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 دبیر محترم اجرائی نظام صنفی کشاورزی شهرستان 

 باسالم

احتراماً بدینوسیله نظام صنفی کشاورزی استان بر اساس در خواستهای مکرر نظام های شهرستانی و 

ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قوانین موضوعه پیرامون نحوه برگزاری مجامع عمومی نظام های شهرستان 

و  42و  41تا  41مواد آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیأت دولت و  41و با استناد به ماده 

-43-8-4بند )  4اساسنامه نظام استان و مواد  1و  33اساسنامه نظام صنفی شهرستان و مواد  32و 31و 33

نظام نامه مالی مصوب هیأت عمومی ، -33-34-33-(4بند) 41-41-41 -48-43-7-2-1و مواد ( 4تبصره 

ظیم و جهت اجرا به نظام های صنفی شهرستان دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی را به شرح پیوست تن

 . های تابعه استان ارسال می نماید

 با تشکر

 سید موسی رهنمائی 

  رئیس هیأت مدیره

  

  



 

 هب انم آرفیدگار

 

 ((العاده عادی بطور فوق))و ((العاده فوق))و (( مجمع عمومی عادی ))دستورالعمل نحوۀ برگزاری 

 شهرستاننظام صنفی کشاورزی 

 :برگزاری مجمع عمومی باید توسط هیأت مدیره انجام شود  زمان اموری که قبل از( الف 

 . تصویب برگزاری مجمع و تنظیم دستور جلسه مجمع در جلسه هیأت مدیره  -4

،بازرس ویا حداقل یک سوم اعضاء نظام می توانند  در زمان قانونی رگزاری مجمعبدر صورت استنکاف هیأت مدیره از  :تبصره 

 .دعوت به برگزاری مجمع نمایند 

،روز ،تاریخ ، ساعت شروع و مکان برگزاری و نوبت  ،در روزنامه کثیراالنتشار مصوب مجمع که در آن درج آگهی دعوت -2

 .دستور جلسه مجمع بطور روشن و واضح قید شده باشد

روز  54روز و یا بیشتر از  11کمتر از و یا فاصله زمانی بین نوبتهای بعدی مجمع فاصله زمانی درج آگهی تا زمان برگزاری (2-1

 .نباشد 

مراکز خدمات جهاد کشاورزی ،دفاتر نظام )حداکثر تالش صورت پذیرد از طریق نصب آگهی دعوت در اماکن عمومی  :تبصره 

همه اعضاء مطلع شده و ترغیب (اتحادیه ها ، معابر عمومی ، مدیریت جهاد کشاورزی و ارسال پیامک صنفی ، دفاتر تعاونیها و 

 .به حضوردر مجمع بشوند 

برای جهاد کشاورزی شهرستان و طی نامه رسمی روز قبل از برگزاری مجمع  41نسخه ای از آگهی دعوت مجمع حداقل  -9

 .ارسال گردد استاننظام صنفی کشاورزی 

تسلیم به  تصویب در هیأت مدیره ونظیم تراز نامه مالی توسط خزانه دار و دبیر اجرا با هماهنگی بازرس وتهیه و ت -1

 . پس از انجام حسابرسی مجمعبه   نظام صنفی استان برای حسابرسی و ارائه

حق )از طریق برآورد هزینه ها و در آمدهای توسط دبیر اجرا و خزانه دارتنظیم بودجه سال بعد نظام صنفی شهرستان  -5

و ارائه به مجمع و تصویب در هیأت مدیره نظام (عضویت ، ورودی ، صدور و تمدید پروانه فعالیت و سایر منابع در آمدی 

 .برای تصویب 

أت توسط دبیر اجرا و رئیس هیأت مدیره و تصویب در هیتنظیم گزارش هیأت مدیره از عملکرد نظام در طول سال  -6

 .توسط رئیس یا دبیر ویا یکنفر از اعضای هیأت مدیره و قرائت در جلسه مجمع عمومی مدیره 

را تنظیم و یک نسخه آن را تقدیم نظام ام باید گزارش عملکرد هیأت مدیره و دیدگاه خود در خصوص مسائل ظبازرس ن: تبصره 

 .ر مجمع ارائه نماید هیأت مدیره نموده و نسخه ای از آن را پس از رؤیت هیأت مدیره د

تهیه فهرست اعضاء نظام به تفکیک مناطق و شماره عضویت ها و تحویل آن به مأمورین کنترل مجمع در زمان  -7

اعضاءکه نام عضو و شماره عضویت آن درج شده و مهر نظام صنفی روی آن زده  دو صدور برگه به تعدا برگزاری مجمع

 . شود



 

 

 

 

 

 

تکمیل کارت عضویت اعضاء و تمدید پروانه های فعالیت و اطالع رسانی به اعضاء که در زمان قانونی بتوانند  و صدور -8

اقدام نمایند و همچنین ایجاد سازو کاری که در زمان برگزاری مجمع کسانی که امکان مراجعه نداشتند بتوانند اقدام 

 .نمایند به تمدید 

 .ین در جلسه و فرم صورتجلسه مجمع و سایر اوراق مورد نیاز مجمع تهیه برگ رأی و برگه ثبت اسامی حاضر -9

میتواند به  بطور فوق العاده فوق العاده و مجمع عمومی عادی  مجمع عمومی عادی یکبار در سال و مجمع عمومی:1تبصره 

میباشد با این تفاوت که تصمیمات مجمع عمومی  همه مجامع مشابهدفعات در سال برگزار گرددو شرایط دعوت و برگزاری 

فوق العاده با رأی حداقل دو  عمومی  عادی و عادی به طور فوق العاده با رأی اکثریت حاضرین در جلسه ولی تصمیمات مجمع

 .سوم حاضرین مصوب میگردد

از زمان قانونی و یا بیش از یکبار چنانچه بر اساس تصویب هیأت مدیره نیاز باشد که مجمع عمومی عادی در خارج  : 2تبصره 

  .برگزار گردد تحت عنوان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار میشوددر سال 

 :اموری که در زمان برگزاری مجمع عمومی باید انجام شود ( ب 

ثبت اسامی اعضاء که به جلسه ورود پیدا میکنند و تطبیق کارت عضویت آنها با کارت شناسایی معتبر و عالمت  -4

تحویل برگه ای که شماره عضویت و نام عضو ومهر نظام روی آن درج ایشان در لیست اعضاء نظام و نام زدن 

 . گردیده به ایشان

یره یا یک نفر از اعضاء هیأت مدیره پس از اطمینان از به اعالم رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس هیأت مد -2

 .حد نصاب رسیدن اعضاء حاضر در جلسه و حضور نمایندگان جهاد کشاورزی و نظام صنفی استان 

ی نوبت اول نصف به عالوه یک اعضاء جلسه برا(عادی بطور فوق العاده –العاده  فوق–عادی )همۀ مجامع نصاب  حد:  1تبصره 

 0111و برای نوبت های بعد تا سقف حداقل یک پنجم اعضاء  نوبت سومنظام و برای نوبت دوم حداقل یک سوم اعضاء نظام و 

نفر و از   011هزار نفر عضو حداقل  0111نفر، تا سقف  051نفر عضو حداقل  0111نفر، تا سقف  011نفر عضو حداقل 

 .میباشد نفر   511هزار نفر عضو حداقل  01111و باالی نفر  011نفر عضو حداقل  01111تا  نفر 0111سقف 

نماینده اعضاء حقوقی نظام صنفی باید نامه ای از طرف شرکت یا تشکل خود مبنی بر معرفی ایشان جهت شرکت در : 2تبصره 

 . و هنگام ورود تحویل دهد  اه داشته باشدجلسه و دادن رأی و اعالم نامزدی برای مناصب هیأت مدیره و بازرسی همر

نفر از اعضاء حاضر در جلسه به عنوان هیأت رئیسه پس از اعالم نامزدی داوطلبین با رأی حداکثری  1انتخاب  -9

 .حاضرین 

 .توسط اعضای هیأت رئیسه  انتخاب سمتهای رئیس ، منشی و دو نفر ناظر -1

 

 



 

 

 

 

 

 

دستورالعمل با مدیریت رئیس یا یک نفر از اعضای هیأت مدیره در مجمع اداره میشود و پس از  4تا 0انجام مراحل  : 1تبصره 

و مشاورت اعضاء هیأت رئیسه صورت ( رئیس هیأت رئیسه )تعیین هیأت رئیسه ادامه جلسه با مدیریت رئیس مجمع 

 .میگیرد 

مجمع نظارت داشته و در هر مرحله تذکرات الزم در  نمایندگان جهاد کشاورزی و نظام صنفی استان بر انجام مراحل : 2تبصره 

خصوص اجر ای صحیح مجمع متناسب با نظام نامه ها ، اساسنامه ، آئین نامه و دستورالعمل را به اعضاء هیأت رئیسه و دیگر 

 .مسئولین نظام صنفی خواهند داد

 .قرائت دستور جلسه توسط رئیس مجمع  -5

و ثبت مذاکرات و مسائل مطروحه و مصوبات انجام گرفته توسط  تنظیم صورتجلسه مجمع توسط منشی جلسه -6

 .ایشان 

 

برای قرائت گزارش هیأت مدیره و تراز دعوت از رئیس هیأت مدیره یا نماینده هیأت مدیره توسط رئیس مجمع  -7

وسط نامه و پیشنهاد های هیأت مدیره جهت تصویب و اعالم نظر اعضاء حاضر و ثبت نتیجه تأیید یا عدم تأیید ت

  .منشی 

 .دعوت از بازرس نظام صنفی توسط رئیس مجمع برای قرائت گزارش بازرس   -8

طرح سایر دستورات مجمع توسط رئیس مجمع از قبیل انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های نظام   -9

صنفی ، پیشنهاد هیات مدیره در خصوص خط مشی ها ، سیاست ، و برنامه های نظام صنفی ، پیشنهاد مبلغ حق 

جه ساالنه ، پیشنهاد های نظام استان و عضویت و ورودی ، تفویض اختیارات ، تصویب تراز نامه مالی ،تصویب بود

تغییرات احتمالی اساسنامه و سایر اموری که توسط اعضا مطرح میشود و جزء وظایف مجمع عمومی میباشد  و رأی 

 .گیری و ثبت تصویب یا عدم تصویب آن توسط منشی جلسه 

د توسط مجمع عمومی فوق العاده قابل اصالح بخش هایی از اساسنامه که جزء شرائط اختصاصی نظام شهرستان میباش : 1 تبصره

 .است ولی شرائط عمومی که به تائید هیأت عالی نظارت رسیده امکان تغییر در مجمع عمومی فوق العاده را ندارد 

اگر تراز نامه نظام توسط نظام استان حسابرسی و تائید نشده باشد پس از بررسی و تصویب در مجمع تحویل نظام :  2 تبصره

 .ن شده تا پس از انجام حسابرسی در دفاترنظام  ثبت گردد استا

 .غیر مکتوب و بصورت شفاهی و علنی انجام شود  با نظر هیأت رئیسه خواهی در خصوص موارد فوق میتواندنظر  : 3 تبصره

که  ...درج مصوبات هیأت عمومی و شورای مرکزی نظام صنفی کشور که در قالب دستور العمل ها ، بخشنامه ها و  -41

نظام صنفی کشاورزی کشور اعالم شده است در صورت جلسه مجمع اجرائی آئین نامه  21تا 49در راستای اجرای مواد 

 .عمومی  به عنوان مصوبه مجمع 

 .ثبت نام از داوطلبین هیأت مدیره و بازرسان توسط هیأت رئیسه  -44



 

 

 

 

 

 

 .نموده اند صالحیت داوطلب شدن را دارند نظام صنفی که شرایط عضویت را احراز  کلیه اعضاء:تبصره 

 .هر کدام از داوطلبان یک دقیقه زمان برای معرفی مشخصات و برنامه های خود دارند   -42

اعالم توزیع برگه های رأی توسط رئیس مجمع با این کیفیت که هر کدام از اعضا یا وکالی آنها می توانند   -49

 .د نداده و برگه رأی خود را بگیربرگه شماره عضویت خود را تحویل متصدی توزیع 

 .هر عضو میتواند حد اکثر وکالت یک نفر را برای حضور در مجمع و ارائه رأی بصورت مکتوب قبول نماید :تبصره 

( دقیقه  91حد اکثر )پس از دریافت کلیه برگه های رأی در یک زمانی که توسط هیات رئیسه اعالم میشود   -41

 .،جلسه به پایان میرسد 

 شمارش آراء با حضور هیات رئیسه و نمایندگان جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی استان   -45

تنظیم و تکمیل صورتجلسه مجمع عمومی با امضای اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان جهاد کشاورزی و نظام   -46

 .نسخه  5صنفی استان در 

 .تسلیم صورتجلسه های تنظیم شده  به نماینده نظام صنفی استان  -47

چنانچه تا پایان جلسه تصمیم گیری در خصوص تمام موضوعات مطروح در صورت جلسه میسر نگردد، هیأت رئیسه : تبصره

هفته تجاوز  0تاریخ جلسه بعدی از . میتواند با تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ادامه جلسه را به زمان بعد موکول کند 

 .نکند و نصاب جلصه هم همان نصاب قبلی است 

 :اموری که بعد از برگزاری مجمع باید انجام شود (ج

پس از رسیدگی به اعتراض های احتمالی اعضاء و اعالم نظر هیأت رئیسه در خصوص شکایات ارسالی و نهایتاً  -48

پس از رفع اشکالت توسط نظام صنفی کشاورزی استان و تائید نهائی انتخابات اعتبار نامه اعضاءهیأت مدیره و 

 .نظام صنفی استان صادر خواهد شد بازرس توسط 

اعضاء معترض می تواننند اعتراض خود را ظرف یک هفته به هیأت رئیسه بدهند و چنانچه هیأت رئیسه اعتراض را وارد : تبصره 

 .روز با ذکر دالئل ، اعتراض خود را به نظام استان بدهند  0ندانست اعضاء معترض می توانند ظرف 

اساسنامه نظام شهرستان پس از صدور اعتبار نامه و تائید  29ند برابر ماده هیأت مدیره منتخب مکلف  -49

انتخابات در اولین جلسه خود که با حضور نماینده جهاد کشاورزی و نظام صنفی استان تشکیل می شود ، ضمن 

 انتخاب و قرائت اعتبار نامه و ثبت در صورت جلسه ، یک نفر رئیس ، یک نفر خزانه دار، یک نفر دبیر اجرائی 

 



 

 

 

 

امضاءمجاز نظام را نیز معین کرده و صورتجلسه تعیین سمت های هیأت مدیره را تکمیل و به امضاء اعضاء  ان صاحب

 .نسخه تنظیم نمایند  5هیأت مدیره و بازرس و نمایندگان جهاد کشاورزی و نظام صنفی استان در 

اساسنامه نظام صنفی شهرستان موظفند پس از انجام مراحل بند  21اعضاء هیأت مدیره قبلی به استناد ماده   -21

این دستور العمل حداکثر ظرف یک هفته با حضور هیأت مدیره جدید و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و نظام  49

ناد و مدارک نظام به هیأت مدیره جدید نظام صنفی استان نسبت به تحویل اموال منقول و غیر منقول و کلیه اس

صنفی اقدام نمایند و صورتجلسه تحویل و تحول تنظیم و به امضاء هیأت مدیره و دبیر اجرائی قبلی و جدید و 

 .نمایندگان جهاد کشاورزی و نظام صنفی استان برسد 

ی و برگه تائیدیه اعتبار طی نامه رسمی نظام صنفی کشاورزی شهرستان یک نسخه از صورتجلسه مجمع عموم  -24

نامه صادره توسط نظام صنفی استان و یک نسخه از صورتجلسه تعیین سمت های هیات مدیره و دبیر اجراء برای 

ارسال می ( سازمان تعاون روستائی استان )ثبت به دبیر خانه نظام صنفی واقع در سازمان جهاد کشاورزی استان 

 .گردد 

ماید تا پس از ثبت صورتجلسه های مجمع عمومی و تعیین سمت ، در دفتر نظام صنفی شهرستان پی گیری ن  -22

ثبت مخصوص دبیر خانه نظام صنفی ، آگهی تغییرات مجمع عمومی نظام صنفی شهرستان توسط دبیر خانه صادر 

 .نسخه صادر شود  5نظام صنفی کشاورزی واقع در سازمان تعاون روستائی در 

سه های مجمع عمومی و تعیین سمتهای هیأت مدیره و آگهی تغییرات با چهار نسخه باقیمانده از صورتجل  -29

یک نسخه از هرکدام در دبیر خانه ) .نامه رسمی نظام صنفی کشاورزی استان برای مجموعه های ذیل ارسال میگردد

 .(نظام صنفی واقع در سازمان تعاونی روستائی بایگانی شود

 . تان یک نسخه برای نظام صنفی کشاورزی اس – 22-1

 .  یک نسخه برای کمیسیون نظارت شهرستان -22-2

 .یک نسخه برای بانک جهت تغییر اسامی صاحبان امضاء در نظام صنفی شهرستان  -22-2

 . نظام صنفی بایگانی میشود دفتراساسنامه شده و در  هیک نسخه نیز ضمیم -22-5

نظام صنفی ، یک نسخه تحویل هیأت صورتجلسه تحویل و تحول نیز یک نسخه برای ثبت در سوابق خود  -21

 .مدیره قبل و یک نسخه نیز برای نظام صنفی استان ارسال میگردد

یجه انتخابات و سمتهای اعضاء توسط نظام شهرستان از طریق درج  آگهی تپس از انجام تمامی مراحل فوق ن -25

 .ده شود این دستورالعمل به اطالع اعضاء نظام صنفی رسان 4-2مشابه رویه مرقوم در بند 


