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 جناب آقای دکتر مسلمی

 مدیرکل محترم دفتر تشکلهای کشاورزی

 باسالم

در خصوص اظهار نظر اینجانب اسفندیار امینی، نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور  02/0/39جلسه ی مورخ پیرو  احتراماً       

 نظام صنفی کشاورزی، موارد ذیل به استحضار می رسد:در مورد آخرین اصالحیه ی پیشنهادی آئین نامه اجرائی 

قانون تأسیس نظام مهندسی کشاورزی، تأکید شده که نظام صنفی کشاورزی باید برابر قانون نظام صنفی تشکیل  93نظر به اینکه در ماده  -1

عالی نظارت بر صنوف در این شود، لذا الزاماً کلیه ی آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب هیأت محترم دولت و هیأت محترم 

خصوص نباید با قانون مذکور مغایرت داشته باشد و از آنجا که قانون نظام صنفی برای صنوف توزیعی، خدماتی و تولیدی غیر 

 کشاورزی، تصویب شده است، بنابراین در آئین نامه باید تطبیق واژه ها و معادل سازی و کاربردی کردن قانون نظام صنفی با واقعیات

و مختصات و مشخصات بخش کشاورزی صورت پذیرد ولی روح قانون و ارکان و شیوه ی اتصال نظام صنفی با دوائر و دستگاه ها 

 دستخوش تغییر نشود.

در قانون نظام صنفی، پیش بینی شده است که برای موضوعات و مأموریتهای مختلفی که برای نظام صنفی پیش بینی شده، آئین نامه  -0

تعدد، تهیه و تصویب گردد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان دستگاه ناظر در قانون معین شده است که های اجرائی م

چگونه ایفای نقش نماید و در این آئین نامه وزارت جهاد کشاورزی جایگزین آن وزارت خانه می شود ولی سایر آئین نامه ها و غیره 

 مراجع پیش بینی شده در قانون برسد.باید متناسب با قانون تهیه و به تصویب 

کامالً این واژه ها در جامعه  دهه 3فی و شورای اصناف آمده ،که طی قریب در قانون نظام صنفی، اسامی اتحادیه ها و مجامع امور صن -9

لذا معادل آن در و دوائر دولتی و قضایی و انتظامی و قانون گذاری تثبیت و شناخته شده است. ضمن اینکه عین قانون هم می باشد. 

با اینکار هم از امتیاز اینکه این تشکل ها شناخته شده و  با اضافه نمودن کلمه ی کشاورزی که بخش کشاورزی نیز باید عیناً درج شود.

 معتبر هستند، استفاده می شود و هم ضرس قانون اجرا شده باشد.

صنفی مغایرت دارد و تنها شرط احداث واحد صنفی را دریافت پروانه قانون نظام  9اصالحیه: تعریف واحد صنفی با ماده  1بند ج ماده  -4

 دانسته است.

 تبصره: در قانون قیدی برای نظارت و غیره بجز کمیسیون نظارت نیامده است. –پروانه فعالیت  1در ماده  -3

کشاورزی تعریف شود تا بسیاری از پیشنهاد می گردد در این قسمت از آئین نامه بخش کشاورزی و مطابق قانون تشکیل وزارت جهاد  -6

 دستگاه ها، تفسیر به زراعت تنها نکنند.

اضافه شود که دستگاههای دولتی مکلف شوند، اصناف کشاورزی را به عنوان نماینده بهره بردار و سخنگوی  0تبصره ای به بند ج ماده  -7

 بخش کشاورزی در شوراها و کارگروه ها و غیره دعوت کنند.

 قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی ) اتاق اصناف ( شهرستان تعریف شده. 8و7: در موارد اصالحیه 14ماده  -8

 فصل دوم قانون نظام صنفی کامالً در مورد افراد صنفی می باشد که در این اصالحیه، افراد صنفی کم رنگ می باشد. -3

 

 



 

 

 

 

 

ه انجمن با نام انجمن باز هم بخش و بهره برداران احساس می کنند مجدداً فصل سوم قانون نظام صنفی اتحادیه های صنفی هستند، ن -1

تشکل نوپا و نوظهور و ناشناخته باید تشکیل شود. ضمناً انجمن های صنفی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز تأسیس می 

 گیرند.

ی صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی هستند و پس از ثبت قانون، اتحادیه ها 11ماده  1اصالحیه: برابر تبصره  6ماده  1تبصره  -0

رسمیت می یابند. ثبت آنها در ثبت شرکت ها وجاهت قانونی ندارد. ضمن اینکه مجوز تأسیس نیز توسط کمیسیون  ...در وزارت 

 نظارت صادر می شود نه وزارت.

ز تصویب این اصالحیه، تشکیل می شوند، لذا باید اساسنامه برای : اتحادیه های صنفی کشاورزی برای اولین بار پس ا6ماده  6تبصره  -9

 آنها تهیه شود، بنابراین تغییر اساسنامه آنها معنی دار نیست.

: داوطلب شدن اعضای هیأت مدیره تعاونی ها و اتحادیه ها و تشکلها و نمایندگان اشخاص حقوقی و اعضاء 4مکرر 4ماده  9تبصره  -4

 مشمول ممنوعیت در قانون نمی باشند. شورای اسالمی شهر و روستا

 درصد در قانون نظام صنفی نیست و این تخصیص از اختیارات هیأت مدیره و مجمع عمومی می باشد.3: الزام 9و تبصره  3مکرر  4ماده  -3

مورد نیز اتاق اصناف  اصالحی( مجمع امور صنفی، به اتاق اصناف شهرستان تغییر نام یافته لذا در این 01قانون نظام صنفی ) 90در ماده  -6

کشاورزی مصداق دارد و اتاق اصناف کشاورزی نیز مرکب از روسای اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان می باشد، نه اعضاء هیأت 

 مدیره.

و پس اصالحی (: اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد  01قانون نظام صنفی ) ماده  90ماده  1تبصره  -7

 از ثبت در سازمان ... رسمیت می یابد و صدور مجوز وزارت ... و ثبت در ثبت شرکتها، محمل قانونی ندارد.

: اتاق اصناف کشاورزی استان شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در جهاد کشاورزی رسمیت می یابد و 8تبصره ماده  -8

 ت.صدور مجوز کمیسیون نظارت مرکز استان شرط اس

اصالحی (، اتاق اصناف ایران پیش بینی شده که معادل آن اتاق اصناف کشاورزی ایران است.  07قانون نظام صنفی ) ماده  41در ماده  -3

 32هزار واحد صنفی، یک نفر به نماینده استان در اتاق اصناف کشاورزی ایران اضافه می شود نه  02قانون به ازاء هر  40برابر ماده 

 هزار نفر.

: ابالغ دستور العمل ها و مصوبات و بخشنامه های اجرائی و نظارتی مصوب وزیر، در تکالیف اتاق اصناف کشاورزی ایران نیست 03ه ماد -12

در راستای   ... قانون نظام صنفی می باشد. بلکه در قانون قبول امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت 43ماده  7و مغایر بند 

 و در چهارچوب این قانون قید شده و الزام و تحکم نمی تواند باشد.اختیارات تفویضی 

قانون، هیأت رئسیه اتاق اصناف ایران و به تبع آن اتاق اصناف کشاورزی ایران عضو هیأت عالی نظارت  39: برابر بند د ماده 06ماده  - 02  

                                                                               هاد کشاورزی عضو هیات عالی نظارت میباشند .                                                                                    قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی نیز وزیر ج 93میباشند و مطابق ماده 

( ، کمسیون های نظارت و هیات عالی نظارت ، پیش  36تا 39فصل هفتم قانون مواد ) ( و 30تا  48برابر فصل ششم قانون نظام صنفی )مواد  -01

ضمن بینی شده و در آئین نامه نمیتوان این ارکان را تغییر داد و تشکیل کمیته های موازی با کمسیون ها و هیات مذکور مغایرت قانونی دارد .

هیات ، در سطح مختلف شهرستان ، استان و ملی و ماموریت واحد که قانون پیش بینی اینکه دلیلی هم وجود ندارد که با وجود این کمسیونها و 

 "با همان ترکیب اعضا ء و همان رسالت ایفای نقش کند .در حال حاضر نیز عمال "کرده است ، اقدام به تشکیل کمیته ایی شود که تقریبا

 قیمت گذاری کاال ها و محصوالت که مشمول قانون خرید تنظیمی نیستندکمسیونهای نظارت و هیات عالی نظارت ، نقش ستاد تنظیم بازار و 

 

 



 

 

 

 

را انجام میدهند و لذا ورود نمایندگان اصناف کشاورزی در آن کمسیونها و هیات موجب اقتدار بیشتر بخش شده و فاصله گرفتن از آنها نیز 

                                                                                                                                                                              آسیب میرساند .

صناف شهرستان و استان ها ، از وظایف هیات بدوی فصل هشتم : رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره  اتحادیه ها و اتاق های ا 99ماده  – 00

قانون نظام صنفی مغایرت  دارد . این ماموریت با بازرسین و مجامع امور صنفی باالدستی و  70رسیدگی به تخلفات صنفی نیست و با ماده 

ی و تجدید نظر ماموریت رسیدگی به امور کمسیونهای نظارت بوده و موارد کیفری و جزائی نیز با دادگاههای صالحه میباشند و هیات های بدو

            و شکایات صنفی واحدهای صنفی را عهده دار میباشند .

یک نماینده  "نفره ، از طرف دادگستری باید قاضی به نمایندگی از دادگستری باشد ، تا بتواند حکم قضایی بدهد و اال اگر صرفا 9در هیات  – 09

ند یک کارمند ساده را که هیچ اشرافی به مسائل حقوقی و قضایی ندارد را معرفی کنند ، در صورتیکه فلسفه از طرف دادگستری  باشد میتوان

حضور نماینده دادگستری در هیاتها ، صرفا اشراف به مبانی حقوقی و قضایی است  و گرنه مسائل فنی و کارشناسی و صنفی مربوطه را که 

          فی نیز تصریح شده است.                                                                                                        قانون نظام صن 70ورزی انجام میدهند در ماده نمایندگان جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشا

ته و به مجامع عمومی اختیار داده است را رایگان دانس رهاصالحیه ، با اساسنامه ها و قانون نظام صنفی که خدمات اعضاء هیات مدی 40ماده  – 04

                  برای هیات مدیره لحاظ کند ، مغایرت دارد . صورت صالحدید پاداش هایی را  که در

حمات زیادی تعاون روستایی که زدر پایان از زحمات آن دفتر محترم و دیگر همکاران وزارت محترم جهاد کشاورزی و سازمان محترم مرکزی 

 ه مینمایم .ه اصالحیه عهده دار شدند تشکر ویژت تهیباب

 

 من ا... التوفیق                                                                                                                                                        

  دبیر –اسفندیار امینی                                                                                                                                                

 

 

  

 


