رسیدگی

  ي برا  امورصنفی  مجمع  به  هر سال  خردادماه  تا پایان  آن  و تسلیم  ساالنه  ترازنامه ز ـ تنظیم 
  .  و تصویب رسیدگی

 یـا بـا     طـور مـستقل    بـه   مورد نیاز افراد صـنفی   آموزشهاي  براي  الزم  ـ ایجاد تسهیالت  ح
  .  یا غیردولتی  دولتی  سازمانهاي کمک
،   صـنفی   واحـدهاي  ، بازرسـی   اختالف ، حل  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیونهاي  ـ تشکیل  ط
  .  نظارت  عالی  هیأت گر مصوب دی  و کمیسیونهاي  و آموزشی فنی
  داراي  اعـضاي    از میـان   نفرنـد کـه    تا پنج  سه  مذکور بین  کمیسیونهاي  ـ اعضاي 1  تبصره
  .شوند می  تعیین  ربط  ذي  امورصنفی  مجمع  و تصویب  پیشنهاد اتحادیه  به  کسب پروانه
امـور    و مجـامع    نظـارت   عـالی  ت هیـأ   دبیرخانـه   بند توسط  این  اجرایی نامه  ـ آئین 2  تبصره

ــه صـــنفی ــتانها تهیـ ــز اسـ ــه  مراکـ ــانی  تـــصویب  و بـ ــر بازرگـ ــید  وزیـ ــد رسـ   . خواهـ
  مجمـع   بـه   ، مراتـب   و اتحادیـه   افراد صـنفی   بین  صنفی  بروز اختالف  ـ درصورت 3  تبصره

  رأي   بـه      نـسبت    معتـرض   طـرف . شـود    مـی    ارجاع   و صدور رأي     رسیدگی   جهت  امورصنفی
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نظـر  .  دارد  تـسلیم   نظارت  کمیسیون  خود را به    روز اعتراض    بیست  تواند ظرف    می  صادرشده
   از طـرفین   هـر یـک    اعتـراض  درصورت. االجراء خواهد بود  و الزم    قطعی   نظارت  کمیسیون

  . کنند  مراجعه  قضایی صالح  ذي  مراجع توانند به می
ها، شهرداریها   وزارتخانه  از طرف  نمایندگی  به مات خد  و هزینه ، عوارض  مالیات  ـ وصول  ي

  .  دولت  به  وابسته و سازمانهاي
 و تمرکـز    صـنفی  منظـور ایجـاد شـهرکهاي     شهر به  و شوراي  با شهرداري  ـ هماهنگی  ك

 بـا    متناسـب   شـهري   و مراکـز معـین    در میـادین  فروشـی   عمده   کاالها و معامالت    تدریجی
  . برســد  نظــارت  کمیــسیون تــصویب  بــه  کــه  و ضــوابطی  مقــررات ق شــهر طبــ احتیاجــات

   صـنفی  ، تعداد واحدهاي ، حدود صنفی  کاال و خدمات  نرخ منظور تعیین  پیشنهاد به  ـ ارائه  ل
 و   رسـیدگی  جهـت   امـور صـنفی     مجمـع    بـه   کسب   صدور پروانه    جهت  موردنیاز در هر سال   

  .  نظارت  کمیسیون تصویب
  .  است  شده بینی  پیش  قانون  در این  که ر مواردي ـ سای م

  ها و تـصویب   اتحادیه  اعالم  بنا به  که  مرکز شهرستان  تابعه  ـ در بخشها و شهرهاي   تبصره
،   دولتـی  ادارات. باشـد   مقـدور نمـی    اتحادیه  ازطریق  صنفی  خدمات   انجام   نظارت  عالی  هیأت

  .باشـند    مـذکور مـی      خـدمات    انجـام    مـورد مجـاز بـه       سب ح   وابسته  شهرداریها، سازمانهاي 
  : عبارتند از  هر اتحادیه  مالی  ـ منابع31  ماده
  .  در اتحادیه  افراد صنفی  عضویت  ـ حق الف
  .  صـنف   اعـضاي   بـه   و آموزشـی   از فنـی   اعـم   خـدمات   ارائـه   در ازاي  دریـافتی   ـ وجوه  ب
  .  یا حقوقی یقی حق  از اشخاص  دریافتی  ـ کمکهاي ج

  ها، شـهرداریها و سـازمانهاي    وزارتخانه  خدمات  و هزینه ، عوارض  مالیات د ـ کارمزد وصول 
  .  دولت  به وابسته
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  ، نـوع   اتحادیـه   با وضعیت  متناسب  ماده  این  موضوع  وجوه  وصول  و نحوه  ـ میزان 1  تبصره
 پیـشنهاد   بـه   مجاز خواهـد بـود کـه     اي امهن  آئین  و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب      شغل

  . خواهدرســید  وزیــر بازرگــانی   تــصویب  مراکــز اســتانها بــه    امــور صــنفی  مجــامع
   را بـه  مـاده   ایـن   موجب  به  دریافتی مبالغ%) 20( درصد  ها موظفند بیست  ـ اتحادیه 2  تبصره
  . واریز کنند  امور صنفی  مجمع حساب

  
   ر صنفی امو  ـ مجمع  چهارم فصل

  
  :گردد  می  زیر تشکیل ها با ترکیب  اتحادیه  از نمایندگان  امورصنفی  ـ مجامع32   ماده
  .  فنی  ـ خدمات  تولیدي  صنوف  امور صنفی  ـ مجمع الف
  .  ـ خدماتی  توزیعی  صنوف  امور صنفی  ـ مجمع ب
  .  ـ خدماتی ی و توزیع  فنی  ـ خدمات  تولیدي  صنوف  مشترك  امورصنفی  ـ مجمع ج

 در   از ثبـت   و پس  است  و غیرانتفاعی  حقوقی  شخصیت  داراي  امور صنفی  ـ مجمع 1  تبصره
  .یابد  می  رسمیت  بازرگانی وزارت
  بـراي   در هـر شهرسـتان     کـسب   پروانـه   داراي  صـنفی   تعداد واحـدهاي   ـ حداقل 2  تبصره
  توانـد بنابـه   می  نظارت  عالی هیأت.   است ی هزار واحدصنف   ، بیست    جداگانه   دو مجمع   تشکیل

   آن  تابعـه    شهرسـتانهاي      مـذکور را جهـت       مراکز استانها نـصاب      نظارت  پیشنهاد کمیسیون 
 اتخـاذ    امـور صـنفی    یا مجامع  مجمع  یا تفکیک ، ادغام  تشکیل  به  تغییر دهد و نسبت     استان
  . کند تصمیم
 و  هـا، حقـوق   ، دارائـی   امـوال  ، کلیـه   امور صـنفی  مجامع   ادغام  ـ درصورت 3   تبصره      
 منتقـل    مـشترك   امـور صـنفی    مجمـع   بـه   نظارت  کمیسیون  بانظارت   قبلی   مجامع  تعهدات

  .گردد می 
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 و  ، دارائیهـا، حقـوق    امـوال  ، کلیـه   مشترك  امور صنفی  مجمع  تفکیک  ـ درصورت 4  تبصره
   جدیـد منتقـل    مجـامع   بـه   نظـارت   کمیـسیون   ء با نظـارت    تعداد اعضا   نسبت   به   آن  تعهدات
  .گردد می
     زیر اسـت  شرح  نفر به  پنج  مشترك  امور صنفی  مجمع  رئیسه  هیأت  ـ تعداد اعضاي 33  ماده
  .  نفر رئیس  ـ یک الف
  .  رئیس  ـ دو نفر نایب ب
  . نفر دبیر  ـ یک ج

  .دار  نفر خزانه د ـ یک
   ـ خـدمات    تولیدي  صنوف  به  مربوط هاي  تعداد اتحادیه  نسبت  به رئیسه   هیأت تعداد اعضاي

  . خواهد شد  تعیین  ـ خدماتی  و توزیعی فنی
ــ    یا تـوزیعی    فنی  ـ خدمات   تولیدي  امور صنفی  مجامع  رئیسه  هیأت  ـ تعداد اعضاي تبصره
  . دبیر است و   رئیس ، نایب  بر رئیس  نفر مشتمل  سه  هر کدام خدماتی
شـود و    مـی   اعضاء تـشکیل   دو سوم  با حضور حداقل  امور صنفی  مجامع  ـ جلسات 34  ماده

  در جلـسه   آراء حاضـران    یـک  عالوه  به  نصف  با اکثریت  متخذه یابد و تصمیمات   می  رسمیت
  .معتبر خواهد بود

  مـدت   تـا پایـان    ربـط   ذي  امورصنفی  در مجمع  هر اتحادیه  نماینده  مأموریت  ـ مدت  تبصره
ــأت مأموریــت ــدیره  او در هی ــه م ــوت درصــورت.   اســت  اتحادی ــت ، بیمــاري  ف  از  ، محرومی
  ایـن ) 23(و  ) 22( مـواد      وفـق   ، اتحادیـه     هر نماینـده    ، استعفاء، حجر یا عزل      اجتماعی  حقوق
 اقـدام    امورصـنفی   مجمـع   بـه   باقیمانـده   مدت  براي  دیگري  نماینده  معرفی به  نسبت   قانون

  .کند می 
 دو  مـدت   را بـراي    مجمع رئیسه ، هیأت  هر دوره  جلسه  در اولین  امورصنفی  ـ مجمع 35  ماده

  .  اســت  بالمـانع   مـذکور در ادوار بعــدي   مجـدد اعــضاي  انتخــاب. کنـد   مــی  انتخـاب  سـال 
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، طـرز   رئیـسه   هیـأت  ، وظـایف   امـور صـنفی    مجـامع   رئیسه  هیأت  انتخاب  ـ ترتیب 36  ماده
 و   مجــامع  اداره  بــه  مربــوط  و ســایر مقــررات  آن  و تعــداد کمیــسیونهاي  جلــسات تــشکیل

   نظـارت  عالی  هیأت  دبیرخانه  توسط  خواهد بود که   اي  نامه   آئین   آنها طبق    خدمات  الزحمه  حق
خواهـد   ربازرگـانی   وزی  تـصویب    و بـه     مراکز استانها تهیه     امورصنفی   نظر از مجامع    با کسب 
  .رسید
  :  زیـــر اســـت  شـــرح  بـــه  امـــور صـــنفی  مجـــامع  و اختیـــارات  ـ وظـــایف  37  مـــاده
  .  صـنوف   بـر عملکـرد آنهـا و راهنمـایی     هـا، نظـارت    اتحادیـه   بـین   ـ ایجاد هماهنگی  الف
 و تـشکیالتی   ، آموزشـی  ، اداري ، اسـتخدامی   مـالی  هـاي  نامـه   آئـین   و تـصویب   ـ تنظیم  ب

  . آنها ها و تغییرات دیهاتحا 
   صـدور پروانـه    بـراي   پوشش  تحت هاي  اتحادیه  داخلی  خاص  ـ اظهارنظر درمورد ضوابط  ج

  .  نظارت  کمیسیون  و تصویب  بررسی  جهت کسب
   از جهـت   کـسب   صـدور پروانـه   ها درخصوص  اتحادیه  اقدامات  اجراي  بر حسن د ـ نظارت 

  .  آن هاي نامه  و آئین ون قان  این  با مقررات تطبیق
   حـل  ، هیأتهـاي   امور مالیاتی هاي  اداره ها به  اتحادیه  نمایندگان  و معرفی هـ ـ تأیید، انتخاب 

  عمـل   بـه  صـنوف   ازطرف   نماینده  معرفی  قانون موجب  به که  و سایر مراجعی  مالیاتی  اختالف
  .آید می

  .  نظارت کمیسیون و   نظارت  عالی  هیأت  مصوبات و ـ اجراي
،  گـزاري  ، بیمـه  ، حفـاظتی  ، انتظـامی  ، ایمنـی  ، بهداشـتی   فنـی   مقررات  بر اجراي ز ـ نظارت 
   وضـع  ربـط   ذي  مراجـع   ازطـرف   کـه   صـنفی   واحدهاي  به   مربوط   و سایر مقررات    زیباسازي

  .  مقررات  در اجراي  انتظامی  با مأموران  همکاري همچنین. شود می
ـ  تبصره  و  تعیـین   در مـوارد خـاص     که  انتظامی  ضوابط  دادن  در انجام  افراد صنفی  چنانچه 
 یـا   ، ایمنـی   بهداشـتی    مقـررات   گردد؛ و نیـز دراجـراي        می   ابالغ   امور صنفی    مجمع  ازطریق
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   امورصـنفی    مجمع   موافقت  توانند با جلب     شوند، می    مواجه   ملک   مالک   با مخالفت   زیباسازي
  . آورند  عمل  را به  مقتضی  خود اقدام هزینهو با 
  .ها  اتحادیه  تصمیمات  به  نسبت  افراد صنفی  اعتراض  به  ـ رسیدگی ح
   نظـارت   کمیـسیون   بـه   رئیـسه   اعضاء هیـأت   از بین  نفر نماینده  یک  و معرفی  ـ انتخاب  ط

ــراي ــارت بـ ــسن   نظـ ــر حـ ــراي  بـ ــات  اجـ ــأت  انتخابـ ــدیره  هیـ ــه  مـ ــا  اتحادیـ   .هـ
 دو یا چنـد    به  اتحادیه  یک ها یا تقسیم  اتحادیه  جدید یا ادغام  اتحادیه  ـ پیشنهاد تشکیل  ي

  .  نظارت  کمیسیون  به  اتخاذ تصمیم  براي اتحادیه
  ، عرضـه   فـروش  توانند براي  می  افراد هر صنف  که  کاالها و خدماتی  و نرخ  نوع  ـ تعیین  ك

 مـصوبه    و اعـالم   نظـارت   کمیـسیون   بـه   اتخـاذ تـصمیم    بـراي  د آنکنند و پیـشنها     یا ارائه 
  .  صـنفی   از تـداخل   جلـوگیري   بـا هـدف    افراد صنفی  به  ابالغ ها براي   اتحادیه   به  کمیسیون  
   حدود و تعداد واحـدهاي   تعیین  براي  مقتضی  با وسائل  و آمار الزم  اطالعات آوري  ـ جمع  ل

  . گیري  تصمیم  جهت  نظارت  کمیسیون  به  آن  و نیازها و ارائه عیت با جم  متناسب صنفی
 و   کـار آنـان    و نـوع   طبیعت  به  با توجه  صنفی  واحدهاي تعطیل  کار و ایام  ساعات  ـ تنظیم  م

ــه ــه ارائــ ــراي  برنامــ ــصمیم  بــ ــاذ تــ ــه  اتخــ ــیله  بــ ــسیون  وســ ــارت  کمیــ   .  نظــ
   و معـادن   و صـنایع   بازرگـانی   و اتـاق  امور صنفی   با سایر مجامع  و معاضدت  ـ همکاري   ن

  .  تعاون  و اتاق ایران
 آنهـا و    بـه   از رسـیدگی  هـا پـس    اتحادیـه   مـالی   و صورتهاي ، ترازنامه  بودجه  ـ تصویب  س

  .ها  اتحادیه  مالی  بر عملیات نظارت
   توسـط   کـه  اتـی  و مقرر  ضـوابط  ، طبـق  ، در مـوارد لـزوم    صـنفی   واحدهاي بندي  ـ درجه  ع

شـود و    مـی   تهیـه  ربـط   ذي هـاي   و اتحادیـه  انتظـامی   نظر نیروي   و با کسب    بازرگانی  وزارت
  .رسد  می  نظارت  کمیسیون تصویب به
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  هـاي  آگاهی  ارتقاء سطح   مورد نیاز براي  و پژوهشی ، آموزشی  علمی هاي  برنامه  ـ اجراي  ف
  . مقـررات    درچـارچوب     ربـط    ذي   دولتـی   سـتگاههاي  د  ها بـا همکـاري       اتحادیه   مدیره  هیأت
هـر    بعـد از پایـان     دو ماه  ظرف  آن  و تسلیم  ساالنه  مالی  و صورتهاي  ترازنامه  ـ تنظیم  ص
  .  و تصویب  رسیدگی  براي  نظارت  کمیسیون  به  مالی سال
  رسیدگی ماه   یک رف را ظ  مالی  و صورتهاي  ترازنامه  است  مکلف  نظارت  ـ کمیسیون   تبصره

   دوره  مفاصاحـساب    منزله     به  تأیید ترازنامه .  دارد   اعالم   امور صنفی    مجمع   را به   کند و نتیجه  
  . خواهد بود  امور صنفی عملکرد مجمع

 نظـارت    کمیـسیون   بـه   هر سـال   ماه  بهمن  تا اول  آن  بعد و تسلیم  سال  بودجه  ـ تنظیم   ق
  .  آن  بر اجراي ت و نظار  تصویب براي 

  .  است  شده بینی  پیش  قانون  در این  که ر ـ سایر مواردي
  اجـالس   مـصوبات    و اجـراي   پیگیـري   و همچنین  امور صنفی  امور مجامع  ـ اداره 1  تبصره
، ) ح(، )ز(، )هــ (، )د(، ) الـف  (  بنـدهاي    و اجـراي     پیگیري   و نیز مسؤولیت     امور صنفی   مجامع

 و   و سـایر وظـایف    امورصـنفی    مجامع   رئیسه   هیأت  ، به    ماده  این)  ف(و  )  ع(،  ) ن(،  ) ل(،  ) ط(
  .گـردد   واگـذار مـی      امـور صـنفی      مجـامع    اعـضاي    عمـومی    اجـالس    بـه    محولـه   اختیارات
  شـاخه   مهارتهـاي    درمورد آموزش  و پرورش  آموزش  با وزارت  امورصنفی  ـ مجامع 2  تبصره

  . خواهند آورد  عمل  را به  الزم ري همکا کار دانش
  ، صندوق  اعتباري ، مؤسسه  اصناف  بانک  تشکیل  مجازند براي  امورصنفی  ـ مجامع 3  تبصره
  ، طبـق   و اعتبـاري   ، مالی   ، بانکی    پولی   اعتبار و دیگر مؤسسات      تعاونی  ، شرکت   الحسنه  قرض
  . کنند  کشور اقدام  جاري  و مقررات قوانین
  هـاي   و توانـائی   امکانات  نداشتن علت ها به  از اتحادیه  برخی  که  ـ در شهرستانهائی 38  ماده
   و تـصویب   اتحادیـه   پیـشنهاد آن  دار شـوند، بـه    را عهـده   کـسب   نتوانند صدور پروانـه    الزم

 واگـذار    امورصنفی  مجمع  به  طور موقت  به  کسب   صدور پروانه   ، مسؤولیت    نظارت  کمیسیون
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،   نظـارت   کمیـسیون   و تصویب  اتحادیه  پیشنهاد همان ، بنابه    مشکل   رفع  درصورت. گردد  می
  .  قــــرار خواهــــدگرفت  اتحادیــــه  برعهــــده  کــــسب  صــــدور پروانــــه مــــسؤولیت

  :  قرار زیر است  به  امور صنفی  مجامع  بازرسی  کمیسیون  ـ وظایف39  ماده
 و   ضـوابط   از رعایـت   اطمینـان   منظـور حـصول   ا بهه  اتحادیه  به  امور مربوط  ـ بازرسی  الف

  .  الزم  گزارشهاي  و تنظیم  صنفی مقررات
   رئیـسه   هیـأت   خود را ازطریـق   و گزارشهاي  بررسی  نتیجه  است  موظف  ـ کمیسیون  تبصره
  . دارد  تسلیم  نظارت  کمیسیون  بررسی  جهت  امور صنفی مجمع
  رسـد و ارائـه    می  امورصنفی  مجمع  به  که  و اعتراضاتی ایات شک  به  و رسیدگی  ـ بازرسی   ب

  .  مجمع  به  الزم گزارش
   انجـام   را بـراي   الزم ها مکلفند تسهیالت  و اتحادیه  امور صنفی  مجامع  ـ مسؤوالن 40  ماده
  . کنند ، فراهم  است  شده  محول  بازرسی  کمیسیون  به  قانون  این  طبق  که  وظایفی دادن

  
   کشور  اصناف  ـ شوراي  پنجم فصل
 کـشور بـا     اصـناف   شـوراي  نـام   بـه  ، شـورایی   صنفی  نظام  مبانی منظور تقویت  ـ به 41  ماده

  .گردد  می  تشکیل  در تهران  نظارت  عالی  هیأت  دبیرخانه هماهنگی
  مـور صـنفی   ا  مجـامع   رئیـسه   هیـأت   از نمایندگان  کشور متشکل  اصناف  ـ شوراي 42  ماده

   مرکز اسـتان   نظارت  کمیسیون  زیر، با نظارت ترتیب  به نمایندگان.   کشور است   شهرستانهاي
  دبیرخانـه    و بـه       انتخـاب    اسـتان    آن   امور صنفی    مجامع   رئیسه   هیأت   اعضاي   مخفی  و رأي 
  :گردند   می  معرفی  نظارت  عالی هیأت
ــف ــتانهایی   ال ــه  ـ اس ــت  ک ــا   جمعی ــا ت ــک آنه ــون  ی ــر    میلی ــداد دو نف ــد، تع ــر باش   . نف
 نفـر باشـد،     نفر و کمتـر از دو میلیـون    میلیون  از یک  آنها بیش  جمعیت  که  ـ استانهایی   ب

  .تعداد چهار نفر
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 نفر باشد، تعـداد    میلیون  نفر و کمتر از سه  از دو میلیون  آنها بیش  جمعیت  که  ـ استانهایی  ج
  . نفر شش

  . نفــر  نفــر باشــد، تعــداد هــشت  میلیــون  از ســه  آنهــا بــیش  جمعیــت  کــه د ـ اســتانهایی 
  . نفر ، دوازده  تهران هـ ـ استان

  و نـیم   فنـی    ـ خـدمات    تولیدي  از صنوف  در هر مورد همواره  از نمایندگان  ـ نیمی 1  تبصره
  . خواهند بود  ـ خدماتی  توزیعی دیگر از صنوف

 در   منـدرج  شـرح   بـه   دریـافتی   غیـر از مبـالغ    کـشور بـه   اف اصن  شوراي  ـ اعضاي 2  تبصره
ــین ــه آی ــوع نام ــاده  موض ــن) 46 (  م ــانون ای ــافتی  ق ــري ، دری ــت   دیگ ــد داش   .  نخواهن
 نفـر از    سـه   کـه   نفـر اسـت    از هفـت   کشور مرکـب   اصناف  شوراي  رئیسه  ـ هیأت 43  ماده

ـ   نفـر از صـنوف    و سه  فنی  ـ خدمات   تولیدي صنوف  هـستند و بـا رأي     ـ خـدماتی   وزیعی ت
   پیـشنهاد وزارت   نفـر دیگـر بـه    یک. شوند  می   کشور انتخاب    اصناف   شوراي   اعضاي  مخفی  

 صنفی   مسایل   به   متعهد و آگاه     افراد صنفی    از بین    نظارت   عالی   هیأت   و با تصویب    بازرگانی
  .گردد  می  تعیین  دو سال  مدت حداکثر براي 

   از مـدت  توانـد بـیش    کـشور نمـی    اصـناف   شوراي  رئیسه  هیأت  مسؤولیت  ـ مدت 1  تبصره
  مـدت    یـافتن     بـا پایـان   .  باشد   امور صنفی    مجامع   رئیسه   آنها در هیأت     از عضویت   باقیمانده
  . خواهـد شـد     جـایگزین    مـاده    مفـاد همـین      بـا رعایـت      هر عضو، عضو دیگـري      مسؤولیت
    اصـناف   شـوراي    رئیـسه   هیـأت   انتخابـات   و برگـزاري   صـالحیت   بررسی  ـ نحوه 2  تبصره

 مراکـز اسـتانها       امور صـنفی     پیشنهاد مجامع    به   خواهد بود که    اي  نامه   آیین  موجب  کشور به   
  . خواهد رسید  وزیر بازرگانی  تصویب  و به تهیه
  نظـارت  عـالی    هیـأت   نه کشور، دبیرخا  اصناف  شوراي  رئیسه  هیأت  از تعیین  ـ پس 44  ماده

  اي   آورد تـا در جلـسه       عمـل    به   دعوت   منتخب   رئیسه   روز از هیأت     پانزده   ظرف   است  موظف
دار از   نفـر خزانـه    نفر دبیر و یـک  ، یک  رئیس ، دو نفر نایب  نفر رئیس  یک  انتخاب   به  نسبت
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   دبیرخانـه   کـشور در محـل    اصـناف   شوراي  ادواري هاي  جلسه  تشکیل.  کنند   خود اقدام   بین
  .شـود   مـی    تعیـین      دبیرخانـه   وسیله   به   خواهد بود که     دیگري   یا هر مکان     نظارت  عالی  هیأت
، طبـق    قـانون   ایـن   کـشور، در محـدوده    اصـناف   شـوراي   و اختیـارات   ـ وظـایف  45  مـاده 

 تـصویب    بـه   قـانون   ایـن   از تصویب  پس ماه  شش   حداکثر ظرف    خواهد بود که    اي  نامه  آیین  
  . خواهد رسید وزیر بازرگانی 

   قابـل  هـاي  هزینـه   کشور و بازپرداخت   اصناف  شوراي  وجوه ، مصارف  اداره  ـ شیوه 46  ماده
   دبیرخانـه   توسط  خواهدبود که  اي  نامه   آیین  موجب   اعضاء در شورا، به      از عضویت    ناشی  قبول
  تـصویب   و بـه   مراکز اسـتانها تهیـه    امور صنفی ز مجامع ا  و با نظرخواهی    نظارت  عالی  هیأت

  . خواهد رسید وزیر بازرگانی
از   دریـافتی    و کمکهـاي   عـضویت   حـق   کشور شـامل   اصناف  شوراي  مالی  ـ منابع 47  ماده

خواهد بود  اي  نامه  آیین ، حسب  و آموزشی    فنی   خدمات   ارائه   کشور و حق     امور صنفی   مجامع
 مراکـز اسـتانها     امورصنفی  از مجامع    و با نظرخواهی     نظارت   عالی   هیأت   دبیرخانه  ط توس  که
  . خواهد رسید  وزیر بازرگانی  تصویب  و به تهیه

  
    نظارت  ـ کمیسیون  ششم فصل
 هـر    مراکز اسـتانها و در سـایر شهرسـتانهاي     در شهرستانهاي  نظارت  ـ کمیسیون 48  ماده
  :گردد   می ر تشکیل زی  با ترتیب استان
   مراکز استانها  ـ در شهرستانهاي الف

  : زیر   سازمانهاي  یا رؤساي  کل ـ مدیران
  ).  کمیسیون رئیس ( بازرگانی

  .  و دارایی امور اقتصادي
  .  پزشکی  و آموزش ، درمان بهداشت
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  . دادگستري
  .  انتظامی نیروي
  . شهر  شوراي ـ رئیس
  .ـ شهردار
  . امور صنفی   مجامع ـ رؤساي
  . االختیار استانداري  و تام  مطلع ـ نماینده

    هر استان  ـ در سایر شهرستانهاي ب
   :  ادارات ـ رؤساي
  ).  کمیسیون رئیس ( بازرگانی

  .  و دارائی امور اقتصادي
  .  پزشکی  و آموزش ، درمان بهداشت

  . دادگستري
  .  انتظامی نیروي
  . شهر  شوراي ـ رئیس
  .ـ شهردار

  .  امور صنفی  مجامع رؤسايـ 
  .  یا بخشداري االختیار فرمانداري  و تام  مطلع ـ نماینده
   نفـر از اعـضاء رسـمیت     هفـت   با حـضور حـداقل    یادشده  کمیسیونهاي  ـ جلسات 1  تبصره
  . معتبـــر خواهـــد بـــود  حاضـــران  آراي  مطلـــق  بـــا اکثریـــت یابـــد و تـــصمیمات مـــی
نظـر و نیـز نماینـده      و صـاحب  صـالح  توانـد از افـراد ذي    مـی   نظارت  ـ کمیسیون 2  تبصره

   حـضور در جلـسات    بـراي   رأي  حـق  داشـتن   بدون مدخل  ذي  یا عمومی   دولتی  دستگاههاي  
  . آورد عمل  به دعوت
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 خواهـد داد و    را انجـام   نظـارت   کمیسیون  وظایف  نظارت  عالی ، هیأت  ـ در تهران 3  تبصره
 از    مرکـب    یـا کمیـسیونهایی      کمیـسیون    مزبـور را بـه       از وظـایف    متی یا قـس    تواند تمام   می

ــدگان ــضاء هیـــأت   خـــود اعـــم  نماینـ ــراد دیگـــر واگـــذار کنـــد      از اعـ   . یـــا افـ
   :  زیر است  شرح  به  نظارت  کمیسیون  و اختیارات  ـ وظایف49  ماده
   بـا تـشکیل    و موافقـت  یـه  دو یا چند اتحاد  به  اتحادیه  یک ها یا تقسیم  اتحادیه  ـ ادغام  الف

  . جدید اتحادیه
   دو یـا چنـد اتحادیـه     بـه   که اي  اتحادیه  و تعهدات ها، حقوق ، دارائی  اموال  ـ وضعیت  تبصره
   نظـارت  عالی  هیأت     دبیرخانه   توسط  شود که   می   تعیین  اي  نامه   آئین  موجب  گردد به    می  تقسیم
  .هد رسید خوا  وزیر بازرگانی  تصویب  و به تهیه
  .  امور صنفی ها و مجامع  اتحادیه  بر انتخابات  ـ نظارت ب
   اقـدامات   دادن  و تطبیـق   امـور صـنفی   ها و مجامع  عملکرد اتحادیه  و بازرسی  ـ رسیدگی  ج

  .  و مقررات  آنها با قوانین  شده انجام
  .آنهـا   و تـصویب    امورصـنفی   مجـامع   مـالی   و صـورتهاي  ، ترازنامـه   بودجه  به د ـ رسیدگی 

  .  است  شده بینی  پیش  قانون  در این  که هـ ـ سایر مواردي
درحـدود    نظـارت   عـالی   هیـأت   تـصمیمات   اجـراي   بـه   موظف  نظارت  ـ کمیسیون 1  تبصره
  .  است  قانونی  و اختیارات وظایف
ـ   امکانـات   براسـاس   اسـت   موظـف   هر شهرستان  نظارت  ـ کمیسیون 2  تبصره منظـور   ه و ب
  دسـتورالعمل    براسـاس      هـر سـال      در ابتـداي     دیگران   حقوق   و حفظ    عمومی   مصالح  رعایت
 را در هـر    مـورد نیـاز هـر صـنف         تعـداد واحـدهاي      نظارت   عالی   هیأت   از سوي    شده  تعیین

  . کنـد   ابـالغ    مربوط     صنفی  هاي   اتحادیه   به   کسب   صدور پروانه    و جهت    مشخص  شهرستان
،  نظـارت   کمیـسیونهاي    بـین   الزم هـاي   و همکـاري   ایجاد همـاهنگی   ـ مسؤولیت 50  ماده

مرکـز    شهرسـتان    نظـارت   کمیـسیون   رئیس  برعهده   استان   امور صنفی   ها و مجامع    اتحادیه
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   بـا تـشکیل      اسـت    موظـف    مرکـز اسـتان      شهرسـتان    نظارت   کمیسیون  رئیس.   است  استان
  . آورد  امــور را فــراهم  دادن  انجــام ، زمینــه و اتخــاذ تــدابیر الزمهــا   و گردهمــائی جلــسات
را   صـنفی    واحدهاي  کاالها و خدمات  انواع  است  مکلف  نظارت  ـ کمیسیون 51   ماده      
 مـدت    آنها را براي  و نرخ  دارد، مشخص    ضرورت   آنها از نظر کمیسیون      براي   نرخ   تعیین  که

   کـه   کاالهـا و خـدماتی   نـرخ .  دارد  اعـالم  ربـط   ذي  امورصـنفی   مجمع هکند و ب  تعیین معین  
   کمیـسیون   شـود، بـراي      می   اقتصاد تعیین    یا شوراي   ، دولت    اسالمی   شوراي   مجلس  ازطرف
  .  است الرعایه الزم
   عمـوم    اطـالع    بـراي    گروهـی   هاي   رسانه   را ازطریق    مراتب   است   مکلف   امور صنفی   مجمع
ــی ــق آگهـ ــه  و ازطریـ ــه  اتحادیـ ــا بـ ــدهاي هـ ــراد و واحـ ــنفی  افـ ــالم  صـ ــد  اعـ   . کنـ
  نظـارت   کمیسیون    ازطرف  شده   تعیین   نرخهاي   رعایت   به   ملزم   صنفی   افراد و واحدهاي    کلیه
  .هستند
   اسـت   موظـف   کاالهـا و خـدمات   گـذاري   بر نرخ  نظارت  براي  نظارت  ـ کمیسیون 52  ماده

 نـاظران    گـزارش .  کنـد    و معرفـی     انتخاب   کنندگان   خود و مصرف    تمدان مع   از بین   ناظرانی
 از   نـاظران  بـراي .   اسـت   پیگیـري  قابـل ) 72(  مـاده    موضـوع   صالح   ذي   قانونی   مراجع  براي  

  .گردد  صادر می  شناسائی  کارت  نظارت کمیسیون سوي
  .  است بازرگانی  وزارت ه آنها برعهد  و نصب  از عزل  اعم  امور ناظران  ـ کلیه تبصره
    نظارت  عالی  ـ هیأت  هفتم فصل
  :شود  می  زیر تشکیل  با ترکیب  نظارت  عالی  ـ هیأت53  ماده
  )  هیأت رئیس (  ـ وزیر بازرگانی الف
    و ارشاد اسالمی  ـ وزیر فرهنگ ب
   ـ وزیر کشور ج

    پزشکی  و آموزش ، درمان د ـ وزیر بهداشت
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   تريهـ ـ وزیر دادگس
    و دارائی و ـ وزیر امور اقتصادي

    و معادن ز ـ وزیر صنایع
  . کشور  انتظامی  نیروي  ـ فرماندهی ح
    ـ شهردار تهران ط
   کشور  اصناف  شوراي  ـ رئیس ي
    تهران  شهرستان  امور صنفی  مجامع  ـ رؤساي ك

    اء رسمیت اعض  نسبی  با حضور اکثریت  نظارت عالی  هیأت  ـ جلسات1  تبصره
  .یابد می

حـضور    در جلـسات    رأي  حـق  ، بـا داشـتن    دستور جلـسه   دیگر، براساس  ـ وزیران 2  تبصره
  . خواهند یافت

  حضور بـدون   نظر براي   و صاحب صالح تواند از افراد ذي  می  نظارت  عالی  ـ هیأت 3  تبصره
  . آورد  عمل  به  خود دعوت  در جلسات  رأي  حق داشتن
.   مـستقر اسـت   بازرگانی  در وزارت  که  است اي  دبیرخانه  داراي  نظارت  عالی  ـ هیأت 54  ماده

  کـردن  بـر هماهنـگ   آیـد و عـالوه    شمار می  به   نظارت  عالی  هیأت  اجرایی ، بازوي   دبیرخانه
پیـشنهاد را      و ارائـه       هیـأت    تـصویب    مورد نیـاز جهـت       مکتوبات   وتدوین   تهیه  امور، وظایف 

  اي نامـه  آئـین  موجـب    بـه      دبیرخانـه    اداره   و نحوه    و امورمالی    اداري  تشکیالت.  دارد  رعهدهب
  . خواهد رسید  وزیر بازرگانی  تصویب  به خواهد بود که

  :  زیـــر اســـت  شـــرح  بـــه  نظـــارت  عـــالی  هیـــأت  و اختیـــارات  ـ وظـــایف  55  مـــاده
 و  صـنوف   بـراي    تعـدادي   سـقف  ین و تعیـ   حدود صـنفی   برقراري  ضرورت  ـ تشخیص  الف

  .ها  زمینه  در این صدور دستورالعمل
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   شهرسـتانها بـه    امورصـنفی  ها یـا مجـامع    اتحادیه رئیسه  هیأت  یا عزل  انتخابات  ـ ابطال  ب
  .  نظارت پیشنهاد کمیسیون

ــال    ج ــات  ـ ابطـ ــزل   انتخابـ ــا عـ ــأت  یـ ــسه  هیـ ــوراي  رئیـ ــناف  شـ ــشور  اصـ   . کـ
  اصـناف   یـا شـوراي     امـور صـنفی    و مجامع  نظارت  کمیسیون  بین  اختالف  به د ـ رسیدگی 

  .کشور
  . کـشور   در سـطح   کـسب   صـدور پروانـه    بـر چگـونگی    نظـارت   دسـتورالعمل  هـ ـ تعیـین  

 بـین    و ایجـاد همـاهنگی    قـانونی   وظـایف   انجـام   بر حـسن   نظارت  دستورالعمل و ـ تعیین 
 کـشور و    اصـناف   کـشور و شـوراي       امورصـنفی   ها و مجـامع     ، اتحادیه    نظارت  کمیسیونهاي  

  .  قانون  آنها درحدود مفاد این  بر فعالیت نظارت
   با رعایت صنفی  واحدهاي  صدور کاالها و خدمات  براي  مناسب  اجرایی  راهکارهاي ز ـ ارائه 
  . کشور  جاري  و مقررات قوانین
  . اسـت   گردیـده    محـول   نظـارت   عـالی   هیأت  به نون قا  این  موجب  به  که  ـ سایر مواردي  ح

 یـا    کمیـسیون   خـود را بـه    از وظایف تواند قسمتی  می  نظارت عالی  ـ هیأت 56   ماده      
  . کند  خود تفویض  از نمایندگان  مرکب کمیسیونهائی

  
  ها  و جریمه  ـ تخلفات  هشتم فصل
   بیش بهائی  به   خدمت  کاال یا ارائه  یا فروش ضه از عر  است عبارت:  فروشی  ـ گران  57  ماده

   و ضـوابط   مقـررات   اجـراي  ، عـدم  ربـط    ذي   قـانونی    مراجـع   وسیله   به  شده   تعیین  هاي  از نرخ 
   زیان  به  کاال یا خدمت    بهاي   افزایش   منجر به    که   عملی   هر نوع    دادن   و انجام   گذاري  قیمت

  .خریدار گردد
  :  زیـر اسـت   شـرح   بـه   هـر سـال    تکـرار در طـول    دفعـات    به  ، با عنایت    شیفرو   گران  جریمه
،  فروشـی   گـران   مبلـغ   معـادل   نقـدي   خریـدار و جریمـه    به  وارد شده  خسارت  ـ جبران   الف
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   معـادل   نقـدي   باشد، جریمه ریال) 50،000( هزار   کمتر از پنجاه    نقدي   جریمه   که  درصورتی
  . خواهد بود  ریال)000،50( هزار  پنجاه
   از دومیلیـون   بـیش   به  تخلف  مرتبه  از سومین  پس  نقدي هاي  جریمه  مبلغ  کل  ـ چنانچه  ب
   بـه  صـنفی   متخلـف   عنـوان   به  کسب  یا تابلو بر سردر محل      برسد، پارچه   ریال)2،000،000(

  . خواهد شد  روز نصب  ده مدت
 از   بـیش   بـه   تخلـف   مرتبـه   از چهـارمین   پس  نقدي هاي  جریمه  مبلغ  کل که  ـ درصورتی  ج

عنـوان    بـه   کـسب   یا تـابلو بـر سـردرمحل       برسد، پارچه   ریال) 20،000،000 (  میلیون  بیست
ــف  ــنفی متخل ــصب  ص ــل  ن ــسب  و مح ــه  ک ــدت  ب ــه  م ــاه  س ــل  م ــد   تعطی ــد ش   . خواه

   کمتـر از میـزان    خدمت ارائه کاال یا   یا فروش  از عرضه  است عبارت:   فروشی  ـ کم 58  ماده
  . یا معیار مقرر شده

  :  زیـر اسـت    شـرح   بـه   هـر سـال    تکـرار در طـول    دفعـات    بـه    با عنایت    فروشی   کم  جریمه
.  فروشـی  کـم   دو برابر مبلغ   معادل  نقدي  خریدار و جریمه  به  وارد شده  خسارت  ـ جبران  الف

   نقـدي   باشـد، جریمـه   ریـال )100،000( یکصدهزار   کمتر از مبلغ   نقدي   جریمه  که  درصورتی
  . خواهد بود ریال) 100،000( یکصد هزار  معادل
   از دومیلیـون   بـیش   به  تخلف  مرتبه  از سومین  پس  نقدي هاي  جریمه  مبلغ  کل  ـ چنانچه  ب
   بـه  صـنفی   متخلـف   عنـوان   به  کسب  یا تابلو بر سردر محل      برسد، پارچه   ریال)2،000،000(

  . خواهد شد  روز نصب  ده مدت
 از   بـیش   بـه   تخلـف   مرتبـه   از چهـارمین   پس  نقدي هاي  جریمه  مبلغ  کل که  ـ درصورتی  ج

عنـوان    بـه   کـسب   یا تـابلو برسـردر محـل       برسد، پارچه   ریال) 20،000،000 (  میلیون  بیست
ــف  ــنفی متخل ــصب  ص ــسب  و محــل  ن ــه  ک ــدت  ب ــاه  م ــار م ــل  چه ــد   تعطی ــد ش   .خواه

 یـا   کیفیت  ازلحاظ   که  خدمتی  کاال یا ارائه  یا فروش  از عرضه  است عبارت:   ـ تقلب 59  ماده
ــت ــق کمی ــصات   منطب ــا مشخ ــدمت    ب ــا خ ــاال ی ــرازي  ک ــتی   اب ــا درخواس ــد  ی   . نباش
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  :  زیــر اســت  شــرح  بــه  هــر ســال  تکــرار در طــول  دفعــات  بــه ، بــا عنایــت  تقلــب جریمــه
 چهـاربرابر    معـادل   نقـدي   خریدار و جریمـه   به  وارد شده  خسارت  ـ جبران   اول  ـ مرتبه  الف
 یـا   شـده   یـا فروختـه    عرضه  و کاالي  یا درخواستی    ابرازي   کاال یا خدمت     ارزش  التفاوت  مابه

 کمتـر   ریال) 100،000( یکصدهزار   از مبلغ  نقدي  جریمه که  ، درصورتی   شده   داده   ارائه  خدمت
  . خواهدبود ریال)100،000( یکصدهزار   معادل  نقدي ، جریمهباشد
 برابـر   هشت  میزان   به  نقدي  خریدار و جریمه  به  وارد شده  خسارت  ـ جبران   دوم  ـ مرتبه  ب
 یـا    شـده   یا فروختـه    عرضه   و کاالي    یا درخواستی    ابرازي   کاال یا خدمت     ارزش  التفاوت  مابه

  ریـال )200،000(هـزار    دویـست   از مبلـغ   نقـدي   جریمه  که ، درصورتی  هشد   داده   ارائه  خدمت
  . خواهدبود ریال)200،000(هزار   دویست  معادل نقدي کمتر باشد، جریمه

برابـر    دوازده   معـادل   نقـدي   خریدار، جریمـه   به  وارد شده  خسارت  ـ جبران   سوم  ـ مرتبه  ج
یـا    شـده    یا فروختـه    عرضه   و کاالي    یا درخواستی   رازي اب   کاال یا خدمت     ارزش  التفاوت  مابه

 و  صـنفی   متخلف  عنوان  به  کسب  یا تابلو بر سردر محل  پارچه   و نصب   شده   داده   ارائه  خدمت
   یـک میلیـون    از مبلـغ   نقـدي   جریمـه   که ، درصورتی  ماه  شش   مدت   به   کسب   محل  تعطیل

 خواهـد   ریال) 1،000،000 (  میلیون  یک  معادل نقدي مه  کمتر باشد، جری  ریال) 1،000،000(
  .بود

  ، فروشـنده   مـورد تقلـب    بـر اسـترداد کـاالي     خریـدار مبنـی    تقاضاي  ـ درصورت  1  تبصره
 خریـدار    بـه   دریـافتی   کاال و استرداد وجـه   قبول  به  مقرر، مکلف  مجازاتهاي  بر تحمل   عالوه

  .خواهد بود
  بینـی  پیش  شدیدتري   مجازات  متقلبانه  عمل  دیگر براي  در قوانین که   ـ درصورتی 2  تبصره
  . خواهد شد  مزبور محکوم  مجازات  به  باشد، فرد متقلب شده
  مراجـع   بـا تـشخیص     عمـده   صـورت   کاال بـه   از نگهداري  است عبارت:  ـ احتکار  60  ماده
   از اعـالم   پـس   جامعـه   یـا اضـرار بـه    یفروش  قصد گران  به  آن  از عرضه   و امتناع   صالح  ذي
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  . ربـــط  ذي  قـــانونی  یـــا ســـایر مراجـــع  بازرگـــانی  وزارت  ازطـــرف  عرضـــه ضـــرورت
  :  زیــر اســت  شــرح  بــه  هــر ســال  تکــرار درطــول  دفعــات  بــه  احتکــار، بــا عنایــت جریمــه
   و جریمـه   احتکارشـده   کاالهـاي   کـل   و فـروش   عرضـه   محتکر به  ـ الزام   اول  ـ مرتبه  الف
  .  احتکار شده  روز کاالهاي قیمت%) 50( درصد   پنجاه  معادل نقدي
  نقـدي   و جریمه   احتکارشده  کاالهاي  کل  و فروش  عرضه  محتکر به  ـ الزام   دوم  ـ مرتبه  ب

   کـسب   یا تابلو بر سردر محـل      پارچه   و نصب    احتکارشده   روز کاالهاي    دوبرابر قیمت   معادل
  .  ماه  یک  مدت  به  صنفی  متخلف ان عنو به
  نقـدي   و جریمه   احتکارشده  کاالهاي  کل  و فروش  عرضه  محتکر به  ـ الزام   سوم  ـ مرتبه  ج

   یـا تـابلو بـر سـردر محـل       پارچـه   و نصب  احتکار شده  روز کاالهاي  برابر قیمت   پنج  معادل
ــسب ــه ک ــوان  ب ــف  عن ــنفی  متخل ــل  ص ــل  و تعطی ــسب  مح ــه  ک ــدت  ب ــک  م ــاه  ی   .  م
   بـرخالف   خـدمت   کـاال یـا ارائـه     از عرضـه   اسـت  عبارت:   از شبکه  خارج  ـ عرضه 61  ماده

  . ربـط  ذي  اجرائـی    یـا دسـتگاه   بازرگـانی   وزارت  از طـرف    شـده    تعیـین   هـاي    و شبکه   ضوابط
  : زیر اسـت  شرح   به  هر سال  تکرار در طول   دفعات   به  ، با عنایت     از شبکه    خارج   عرضه  جریمه
 دو   معـادل   نقـدي   و جریمه ، در شبکه  خدمت  کاال یا ارائه  عرضه  به  ـ الزام   اول  ـ مرتبه  الف

  .  تخلف  در زمان  از شبکه  شده  خارج  روز کاال یا خدمت برابر ارزش
چهـار    معـادل   قدي ن  و جریمه  در شبکه  خدمت  کاال یا ارائه  عرضه  به  ـ الزام   دوم  ـ مرتبه ب

  .  تخلف  در زمان  از شبکه  شده  خارج  روز کاال یا خدمت برابر ارزش
   شـش   معادل  نقدي  و جریمه  در شبکه  خدمت  کاال یا ارائه  عرضه  به  ـ الزام   سوم  ـ مرتبه  ج

 تابلو بـر   یا  پارچه  و نصب  تخلف  در زمان  از شبکه   شده   خارج   روز کاال یا خدمت     برابر ارزش 
  .  ماه  یک  مدت  به  صنفی  متخلف  عنوان  به  کسب سردر محل
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   کـاالي   و فـروش  ، عرضه ، نگهداري  و نقل حمل:   قاچاق  کاالي  و فروش  ـ عرضه 62  ماده
 هـر    تکرار درطـول   دفعات  به  باعنایت  و متخلف   است   ممنوع   صنفی   واحدهاي   توسط  قاچاق
  :گردد  می ریمه زیر ج  شرح  به سال
   کـاالي   و ضـبط   قاچـاق   روز کاالي  دو برابر قیمت  معادل  نقدي  ـ جریمه   اول  ـ مرتبه  الف

  .  دولت  نفع  موجود به قاچاق
   کـاالي  ، ضـبط   قاچـاق   روز کـاالي   برابر قیمت  پنج  معادل  نقدي  ـ جریمه   دوم  ـ مرتبه  ب

  متخلـف    عنـوان      بـه    کسب   یا تابلو برسردر محل     رچه پا   و نصب    دولت   نفع   موجود به   قاچاق
  .  ماه  یک  مدت  به صنفی

  قاچاق  کاالي  ، ضبط  قاچاق  روز کاالي برابر قیمت  ده  معادل  نقدي  ـ جریمه   سوم  ـ مرتبه  ج
 و  صـنفی   متخلـف   عنوان  به  کسب  یا تابلو بر سردر محل  پارچه  و نصب  دولت  نفع  موجود به 

  .  ماه  شش  مدت  به  کسب  محل یلتعط
 شـدیدتري    مجـازات   قاچـاق   کـاالي   و فـروش   عرضـه   دیگر بـراي   در قوانین د ـ چنانچه  

  . خواهد شد  مزبور محکوم  مجازات  به  باشد متخلف  شده بینی پیش 
   الزم ركمـدا   ارائه   از عدم  است عبارت:   و توزیع گذاري  قیمت  ضوابط  اجراي  ـ عدم 63  ماده
   مـاه   سه ظرف  عذر موجه   بدون   قانونی   مراجع   به   و توزیع   گذاري   قیمت   ضوابط   اجراي  جهت

 از   دسـته  آن  بـراي    تولید داخلـی   یا دراختیار گرفتن    وارداتی   کاال یا خدمت     ترخیص  از تاریخ 
  .گردنـد   مـی   يگـذار    قیمـت    مـشمول   ربـط    ذي   قـانونی    مراجـع    توسط   که  کاالها و خدماتی  

  .  است  بازرگانی  عذر با وزارت  بودن  موجه  ـ تشخیص تبصره
   هر سال  تکرار درطول    دفعات   به  ، با عنایت     و توزیع   گذاري   قیمت   ضوابط   اجراي   عدم  جریمه
  :  زیر است  شرح ، به تخلف
ــصف  معــادل  نقــدي  ـ جریمــه    اول  ـ مرتبــه   الــف ــا خــدم  رســمی  قیمــت  ن   . ت کــاال ی
ــه   ب ــه    دوم  ـ مرتب ــدي  ـ جریم ــادل  نق ــر قیمــت  مع ــمی  دوبراب ــدمت   رس ــا خ ــاال ی   .  ک
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   و نـصب   کـاال یـا خـدمت     رسـمی   چهار برابر قیمت  معادل  نقدي  ـ جریمه   سوم  ـ مرتبه  ج
  مـدت   بـه    کسب  محل  و تعطیل  صنفی  متخلف  عنوان  به  کسب  یا تابلو برسردر محل    پارچه
  .  ماه یک
   بـه   کاال یا خدمت  یا چند نوع  یک  اجباري  از فروش  است عبارت:   اجباري  ـ فروش 64  ماده
  . دیگر  کاال یا خدمت همراه
  :  زیر است  شرح  به  اجباري  فروش جریمه
  معـادل   نقـدي    کاال و جریمه گرفتن  پس  به  فروشنده  کاال، الزام  اجباري  فروش  ـ براي  الف
  .  تحمیلی  کاالي  فروش  قیمت برابر پنج
   نقـدي   خریـدار و جریمـه    بـه   وارد شـده   خـسارت  ، جبران  خدمت  اجباري  فروش  ـ براي  ب

  .  اجباري  خدمت  برابر مبلغ  پنج معادل
 بـر کـاال،     قیمـت   برچـسب   نکـردن   از نـصب   اسـت  عبـارت :   قیمـت   درج  ـ عـدم  65  ماده

  نحـوي   بـه   قیمت  یا درج  یا حرفه  کسب   در محل   دستمزد خدمت    از تابلو نرخ    نکردن  استفاده
 در هـر بـار تخلـف      قیمـت   درج  عـدم  جریمـه .  نباشـد   رؤیت  قابل کنندگان  مراجعه   براي  که

  .  است ریال) 200،000( هزار  دویست 
ـ   کـه   از صدور صورتحسابی  از خودداري  است عبارت:   صدور صورتحساب  ـ عدم 66  ماده ا  ب

 در   صدور صورتحساب    عدم    جریمه.  باشد   منطبق   قانون  این) 15(  در ماده    مندرج  هاي  ویژگی
  .  است ریال) 200،000 (  هزار ریال  دویست هر بار تخلف

   ثالـث  اشـخاص   به  ، خسارتی  قانون  در این  مندرج هاي  تخلف  براثر وقوع  ـ چنانچه 67  ماده
 مقـرر   هـاي  بر جریمه ، عالوه  متخلف ، فرد صنفی دیده خسارت   شخص درخواست واردشود، به 

  . خواهـد شـد      نیـز محکـوم     دیـده    خـسارت    بـه    واردشـده    زیانهـاي    جبران  ، به    قانون  در این 
  مـاده )  م(و )  ك ( و بنـدهاي ) 17 ( مـاده ) 4 ( ، تبـصره )16 (  مفاد ماده  رعایت  ـ عدم 68  ماده

 فـرد     ازسـوي    قـانون   ایـن ) 17 (  مـاده    موضـوع    بهداشتی  يها   دستورالعمل  و همچنین ) 37(
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  ریال)200،000(هزار    از دویست   نقدي   باید جریمه   شود و متخلف     می   محسوب  ، تخلف   صنفی
  . بپردازد  را در هر بار تخلف ریال) 500،000(تا پانصد هزار 

  خـسارت  بر جبـران   الوه ع مرتکبین.   است  ممنوع کشی  قرعه  کاال ازطریق  ـ فروش 69  ماده
  . خواهنــد شــد    محکــوم   دریــافتی  برابــر مبــالغ    ســه  معــادل  اي  جریمــه  ، بــه وارده
  اشخاص  به  اقساطی  یا فروش العاده  فوق  با فروش  یا حقوقی  حقیقی  ـ اگر اشخاص 70  ماده

  نقـدي    جریمـه    پرداخـت    خریدار، به    به   واردشده   خسارت   بر جبران    واردآورند، عالوه   خسارت
ــغ معــادل ــا قیمــت  دریــافتی  مبل   . خواهندشــد  ملــزم شــده  عرضــه  روز کــاال یــا خــدمت  ی
   قـانون   ایـن   تـصویب   از تـاریخ   مـاه   شش  ظرف  ماده  این  موضوع  اجرایی نامه  ـ آئین  تبصره
  . خواهدرسـید   وزیربازرگـانی   تـصویب    و بـه     تهیـه    نظـارت   عـالی    هیـأت    دبیرخانـه   وسـیله   به
 افـراد    اقتـصادي  هـاي   فعالیـت   و مستندسازي  داد و ستد و ثبت  منظور تسهیل  ـ به 71  ماده
 از   سـال   سـه   مـدت  ، مکلفند حداکثر ظـرف   خدمت  دهنده  کاال و یا ارائه کننده  عرضه  صنفی
  پـنج   مـدت    و ظـرف   از سیصد هزار نفـر جمعیـت    بیش  در شهرستانهاي    قانون   این  تصویب
و یـا دسـتگاه     ) Posse (  فـروش    مکـانیزه    از صـندوق     تناسب   در سایر شهرستانها به     سال

   منـدرج   شـرایط   خود با رعایت   خدمت   کاال یا ارائه     فروش   و یا هر دو براي       دیجیتالی  توزین  
  . نمایند استفاده) 15 ( ماده) 1 ( در تبصره
  توسـط   دسـتگاه    و پلمب  استفاده  نحوه  و ضوابط  ماده  این  مشمول  صنوف  ـ تعیین 1  تبصره
   ظـرف   نظـارت  عـالی   هیـأت   دبیرخانـه   توسط  خواهدبود که  اي  نامه   آئین   تابع  ربط   ذي  مراجع
ــدت ــش مـ ــاه  شـ ــه  مـ ــه  تهیـ ــصویب  و بـ ــانی   تـ ــر بازرگـ ــید   وزیـ ــد رسـ   . خواهـ
 و  فـروش   مکانیزه  ق از صندو  استفاده  عدم  مقرر، در صورت  مهلت  اتمام  ـ از تاریخ 2  تبصره

   یـک   تـأخیر معـادل     هرمـاه    براي   ماده   این   مشمول   واحد صنفی    دیجیتالی   توزین  یا دستگاه 
  . خواهد شد  جریمه ریال) 1،000،000 ( میلیون
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  هـاي   خـود را درمـورد تخلـف    تواننـد شـکایت    مـی   کنندگان  و مصرف  ـ خریداران 72  ماده
  ایـن ) 52( مـاده    موضـوع   و بازرسان  و یا ناظران ربط  ذي هاي دیه اتحا  به  قانون  این  موضوع
نیـز    قـانون    ایـن   موضـوع   و نـاظران   بازرسان همچنین.  دارند  یا اعالم   ، ارسال    تسلیم  قانون
 هیـأت    روز بـه   ده  را حداکثر ظـرف    دریافتی  ، یا شکایت     قانون   این   موضوع   تخلفات  گزارش

  .دارند  می ، تسلیم ربط  ذي هاي ا اتحادیه و ی  بدوي رسیدگی 
 را مـورد    دریـافتی   تخلـف   یا گـزارش   روز شکایت  ده  مدت  ها موظفند حداکثر ظرف     اتحادیه
  ، بـا اعـالم    شـاکی  ، یـا انـصراف    فرد صنفی  تخلف  احراز عدم    قرار دهند و درصورت     بررسی
 یـا نـاظر    ، بـازرس   شاکی  و یا اعتراض    رت صو  در غیر این  .  نمایند   را مختومه   ، پرونده   مراتب
   رسـیدگی   هیـأت   بـه   بررسی   براي  ، پرونده   شدن   مختومه     اعالم   روز از تاریخ     ده   مدت  ظرف
  . خواهد گردید  ارسال بدوي
 یـا    اداره  نفـر نماینـدگان    از سـه   مرکـب   در هر شهرستان  بدوي   رسیدگی   یا هیأتهاي   هیأت
   اسـت  ربـط   ذي  امورصنفی  و مجمع  قضائیه  قوه  رئیس  با حکم   دادگستري ،   بازرگانی  سازمان
 و   رسـیدگی   پرونـده   آنها به  یا نمایندگان   از طرفین    با دعوت   اي   در جلسه    دو هفته    ظرف  که
 و   از رسـیدگی   مـانع   از طرفین حضور هر یک  عدم. کنند   صادر می    رأي   قانون   مفاد این   طبق

  . نخواهد بود اتخاذ تصمیم
 خـود را    کتبـی   ، اعتراض    صادره   رأي   به   بودن   معترض  تواند درصورت    می   از طرفین   هر یک 
  . دارد  تجدید نظر تسلیم  هیأت  به  رأي  ابالغ  روز از تاریخ  ده ظرف
 یـا سـازمان     اداره  نفـر، رئـیس    از سـه   مرکب  تجدیدنظر در هر شهرستان    یا هیأتهاي   هیأت

 یـا    و رئـیس   وي  شـده   معرفی  یا نماینده  دادگستري ، رئیس  وي  از معاونان  یا یکی   انیبازرگ  
 بـه    مـاه    یـک    ظـرف    کـه    اسـت   ربـط    ذي   امـور صـنفی      مجمع   رئیسه   از اعضاء هیأت    یکی

 و رأي   آنهـا رسـیدگی    یـا نماینـدگان     از طرفین   تواند با دعوت     می   معترض   طرف  درخواست  
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   رسـیدگی   مـانع   از طرفین حضور هر یک عدم.  االجرا است  و الزم  قطعی  رأي  این.صادر کند   
  . نخواهد بود و اتخاذ تصمیم

 و  اسـت   نفر اعضاء رسمی   و تجدیدنظر با حضور هر سه  بدوي  رسیدگی  هیأتهاي  هاي  جلسه
  .االجراء خواهد بود  معتبر و الزم  موافق  با دو رأي آراء صادره
 از  ، یکـی   در هـر شهرسـتان    رسـیدگی   هیـأت   تـشکیل   امکـان   عـدم   ـ درصـورت  1  تبصره
دار   را عهـده   مقررشـده   وظـایف   یا مرکز اسـتان   همجوار استان  شهرستان   رسیدگی  هیأتهاي
  .خواهد شد
  هـاي   جلـسه   تـشکیل   و تجدیدنظر و مسؤولیت  بدوي  رسیدگی  امور مراجع  ـ اداره 2  تبصره
  مـسؤولیت  همچنـین  .   اسـت   یا اسـتان   شهرستان بازرگانی  یا سازمان  اداره  هده بر ع   رسیدگی
 و   بازرسـان    و آمـوزش       آن   و ابـالغ     هیأتهـا، صـدور رأي       تخلفـات    به   و رسیدگی   هماهنگی
   واجـراي   گـزارش  ، تهیـه   و بازرسـی    نظارت  باشد نحوه    می   بازرگانی   وزارت   عهده   به  ناظران
   اجرایی   و دستورالعمل    قانون   این   موضوع   و تخلفات    شکایات   به  ظر و رسیدگی  ، تجدیدن   رأي

  . خواهد بود  قانون  این  موجب  به  آن و مالی
.  واریـز خواهـد گردیـد     خزانه  حساب  به  دریافتی هاي  از جریمه  ناشی  ـ درآمدهاي  3  تبصره
  بـراي   بازرگـانی    وزارت هدشـد تـا توسـط    منظور خوا  سنواتی هاي  در بودجه  مبلغ  این  معادل
  . برسد  مصرف  به  قانون  این اجراي

،   اجرائـی  هـا و دسـتگاههاي    وزارتخانـه  ، کلیـه   انتظـامی   و نیـروي   ـ دادگـستري  4  تبـصره 
 بـر آنهـا     قـانون   شـمول   که  دولتی ، سایر دستگاههاي  دولتی ، سازمانها، شرکتهاي  مؤسسات
 سـازمان    تابعـه  هاي  و سازمان  غیردولتی   عمومی  ، مؤسسات    است   نام  ح ذکر یا تصری    مستلزم

 و اجـراي      رسـیدگی    بـه    امـور مربـوط     به   کشور و بانکها موظفند نسبت       اسناد و امالك    ثبت  
  . نمایند  همکاري  قانون  این  موضوع  تخلفات احکام 
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   و تعیـین   افراد صـنفی   تخلفات  به گی، رسید  قانون  این االجراء شدن  الزم  ـ از زمان 73  ماده
   ومقـررات   قـوانین .   خواهدپـذیرفت    صورت   قانون   این   احکام   موجب   آنها تنها به    هاي  جریمه

   تعزیـرات   درخـصوص   نظـام   مـصلحت   تشخیص  مجمع  مصوبات  ازجمله  قانون مغایر با این 
  .گــردد  لغــو مــی  قـانون  ن ایــ  موضــوع  صــنفی  و واحـدهاي   اصــناف  بــه  مربــوط حکـومتی 

 بـار و    یـک   سـال  ، هـر سـه    فـصل   در ایـن   شده  تعیین  نقدي هاي  جریمه  ـ میزان 74  ماده
 تعـدیل     قابل   وزیران   و تأیید هیأت     بازرگانی   پیشنهاد وزارت    بنا به    ساالنه   تورم   نرخ  براساس

  . است 

  
    ـ سایر مقررات  نهم فصل
 یـا   مـدیره   هیأت   اعضاي  خدمات توانند براي  می  امور صنفی  مجامعها و  ـ اتحادیه 75  ماده
 و    تهیـه    نظـارت   عـالی    هیـأت    دبیرخانـه    توسـط    که  اي  نامه   آئین   خود، برحسب    رئیسه  هیأت
   سـاالنه   خـود در بودجـه    درآمـدهاي   را از محل  خواهدرسید، مبالغی   وزیربازرگانی  تصویب  به

  . کنند خت و پردا بینی خود پیش
   یاد شـده  هاي  دریافتی  کار خود، بابت  ماهیت  به ، با توجه  ماده  این  موضوع  ـ اعضاي  تبصره

ــشمول ــوانین مــ ــررات  قــ ــأمین   و مقــ ــار و تــ ــاعی  کــ ــود   اجتمــ ــد بــ   . نخواهنــ
 و   امـور صـنفی    مجامع  رئیسه ها و هیأت  اتحادیه  مدیره  هیأت  از اعضاي  ـ هر یک 76  ماده

   اصـناف   و شوراي  امور صنفی  ، مجمع    اتحادیه   و اموال    وجوه   به   کشور نسبت   اصناف  شوراي
 قـرار    در اختیـار آنـان    و مقـررات   و سـایر قـوانین    قـانون   این  دراجراي  که کشور و وجوهی  

  .شوند  می  محسوب گیرد، امین می
 مراکـز    نظـارت  یـسیونهاي  کم  بـه   دسـتباف   فرش  از بافندگان  منظور حمایت  ـ به  77  ماده

،  اسـتانی   اتحادیه   تشکیل به  نسبت  خود، در هر استان  تشخیص شود، به می  داده  استانها اجازه 
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هـا   اتحادیـه  ایـن  .  کننـد   مزبور اقدام  بافندگان ، جهت  قانون این) 21(  مفاد ماده   رعایت  بدون
  .بود خود خواهند   مرکز استان  نظارت  کمیسیون  نظارت تحت
پیـشنهاد    کـشور، بـه    غیرنفتـی   صادرات  و توسعه  تولیدي  صنوف منظور تقویت  ـ به 78  ماده

 مرکـز    در شـهرهاي   صادراتی هاي  ، اتحادیه    نظارت   عالی   هیأت   و تصویب    نظارت  کمیسیون
  ا تابع ه   اتحادیه   این  فعالیت.  خواهدشد  ، تشکیل    یا کشوري    استانی  صورت  ، به    یا تهران   استان
  تــصویب  و بـه    تهیـه   نظــارت عـالی   هیـأت   دبیرخانــه  توسـط   خواهــدبود کـه  اي نامـه  آئـین 

  . خواهد رسید وزیربازرگانی
  بـه  نـسبت    قـانون   ایـن ) 55(ماده ) هـ( بند   بارعایت  است  مکلف  بازرگانی  ـ وزارت 79  ماده

  کـسب   محـل    داراي کـه  د، درصـورتی شون  می  برده  نام   که   افرادي   براي   کسب  صدور پروانه 
  : کند  باشند، اقدام اي  یا اجاره ملکی
 جانبـاز از    از فرزنـدان   و یکـی   جانبـاز متـوفی    از فرزنـدان   ـ جانباز، همسر جانباز، یکی  الف

  . کارافتاده
  . ارافتاده ازک  آزاده  از فرزندان  و یکی  متوفی  آزاده  از فرزندان ، یکی ، همسر آزاده  ـ آزاده ب
ــه   ج ــضاي  ـ کلی ــانواده  اع ــم  خ ــهدا اع ــدین   ش ــد، وال ــسر، فرزن ــرادر  از هم ــواهر و ب   .، خ

 بنیـاد شـهید،       با همکـاري     نظارت   عالی   هیأت   دبیرخانه   وسیله   به   ماده   این   اجرایی  نامه  آئین
  .خواهد رسید گانی  وزیربازر  تصویب  و به  تهیه  و ستاد آزادگان  اسالمی  انقالب بنیاد جانبازان

   و احـراز شـروط   ربـط   از نهاد ذي نامه  معرفی  از دریافت  پس  کسب  ـ صدور پروانه 1  تبصره
  . بار خواهد بود  یک  تنها براي الزم
  همچنـین .  بپذیرند  فرد صنفی عنوان  را به  کسب  پروانه ها موظفند دارنده  ـ اتحادیه 2  تبصره
 بـا سـایر     همـسان   و امکانـات   تسهیالت  اعطاي  به وظفند نسبت  م  ربط   ذي   سازمانهاي  کلیه

ــنفی ــراد صـ ــضو آن افـ ــه  عـ ــراي  اتحادیـ ــده  بـ ــه  دارنـ ــسب  پروانـ ــدام  کـ ــد  اقـ   .کننـ
 باشـند، یـا از     داشـته   دیگـري  تواننـد شـغل    نمـی   مـاده   این  موضوع  ـ افراد صنفی 3  تبصره



  
   نظام صنفی کارهاي کشاورزيمجموعه قوانین و مقررات                                              224    

      

   کـه   باشـند، مگـر آن       کـرده    دریافـت   تأسیس   یا پروانه    اصولی   دیگر موافقت   هاي  وزارتخانه
   آن   بـراي    باشـد کـه      فعـالیتی    بـا موضـوع      مرتبط   تأسیس   یا پروانه    اصولی   موافقت  موضوع
  .اند  کرده  کسب  پروانه درخواست
 یـا   شهرسـتان   به   شدن  منتقل توانند درصورت  می  ماده  این  موضوع  ـ افراد صنفی 4  تبصره
،   مـاده   مفـاد ایـن    جدید با رعایـت  ، در محل    قبلی   کسب   پروانه   ابطال   شرط   به  دیگر،  استان
  . دارند  دریافت  معوض  کسب پروانه
  .  اسـت   بالمـانع   یـا کارگـاهی    اداري  با کـاربري   اماکن  براي  کسب  ـ صدور پروانه 80  ماده
 را بـا    الزم  همکـاري  انون قـ   ایـن   دراجـراي   اسـت   کشور موظف  انتظامی  ـ نیروي 81  ماده

بـه    همکـاري   نحـوه .  دارد  کـشور معمـول    اصـناف   و شوراي  امور صنفی   ها، مجامع   اتحادیه
   وزارت  بـا همکـاري    نظـارت   عـالی    هیأت   دبیرخانه   توسط   خواهدبود که   اي  نامه   آئین  موجب  

  . رســید  خواهــد   وزیــر بازرگــانی   تــصویب  و بــه   تهیــه   انتظــامی کــشور و نیــروي 
 یـا نیازهـا، یـا رویـدادهاي       مـصرف   تغییـر الگـوي   سـبب  ، به  فرد صنفی  ـ اگر یک 82  ماده

  تواند باکسب  بدهد، می   خود را از دست      صنفی   فعالیت   ادامه  ، امکان    تحمیلی   نشده  بینی  پیش  
  دیگـري   صنفی  فعالیت  به کسب  محل  کاربري  و با حفظ  نظارت  و تأیید کمیسیون نظر مالک 
  . بپردازد  محل در همان
  طرحهـاي  ، دراجـراي    کـسب   محلهـاي   تخریـب   ـ شهرداریها موظفنـد درصـورت   83  ماده

.  ورزنـد   جدید خـودداري   محل  ساخت  بر صدور پروانه  مترتب  هاي   هزینه  ، از دریافت    مصوب
   روز محـل    زش نبایـد از ار      روز آن    شـهرداریها پیـشنهاد شـود، ارزش         از طـرف    اگر معوضی 

  . کمتر باشد  شده  تخریب کسب
  طبـق   واحـدها یـا افـراد صـنفی       یا غیرفـصلی   فصلی  یا جمعی  فردي هاي  ـ حراج 84  ماده
 وزیـر   تـصویب    و بـه     تهیـه    نظـارت    عـالی    هیأت   دبیرخانه   توسط   خواهد بود که    اي  نامه  آئین
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  ، واحد صـنفی     نامه   آئین   در آن    مندرج  ابط ضو   رعایت   بدون   حراج  برگزاري. رسد   می  بازرگانی
  . خواهد کرد   قانون  این) 68 (  در ماده   مندرج  مجازات را مشمول

 خواهـد   اي نامه آئین  براساس   واحدها یا افراد صنفی  جمعی  روز بازارهاي  ـ برگزاري 85  ماده
  . خواهد رسید  وزیر بازرگانی ب تصوی  و به  تهیه  نظارت  عالی  هیأت  دبیرخانه  توسط بود که
 برآنهـا،    نظـارت   و نحـوه  اي  یا زنجیـره  ، چندمنظوره  بزرگ  فروشگاههاي  ـ فعالیت 86  ماده
وزیـر   تـصویب    و بـه   تهیه  نظارت عالی  هیأت  دبیرخانه  توسط  خواهدبود که  اي  نامه   آئین  طبق

  . خواهد رسید بازرگانی
  .  اسـت  بازرگـانی  ، وزارت  ماده  این  موضوع  فروشگاههاي یت صدور مجوز فعال  ـ مرجع  تبصره
 مـورد    مدارك  ارائه  به کنند، ملزم  می  فعالیت  مجازي  در بازارهاي  که  ـ افراد صنفی 87  ماده

  . بازارها هستند  در آن استفاده
  عـالی  اي شـور   دبیرخانـه    بـا همکـاري    است  مکلف  نظارت  عالی  هیأت  ـ دبیرخانه 88  ماده

   و فعالیـت   بـر تـشکیل    حـاکم    اجرائـی   نامه   آئین   تهیه   به  ، نسبت    صنعتی   آزاد تجاري   مناطق
اجـرا    بـه   وزیربازرگـانی    از تـصویب    کند تا پـس      آزاد کشور اقدام     در مناطق    صنفی  تشکلهاي
  .درآید
کننـد و    مـی   کـاال اقـدام    واردات  به  تجاري  صورت  به  کاال که  واردکنندگان  ـ کلیه 89  ماده

 کـاال    مـستقیم   عرضه  به  که  خود را دارند، درصورتی  وارداتی  کاالهاي  یا فروش   قصد توزیع 
   قـانون   ایـن   مقـررات   طبـق    کـسب    اخـذ پروانـه      بـه    ورزند، ملـزم     مبادرت  کننده   مصرف  به

  .خواهندبود
  دولتـی  ، سـایر دسـتگاههاي     دولتی اي، سازمانها یا شرکته ها، مؤسسات  ـ وزارتخانه 90  ماده
  ، کـه  غیردولتی  عمومی   و نهادهاي  است  نام   ذکر یا تصریح     بر آنها مستلزم     قانون   شمول  که
  کننـدگان  مـصرف   بـه      کاالها یا خدمات     مستقیم   عرضه   یا مجاز به     ملزم   جاري   قوانین  طبق

   ایـن   بـه   خود یا دیگر اشـخاص   به  متعلق سات و تأسی  اماکن  ازطریق  که  از این هستند، اعم 
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   و مقـررات     سایر قـوانین    اما رعایت .  هستند   مستثنی   قانون   این   ورزند، از شمول    کار مبادرت 
  ، الزامـی  ربـط  ذي  قـانونی    مراجع  توسط  کاالها و خدمات   براي   شده   تعیین   و نرخهاي   جاري
   قـانونی   و اختیـارات   وظـایف   در حیطه  متبوع  غیردولتی  یا نهاد عمومی     دولتی  دستگاه.  است

.  دارد  را برعهـده   امـاکن   اداره  بـه   و سـایر امـور مربـوط     و کنتـرل   نظـارت   خود، مـسؤولیت  
   دادن  واگـذار گـردد یاانجـام     یا حقـوقی   حقیقی  اشخاص  فعالیتها به  قبیل   این   که  درصورتی

   آن   و مقـررات     صـنفی    نظام   قانون   پذیرد، مشمول   رت صو   خصوصی   بخش  آنها با مشارکت  
  .خواهد بود

   اخذ مجـوز فعالیـت    به  موظف  جاري  قوانین  طبق  که  یا حقوقی  حقیقی  ـ اشخاص 91  ماده
  ، سـازمانها یـا شـرکتهاي    ها، مؤسسات  از وزارتخانه    یا اشتغال   برداري  ، بهره    تأسیس  یا پروانه 
 یا  است   نام     ذکر یا تصریح     بر آنها مستلزم     قانون   شمول   که   دولتی  هاي، سایر دستگاه    دولتی

 بـه     کاالهـا یـا خـدمات        مـستقیم    عرضـه    بـه    هستند، چنانچـه     غیردولتی   عمومی  نهادهاي
بـه   ، نـسبت   یا پروانـه   مجوز فعالیت  بر دریافت  ورزند، مکلفند عالوه  مبادرت کنندگان  مصرف  
   نظـام    قـانون    مـذکور مـشمول     اشـخاص .  کننـد    اقـدام    مربوط   از اتحادیه    کسب  اخذ پروانه   

  . خواهند بود  آن و مقررات صنفی
 هـر    ازسوي  جاري  مقرر در قوانین  نظارت  اعمال ، مانع  از اتحادیه  کسب  ـ اخذ پروانه  تبصره
  .هـا نخواهـد بـود    بـر آن   یـاد شـده    غیردولتی  عمومی  یا نهادهاي    دولتی   از دستگاههاي   یک
  واحـدهاي   از کارکنـان    هـر یـک    شکایت  درصورت  فقط  اجتماعی  تأمین  ـ سازمان 92  ماده
توانـد   مـی   افـراد صـنفی       توسـط    همکـاري    در مدت    بیمه   حق   پرداخت   بر عدم    مبنی  صنفی
  ایـن . کنـد  فت  را دریا  بیمه ، استناد و حق  فرد صنفی  دفاتر قانونی   یا مندرجات   نظر بازرس   به

 و  شـاغل   شـاکی    نـشده   پرداخـت   بیمـه   حق  ، معادل    فرد صنفی    احراز تخلف    درصورت  مبلغ
 کمتـر از یکـصدهزار       جریمـه    مبلـغ   چنانچـه .  خواهـد بـود      دو برابـر آن      مبلـغ    به  اي  جریمه

  . خواهـد بـود     ریـال ) 100،000( یکـصدهزار      معـادل    نقـدي    باشـد جریمـه     ریال)100،000(
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  محولـه   وظـایف    در انجـام   که شود مگر در مواردي  نمی  منحل  امورصنفی  ـ مجمع 93  دهما
  کمیسیون  صورت    در این .  مقرر رفتار کند     و وظایف    عمومی   مصالح   ورزد، یا برخالف    تسامح
  یعـال   اگر هیـأت  . دارد   می   اعالم   نظارت   عالی   هیأت   به   کافی   را با ذکر دالیل      مراتب  نظارت
   بـه   تـصویب   را جهت  بداند مراتب  را الزم  ، انحالل    طرفین  دالیل   به   از رسیدگی    پس  نظارت

  .دارد  می  اعالم وزیر بازرگانی
   تـشکیل   خود را جهـت  ، نمایندگان    مجمع   انحالل   از تاریخ   ماه   یک  ها موظفند ظرف    اتحادیه

  . کنند  معرفی  امور صنفی مجدد مجمع
   وزیربازرگـانی   و تـصویب   نظـارت  عـالی   پیشنهاد هیأت    کشور نیز به     اصناف  ي شورا  انحالل

  .خواهد بود
 خـود   ، نماینـدگان   اصناف  شوراي  انحالل  از تاریخ ماه   یک   موظفند ظرف    امور صنفی   مجامع
  . کنند  کشور معرفی  اصناف  مجدد شوراي  تشکیل را جهت
  .کننـد   مراجعـه    قـضائی  صالح   ذي   مراجع  توانند به    می   از طرفین    هر یک    اعتراض  درصورت

  ایـن ) 37( مـاده ) 3( و تبصره) 30( ماده)  ي(، بند)29(  ماده  موضوع  اجرائی نامه  ـ آئین 94  ماده
   وزیـران   هیـأت  تصویب به  و بازرگانی   و دارائی  اموراقتصادي هاي پیشنهاد وزارتخانه  به  قانون

  .خواهد رسید
ــاده ـ  95  م ــانی  وزارت   ــت  موظــف بازرگ ــزارش  اس ــن  گ ــرد ای ــانون  عملک ــالیانه  ق    را س
ــه ــسیونهاي ب ــه  اقتــصادي کمی    اســالمی  شــوراي  مجلــس  و محاســبات  و بودجــه  و برنام

  .نماید ارسال
 13/4/1359 مـصوب    صـنفی   نظـام  ، قانون  قانون  این االجراء شدن  الزم  ـ از تاریخ 96  ماده

   جهـت    الزم   ایجاد تسهیالت    و قانون    آن   بعدي   و الحاقات    اصالحات  و کلیه    انقالب  شوراي
   شـهدا مـصوب     محتـرم    و خـانواده     آزاد شـده    ، اسـراي     جانبـازان    بـراي    کسب  صدور پروانه 

  .گردد  مغایر لغو و بالاثر می  و نیز سایر قوانین13/12/1368
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   مورخ  روز یکشنبه   علنی   در جلسه   و دو تبصره   و نود      ماده   بر نود و شش      مشتمل   فوق  قانون
 و  تصویب   اسالمی     شوراي   یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس          اسفند ماه    و چهارم   بیست
  . است  رسیده   نگهبان  تأیید شوراي  به28/12/1382 در تاریخ

   مهدي کروبی- اسالمی   شوراي  مجلس رئیس
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   تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعیکلیات قانون
     کلیات–فصل اول 

   تعاریف-1ماده 
مجموعـه قـوانین،    :  نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعـی عبـارت اسـت از              –الف  

مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشکل هاي مهندسی، حرفه اي، صـنفی کـه در جهـت          
  .انون تـدوین و بـه مـورد اجـرا گذاشـته مـی شـود            رسیدن بـه اهـداف منظـور در ایـن قـ           

 کشاورزي و منابع طبیعی عبارت است از بهره برداري ازآب و زمین به منظـور تولیـد                  –ب  
از قبیل زراعـت، باغـداري، درختکـاري مثمـر و غیـر مثمـر،       ( محصوالت گیاهی و حیوانی   

زیان، پرورش طیـور و     جنگلداري، جنگلکاري، مرتعداري، بیابان زدایی، دامداري، شیالت، آب       
  ).زنبور عسل و کرم ابریشم 

 مهندس کشاورزي و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرك کارشناسـی در          –ج  
  .یکی از رشته هاي بخش کـشاورزي و منـابع طبیعـی و رشـته هـاي مـرتبط را دارا باشـد             

بط  رشته هاي اصلی کشاورزي و منابع طبیعی و رشته هاي مرتبط براسـاس ضـوا  –تبصره  
وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوري توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شـوراي مرکـزي                

  . می رسد
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسالمی ایـران کـه            -2ماده  

در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود سازمانی است غیر دولتی با استقالل مـالی         
ستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظـایف مقـرر در ایـن                و شخصیت حقوقی م   
  .قانون تشکیل می شود
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   اهداف، وظایف و اختیارات –فصل دوم 
  : اهداف سازمان عبارتند از -3ماده 

 تالش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقـدس جمهـوري اسـالمی                -1
  .ایران
ــشاورزي تـــالش در جهـــت ارتقـــاي اخـــالق حرفـــه  -2   .اي در کلیـــه امـــور کـ

 تالش در جهت ارتقاي سطح دانش، گسترش فنّآوري جدید در کشاورزي و رشته هاي               -3
  .مرتبط
آب و (  تالش در جهت حفظ و پایداري محیط زیـستو منـابع پایـه تجدیـد شـونده                   -4

  .به منظور دستیابی به توسعه پایدار) خاك، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع 
  در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزي تالش -5
 حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کـشاورزي در برابـر اشـخاص حقیقـی و            -6
  .حقوقی

  . نظارت بر حسن اجراي وظایف فنی و حرفه اي اعضاي سازمان-7
 حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوي از خـدمات حرفـه             -8

  . اورزي بهره مند می شوند اي مهندسین کش
 تالش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاري هر چه بیشتر بین شـاغلین در          -9

  .امور کشاورزي با دستگاههاي اجرایی دولتی و غیر دولتی
  . تالش در جهت حسن اجراي مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزي-10
  . حمایت از تشکل هاي صنفی و تولیدي بخش -11
  . تالش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی -12
  . کمک به صدور خدمات کشاورزي به خارج از کشور-13

  : وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود-4ماده 
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 همکاري و هماهنگی با مراجع ذیربط براي گسترش و پیشبرد فعالیت هـاي علمـی    -1
  .ر امور کشاورزي و منابع طبیعیو تحقیقاتی د

 همکاري با مراجع ذیربط براي تعیین وتنظیم و اجراي صحیح تعرفه هـاي خـدمات    -2
  .امور کشاورزي و منابع طبیعی

 همکاري با دستگاههاي ذیربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانین مربوط بـه              -3
  .امور کشاورزي و منابع طبیعی

راي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي مـستمر اعـضاي           تالش در جهت تدوین و اج      -4
  .سازمان

 اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و آیین نامـه               -5
  .هاي مرتبط به امور کشاورزي و منابع طبیعی که از مراجع ذیصالح ارجاع شده باشد

  . تدوین دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه اي-6
 صدور کارت عضویت و اعطاي شماره نظام مهندسـی بـه مهندسـین کـشاورزي و                  -7

  .رشته هاي مرتبط
 رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي اعضاي سازمان که عنـوان جـرایم عمـومی      -8

  .نداشته باشند از طریق هیأت هاي ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه
یات و عـوارض مؤسـسات و شـاغالن          همکاري با مراجع ذیربط در تعیین میزان مال        -9

  .کشاورزي
 همکاري با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امـدادي مهندسـین کـشاورزي و منـابع            -10

  .طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء
 همکاري با مراجع ذیـصالح د جهـت رسـیدگی بـه تخلفـات و جـرایم حرفـه اي          -11

طبیعی عضو و غیر عضو و اظهار نظرهاي کارشناسی مشورتی          مهندسین کشاورزي و منابع     
  .در این رابطه به مراجع ذیربط
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 انجام اموري که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاري کشور نداشته        -12
  .باشند

 همکاري درجهت تـدوین و تنفیـذ نظـام آمـوزش عـالی کـشور در بخـش علـوم                -13
  .کشاورزي و منابع طبیعی

 سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصـول اسـتعالم        –ه  تبصر
  . نظر مشورتی خود را به مراجع ذیربط اعالم نماید

  
    ارکان–فصل سوم 

  : ارکان سازمان عبارتند از -5ماده 
   شوراي مرکزي -1
   شعبه استان– شوراي استانی -2
   شورا و شعبه شهرستانی-3
   مجامع عمومی -4
  یأت هاي انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفیو حرفه اي ه-5

شوراي استانی با تصویب شوراي مرکزي می توانند براي ایجـاد شـعبه در شهرسـتانها،          
  . بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند

 شوراي مرکزي به عنوان باالترین مرجع تـصمیم گیـري سـازمان متـشکل از           -6ماده  
  :تصابی به شرح زیر استپانزده نفر اعضاي انتخابی و ان

   دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزي با معرفی وزیر جهاد کشاورزي-1
  

   یک نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوري از اعضاي هیأت علمی دانشکده هاي-2
  . کشاورزي به عنوان نماینده ایشان 
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  .ده ایشان یک نفر متخصص آبیاري با معرفی وزیر نیرو به عنوان نماین-3
 یک نفر متخصص کشاورزي با معرفی رییس سازمان حفاظـت محـیط زیـست بـه           -4

  .عنوان نماینده ایشان
 ده نفر از متخصصین کشاورزي صاحب نظر در رشته هاي مختلف علوم کـشاورزي         -5

و منابع طبیعی به انتخاب اکثریبت آراي مجمـع نماینـدگان شـوراهاي اسـتانی بـه عنـوان           
  .ر نفر به عنوان اعضاي علی البدلاعضاي اصلی و چها

 همـین مـاده و      4 تـا    1 شوراي مرکزي براي اولین بار از نمایندگان بندهاي          -1تبصره  
در تهران تشکیل مـی شـود تـا        ) هر استان دو نماینده     ( نمایندگان انتخابی شوراي استانها     

  . ظرف مدت شش ماه اقدام کند5نسبت به انجام بند 
نتصابی باید ظرف مدت دو مـاه پـس از الزم االجـرا شـدن           معرفی اعضاي ا   -2تبصره  

  .قانون صورت بگیرد
 شوراي مرکزي در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رییس و نـواب ریـیس   -3تبصره  

  .و دبیر شورا اقدام می نماید
 دوره فعالیت شوراي مرکزي چهار سال است و انتخاب مجـدد اعـضاء بـراي    -4تبصره  

  . است دوره هاي بعدي مجاز 
   نفر اعضاي انتخابی و انتصابی به شرح زیر است 11 شوراي استانی متشکل از -7ماده 

 دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزي استان بـا معرفـی ریـیس سـازمان جهـاد            -1
  .کشاورزي استان

  . مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام االختیار ایشان-2
یأت علمی دانشکده کشاورزي یا منـابع طبیعـی مرکـز اسـتان       یک نفر از اعضاي ه     -3

  وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوري به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فنآوري 
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 هفت نفر از متخصصین رشته هاي مختلف کشاورزي و منابع طبیعـی بـه انتخـاب                 -4
بـه عنـوان عـضو علـی     اکثریت آراي مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفـر   

  .البدل 
 شوراي استان براي اولین بـار متـشکل از رؤسـا یـا نماینـدگان سـازمانهاي                -1تبصره  

 همین ماده در مرکز همان استان تشکیل خواهد شـد تـا نـسبت بـه نحـوه              3 تا   1بندهاي  
  . همــین مــاده حــداکثر ظــرف مــدت چهــار مــاه اقــدام کنــد  4برگــزاري و اجــراي بنــد 

تان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به عنـوان        شوراي اس  -2تبصره  
  رییس

شوراي استان، یک نفر را براي نایب رییس شوراي اسـتان، یـک نفـر را بـراي خزانـه                    
ــد    ــی کنـ ــاب مـ ــود انتخـ ــین خـ ــورا از بـ ــري شـ ــر را جهـــت دبیـ ــک نفـ   .داري و یـ

راي اسـتان را     وزیر جهاد کشاورزي با پیشنهاد شوراي استان حکـم ریـیس شـو             -3تبصره  
  .صادر می کند

 وزارت جهاد کشاورزي موظف است جهت راه اندازي سازمان نظام مهندسی            -4تبصره  
کشاورزي و منابع طبیعی حداکثر بعد از سه ماه از تصویب این قـانون نـسبت بـه تـشکیل                    
  .اولـین جلـسه شـوراي اسـتان از طریـق سـازمان جهـاد کـشاورزي اسـتانها اقـدام نمایــد          

  . مع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می شود مج-5تبصره 
 مجمـع عمـومی اسـتان از اجتمـاعی اعـضاي آن تـشکیل مـی شـود و کلیـه            -8ماده  

با شـرایط   . اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شوند           
ارکت در مساوي عضویت مجمع عمومی را دارا بـوده و در جلـسات داراي حـق رأي و مـش       

  .تصمیم گیریها می باشند
 جلسات مجمع با حضور نصف بـه عـالوه یـک اعـضاء رسـمیت مـی یابـد و          –تبصره  

  . تصمیمات متخذه با اکثریت عده حاضر معتبر می باشد
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  : وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادي یا فـوق العـاده بـه قـرار زیـر اسـت          -9ماده  
  . ایـن قـانون  7 مـاده  4 بـا رعایـت بنـد     انتخاب اعـضاي شـوراي اسـتان یـا بازرسـان         -1
 استماع گزارش شوراي استان و اعالم نظر نسبت به آن و رسیدگی بـه مـسایل مطـرح        -2

  .شده
  . تصویب سیاستها و خط مشی هاي شوراي استان-3
 تعیین مؤسسه حسابرسی براي رسیدگی به حسابها، ترازنامه هـا و بـیالن عملکـرد                -4

  .ساالنه سازمان
  .رگونه تغییر و اصالح در آیین نامه سازمان به شوراي مرکزي پیشنهاد ه-5
 بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه و برنامـه و بودجـه و طرحهـاي سـاالنه سـازمان            -6
  .استان
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین و آیـین نامـه هـاي                  . -7

  . باشدمربوط به سازمان استان و در صالحیت مجمع عمومی می
 جلسات مجمع عمومی به طور عادي سالی یک بار و فـوق العـاده بـه تعـداد            -10ماده  

دفعاتی که توسط مجمع یا به درخواست حداقل یک پنجم اعضاي مجمع یا بـه درخواسـت    
  .شوراي مرکزي در صورت ضرورت تشکیل می شود

ایـد دااي    نامزدهاي عضویت در شوراي مرکزي و شوراهاي استانی سازمان ب          -11ماده  
  :شرایط زیر باشند

 تابعیت دولت جمهوري اسـالمی ایـران و وفـاداري بـه قـانون اساسـی جمهـوري                    -1
  .اسالمی ایران

   نداشتن محکومیت مؤثر کیفري و عدم وابستگی به گروه هاي غیر قانونی-2
  . نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی-3
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اي مرکزي را به نماینـدگی      رییس سازمان که مسئولیت اجراي مصوبات شور       -12ماده  
سازمان در مراجع ملی و بین المللی برعهده دارد از بین سه نفر از اعضاي شوراي مرکـزي                  
که بیشترین رأي را کسب کنند توسط وزیر جهاد کشاورزي براي صدور حکـم بـه ریـیس                  

  .جمهور معري می شود
راهاي  تشکیل اولین شوراي مرکزي حـداکثر سـه مـاه پـس از تـشکیل شـو              -13ماده  

استانی توسط وزارت جهاد کشاورزي از طریق تشکیل مجمع عمومی نمایندگان شـوراهاي            
  .استانی، انتخابات عمومی براي انتخاب اعضاي اولین شوراي مرکـزي صـورت مـی گیـرد             

  : وظایف شوراي مرکزي عبارت است از -14ماده 
فـی آنهـا بـه     انتخاب سه نفر از اعضاي شوراي مرکزي براي ریاست سازمان و معر            -1

  .وزیر جهاد کشاورزي
 تهیه و تصویب دستورالعمل هـاي مربـوط بـه مقـررات اداري، مـالی، تـشکیالتی،                  -2

  .اجرایی و سایر دستورالعمل هاي مورد نیاز در محدوده این قانون
  . تهیه بودجه، برنامه ها و طرحهاي سازمان جهت ارایه به مجمع عمومی-3
یا تغییر قانون سازمان و پیشنهاد آن بـه مراجـع    بررسی و تصویب طرحهاي اصالح       -4

  .ذیصالح
  . نظارت بر کار شوراهاي استانی-5
 تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل کمیته هاي تخصـصی کـشاورزي و رشـته هـاي        -6
  .مرتبط
  . تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده -7
  .بر عملکرد آنها دبیر شورا و نظارت - خزانه دار- تعیین حدود اختیارات نایب رییس-8
  . همکاري با مراکز تحقیقاتی علمی و آموزشی مربوط به کشاورزي-9



  
  237                                                                                ضمائم                           

 اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت سازمان در برگـزاري گردهمـایی هـاي                -10
  .تخصصی مربوط مانند سمینارها، کنفرانس ها و کنگره ها در داخل و در سطح بین المللی

  .ماندهی امـر اشـتغال مهندسـین کـشاورزي     تنظیم برنامـه هـاي الزم جهـت سـا       -11
   اتخاذ تصمیم در مـورد چگـونگی همکـاري سـازمان در برگـزاري آزمونهـاي جـامع                    -12

حرفه اي، مهندسی، کشاورزي و آزمونهاي علمی با مراجـع ذیـربط در صـورت درخواسـت                
  .آنها

  اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاري با دستگاههاي اجرایی در زمینه مـسایل             -13
  .صنفی وحرفه اي

 تصمیم گیري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خـدمات مهندسـی کـشاورزي                -14
  .براي اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها

 ارایه برنامه جهت اشاعه تفکر علمی در امر تولید و فنّآوري محصوالت کـشاورزي         -15
  . مهندسین کشاورزي در اجراي پروژه هاي کشاورزياز طریق الزام به استفاده از

 اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح هاي مربـوط بـه کـشاورزي و انعکـاس آن بـه             -16
  .مجلس شوراي اسالمی، وزارت جهاد کشاورزي و سایر مراجع ذیربط

 صلح و سازش در دعاوي یا ارع کار بـه امـر داوري و تعیـین داور بـا حـق صـلح                     -17
  .ن آنوسازش یا بدو

 شوراي مرکزي داراي یک نایب رییس و یـک خزانـه دار و یـک نفـر دبیـر               -1تبصره  
ــوند        ــی شـ ــاب مـ ــورا انتخـ ــالي شـ ــین اعـ ــت آراء از بـ ــا اکثریـ ــه بـ ــت کـ   .اسـ

 جلسات شوراي مرکزي هر ماه حـداقل یـک بـار تـشکیل مـی شـود و ریـیس                  -2تبصره  
 تـشکیل جلـسات و اداره   سازمان، ریاست جلسات شورا را بر عهده دارد و دبیر شورا مسؤول   

  .دبیرخانه شورا است
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 نفر از اعضاء رسمیت می یابـد و  11 جلسات شوراي مرکزي با حضور حداقل       -15ماده  
  .تصمیمات متخذه با رأي اکثریت مطلق حاضرین معتبر است 

 جلسات شوراي استان حداقل هر ماه یـک بـار تـشکیل مـی شـود و ریـیس                –تبصره  
دبیـر شـورا مـسؤول      . شوراي استان را بر عهده خواهد داشت      سازمان استان، ریاست جلسه     

  .تشکیل و اداره دبیرخانه شوراي استان می باشد
  : وظایف رییس سازمان به شرح زیر است -16ماده 

 اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شـوراي مرکـزي و نظـارت بـر                    -1
  .حسن انجام کلیه امور اجرایی سازمان

  .و اتخاذ تصمیم راجع به امور جاري نظام مهندسی و پیگیري امر بوطه رسیدگی -2
  . امضاي کارت هاي عضویت و اعطاي شماره هاي مهندسی کشاورزي به اعضاء-3
 نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی و مراجـع قـضایی            -4

  . به غیربراي طرح و تعقیب دعاوي، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل
  . نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللـی طبـق ضـوابط و مقـررات مربوطـه          -5

 تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضاي شوراي مرکزي جدید سه ماه قبـل از        -6
  .اتمام مدت قانونی دوره شوراي مرکزي

ازمان جهت طرح  تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارایه بودجه و برنامه س            -7
  .و تصویب در شوراي مرکزي

  . امضاي اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه دار سازمان می باشد-8
 در غیاب رییس، با تفویض اختیار، امضاي اسناد مالی با نایب ریـیس و خزانـه   –تبصره  

  . دار سازمان می باشد
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 یا برکناري ریـیس   در صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ادامه خدمت   -17ماده  
 ایـن   12سازمان توسط رییس جمهور، رییس جدید سازمان به ترتیـب از بـین افـراد مـاده                  

  . قانون انتخاب و تعیین می شود
 در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عـدم امکـان ادامـه وظیفـه هـر یـک از                    -18ماده  

بی شـوراي  اعضاي انتخابی شوراي مرکزي بـه ترتیـب میـزان آراء از بـین اعـضاي انتخـا             
  . مرکزي از بین اعضاي علی البدل جایگزین می شوند

 در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه خدمت وظیفه هـر یـک         -19ماده  
از اعضاء انتصابی، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت بـه معرفـی عـضو            

  . جایگزین اقدام کند
  : وظایف شوراي استانی-20ماده 

 قـانون نظـام مهندسـی       7 از مـاده     4 مجمـع عمـومی جهـت اجـراي بنـد             تشکیل -1
  کشاورزي

 انتخاب و پیشنهاد یـک نفـر بـه عنـوان ریـیس شـوراي اسـتان بـه وزارت جهـاد                       -2
  .کشاورزي جهت صدور حکم

 تعیین یک نفر نایب رییس یک نفر خزانه دار و یک نفر دبیر شورا از بـین اعـضاي                  -3
  .شوراي استان

 دبیر شـورا و نظـارت بـر عملکـرد       -اختیارات نایب رییس و خزانه دار      تعیین حدود    -4 
  .آنها

  . تهیه بودجه و برنامه و طرحهاي خاص استانی-5
 مـالی و تـشکیالتی و کلیـه         - اجراي دستورالعمل هاي مربـوط بـه مقـررات اداري          -6

  .مصوبات شوراي مرکزي 
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 اجرایـی مربوطـه    تشکیل کمیته هاي تخصصی کشاورزي در استان طبق آیین نامه  -7
  .که از طرف شوراي مرکزي ابالغ خواهد شد

 اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاري با دسـتگاههاي اجرایـی اسـتان در زمینـه      -8
  .مسایل صنفی و حرفه اي در راستاي سیاست هاي کلی مصوب شوراي مرکزي

اسـتان   اجراي تصمیمات شوراي مرکزي و ارایه پیشنهاها در مورد مشارکت سازمان   -9
  .در برگزراي گردهمایی ها و سمینارها و کنفرانس ها

 همکاري با مراجع قضایی و کانون کارشناسان رسمی دادگستري و اظهار نظـر در         -10
خصوص صالحیت اخالقی و فنی داوطلبین دریافت پروانه کارشناسی در امور کـشاورزي و            

  .ت فنی استرشته هاي مرتبط و قبول داوري در اختالفاتی که داراي ماهی
 تصمیم گیري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خـدمات مهندسـی کـشاورزي                -11

  .براي اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها
 ارتقاي دانش فنی و کیفیـت کـار مهندسـان و شـاغالن در بخـش کـشاورزي از                  -12

اي علمی و فنی و آموزشی و انتـشارات بـه    طریق ایجاد شبکه هاي اطالع رسانی و پایگاه         
  .منظور رشد و اعتالي حرفه هاي مهندسی کشاورزي و مشاغل مرتبط با آن

 همکاري با مراجع مسؤول د باالبردن کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهـره وري             -13
از منابع پایه و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه هاي مشارکت اعضاء در نظارت بر               

  .لید، سرمایه گذاري و اجراي طرحها و پروژه هاي کشاورزي استانتو
 دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه اي اعضاء و تـشویق و حمایـت از فعالیـت       -14

  .هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصی بین آنها
ره  تنظیم روابط بین صاحبان حرفه هاي مهندسی کـشاورزي و کارفرمایـان و بهـ               -15

برداران و کمک به مراجع مسؤول بخش در زمینه ارجـاع کـار مناسـب بـه افـراد صـاحب                     
  .صالحیت و جلوگیري از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی
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 کمک به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی کشاوري و همکـاري بـا وزارت       -16
د و فـرآوري محـصوالت    جهاد کشاورزي در زمینه تدوین، اجرا، و کنترل شاخص هاي تولی          

کشاورزي در زمینه تـدوین، اجـرا و کنتـرل شـاخص هـاي تولیـد و فـرآوري محـصوالت                  
  .کشاورزي و رعایت استانداردها و معیار در سرمایه گذاري و تولید محصوالت کشاورزي

  . همکاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیاي طبیعی و خشکسالی-17
  .ازمان و شعبه استان و ارایه آن به مجمع عمومی تهیه ترازنامه س-18
  . همکاري با مراکز تحقیقاتی، علمی، آموزشی مربوط به کشاورزي-19
 صلح وسازش در دعاوي با ارجاع کار به امر داوري و تعیین داور بـا حـق صـلح و                 -20

  .سازش یا بدون آن
  : وظایف رییس شوراي استان به رح زیر است-21ماده 

ر شوراي استان طبق مفاد این قانون و مصوبات شوراي مرکزي و نظـارت               اداره امو  -1
  .بر حسن انجام وظیفه امور اجرایی سازمان در استان

  . رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاري سازمان و پیگیري امور مربوطه– 2
  . امضاي کارت هاي عضویت و اعطاي شماره هاي مهندسی کشاورزي به اعضاء-3
گی حقوقی سازمان استان نـزد کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی و مراجـع             نمایند -4

  .قضایی براي طرح و تعقیب دعاوي، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل به غیر
 تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضاي شوراي جدید استان قبل از اتمـام       -5

  .دوره قانونی شوراي استان
از مالی و تنظیم و ارایـه بودجـه و برنامـه سـازمان اسـتان           تهیه گزارش عملکرد، تر    -6

  .جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی استان
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  . امـضاء اسـناد مـالی سـازمان بـا ریـیس و خزانـه دار سـازمان اسـتانی مـی باشــد          -7
 در غیاب رییس با تفویض اختیار، امضاء اسناد مالی بـا نایـب ریـیس و خزانـه دار       –تبصره  

  . د بودشوراي استانی خواه
  . مــدت فعالیـت هــر دوره شــوراهاي اسـتانی چهــار ســال تمـام مــی باشــد   -22مـاده  

 شروع اولین دوره فعالیت شوراهاي استانی مذکور حداکثر ده روز پـس از اعـالم              -1تبصره  
  .نتیجه نهایی انتخابات خواهد بود

 شروع فعالیت هاي دوره هاي بعدي نظام مهندسی کشاورزي بالفاصله پس            -2تبصره  
از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه دوره تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوي از انحـاء            
پایان نیافته باشد، ارکان سازمان دوره قبلی تا تأیید انتخابات جدید بـه فعالیـت خـود ادامـه        

  .خواهند داد و مبداء شروع کار دوره جدید از تاریخ تأیید انتخابات خواهد بود
 مرکزي می توانـد در صـورت عـدول یـا تخطـی شـوراي اسـتان، از         شوراي -23ماده  

مقررات نظام مهندسی و عدم رعایت تذکرات الزم مبنی بـر اصـالح تخلفـات و تکـرار آن                 
  .نسبت به انحالل آن اقدام نماید

 در صورت انحالل شوراي استانی حداکثر در ظـرف مـدت دو مـاه از تـاریخ                -1تبصره  
 ایـن   7 موظف به تشکیل شوراي اسـتانی بـر طبـق مـاده              انحالل، وزارت جهاد کشاورزي   

  .قانون می باشد
 نحوه انحالل شوراي استانی طبق آیـین نامـه اي خواهـد بـود کـه توسـط                   -2تبصره  

  شوراي مرکزي
ــید       ــد رسـ ــشاورزي خواهـ ــاد کـ ــصویب وزارت جهـ ــه تـ ــدوین و بـ ــه و تـ   .تهیـ

فـه مهندسـی    به منظور رسیدگی بـه تخلفـات صـنفی و حرفـه اي شـاغالن حر            -24ماده  
کشاورزي هیأت هاي بدوي انتظامی در استانها و هیأت عالی انتظـامی در محـل سـازمان                 

  .مرکزي تشکیل می شود
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 عدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتـی و صـنفی و حرفـه اي،    -25ماده  
عدم رعایت شئون شغلی، سهل انگاري در انجام وظایف قانونی و اجحـاف بـه کـشاورزان،           

مداران، مرتعداران، مراجعان به وسیله شاغالن حرفه مهندسی کشاورزي تخلف محـسوب      دا
و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکـابی و تعـدد و تکـرار آن حـسب مـورد بـه                

  :مجازات هاي زیر محکومی می شوند
 تذکر یا توبیخ شـفاهی در حـضور اعـضاي شـوراهاي اسـتانی نظـام مهندسـی                   –الف  

  .کشاورزي محل
  . اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزي-  ب
  . توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعالنات سازمان محل–ج 
 توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزي و درج متن رأي در نـشریه                 –د  
  .شورا
 کشاورزي ازسه ماه تا یک سـال در محـل    محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی     -  ه

  .ارتکاب تخلف
 محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزي از سه ماه تا یک سـال در تمـام         -  و
  .کشور
 محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزي از یـک سـال تـا پـنج سـال در              -  ز

  .تمام کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی
 اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزي در تمـام کـشور بـا تأییـد                محرومیت دائم از   -  ح

  .هیأت عالی انتظـامی هیـأت هـاي انتظـامی رسـیدگی بـه تخلفـات صـنفی و حرفـه اي              
  .با صـدور حکـم قاضـی عـضو هیـأت قابـل اجـرا اسـت        ) ح(و ) ز(، )و( بندهاي  -1تبصره  
 نظـر در  جدیـد  آراء هیأت هاي بدوي ظرف مدت یک ماه از تـاریخ رأي قابـل ت       -2تبصره  
  . عالی انتظامی می باشدت هیأ
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 هیأت هاي بدونی انتظامی در استانها متشکل از پنج نفر بـراي مـدت چهـار                -26ماده  
  :سال به شرح زیر تشکیل می شود

  . رییس شوراي استانی-1
  . یک نفر قاضی با ابالغ رییس قوه قضاییه-2
  . رییس سازمان جهاد کشاورزي استان-3
 سال سابقه کار در بخش 10 کشاورزي از اعضاي سازمان با حداقل       دو نفر مهندس   -4

  .کشاورزي با معرفی شوراي استانی
  . رییس هیأت بدوي انتظامی استن توسط اعضاء انتخاب خواهند شد-1تبصره 
 این ماده با پیشنهاد هیأت عالی انتظامی و تأییـد   4 عزل اعضاي موضوع بند      -2تبصره  

   .رییس سازمان صورت میگیرد
  : وظایف هیأت هاي بدوي انتظامی استانها عبارتند از -27ماده 

 رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقیقـی و          -1
  .حقوقی

 رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسـی کـشاورزي            -2
  . از مشموالن این قانون

ظامی در مرکز متشکل از هفت نفر به مـدت چهـار سـال بـه                 هیأت عالی انت   -28ماده  
  :شرح زیر تشکیل می شود

  . رییس سازمان-1
  . یک نفر قاضی با ابالغ رییس قوه قضاییه -2
  . یک نفر مهندس کشاورزي با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزي-3
بـه معرفـی وزیـر     یک نفر از هیأت علمی دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعـی           -4

  .علوم، تحقیقات و فنّآوري
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 سه نفر مهندس کشاورزي با تجربه عضویت سازمان به انتخاب و معرفـی شـوراي                -5
  .  سال سابقه کار در بخش کشاورزي10مرکزي با حداقل 

  : وظایف هیأت عالی انتظامی عبارت است از -29ماده 
  .د هماهنگی بین آنها نظارت عالیه بر کار هیأت هاي بدوي انتظامی و ایجا-1
 رسیدگی به اعتراض ها و شکایات اشخاص حقیقی و حقـوقی از طـرز کـار هیـأت                   -2

  .هاي بدوي انتظامی
  . تجدید نظر در احکام صادر شده توسط هیأت هاي بدوي انتظامی-3
 انحالل هیأت هاي بدوي انتظامی در صـورت تخلـف از وظـایف شـوراي مرکـزي        -4
  .است

 شخصی نسبت به رأي هیأت عـالی انتظـامی معتـرض باشـد      در صورتی که  -1تبصره  
می تواند از مراجع قضایی تقاضاي تجدیـدنظر نمایـد، رأي مرجـع قـضایی قطعـی و الزم                   

  .االجرا خواهد بود
 آراء هیأت عالی انتظامی با اکثریت چهار رأي موافـق قطعـی و الزم االجـرا                 -2تبصره  

  . است
کیل جلسات هیـأت عـالی انتظـامی و هیـأت            آیین نامه اجرایی چگونگی تش     -30ماده  

هاي بدوي انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، صدور رأي و اجراي احکام مربوط حـداکثر         
ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شوراي مرکزي توسط آن شورا تهیه و از طریـق وزارت              

  . جهاد کشاورزي براي تصویب به هیأت وزیران تقدیم می گردد
تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین          هر گاه    -31ماده  

جزایی را نیز داشته باشد، هیأت هاي انتظامی مکلفند تصویر تأیید شده پرونـده مربوطـه را                 
رسیدگی در مراجع قضایی مـانع ار رسـیدگی هیـأت هـاي             . به مراجع ذیصالح ارسال کنند    

  . والن این قانون نیستانتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه اي مشم
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 وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قـضایی، نیروهـاي انتظـامی و       -32ماده  
شرکت هاي دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصـی کـه بـه     
پیشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزي و وزارت دادگستري به تصویب هیأت وزیران مـی              

 جاي کارشناسان رسمی دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال که بـه وسـیله    رسد به 
  . شعبه استان معرفی می شوند استفاده نمایند

 شورا یا شعبه شهرستانی هر یک از استانها و نحوه انتخاب افراد واجد شرایط               -33ماده  
اي مرکـزي تهیـه   و اختیارات و وظایف آن براساس آیین نامه اي خواهد بود که توسط شور  

  .و به تصویب وزیر جهاد کشاورزي خواهد رسید
  

   شرایط عضویت–فصل چهارم 
 و منـابع    کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره هـاي مهندسـی کـشاورزي          -34ماده   

  . طبیعی و رشته هاي مرتبط حق عضویت در سازمان را دارا هستند
ـ        -35ماده   ن قـانون بـه عـضویت هیـأت عـالی            وزیر جهاد کشاورزي از تاریخ ابالغ ای

وزارت جهـاد کـشاورزي بـا       .  قانون نظـام صـنفی درخواهـد آمـد         52نظارت، موضوع ماده    
هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظـام   
صنفی کارهاي کشاورزي را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران           

  . یشنهاد می نمایدپ
ــستند  -36مـــاده  ــاد ایـــن قـــانون هـ   . کلیـــه اعـــضاء موظـــف بـــه رعایـــت مفـ

   سایر مقررات –فصل پنجم 
 سازمان می تواند براي کمک به رفع مشکالت رفـاهی و مـالی اعـضاء کـم                 -37ماده  

  .درآمد و خسارت دیـده از طریـق تـشکیل صـندوق تعـاون و رفـاه از آنـان حمایـت کنـد                       
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صندوق و آیین نامه چگونگی پرداخت وام و حمایت هاي مـالی توسـط        اساسنامه   –تبصره  
  . شوراي مرکزي تهیه و به تصویب می رسد

  : اعتبارات مورد نیاز براي اجراي این قانون از محل هاي زیر تأمین می شود-38ماده 
  . حق عضویت پرداختی از سوي اعضاء-1
  . هدایا و کمک هاي اشخاص حقیقی و حقوقی-2
  .ي اعطایی دولت کمک ها-3
  . صندوق مشترك سازمانهاي استان-4
  . دریافت بهاي ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی-5
 درصدي از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسـی ارجـاع شـده از              -6

  .طرف سازمان
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و هشت تبـصره در جلـسه علنـی روز     

 مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمی تـصویب و در                  یکشنبه
  .  به تأیید شوراي نگهبان رسیده است13/4/1380تاریخ 

  مهدي کروبی                                                            
   رییس مجلس شوراي اسالمی
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 منابع طبیعیوري بخش کشاورزي و  قانون افزایش بهره

 
  نژاد جناب آقاي دکتر محمود احمدي

  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران
قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران      ) 123(در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم     

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی که بـا عنـوان طـرح بـه مجلـس               قانون افزایش بهره  
شـنبه مـورخ       در جلـسه علنـی روز چهـار        بـود بـا تـصویب       شوراي اسالمی تقـدیم گردیـده     

  .گردد  و تأیید شوراي محترم نگهبان به پیوست ابالغ می23/4/1389
  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

  
  
  

  24/5/1389                                                          109986شماره
  وزارت جهاد کشاورزي

خـش کـشاورزي و منـابع طبیعـی کـه در جلـسه علنـی روز               وري ب   قانون افزایش بهره  
شنبه مورخ بیست و سوم تیرمـاه یکهـزار و سـیـصد و هـشتاد و نـه مجلـس شـوراي               چهار

 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامـه شـماره            6/5/1389اسالمی تصویب و در تاریخ      
 پیوسـت   اسـت، بـه      مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده     19/5/1389 مورخ   32693/144

  .گردد جهت اجرا ابالغ می
  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدي
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  وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی قانون افزایش بهره
  
سـالۀ کـشور،    انـداز بیـست   ـ  دولت مکلف اسـت در راسـتاي تحقـق سـند چـشم          1ماده

قانون اساسی و به موجب ایـن   ) 44(سیاستهاي کلی نظام و قانون سیاستهاي اجرائی اصل         
وري و اصالح الگوهـاي تولیـد و      ها، تسهیالت و امکانات ارتقاء بهره       ها، برنامه   قانون، زمینه 

  .مصرف در بخش کشاورزي و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد
  :ـ به منظور2ماده 

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مـدیریتی بـراي بهبـود شـرایط و افـزایش       
هـا در   هاي مـصرف عوامـل تولیـد و نهـاده     فی محصوالت، اصالح و بهبود شیوه کمی و کی  

  محصوالت و تولیدات کشاورزي و منابع طبیعی؛
هـاي افـزایش ارزش افـزوده و ارتقـاء      ب ـ انجام فعالیتهاي مهندسـی و تـأمین زمینـه    

  وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی؛ بهره
  ی و دامیهاي گیاه ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماري

هاي نظام مهندسی کشاورزي و منـابع طبیعـی و نظـام دامپزشـکی جمهـوري                  سازمان
اسالمی ایران موظفند حسب مورد و متناسب بـا اسـتعدادها و شـرایط بخـش کـشاورزي و        
منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاسـتها و ضـوابط حـاکمیتی اعالمـی از سـوي وزارت           

، )کلینیکهـا (ی تابعۀ آن، مجـوز تأسـیس درمانگاههـا          جهاد کشاورزي و سازمانهاي حاکمیت    
ها، بیمارستانهاي دامـی، مراکـز        ، آزمایشگاهها، داروخانه  )پلی کلینیکها (هاي درمانی     مجتمع

کـوبی و شـرکتهاي مهندسـی و خـدمات مـشاوره فنـی ـ اجرائـی ـ           تلقیح مصنوعی و مایه
  .ا صادر و نظارت نمایندمدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادي ـ بازرگانی و کشاورزي ر
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الذکر بر سیاستهاي حاکمیتی اعالمـی، بـر عهـده            نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق     
وزارت جهاد کشاورزي و سـازمانها و مؤسـسات حـاکمیتی تحـت پوشـش ایـن وزارتخانـه             

  .باشد می) حسب مورد(
قـوانین  ـ مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شـده و براسـاس                1تبصره

صـالح قـانونی ثبـت و تحـت نظـارت سـازمانهاي نظـام مهندسـی                   مربوطه در مراجع ذي   
کـشاورزي و منـابع طبیعــی و نظـام دامپزشــکی جمهـوري اسـالمی ایــران ارائـه خــدمت       

  .نمایند می
اي و یا کـشوري،   هاي مرتبط با این مراکز به صورت منطقه         تشکّلهاي صنفی و اتحادیه   
  .صالح خواهد بود ع ذيقابل تأسیس و ثبت در مراج

ـ تعداد نیروي انسانی متخصص مراکز موضوع ایـن مـاده متناسـب بـا منـاطق         2تبصره
بندي خدمات، براساس دسـتورالعملی خواهـد بـود کـه       مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح      

حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیـشنهاد مـشترك وزارت جهـاد کـشاورزي و            
ندسی کشاورزي و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهـوري اسـالمی            سازمانهاي نظام مه  

ایران و کمیسیونهاي کشاورزي اتاقهاي بازرگانی، صنایع و معادن و تعـاون تهیـه و توسـط       
  .شود وزیر جهاد کشاورزي تأیید و ابالغ می

آوري بـاال باشـد،    در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینۀ تحقیقات دانش بنیان با فن      
  .ربط الزامی است ه کارگیري حداقل یک نفر دکتراي متخصص در رشته ذيب

برداران بخـش    ـ مراکز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدکنندگان و بهره         3تبصره
هاي اعالمـی از سـوي وزارت جـهاد کشـاورزي بـه انجـام             کـشاورزي را بر اسـاس تعرفه    

  .رساند می
 در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترك سازمانهاي        هاي ارائۀ خدمات مزبور،     تعرفه

نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایـران نماینـدة    
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ل هــر یـک از         ) حسـب مورد (اتحادیۀ کـشوري مراکز موضوع این مـاده        و نمایـنده تـشکّ
زیر جهاد کشاورزي رسیده و     به تأیید و  ) حسب مورد (زیربخشهاي کشاورزي و منابع طبیعی      

  .گردد ابالغ می
هـاي    ـ مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهاي حاکمیتی و برنامـه            4تبصره

ابالغی از سوي وزارت جهاد کشاورزي و دستورالعملهاي ابالغی از سوي سازمانهاي نظـام              
در . باشند   می مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران          

غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزي موظف است در رابطه با ادامۀ فعالیت آنان اقدامات               
  .قانونی الزم را به عمل آورد

 ـ با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاههاي دولتـی   5تبصره
قـانون  ) 21(مـاده  شـود، مطـابق بـا     مرتبط که با اجراء این قانون وظایف آنان واگـذار مـی    

  .مدیریت خدمات کشوري عمل خواهد شد
 ـ در انعقاد قـرارداد و ارجـاع کارهـاي دولتـی بـه مراکـز موضـوع ایـن مـاده،           6تبصره

نامـه اجرایـی    آیـین . باشد بندي سازمانهاي نظام مهندسی و دامپزشکی مالك عمل می          رتبه
قانون بـه پیـشنهاد وزارت   بندي این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این         نحوه رتبه 

جهاد کشاورزي و با هماهنگی سازمانهاي نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و نظـام             
دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و کمیسیونهاي کشاورزي اتاقهاي بازرگـانی، صـنایع و             

  .رسد معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می
ن در صـورت اسـتقرار مراکـز در روسـتاها و       ـ کارکنان مراکز موضوع این قـانو      7تبصره

شهرهاي زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتمـاعی روسـتاییان و               
  .باشند عشایر می
آموختگـان    برداران بخش کشاورزي و منابع طبیعی در صورت وجود دانـش            ـ بهره 3ماده
 در صـورتی کـه   هاي تخصصی کـشاورزي و منـابع طبیعـی در مجموعـه خـود و یـا                  رشته
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این قانون به مرحله اجـراء درآورنـد،   ) 2(فعالیتهاي خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده     
اعم از کمکهاي فنـی و اعتبـاري و   (گیري از حمایتهاي قانونی و تسهیالت اعطائی    در بهره 
  .باشند از سوي دولت در اولویت می) مشوقها
ك وزارت جهاد کشاورزي، سازمانهاي نظـام  نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشتر     آیین

ــران و    ــابع طبیعــی و نظــام دامپزشــکی جمهــوري اســالمی ای مهندســی کــشاورزي و من
  .رسد کمیسیونهاي کشاورزي اتاقهاي بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می

ـ واگذاري امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ         4ماده
صالح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابـر قـوانین          وز کتبی از مراجع ذي    مج

  .مربوطه برخورد خواهد شد
 ـ در قالــب سیاســتهاي حــاکمیتی ابالغــی از ســوي وزارت جهــاد کــشاورزي،   5مــاده
بـرداران بخـش کـشاورزي و منـابع طبیعـی مجـاز بـه تأسـیس تـشکلهاي صـنفی و              بهره

اي و یا کشوري در زیـر بخـشهاي مختلـف کـشاورزي و منـابع          طقههاي مرتبط من    اتحادیه
  .صالح خواهند بود طبیعی و ثبت آن در مراجع ذي

گـري خـود در خـصوص اقـدامات اجرائـی        ـ دولت مکلف است وظـایف تـصدي   6ماده
هاي تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبـارداري و          خریدهاي تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده      

بـه جـز   (هاي گیاهی و دامی     م موردنیاز تنظیم بازار، ادارة کشتارگاهها، آزمایشگاه      توزیع اقال 
، انبارها، )آزمایشگاههاي مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي و تصویب هیأت وزیران          

گري را    ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه            سیلوها، سردخانه 
ایـن قـانون،   ) 5(و ) 2(ختیارات هر تشکل، به تشکلهاي موضوع مواد       متناسب با وظایف و ا    

  .مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید
ـ به منظور حفظ سالمت محصوالت کـشاورزي خـام و فـرآوري شـده و مـواد           1تبصره

هاي جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و            غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه    
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 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تـصویب ایـن             مؤسسه
قـانون اصـالح قـوانین و    ) 6(قانون، استانداردهاي ملی مرتبط را تدوین و با رعایـت مـاده            
، بـه تـشکلهاي     25/11/1371مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مـصوب          

هـا و   تولیدکننـدگان نهـاده  . را حمایت و نظـارت نماینـد      موضوع این ماده ابالغ و اجراء آن        
محصوالت نهایی کشاورزي و صنایع تبـدیلی و فـرآوري تولیـدات کـشاورزي و غـذایی و                  

  .تشکلهاي موضوع این ماده موظفند ضوابط ابالغی را مراعات نمایند
ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیالت الزم براي تـشکلهاي موضـوع              2تبصره

ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههاي مناسب، براي کنترل میزان سـالمت محـصوالت از   این  
، میکروبـی، ویروسـی،   )رادیواکتیویتـه (جمله عدم آلودگی آنها به مواد شـیمیایی، پرتـوزایی           

  .انگلی و قارچی فراهم نماید
ا ـ دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکلها و توانمندسازي آنها، حمایتهـ 3تبصره  

  .و پشتیبانیهاي الزم از آنها را به عمل آورد
کنندگان و شفافیت قیمتها و ایجـاد         برداران و مصرف    ـ به منظور حمایت از بهره     4تبصره

هـا و محـصوالت    تعادل در بازار محصوالت و تولیدات کـشاورزي، خریـد و فـروش نهـاده            
باید از طریـق شـرکت در   تولیدي، در صورتی که از اقالم قابل معامله در بورس کاال باشد،          

  .بورس کاال انجام شود
هاي کشاورزي از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان   ـ فروش نهاده 5تبصره

این قانون صـادر  ) 2(هاي مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده         مجاز، تنها با دریافت نسخه    
ایـن مـاده، توسـط مراجـع     پروانه فعالیت متخلفـین از احکـام       . باشد  شود قابل انجام می     می
  .شود صالح صادرکننده پروانه، لغو می ذي

 ـ خریدهاي تضمینی در محصوالت غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوي  6تبصره
  .باشد کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان می



  
   نظام صنفی کارهاي کشاورزيمجموعه قوانین و مقررات                                              254    

      

الگوي کشت هر منطقه براساس مزیتهـاي نـسبی، ارزش افـزوده، شـرایط اقتـصادي،                
ی و حد بهینۀ آن در کشور، حداکثر تـا شـش مـاه پـس از تـصویب ایـن        شرایط آب و هوای   

  .شود قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزي براي هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابالغ می
این قانون حـسب مـورد، در جلـساتی         ) 5(و  ) 2(ـ نماینده تشکلهاي موضوع مواد      7ماده

ایف و اختیـارات مـرتبط بـا آنـان     گیري و یا بررسی مسائل حـوزه وظـ   که به منظور تصمیم  
ربـط   شود، به عنوان ناظر شـرکت خواهنـد داشـت و دسـتگاههاي اجرائـی ذي                تشکیل می 

  .شهرستانی، استانی و کشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود
 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتـی واقـع در حـریم شـهرها،       8ماده

هـا و     و جلوگیري از تجاوز به ایـن عرصـه        )  مبدأ شروع حریم   از(شهرکها و شهرهاي جدید     
کـاري آبخیـزداري، پارکهـاي جنگلـی،      توسعه فضاي سـبز اعـم از زراعـت چـوب، جنگـل          

برداریهـاي همگـن دیگـر نظیـر فعالیتهـاي            درختکاري مثمر و غیرمثمر و همچنـین بهـره        
ی، دولـت مکلـف   هاي شـیالت  گردي، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه     طبیعت

هاي مستعد مذکور را  برداري و یا حق انتفاع از عرصه      است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره      
  .در قالب طرحهاي مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد

برداري و یا حق انتفـاع ایـن گونـه اراضـی              ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره      1تبصره
تعیین و براي سـالهاي بعـد براسـاس نـرخ تـورم سـاالنه       براي سال اول به صورت مزایده       

وجـه حـق   . گردد اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تعدیل و تعیین می  
برداري و یا حق انتفاع ساالنه مذکور باید توسط مجریان طرح حـداکثر تـا پایـان هـر                  بهره

  .سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد
گونه واگذاري جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربري غیرمجاز و یا تغییـر طـرح        ـ هر 2تبصره

برداري و یا حـق انتفـاع    و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره       ) کلی و یا جزئی   (مصوب  
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بـرداري طـرح از سـوي     ساالنه از سوي مجري طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهـره      
  .شود وزارت جهاد کشاورزي می

گـردد و مفـاد آن در    ت زمان اجراي این گونه طرحها پانزده سال تعیین می ـ مد 3تبصره
همچنین در صورتی که مجري طرح، مطـابق  . باشد پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می     

مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نمـوده باشـد، وزارت             
مذکور را با شرایط تجدیـدنظر شـده، همچنـان در           جهاد کشاورزي مجاز است عرصه طرح       

  .اختیار مجري مذکور قرار دهد
اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهاي      ) مساحت(ـ حجم فعالیت و میزان کل       4تبصره

  .گردد هاي سنواتی تعیین می موضوع این ماده در سطح کشور براي هر سال در بودجه
ی واگـذاري و احیـاء اراضـی در حکومـت      ـ الیحه قانونی اصالح الیحه قـانون  5تبصره

 و 31/2/1359نامه اجرائی آن مـصوب     و آیین  26/1/1359جمهوري اسالمی ایران مصوب     
 1346برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب سـال            قانون حفاظت و بهره   ) 31(و  ) 3(مواد  

آن در قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مـصرف  ) 75(و اصالحات بعدي آن و ماده  
در صـورت   ( از حکم ایـن مـاده مـستثنی بـوده همچنـین              28/2/1383موارد معین مصوب    

برداري از جنگلها و مراتع کشور       قانون حفاظت و بهره   ) 3(، طرحهاي موضوع ماده     )ضرورت
 و اصالحات بـعدي آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شـده و           1346مصوب سـال   
باشد، قابل انطبـاق      ه و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می        برداري رسید   به مرحله بهره  

  .با مفاد این ماده خواهد بود
نامه اجرائی این ماده به پیـشنهاد وزارت جهـاد کـشاورزي بـه تـصویب        ـ آیین 6تبصره

  .رسد هیأت وزیران می
ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك               9ماده

هاي مورد نیاز،     و نقشه ) کاداستر(اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاري         کشور در   
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نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی مـوات و دولتـی و بـا رعایـت حـریم                       
روستاها و همراه با رفع تداخالت ناشی از اجراء مقررات موازي اقـدام و حـداکثر تـا پایـان                    

وسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران، سـند     برنامه پنجساله پنجم ت   
ها را به نمایندگی از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نـسبت        مالکیت عرصه 

برداري از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یـاد شـده بـدون پرداخـت              به حفاظت و بهره   
  .هاي دادرسی در دعاوي مربوطه اقدام نماید هزینه

صـالح اداري و      نفع که قـبالً بـه اعتـراض آنـان در مراجـع ذي               ـ اشخاص ذي  1تبصره
االجراء شـدن ایـن       توانند ظرف مدت یک سال پس از الزم         قضائی رسیدگی نشده باشد می    

قانون نسبت به اجراء مقررات اعتـراض و آن را در دبیرخانـه هیـأت موضـوع مـاده واحـده            
برداري  قانون حفاظت و بهره   ) 56(وضوع اجراي ماده    قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی م     

 شهرستان مربوطـه ثبـت نماینـد و پـس از انقـضاء             29/6/1367از جنگلها و مراتع مصوب      
نفع، حکم قانونی مبنی بـر احـراز مالکیـت قطعـی و        مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذي      

 سوي رئیس قوه قـضائیه  اي که بدین منظور در مرکز از در شعب رسیدگی ویژه(نهایی خود   
دریافت نموده باشد، دولـت مکلـف اسـت در صـورت امکـان عـین        ) شود  تعیین و ایجاد می   

پذیر نباشد و در صورت رضـایت مالـک، عـوض     زمین را به وي تحویل داده و یا اگر امکان        
  .زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید

الکیت دولت در واگـذاري اراضـی ملـی،         ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی م       2تبصره
دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابالغ این قانون به بعد شروع به تـشکیل پرونـده                  

گـردد لکـن صـدور سـند      نمایند ممنوع بوده و قوانین مغـایر لغـو مـی            درخواست اراضی می  
رح و تأییـد  بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامـل طـ    مالکیت اعیانی احداثی پیش   

بـرداري از   اصالحی قانون حفاظت و بهـره    ) 33(هیأت نظارت مندرج در قانون اصالح ماده        
 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالمـانع بـوده و          9/4/1386جنگلها و مراتع کشور مصوب      
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برداري و یا حق انتفـاع و در قالـب            برداري از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره          بهره
  .باشد ز میطرح مصوب، مجا

ـ بانکـها و مؤسسات مالی و اعتبـاري مکلفنـد در اعطـاء تـسهیالت بـانکی بـه          10ماده
طرحهاي کشاورزي و منابع طبیعی اسـناد مـشاعی مـالکین و نـسقهاي زراعـی زارعـین و                
اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهاي اجـاره و یـا                    

تفاع از اراضی ملی و دولتی و سـند مالکیـت اعیـانی احـداثی را بـه                  برداري و یا حق ان      بهره
دفاتر اسناد رسـمی موظفنـد بنـا بـه          . عنوان وثیقه و تضمین براي اعطاء تسهیالت بپذیرند       

. درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقـدام نماینـد   
اي، تحقـق   گذاري و سـایر ابزارهـاي بیمـه    دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه 

  .این امر را تضمین نماید
ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات الزم براي شناسـایی و کنتـرل کانونهـاي       11ماده

بحرانی فرسایش آبی، بادي و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیري از هجوم شـنهاي روان            
اي عمل نماید که تا پایـان برنامـه پنجـساله     نهو گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گو        

پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، میزان متوسط کاهش            
ساالنه فرسایش خاك کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حـداقل سـه تـن در هکتـار                 

  .برسد
هـاي    جنگلهـا، بیـشه    وري در حفاظت بهینه و نیـز احیـاء          ـ به منظور ارتقاء بهره    12ماده

  :طبیعی و مراتع کشور
ریزي و اقـدامات الزم را جهـت کنتـرل و     الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاري، برنامه 

کارگیري بخشهاي غیردولتی و با ساز و کارهاي افزایش     کاهش عوامل تخریب از طریق به     
نجـساله پـنجم   اي ساماندهی نماید که تا پایان برنامـه پ  پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه    
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توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، پوشش حفاظتی و حمـایتی             
  .جنگلها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد

اي خـود و نیـز    ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهـاي عمـومی، عمرانـی و توسـعه     
ده به جنگلها و عرصه و اعیانی منـابع طبیعـی   برداري از معادن، خسارات وار   اکتشاف و بهره  

سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج        هاي امکان   را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزینه      
هاي مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزي بـراي           هاي سنواتی، در قالب موافقتنامه      در بودجه 

  .ها اختصاص دهد حفاظت، احیاء و بازسازي عرصه
هاي احیاء و بازسازي و جبران خسارات وارده           کشاورزي مکلف است هزینه    وزارت جهاد 

  .را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعالم دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعالم نماید
اي خواهد بود که حداکثر شش ماه پـس        نامه  نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین      
وزارت جهـاد کـشـاورزي، معاونـت نظـارت و     از تصویب این قانون به پیـشنـهاد مـشترك      

جمـهور و سـازمان حــفاظت محــیط زیــست، تــهیه و بـه تــصویب                  راهبـردي رئیـس 
  .رسد هیـأت وزیران می

ایـن قـانون، کلیـه وجـوه        ) 12(ـ درآمدهاي حاصل از خـسارات موضـوع مـاده           13ماده
اضی ملی و دولتی از جمله    برداري و حق انتفاع ار      دریافتی بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره     

این قانون، بهره مالکانه طرحهاي جنگلداري، منابع طبیعـی   ) 8(وجوه دریافتی موضوع ماده     
بـرداري از معـادن، کلیـه جـرائم و      حقوق دولتی ناشی از بهره%) 3(و پروانه چرا، سه درصد   

درآمد حاصل از فروش محصوالت جنگلی و مرتعی کشف شـده و بازداشـتی، بـه حـسابی                  
وجوه واریزي در قالـب بودجـه   %) 100(داري کل واریز و معادل صددرصد       متمرکز در خزانه  

سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداري و آبخوانداري، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی             
  .یابد کشور به وزارت جهاد کشاورزي اختصاص می
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هاي طبیعی    عرصه) ژیکیاکولو(ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی          14ماده
و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء                

اي اقـدام نمایـد کـه بـا اسـتفاده از نیـروي انـسانی                 علمی و تقویت تـسهیالت، بـه گونـه        
  :هاي بخشهاي غیردولتی، ظرف ده سال متخصص، توان و سرمایه

کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیـاهی،  الف ـ شاخص رشد کیفیت و  
سـرزمین، بـه   ) اکولـوژیکی (تثبیت خاك و ترسیب کربن و سایر معیارهاي زیست محیطـی   

  .افزایش یابد%) 2(طور متوسط ساالنه تا دو درصد 
ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصالح نژاد، بهبود مدیریت و اصالح الگوهاي پـرورش دام،   

به میزان سه میلیـون  ) بز، گوسفند و گاو بومی( جمعیت دامی و بسته به مرتع  ضمن کاهش 
گاو آمیخته و گاو اصـیل، گـاومیش   (واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین      

میلیـون واحـد دامـی در    ) 1/3(تا سه و یک دهـم  ) و گوسفندپرواري صنعتی و نیمه صنعتی   
  .سال افزایش یابد

هـاي   ، علوفـه )لگومهـا (ك تولیدي از منابع زراعی شامل انواع بقـوالت  ج ـ میزان خورا 
میلیون تن افـزایش و برداشـت علوفـه    ) 1/3(سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم       

  .میلیون تن در سال افزایش یابد) 5/0(مجاز از مراتع کشور به میزان نیم 
ي مازاد بـر تـوان زادآوري   بردار ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره      15ماده

جنگلهاي کشور، ترتیبات و تمهیـدات الزم را        ) اکولوژیک(طبیعی، احیائی و زیست محیطی      
جهت اصالح الگوي مصرف چوبهـاي جنگلـی اعـم از صـنعتی و غیرصـنعتی، جـایگزینی                  
سوخت فسیلی و انرژیهاي تجدیدپذیر به جاي سوختهاي هیزمـی، خـروج دام از جنگـل و                  

هـاي بخـشهاي    نشینان به عمـل آورده و بـا اسـتفاده از تـوان و سـرمایه              ساماندهی جنگل 
غیردولتی نسبت به احیاء و توسـعه درختکـاري مثمـر و غیرمثمـر و بوسـتانهاي جنگلـی و                  

اي که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتـع، از          زراعت چوب اقدام نماید به گونه     
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هکتـار بـه   ) 17/0( جنگل از هفـده صـدم       و سرانه %) 90(به نود درصد    %) 40(چهل درصد   
  .هکتار برسد) 25/0(بیست و پنج صدم 

ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی              16ماده
اعـم از  (اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کاالها و یا محصوالت بخـش کـشاورزي       

یۀ غذایی مورد نیاز صنایع غـذایی و تبـدیلی موظفنـد از      و یا مواد اول   ) خام و یا فرآوري شده    
منظـور   همچنین دولـت مکلـف اسـت بـه        . وزارت جهاد کشاورزي مجوز الزم را اخذ نمایند       

حمایت از تولیدات داخلی، براي واردات کلیۀ کاالها و محصوالت بخش کـشاورزي تعرفـۀ              
  .لیدکنندة داخلی باشداي که نرخ مبادله همواره به نفع تو مؤثر وضع نماید به گونه

) از قبیـل بـذر، نهـال، کـود و سـم          (هاي تولید بخش کشاورزي      ـ واردات نهاده  1تبصره
  .باشد باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می

اي، تعیین سهمیۀ مقـداري، زمـان ورود و مقـدار        ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه    2تبصره
  .هاي غذایی با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود ي کاالهاي کشاورزي و فرآوردهتعرفه برا
بینـی شـده در مـاده     ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است عالوه بر منابع پـیش      17ماده

قـانون برنامـه   ) 18(مـاده  » د«قانون تشکیل وزارت جهاد کـشاورزي و در اجـرا بنـد      ) 12(
 جمهوري اسالمی ایـران، چهـل و نـه درصـد      چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی     

آورده سهم دولت در تشکیل و افـزایش سـرمایه صـندوقهاي غیردولتـی حمایـت از         %) 49(
را از ) بخشی، شهرستانی، اسـتانی، ملـی، تخصـصی و محـصولی     (توسعه بخش کشاورزي،    

یز محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از وار           
به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایـت        

  .گذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمین نماید از توسعه سرمایه
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ـ صندوقهاي موضوع این ماده مجاز به فعالیت مـالی، اعتبـاري و بازرگـانی در        1تبصره  
بـدیلی و تکمیلـی از جملـه فعالیتهـاي          بخش کشاورزي و منابع طبیعی و توسـعه صـنایع ت          

  .باشند این قانون می) 6(موضوع ماده 
از منابع قابل تخصیص    %) 25(ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد          2تبصره 

را بـه صـورت ارزي جهـت توانمندسـازي        ) سـهم بخـش غیردولتـی     (حساب ذخیـره ارزي     
گذاري در بخش کـشاورزي      مایهتشکلهاي غیردولتی براي فعالیتهاي اقتصادي و توسعه سر       

و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید براي توسعه صـادرات در          
اختیار صندوقهاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي قرار دهد تا با مشارکت مـالی تـشکلها      

  .گذاري این بخش اقدام نمایند برداران در امر سرمایه و تولیدکنندگان و بهره
بازپرداخت اصل و سود این تسهیالت به صورت ارزي به حـساب ذخیـره ارزي واریـز                 
سود حاصله ناشی از این فعالیتهـا پـس از واریـز بـه حـساب                %) 50(پنجاه درصد   . گردد می

در تجهیز  ) موضوع این ماده  (ذخیره ارزي و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت            
اي مـذکور، از طریـق شـرکت مـادر تخصـصی صـندوق            منابع و افزایش سرمایه صـندوقه     

  .گردد حمایت از توسعه بخش کشاورزي به حساب این صندوقها واریز می
توانند ضمن رعایـت ضـوابط و دسـتورالعمل          ـ صندوقهاي موضوع این ماده می     3تبصره

با تضمین اصل و سود توسـط دولـت و بـا رعایـت     (بانک مرکزي، با انتشار اوراق مشارکت  
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی               ) 10(ماده  » ح «حکم بند 

منابع الزم براي اعطاء تسهیالت مـورد نیـاز بخـش کـشاورزي و          ) جمهوري اسالمی ایران  
  .منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند

د منابع مالی بخـش     ـ وزارت جهاد کشاورزي و سایر دستگاههاي اجرائی مجازن        4تبصره
کشاورزي و منابع طبیعـی و توسـعه صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی، اعـم از یارانـه، اعتبـارات                      
کمکهاي بالعوض، کمکهاي فنی و اعتباري و وجوه اداره شده را بـا عاملیـت صـندوقهاي             
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برداران این بخش، به مرحله اجراء        حمایت از توسعه بخش کشاورزي و مشارکت مالی بهره        
  .درآورند

قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعی   ) 18(ماده » ج« ـ در اجراء بند  5تبصره
و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، صندوقهاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي مجازنـد            

هاي بعدي آن،     و اصالحیه  1/3/1362در راستاي قانون بیمه محصوالت کشاورزي مصوب        
در ایـن صـورت، دولـت بـا عقـد قـرارداد بـا ایـن                 . ینـد گر عمل نما   به عنوان دستگاه بیمه   

التفـاوت خـسارت بـه حـساب         صنـدوقها سهم خـود را اعـم از یارانـه حــق بیمـه و مابـه                
اي ایـن صـندوقها بـا وزارت       نظارت بر عمــلکرد بیمـه     . نماید صندوقـهاي مذکور واریز می   

  .باشد جهاد کشاورزي می
تأمین و تجهیز منـابع مـالی، بـا رعایـت      ـ صندوقهاي موضوع این ماده براي  6تبصره 

قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و       ) 13(قانون بانکداري اسالمی و ماده      
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مجاز به دریافت تـسهیالت و یـا مـشارکت بـا بانکهـاي                  

  .باشند خارجی، ازجمله بانک توسعه اسالمی می
ـ        18ماده ت اجتمـاعی، دانـش و توانمنـدیهاي فعـاالن بخـش            ـ بـه منظـور ارتقـاء منزل

هـاي ترویجـی و گـسترش     کشاورزي و منابع طبیعی و عشایري و پوشش مناسـب برنامـه           
هـاي تحقیقـاتی در ایـن بخـش، سـازمان صـدا و             هاي توسعه انتقال تجارب و یافته      برنامه

ـ  سیماي جمهوري اسالمی ایران موظف است عالوه بر برنامه   ونی گـروه  هاي رادیو و تلویزی
هـاي اسـتانی    هاي سراسري داخلی رادیو تلویزیونی و همچنـین شـبکه    جهاد در کلیۀ شبکه   

دانش ترویج و توسعۀ بخش     «متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوري با ایجاد گروه           
هاي ویژه بخش کشاورزي اقـدام       نسبت به تهیه و پخش برنامه     » کشاورزي و منابع طبیعی   

  .نماید
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ن هواشناسی کشور موظـف اسـت آخـرین اطالعـات پـردازش شـده و               ـ سازما 1تبصره
ها و تحلیلهاي هواشناسی مورد نیـاز بخـش کـشاورزي را بـه صـورت                 بینی ها و پیش   یافته

هـاي رادیـو و تلویزیـونی سراسـري و      اي در اختیار شبکه روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره   
  .مراکز استانها قرار دهد

یما جمهوري اسالمی ایران موظف است برنامه موضوع ایـن     ـ سازمان صدا و س    2تبصره
قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید کـه بیـشترین بیننـده و شـنونده را         

روز و حـداقل چهـار روز در هفتـه     داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک سـاعت در شـبانه        
  .برنامه اجراء نماید

از ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقـد             ـ منابع مالی مورد نی    3تبصره
اي سـازمان   موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردي رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجـه   

  :گردد صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و وزارت جهاد کشاورزي تأمین و منظور می
زایش تعرفـه کلیـۀ کاالهـاي    از محل درآمـدهاي حاصـل از افـ   %) 5(الف ـ پنج درصد  

  .وارداتی بخش کشاورزي به کشور
سـهم آمـوزش بخـش تعـاونی دریـافتی      %) 4(از چهار درصـد  %) 1(ب ـ یک در صد   

  .توسط وزارت تعاون
ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران در حـین       

  .ها اجراء این برنامه
ین ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مـشترك سـازمان         نامه اجرائی ا   ـ آئین 4تبصره

صدا و سیماي جمهـوري اسـالمی ایـران و وزارت جهـاد کـشاورزي تهیـه و بـه تـصویب                 
  .رسد وزیران می هیأت

ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهاي غیردولتی و مؤسسات مالی و              19ماده
تی حمایـت از توسـعه بخـش کـشاورزي          اعتباري خصوصی و همچنین صندوقهاي غیردول     
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هـا از   مجازند برخی از پروژه) بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی    (
اي، دامپروري، شـیالتی، تولیـد قـارچ، گیاهـان           هاي گلخانه  ها، مجتمع  قبیل احداث گلخانه  

 اخـذ  دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و مراکـز تحقیقـاتی خـصوصی را پـس از             
مجوزهاي الزم از وزارت جهاد کشاورزي و یا سازمانهاي تابعه با اسـتفاده از منـابع داخلـی               

براي مصارف ارزي بـر اسـاس ارقـام         (خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزي          
فروش بـه قیمـت تمـام    « اجراء نموده و به یکی از روشهاي ) هاي سنواتی مندرج در بودجه 

التحـصیالن بیکـار    به متقاضیان با اولویت فارغ  »  به شرط تملیک اعیانی    اجاره« و یا   » شده
  .بخش کشاورزي واگذار نمایند

شود در جهت تأمین مالی طرحهاي بخـش کـشاورزي،    ـ به دولت اجازه داده می    20ماده
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي، صنایع غـذایی و توسـعۀ صـادرات محـصوالت بخـش              

ــارد  کــشاورزي از طــرق زیــر ســرم ــک کــشاورزي از هــشت هــزار میلی ایۀ خــود را در بان
ـــارد  ) 8,000,000,000,000( ــه ســی هـــزار میلی ــال ب ــال ) 30,000,000,000,000(ری ری

  :افزایش دهد
الف ـ کلیۀ وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت اعطائی بانک کـشاورزي از   

قانون ) 1(ماده » ـ ه« وم و بند قانون برنامه س ) 60(محل حساب ذخیرة ارزي موضوع ماده       
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، پس از وصول             

داري کل واریز و تا سـقف   توسط بانک کشاورزي، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه    
رمایه ریال از همین محل برداشت و به حساب س        ) 1,000,000,000,000(یک هزار میلیارد    

  .گردد دولت در بانک کشاورزي منظور می
هـا و   هاي تسهیالت پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره ب ـ کلیۀ وصولی 

فصول کـشاورزي   (کمکهاي فنی و اعتباري اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته           
ف یـازده هـزار   که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزي بوده است، تـا سـق        ) و منابع طبیعی  
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ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کـشاورزي منظـور        ) 11,000,000,000,000(میلیارد  
  .گردد می

ریال از محل حساب ذخیـره  ) 10,000,000,000,000(ج ـ معادل ارزي ده هزار میلیارد  
  .ارزي به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزي منظور گردد

فناوري و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـالی   ـ وزارت علوم، تحقیقات و    21ماده
هـاي تحــصیلی   غیردولتـی موظفنــد تعـداد، رشــته و ترکیـب جنــسیتی دانـشجویان رشــته    

ــا کــشاورزي، منــابع طبیعــی و    دانــشگاهها، مراکــز و مؤســسات آمــوزش عــالی مــرتبط ب
نی کـه   دامپزشکی خود را قبل از اعالم و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسا             

  .شود، ساماندهی نمایند توسط وزارت جهاد کشاورزي انجام می
ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این              22ماده

  :قانون نسبت به
الف ـ ایجاد پایگاه اطالعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزي و تـشویق آنـان بـه ثبـت      

  .اطالعات فعالیتهاي تولیدي خویش در آن
  .(IT) ب ـ ایجاد پایگاه اطالعات جامع کشاورزي بر پایه فناوري اطالعات 

ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطالعات کشاورزي و روستایی براي ارائۀ خـدمات علمـی،    
  آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطالعات مورد نیاز؛

  .اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد
اوري، دانشگاه آزاد اسالمی و سایر مراکز آموزشـی         ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن     23ماده

نماینـد،   هاي مرتبط با بخـش کـشاورزي و منـابع طبیعـی مـی      که مبادرت به آموزش رشته  
ربـط قـانونی و بـا کـاهش دروس غیرتخصـصی دانـشجویان                موظفند از طریق مراجع ذي    

اسـب بـا   مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملـی کـارورزي متن     
واحدهاي کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مـزارع دولتـی، خـصوصی و یـا       
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هاي منابع طبیعی و آبخیزداري را زیـر نظـر اسـاتید مربـوط بـا همـاهنگی سـازمان               عرصه
تحقیقات، آمـوزش و تـرویج کـشاورزي و منـابع طبیعـی کـشور و یـا مؤسـسات اسـتانی،                 

ن تحصیالت مقطـع تحـصیلی بـراي ایـن دانـشجویان            صدور گواهی پایا  . جایگزین نمایند 
  .باشد منوط به تأیید دورة عملی کارورزي توسط این مؤسسات می

جـویی سـوخت ناشـی از         ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه         24ماده
گـردد،    داري کل افتتـاح مـی       برقی کردن چاههاي آب کشاورزي را به حسابی که در خزانه          

.  تا جهت برقی کردن چاههاي کشاورزي اختـصاص یابـد و بـه مـصرف برسـد         واریز نماید 
وزارت نیــرو و شــرکتهاي توزیــع بــرق اســتانی موظفنــد بــا درخواســت جهــاد کــشاورزي  

  .شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند
ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است حداکثر شـش مـاه پـس از تـصویب ایـن            25ماده

وري آب کـشاورزي اقـدام    ت نیرو نسبت به تعیین شاخصهاي بهره قانون و با همکاري وزار    
نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایـان هـر سـال گـزارش اقـدامات اجرائـی                
درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را بـه کمیـسیون کـشاورزي، آب و منـابع طبیعـی          

  .مجلس شوراي اسالمی گزارش نماید
ده، دولت موظف اسـت آن دسـته از شاخـصهایی را کـه بـراي      تبصره ـ در اجراء این ما 

باشد، این موارد را      اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است که نیازمند تأمین اعتبار می          
  .هاي ساالنه درج و ارائه نماید در بودجه
وري با رویکرد تقاضا محـور آب کـشاورزي و رعایـت         ـ در راستاي افزایش بهره    26ماده

ینۀ کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب ایـن قـانون            الگوي به 
برداران با اولویت تشکلهاي قانونی بخـش   اقدامات الزم را براي تحویل حجمی آب به بهره  

هـاي آبریـز و بـا در نظـر            کشاورزي، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجـاز حوضـه          
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 و فنی با اولویتهاي تعریـف شـده بـراي      گرفتن شرایط اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی     
  .تخصیص آب کشاورزي به عمل آورد

 هجـري   1404ریزي نماید که تـا سـال          اي برنامه   ـ دولت مکلف است به گونه     27ماده 
هـاي سـنواتی، حـداقل     شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه    

هفـت و نـیم درصـد      (سمانی ساالنۀ کـشور     متوسط بلندمدت نزوالت آ   %) 15(پانزده درصد   
از طریق آبخیـزداري و    %) 5/7(از محل کنترل آبهاي سطحی و هفت و نیم درصد           %) 5/7(

ترازنامـه  %) 100(به حجم آب استحـصالی کـشور اضـافه گـردد و صددرصـد           ) آبخوانداري
 جبـران ) با اولویـت دشـتهاي ممنوعـه آبـی    (منفی آبهاي زیرزمینی دشتهاي کشور  ) بیالن(

  .گردد
وري ماشـینهاي کـشاورزي، دولـت         ـ به منظور استفاده بهینـه و افـزایش بهـره          28ماده

برداري   برداري از عوامل تولید، الگوي صحیح بهره        موظف است براساس وضعیت نظام بهره     
از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترکیب مناسب ماشینهاي کشاورزي مورد نیاز بخـش    

  .ی اقدام نمایداز طریق بخشهاي غیردولت
گـذاري و ارائـه شناسـنامۀ مالکیـت کلیـۀ             ـ نیروي انتظامی مکلـف بـه شـماره        1تبصره
  .باشد آالت خودکششی کشاورزي موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزي می ماشین

آالت کـشاورزي و مجموعـه ادوات     ـ دولت موظف است تعرفـۀ واردات ماشـین        2تبصره
 که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقـاء کیفیـت   اي تعیین نماید   مرتبط را به گونه   

  .هاي مشابه خارجی فراهم شود و رقابت محصوالت داخلی با نمونه
ـ به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصوالت کشاورزي،            29ماده

ي و  دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهاي فرآیند تولید، فرآوري، نگهـدار            
بازاررسانی و کاهش ضـایعات محـصوالت کـشاورزي، بـا اسـتفاده از امکانـات بخـشهاي                  

  .غیردولتی اقدامات الزم را به عمل آورد
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نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پـس از تـصویب ایـن قـانون بـه پیـشنهاد                     آئین
  .رسد وزارت جهاد کشاورزي به تصویب هیأت وزیران می

قانون نظام جـامع    » 21« موضوع ماده   (ش کیفیت تولیدات دام     ـ به منظور افزای   30ماده
و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیري از بروز برخی بیماریها و کـاهش ضـایعات،               ) دامپروري

وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن تدوین استانداردهاي تولید خوراك دام و نظـارت      
از خـوراك آمـاده و اسـتاندارد     بر اجراء آن، نسبت به تولیدکنندگان بخـش کـشاورزي کـه             

ها و یا سـایر مـشوقهاي    نماید، با استفاده از یارانه هاي تولید خوراك دام استفاده می      کارخانه
هـاي    همچنین محصوالت تولیدي کلیۀ کارخانه    . در اختیار، حمایتهاي الزم را به عمل آورد       
  .باشد خوراك دام مشمول استاندارد اجباري می

ویب این قانون، دولت موظـف اسـت حمایتهـاي قـانونی خـود از               ـ از تاریخ تص   31ماده
برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزي و منابع طبیعی را با اولویت تولید محـصوالت          بهره

  :زیر تنظیم و اقدام نماید
محصوالتی که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و بـه  : الف ـ محصوالت راهبردي  

  .ر داخل کشور تولید شوداین واسطه ضرورتاً باید د
هـاي   محـصوالتی کـه بیـشترین ارزش تولیـد را بـه ازاء نهـاده      : ب ـ محصوالت ویژه 

توانـد   هاي بزرگتـري در زنجیـره ارزش ایجـاد و مـی     نماید و یا حلقه   مصرف شده ایجاد می   
محور رشد بخش کشاورزي باشد و یا با توجه بـه مزیتهـاي صـادراتی، حـداقل ده درصـد                    

  .زار دنیا را در اختیار خود داردسهم با%) 10(
محصوالتی که تولید آنهـا در کـشور ممکـن اسـت     : اي پ ـ محصوالت خاص منطقه  

اي، تولید آنها اجتناب ناپذیر اسـت   همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه   
  .و باید در جهت ایجاد مزیت براي آن محصوالت اقدام نمود



  
  269                                                                                ضمائم                           

ساله توسعۀ کشور     هاي پنج   الذکر طی برنامه    بندي فوق   طبقهترکیب نوع محصوالت در      
  .گردد توسط وزارت جهادکشاورزي تعیین و ابالغ می

این قانون، وزارت جهاد کشاورزي مکلف اسـت در قالـب           ) 31(ـ در اجراء ماده     32ماده 
  :ریزي کند که اي برنامه هاي مصوب در اختیار، به گونه هاي سنواتی و یارانه بودجه

وري بـاال و داراي رونـد    ـ از طریق پرداخـت مـستقیم بـه تولیدکننـدگان بـا بهـره      الف  
وري، رعایت مـوارد زیـست محیطـی در تولیـد و همچنـین        افزایشی در بهبود شاخص بهره    
  .وري پرداخت نماید هاي الگوي کشت، پاداش بهره تولید با کیفیت منطبق بر برنامه

ۀ اتکائی کشاورزي و افزایش نقـش بخـش   ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعۀ بیم  
گران غیردولتی، کـه در      بیمه به بیمه    غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق        

  .کنند، اقدام نماید اي مورد تأیید این وزارتخانه عمل می راستاي اجراء الگوهاي بیمه
ان و دام و تثبیـت  ج ـ به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهاي مشترك انس 
گذاري شده، نسبت     نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصوالت دامی و سایر محصوالت هدف        

  .هاي تمام خطر اجباري اقدام نماید به برقراري بیمه
گذاري شده، توسط وزارت جهادکشاورزي انتخاب و اعـالم           محصوالت هدف          

  .گردد می
هاي نسبی بخش کشاورزي، نسبت بـه   از مزیتد ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده  

پرداخت یارانه صادرات براي محصوالت صادراتی منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هـدف            
بخش کشاورزي اعم از کمکهاي بازاریابی، جایزه صـادراتی، اعتبـارات صـادراتی، تـضمین            

  . نمایدمخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمکهاي غذایی به کشورهاي هدف، اقدام
نامۀ اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پـس از تـصویب ایـن قـانون، بـه پیـشنهاد          آئین

  .رسد وزارت جهاد کشاورزي به تصویب هیأت وزیران می
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ـ از تاریخ تصویب این قانون، عالوه بر اجراء قانون خرید تـضمینی محـصوالت          33ماده
تـضمینی نیـز برقـرار     است قیمتسنواتی و اعتبار مصوب، سی  هاي  کشاورزي، در قالب بودجه   

  .شود می
تواننـد محـصوالت خـود را در بـازار بـورس              کـشاورزي مـی     تولیدکنندگان محـصوالت  

در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمـت      . تخصصی کاالي کشاورزي عرضه نمایند    
التفاوت آن توسط دولت به تولیدکننـدگان پرداخـت           شده از سوي دولت، مابه      تضمینی اعالم 

  .ددگر می
وزارت جهادکشاورزي مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محـصوالت            

  .تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم نماید
نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پـس از تـصویب ایـن قـانون بـه پیـشنهاد                     آئین

  .رسد وزارت جهاد کشاورزي به تصویب هیأت وزیران می
هاي عملـی    ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه           34هماد

انـداز بیـست سـاله کـشور در بخـش             و راههاي کمی و کیفی تحقق سیاستهاي سند چشم        
سـند  « ،  »سند ملی توسـعه بخـش کـشاورزي       « کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست،       

در افـق   » یـست و توسـعۀ پایـدار      ز  سـند ملـی حفاظـت محـیط       « ،  »ملی توسعه منـابع آب    
ساله را حداکثر ظرف شـش مـاه     هجري شمسی با برشهاي سه برنامه پنج    1404انداز    چشم

  .پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شوراي اسالمی برساند
ـ دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصـل از   35ماده

نون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمی و کیفی بخـش کـشاورزي و منـابع            اجراء این قا  
کل ـ انرژي ـ منابع انسانی   (وري  طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره

گـذاري در ایـن بخـش و     ، میزان سـرمایه )آالت ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاك  ـ ماشین
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 و به کمیسیون کـشاورزي، آب و منـابع طبیعـی            ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه      
  .مجلس شوراي اسالمی گزارش نماید

قانون فوق مشتمل بر سـی و پـنج مـاده و سـی و شـش تبـصره در جلـسه علنـی روز           
چهارشنبه مورخ بیست و سـوم تیرمـاه یکهـزار و سیـصد و هـشتاد و نـه مجلـس شـوراي               

  .گهبان رسید به تأیید شوراي ن6/5/1389اسالمی تصویب و در تاریخ 
  

    رئیس مجلس شوراي ملی ـ علی الریجانی
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   قانون کار131ماده 
 در اجراي اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران و بـه      - 131ماده  

منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایـان،              
معه باشد، کارگران مشمول قـانون کـار وکارفرمایـان یـک         که خود متضمن حفظ منافع جا     

 . توانند مبادرت به تشکیل انجمنهاي صفی نمایند حرفه یا صنعت می

انجمنهـاي صـنفی   ،  به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قـانونی   - 1تبصره  
هـاي  توانند نسبـت به تشکیـل کانون انجمنهاي صنفی در استان و کانون عـالی انجمن               می

  . صنفی در کل کشور اقدام نمایند
کلیه انجمنهاي صنفی و کانونهـاي مربوطه به هنگـام تـشکیـل موظـف بـه              -2تبصره

تنظیـم اساسنامـه با رعایـت مقررات قـانونی وطـرح وتـصـویب آن در مجمـع عمـومی و                  
   . باشند تسـلیم به وزارت کار و امـور اجتماعی جهـت ثـبت می

دگان کارفرمایان ایران در شوراي عالی کار، شوراي عالی تـامین            کلیه نماین  -3تبصره   
اجتماعی، شوراي عالی حفاظت فنی وبهداشت کار، کنفرانس بین المللـی کـار و نظـائر آن              
توسط کانون عالی انجمنهاي صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل انتخاب و در غیـر ایـن               

  .  شدصورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند
توانند یکی از سه مـورد شـوراي اسـالمی کـار،        کارگران یک واحد، فقط می     -4تبصره  

   . انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند
 آئین نامه چگونگی تـشکیل، حـدود وظـائف و اختیـارات و نحـوه عملکـرد           - 5تبصره  

ـ        اریخ تـصویب ایـن   انجمن هاي صنفی و کانونهاي مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه ا زت
  . قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 این ماده ظرف یک     3 آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره          - 6تبصره  
  ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید
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 اسالمی ایران قانون اساسی جمهوري 138اصل 

   اجرایـی   هـاي   نامـه   آیـین   مامور تـدوین   یا وزیري  وزیران هیات   که  بر مواردي عالوه
  و  قوانین  اجراي  و تامین  اداري  وظایف  انجام  دارد براي  حق  وزیران هیات  شود،  می قوانین

 نیـز   وزیـران   از هر یـک . د بپرداز  نامه  و آیین  نامه  وضع تصویب  به  اداري  سازمانهاي تنظیم
 را  صدور بخشنامه  و  نامه  وضع آیین  حق  وزیران  هیات  و مصوبات  خویش در حدود وظایف

   تواند تصویب  می دولت. باشد   مخالف  قوانین  و روح  نباید با متن  مقررات  مفاد این دارد ولی
.  از چند وزیر واگـذار نمایـد   متشکل  کمیسیونهاي   خود را به  وظایف  از امور مربوط به برخی

.   االجـرا اسـت    جمهور الزم  از تایید رییس  پس قوانین   کمیسیونها در محدوده  این مصوبات
 ،   اصـل   مـذکور در ایـن    کمیـسیونهاي   و مصوبات  دولت  هاي نامه   ها و آیین  نامه تصویب
   کـه   رسد تا در صـورتی   می اسالمی   شوراي  مجلس  رییس  اطالع اجرا به   براي  ابالغ ضمن

 . بفرستند  وزیران  هیات  تجدید نظر به  براي  بیابد با ذکر دلیل  قوانین خالف آنها را بر
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