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 جناب آقای مهندس رهنمایی  

 رئیس محترم شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور 

 با سالم

ایران ، موضوع ممنوعیت احتراماً در خصوص اعالمیه دفتر محترم تشکلهای کشاورزی کشور در پایگاه اطالع رسانی صنف کشاورزی         

داوطلب شدن اشخاص حقوقی برای تصدی هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی به دالئل ذیل اعالم می دارد اشخاص حقوقی نیز می 

ضویت توانند برای تصدی هیأت مدیره و بازرسی نظام صنفی کشاورزی نامزد شوند و در صورت اخذ رأی سایر اعضاء ، نماینده خود را برای ع

 در هیات مدیره و بازرس معرفی نمایند.

فصل دوم آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در  3دستورالعمل اجرایی ماده  11و ماده  7ماده  6استناد آن دفتر محترم به بند  -1

د ، می باشد لذا این مورد مصداق ندارد، چون این دستورالعمل صرفاً برای اعضا هیأت موسس نظام صنفی که قرار است تشکیل شو

تعمیم آن برای اعضا هیات مدیره و بازرس که مطابق مصوبات هیأت محترم دولت و هیأت  محترم عالی نظارت بر صنوف و قانون 

 نظام صنفی شرایط خاص خود را دارند نوعی اعمال سلیقه شخصی است و با قوانین مربوط مغایرت دارد.

شاورزی شهرستان مصوب هیأت عالی نظارت بر صنوف تنها شرط برای هیأت مدیره و ، اساسنامه نظام صنفی ک 11و 22برابرمواد  -2

آئین نامه اجرائی نظام صنفی  1بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان را عضویت در آن نظام دانسته و از آنجا که برابر   ماده 

جد عضویت در نظام صنفی کشاورزی می کشاورزی کشور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای یک واحد صنفی می باشند وا

باشند، فلذا  اشخاص حقوقی نیز می توانند دارای واحد صنفی باشند و شخص حقوقی می تواند در تمام موسسات، شرکتها، نهادها، 

 ید.نظام ها، کانون ها و غیره عضو باشد و یا ارتباط داشته باشد و برای انجام عملیات مرتبط ، نماینده خود را معرفی نما

آئین نامه ، چگونگی بررسی صالحیت های نامزد ها برای عضویت هیأت مدیره ، بازرس و مدیریت عامل تعاونی ها و  12اشاره به بند  -3

 اتحادیه های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی ارتباطی با نظام صنفی ندارد.

روستایی تنظیم نموده و هرکدام از شرکت های تعاونی و خصوصاً که آئین نامه مذکور، نوعی دستورالعمل است که سازمان تعاونی 

اتحادیه ها که در مجامع عمومی خود آن را مصوب نموده اند، بر اساس آن عمل می کنند و هرکدام که مصوب نکرده اند، هیچ 

و اتحادیه ها بشود، این الزامی به رعایت آن ندارند و ضمناً اگر قرار است قیاسی بین شرایط شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی 

است که شرکت های تعاون روستایی و اتحادیه ها می توانند تحت عنوان اشخاص حقوقی اتحادیه هایی که در آن عضو هستند، 

نامزد هیات مدیره و بازرس شوند و چنانچه موفق به اخذ رای شوند، در آن صورت نماینده خود را برای عضویت در جلسات هیأت 

معرفی نمایند و برابر قانون هر زمان که صالح بدانند بر اساس صرفه و صالح خود شرکت ها و اتحادیه ها می توانند  مدیره و بازرس

 نماینده خود را تغییر دهند.

 

 



 

 

 

 

 

لذا ایجاد ممانعت از داوطلب شدن اشخاص حقوقی برای هیات مدیره و بازرس امری غیرقانونی و مخالف حقوق عضویتی اشخاص حقوقی 

باشدو قطعاً مشکالتی را در شهرستانها و استانها به بار خواهد آورد . لذا شایسته است  شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی ضمن یاد آوری  می

 موارد فوق به آن دفتر محترم مصاحبه و مکاتباتی که در این خصوص انجام شده است را  اصالح فرمایند . 

 با تشکر

 اسفندیار امینی                                                                                                             

 دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزی استان                                                                                       

 

 

 : رونوشت

 نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه استان جهت اطالع -

 


