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 : مقدمه 

آيني نامه اجرايي و همچنني اساسننامه هناي نمنان ينناي اارهناي ايناورمي ونه منمن ر  71در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده      
اجياد وحدت رويه در ممينه عمليات مايل و حساوداري، تسهيل در امنر انن و و نمنارت ونر منناو، منايل، سنرمايه در  نرد  و 

 . جاري مايل نمان يناي اارهاي اياورمي،  اين نمان نامه وه شرح مير تدوين و تنميم شده استفعاليت هاي عمليايت و 

 تعاريف و کليات –فصل اول 

 :تعاريف -1ماده

جاي نمان يناي اارهاي اياورمي در اليه سط ح  اعم ام شهرسنتا،، ه عبارت اختصاري است اه در اين نمان نامه و: نمان -7-7
 .ه مي ش داستا، و اي ر استااد

جاي نمان يناي اارهاي اياورمي شهرستا، اسنتااده مني ه عبارت اختصاري است اه در اين نمان نامه و:  نمان شهرستا، -2-7
 .ش د

 .جاي نمان يناي اارهاي اياورمي استا، استااده مي ش ده عبارت اختصاري است اه در اين نمان نامه و: نمان استا، -7 -3

 .جاي نمان يناي اارهاي اياورمي اي ر استااده مي ش ده اختصاري است اه در اين نمان نامه و عبارت: نمان اي ر -7 -4

حق عض يت اعضاي نمان عبارتست ام وجهي اه هرعض  وه منم ر تأمني هزينه ها و خمارج نمان مكلف وه : حق عض يت -5-7
 .پرداخت آ، وه ي رت ساليانه مي واشد

ن شته اي رسمي اه ت سط نمان شهرستا، وراي اعضاي واجد شرايط يادر مي ش د و ونه :  (پروانه اسب)پروانه فعاليت -6-7
 .دارنده آ، اجامه فعاليت وراي مياغل معيين را در مدت مما، حمدود مي دهد
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را  نظام  مجاز است مبلغي. اعضاي حقيقي و حقوقي نظام حداكثر براي يك سال اعتبار دارد( پروانه كسب)پروانه فعاليت :تبصره  

 .اعضا دريافت كند( پروانه كسب)به صورت ساالنه براي تمديد پروانه فعاليت

عبارت است ام يكساو شمسي اه اوو فروردين ماه هر ساو شروع و وه پايا، اساند ماه همنا، سناو خنتم مني : ساو مايل -1-7
 .  ردد

هينأت منديره و ينا  تصن یب ونه و منمن ر منانن و دجنه در معننن مصنارف یا مصرف ورای که است مبلغی ام عبارت :اعتبار -8-7
 .است رسنده جمم، عم مي

عبارت است ام ورنامه مايل نمان اه وراي يك ساو مايل تهيه و حاوي پيش ويين  درآمدها و ورآورد هزينه ها ونراي : و دجه -9-7
 .اجنان ورنامه هاي مص ب نمان مي واشد

و راهكارها و عملياتهايي است اه وه تص يب مراج، ذيروط نمان رسنيده و عبارت است ام سياستها، خط ميي ها : ورنامه -71-7
 .مي ش دجهت اجرا اوالغ 

 سناو طن و در یافتنه حتقق تعهدات و واشد می وعد ساو ماه اردیبهيت 75 تا ساو هر و دجه عمل دوره :و دجه عمل دوره -77-7
 .است پرداخت قاول مرو طه و دجه اعتبار حمل ام و دجه عمل دوره آخر تا مالی

 .عبارت است ام ختصيص متان يا قسميت ام و دجه مص ب وراي اجنان هزينه معني:تأمني اعتبار -72-7

 :می ش د ناشی میر طرق وه نمان ذمه ور که الزاماتی ام است عبارتتعهد  :تعهد -73-7

 .خدمت داد، اجنان یا کاال حت یل: الف

 .می ش د منعقد مقررات و ق اننن رعایت وا که قراردادهایی اجرای: ب

 .ذیصالح و قان نی مرج، ام شده يادر احکان: ج

 تااهم نامه ها و عض يت در ساممانها و جمام، ملي و وني املللي طبق ض اوط قان ين ،پي سنت وه قراردادها: د

 .مثبته اسناد وه م جب پرداخت قاول ودهی منزا، تعننن ام است عبارت:تسجنل -74-7

اعتباري وراي آنها منم ر نيده يا اضافه  نمان،رت است ام ودهيهاي قاول پرداخت سن ات  ذشته اه در و دجه عبا: دي ، -75-7
 .ور اعتبار مص ب مي واشد و يا وه حن ي ودو، اختيار اجياد شده واشد
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تعهندات و وندهيهاي  ح اله يا اجامه پرداخت سندي است اه ت سط مقان يا مقامات جمام نمان وراي تأديه: اجامه پرداخت -76-7
 .قاول پرداخت ام حمل اعتبارات مرو طه يادر و ت سط خزانه دارا، در وجه ذينا، پرداخت مي ش د

ا حتت عن ا، امك يا عناوين مياوه وا رعايت يعبارت است ام پرداختهايي اه وط ر قطعي وه ذينا، در قباو تعهد : هزينه -71-7
جنه سناليانه در راوطنه ونا م ارد هزينه نمان در قالنب و د .ت مص ب ي رت مي  ريدق انني و مقررات مرو طه ام حمل اعتبارا

 .ميخص مي  ردد ورنامه ساالنه نمان

درخ است وجه سندي است اه وراي دريافت وجه وه منمن ر پرداخنت هزيننه هناي نمنان ينادر مني : در خ است وجه -78-7
 .ش د

ه ام حمل اعتبارات مرو طه طبق مااد قراردادهاي منعقده پيش ام اجنان پرداختهايي است ا عبارت است ام: پيش پرداخت -79-7
 .تعهد در قباو اخذ تضمني المن و معترب ي رت مي  ريد

 ام تعهدات اجنان يافته ونر طبنق قرادادهناي منعقنده يتعبارت است ام مبالغ پرداخيت اه وه منم ر اداي قسم: علي احلساب -21-7
 .ام اجنان قطعي تعهد ي رت مي  ريدام حمل اعتبارات مرو طه قبل 

تصن يب هينأت منديره در  اسنا  نمنان ونر وجن ه حمنل ام انه معنننی وجنه ام اسنت تنخ اه  ردا، عبارت: تنخ ه  ردا، -27-7
تا حدااثر تنا سنقف  ،هاي جاري نمان هزینه وراي پرداخت ورخیوا نمارت او تا  مي  ريدقرار يا دوري اجرايي  اختيار خزانه دار

  .ش د تنخ اه دریافت جمدداً و در مدت مما، ميخص حت یل هزینه م رد استااده قرار  ريد و المن است اسنادت جزيي معامال

 .اسفندماه هر سال نسبت به تسويه حساب نهايي آن سال اقدام نمايد02تنخواه دار موظف است حداكثر تا  –تبصه  

 منی نامننده درآمند،  نردد مناماد افنزایش واعنث نهایتناً و ترامنامنه ماقنالنا یکی در تغننر واعث که مالی هرفعالنت: درآمد -22-7
 .ش د

ام ينن سنمت منصن ب و مسنح و حانر و حراسنت فردي است اه وا تأييد خزانه دار ت سط ريني  نمنان ونه ا :امني ام او -23-7
 . ام او منق و و غري منق و، حت يل و حت و و تنميم حساوهاي ام او نمان مي واشد

تأييد خزانه دار ت سط ريي  نمان وه اين سمت منص ب و نسبت ونه خريند و تندارا اناال و فردي است اه وا  :اارپردام -24-7
 .خدمات م رد نيام وا رعايت مقررات و تيرياات المن اقدان مي اند

 طنه ونه اينن سنمت فردي است اه ام وني اعضاي هيأت مديره نمنان ونراي مندت معنني ونراي اجننان ورنايف مرو: خزانه دار -25-7
 . انتخاب مي ش د
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 .دار مسئول امور مالي نظام مي باشد بر اساس آيين نامه اجرايي خزانه -تبصه  

 :اهم وظايف و اختيارات خزانه دار  به شرح زير مي باشد -2ماده

هاي اونالغ حسب قن انني و مقنررات مرو طنه و دسنت رالعملدفاتر و اسناد و ي رجتلسات مايل  و تأييد تنميمنمارت ور  -7
 .شده

حترينر  آيني نامه ومقنررات حناام ونر ور طبق نگهداري و تنميم حساوها ،عمليات ام ر مايل و حماسبايت نمارت ور اجنان -2
 .هاي المن جهت ارايه وه جمم، عم مييحت و سالمت آنها و تهيه  زارش مرو طه و ض اوط دفاتر و

و اليه مندارا، امن او منقن و و غنري  اوراق وهادار ،سپرده ها، نگهداري و حت يل و حت و وج ه نقدينمارت ور حار و  -3
 .منق و نمان

 .نمانهای  منم ر حانر و نگهداری ام او و دارايیه ومستمر  کن و  -4

 من وا رعايت مقررات ام اجنان کلنه کن و های ال پ  ها و اسناد و اوراق تعهدآور مايل تأييد و امضاء چكرسيد ي و  -5

 . نماندرآمد هاي و ساير  ها و مج، آوري حق عض يت وه م ق،پيگريي وي و   -6

 .نمارت ور خريد و فرو  و هر ن ع عمليات مايل در چارچ ب مص وات هيأت مديره -1

  .تنميم و دجه عمليايت ساليانه و تسليم آ، وه هيأت مديره وراي تص يب  -8

 .اوالغيتنميم دست رالعمل داخلي مايل نمان ور اسا  آيني نامه ها و دست رالعملهاي  -9

 .ت مديره و وامر أجهت ارايه وه هيساليانه و تأييد آ،  تهيه و تنميم ترامنامه نمارت ور   -71

 .نحوه تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي حسب مقررات و قوانين جاري كشور مي باشد -1تبصه  

رعايت زمان مقرر  نسبت بهه پلمهد دفهاتر مهالي     نظامها موظفند تا قبل از پايان هر سال مالي براي سال مالي آينده با  -2تبصه 

دفتهر  )نظام شهرستان توسط نظام استان و نظام استان توسط نظام كشور و نظام كشور توسط سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

لي و رعايهت  به منظور ايجاد وحدت رويه و شهفافيت مها  . حداكثر تا اول اسفندماه سال قبل اقدام نمايند( امور تشكلهاي كشاورزي

صورت هاي مالي اساسي  مفاد اساسنامه در ارائه ترازهاي مالي ساليانه،  ثبت كليه رويدادهاي مالي بصورت دستي يا مكانيزه، تهيه

 .وتهيه  مستندات كافي براي كليه اسناد حسابداري الزامي مي باشد

 

اتي آموزش اصول و مبهاني حسهابداري و امهور مهالي بها      خزانه دار و دبير اجرايي نظام مي توانند در دوره هاي مقدم -3تبصره    

 .هزينه نظام شركت و گواهينامه مربوطه را دريافت دارند

 .هر نظام موظف است نسبت به تشكيل واحد امور مالي و حسابداري با نظارت خزانه دار و مسئوليت او اقدام نمايد -4تبصه 
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ابداري، هر نظام مي تواند نسبت به بكارگيري حداقل يهك حسهابدار بها    متناسب با گستردگي فعاليتهاي مالي و حس  – 5تبصره  

 .  تجربه اقدام نمايد

خزانه دار نظام كشور مكلف است فرم هاي اسناد مورد استفاده در امور مالي نظام را طراحي و تددوي  و سدا از    -3ماده

 .تأييد شوراي مركزي جهت استفاده يكسان به كليه نظامها ارسال نمايد

 امور حسابداری و حسابرسی -دوم فصل

نظام موظف است حداكثر ظرف يك ماه، سا از به ثبت رسيدن در جهادكشاورزي و دريافت سروانه تأسديا، بده    -4ماده

نام نظام و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز شامل رئيا هيأت مديره يدا دبيدر اجرائدي و خزانده دار در سد        

 . و خزانه دار در س   مركز در نزديكتري  شعبه بانك كشاورزي حساب باز نمايد استان و شهرستان و رئيا نظام

هرنظام مجاز است فقط يك حساب جاري و يك حساب سپرده مرتبط در يكي از شعب بانك كشاورزي  بهراي انجهام    -1تبصه  

 .امور مالي نظام در بانك داشته باشد

خزانه دار به همراه  مهر نظام در استان و  رئيس هيأت مديره يا دبير اجرايي وكليه حسابهاي نظام با امضاي برداشت از  -2تبصه 

 .صورت خواهد پذيرفتشهرستان و امضاي رئيس نظام و خزانه دار با مهر نظام در سطح كشور  

ديهون نظهام    و پرداختهها  در اي وقفهه  صهورتي كهه   در را درآمدها مازاد وجوه مديره تواند با تصويب هيأت مي نظام هر - 3تبصه 

 بلندمدت در يكي از بانكهها و مسسسهات معتبهر مهالي و اعتبهاري پهس انهداز و        يا كوتاه مدت و هاي سپرده به صورت نيايد بوجود

 اسهتفاده  مهورد  اي سهرمايه  هاي هزينه براي المقدور حتي و منظور درآمدها ساير عنوان تحت ساليانه بودجه را در حاصله درآمدهاي

 .دهد قرار

هر نظام موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه دريافت هر گونه وجه نقد و يدا كدك در لالدق حدت ثبدت ندام، حدت         -5ماده 

عضويت، هزينه صدور و تمديد سروانه، كمك هاي نقدي  يا ساير دريافت ها، از طريت واريز به حساب جاري نظدام وفدت   

 .صورت سذيرد 4ماده 1تبصره

زنامه ساالنه را حداكثر تا سايان خرداد ماه و بودجه سيشنهادي سال آتي  نظدام  هيأت مديره نظام موظف است ترا -6ماده

 . را حداكثر تا سايان دي ماه تدوي  و به جلسه مجمع عمومي ارائه نمايد

 دبير اجرايي موظف است با هماهنگي خزانه دار در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس، كليه دفاتر و اسناد مالي نظام را بهراي -تبصه 

 .رسيدگي در محل نظام در ازاي رسيد و براي مدت معين در اختيار او قرار دهد
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نظام كشور و استان موظفند هر ساله درآمدها و هزينه هاي نظام را با عقد لرارداد با مؤسسات حسابرسدي يدا    – 7ماده

ام شهرسدتان توسد    بر اي  اساس اجراي اي  فرآيند بدراي نظد  .كارشناس حسابرس رسمي مورد حسابرسي لرار دهند

 .نظام استان و نظام استان توس  نظام كشور و نظام كشور با تصويق شوراي مركزي صورت مي سذيرد

امضاي اسناد مالي توس  رئيا هيأت مديره يا دبير اجرايي به منزله تعهد و تسجيل و حواله و امضاي خزانده   -8ماده 

 .دار به منزله تأمي  اعتبار و سرداخت مي باشد

ماه سا از تنظيم صورتهاي مالي، تراز مالي شامل ريدز فهرسدت درآمددها  و     3نظام شهرستان موظف است هر  – 9ماده

 .هزينه ها و داراييهاي نظام را به نظام استان ارسال كند

نظام شهرستان و استان موظفند هر ساله صورتهاي مالي، حسابهاي دريافت و سرداخت  و عملكرد مالي  را سا  -11ماده

ز تصويق در مجمع عمومي همراه با گزارش حسابرسي  و صورت كامل داراييهاي نظام حداكثر تا سايان ارديبهشت مداه  ا

 .سال بعد به نظام س وح باالتر ارسال نمايند

 .مانده اعتبار مصوب مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل مي شود -11ماده 

هر سال مي توان نسبت به تأديه تعهدات سنوات قبل كه پرداخت نشده اقدام از محل مانده اعتبار مصوب مصرف نشده  -تبصه  

 .نمود

 اموال -فصل سوم

مسئوليت اعضاي هيأت مديره نسبت به اموال متعلت به نظام اعم از منقول وغيرمنقول، مهر، اسناد، تعهددات و   -12ماده

 .وجوه بمنزله مسئوليت وكيل در مقابل موكل است

موظفند نسبت بده اخدذ تضدمي  الزم از كاركندان نظدام كده امدوال و        ( هيأت مديره يا دبير اجرايي رئيا)نظام  -13ماده

همچني  رئيا هيأت مديره يدا دبيدر اجرايدي و خزانده دار كده صداحبان       . داراييهاي نظام را در اختيار دارند الدام نمايد

نظام شهرستان به نظام اسدتان،   )م س وح باالترامضاي مجاز نظام مي باشند موظفند با ارائه سفته، تضمي  الزم به نظا

 .ارائه نمايند(( دفتر امور تشكلهاي كشاورزي)نظام استان به نظام كشور و نظام كشور به جهادكشاورزي

 .  ميزان تضمين در هر سطح بستگي به ميزان اموال و داراييهاي نظام دارد و الزم است به تصويب مجمع عمومي برسد  -تبصه 

امي  اموال نظام موظف است كليه اموال منقول غير مصرفي و غير منقول را ثبت و نسبت بده نصدق بركسدق     - 14ماده

 .اموال بر آنها الدام نمايد
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مسئوليت نگهداري اموال منقول و غير منقول بر عهده تحويل گيرنده هها مهي باشهد و در خصهوو امهوال مفقهودي يها         -تبصره   

 .امها ابالغ خواهد شد عمل مي شودمسروقه حسب دستورالعملي كه به نظ

 :شود تنظيم اموال مورد در گزارش دو سال الزم است  هر سايان در - 15ماده

 ساو پایا، در م ج د ام او کامل ي رت -77
 ینا ،اسنقا  کنه امن الی کسنر ینا شنده اضافه ام او اضافه وه ساو آغام م ج دی شامل ساو درط و ام او تغننر زار   -72

 .است هشد خارج یا و فروخته

 .گردد سال نگهداري 02 به مدت حداقل و الزم است بايگاني نظام   مالي مدارک و اسناد كليه -تبصه  

نحوه فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول نظام به موجق دستورالعملي خواهد بود كه به نظامها ابدغ    -16ماده 

 .خواهد شد

  ها هزينه درآمدها و -فصل چهارم

 :شود مي حاصل ذيل منابع از كه وجوهي از است منابع مالي و درآمدي نظام  عبارت د 17ماده

 . نمان اعضايحق عض يت دريافت  -73
اعضا و يدور هر   نه جم مهايي اه وه نمان وا ذار مي  (پروانه اسب)پروانه فعاليت و متديد يدور دريافت وهاي -74

 .  ردد
 .يات، پايگاههاي اطالع رساين و ساير مناو، اطالع رساين نماندريافت وج ه حايل ام درج آ هي و اطالعيه در نير -75
 امك هاي اعطایی و داوطلبانه اشخاص حقيقي و حق قي دوليت و غري دوليت -76
دريافت وهاي ارايه خدمات آم مشی، پژوهيی، کارشناسی، فرو  نيریات، ور نزاری هنم اندیينی هنا و گایينگاهها و  -71

 .م ارد مياوهساير 

 .درآمدهاي م تب ام آ، اتاجياد وانك اطالع -78

 .س د ناشي ام سپرده  ذاري در وانكها و مؤسسات معترب مايل و اعتباري -79

 .ساير مناو، درآمدي در چارچ ب اساسنامه، آيني نامه و دست رالعملهاي مص ب -21

براي هيچ فردي اعم از با توجه به اينكه نظام صنفي تشكيالتي غير انتفاعي مي باشد لذا حق تقسيم سود و يا توزيع سهام  -تبصه 

 .حقيقي و يا حقوقي را ندارد
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بايدد بده تصدويق مجمدع     (  سروانه هاي كسق)ميزان حت عضويت و هزينه صدور و تمديد سروانه هاي فعاليت -18ماده

 .عمومي برسد

 .اين اختيار با تصويب مجمع عمومي مي تواند به هيأت مديره تفويض شود -1تبصه 

توسهط كارگروهههاي فنهي و تخصصهي     ( پروانه كسب)هزينه صدور و تمديد پروانه هاي فعاليتميزان حق عضويت و  -2تبصه 

 .نظام پيشنهاد و پس از تأييد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي در سطح شهرستان مي رسد

  .تصويب هيأت مديره مي باشد پژوهشي، كارشناسي و موارد مشابه با فني،خدمات آموزشي،ارائه  بهاي -3تبصه 

 تصدويق  تا سقف سه ميليارد ريال بدا  نظام شهرستان تا سقف يك ميليارد ريال و استان براي واعتبار وام اخذ د19 ماده

و مازاد آن با تصويق مجمع عمومي عادي يا فدو  العداده در سد    كشدور بدا تصدويق شدوراي مركدزي          مديره هيأت

 .بود خواهد سذير امكان

راي سرداخت هزينه هاي نظام بوده و هر نوع استفاده شخصي يدا انجدام عمليدات    كليه وجوهات نظام صرفاً ب – 21ماده

 . التصادي و بازرگاني ممنوع مي باشد

پرداخت وام و تسهيالت و تأمين امكانات رفاهي اعضا و كاركنان نظام تابع دستوالعملي خواهد بود كهه بهه نظامهها ابهالغ      -تبصه 

 .خواهد شد

 .مي باشد اكيداً ممنوع  تنخواه گردانمبلغ مشخص شده براي استثناء ه نقدي ب نگهداري وجوه بصورت - 21ماده

وجوهي كه توس  نظام بعنوان سپرده و يا وجه الضدمان يدا وثيقده و نظداير آن دريافدت مدي شدود بايدد در          -22ماده 

 .سرفصل جداگانه نگهداري شود

عم از حقيقي يا حقولي ايجاد حت نمي كند و هرگونه وجود اعتبار در بودجه نظام به خودي خود براي اشخاص ا -23ماده

 .سرداخت يا هزينه از اعتبارات با رعايت مقررات مربوط به خود انجام مي سذيرد

وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعدم از اينكده منشداء دريافدت ا دافي يدا اشدتباه         - 24ماده

د  م  اعمال در سرفصل آن به نحوي كده در اداي حدت ذينفدع تدأخيري صدورت      سرداخت كننده يا موارد ديگر باشد باي

 .نگيرد مسترد شود

 :هر نوع كاال و خدمات به شرح زير تقسيم بندي مي شوند اجاره فروش و، خريد از معامغت نظام اعم  - 25ماده
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 دونري اجراينيوا مسح ليت  معامالت جزيي. رياو مي واشد ميلي ، 31معاماليت اه مبلغ آنها تا  :معامالت جزيي                    -27
 .و تأييد خزانه دار نمان اجنان مي ش ند

پن  ام تصن يب در هينأت  اينن معنامالت. ريناو مني واشند ميلين ، 511معاماليت اه مبلغ آنها تنا  :معامالت مت سط -22
سنط  وا اخذ سه استعالن و تنمنيم ي رجتلسنه اي ونا امضناي ريني  هينأت منديره، دونري اجرايني و خزاننه دار در مديره 

 .اجنان مي ش نددر سط  اي ر  ريي  ، نايب ريي   و خزانه دار نمان  شهرستا، و استا، و 
اين معامالت وا تص يب جمم، عم مي  .رياو مي واشدميلي ، 511واالتر ام ه مبلغ آنها امعاماليت  :معامالت عمده -23

. ا تصن يب شن راي مرانزي اجننان مني  نريدعادي يا ف ق العاده وراي نمامهاي استاين و شهرسنتاين و ونراي نمنان اين ر ون
  .معامالت عمده ام طريق مزايده يا مناقصه وا رعايت ق انني و مقررات و تيرياات المن اجنان مي ش ند

 .هر ساله سقف معامالت توسط شوراي مركزي تعيين و توسط رئيس نظام ابالغ خواهدشد–تبصه  

نشده باشد نمي توان اعتبار تأمي  شده براي آن تعهد را بدراي تعهدد   لبل از آنكه بعللي مو وع تعهدي منتفي   -26ماده

در مورد آن لسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه انجدام آن از يكسدال مدالي بيشدتر اسدت نظدام       . جديدي اختصاص داد

منظدور و  مكلف است در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم براي سرداخت اي  نوع تعهددات را مقددم بدر سداير اعتبدارات      

 .تصويق كند

از درصد  21است حداكثر هر سه ماه، موظفشهرستان نظام به منظور تأمي  منابع مالي نظام س وح باالتر،   -27ماده  

حدت ورودي، حدت عضدويت، تمديدد عضدويت سداالنه، حدت صددور و تمديدد سروانده           : آمد ناخالص خود شاملمبالغ در

به حساب ز محل واگذاري وظايف تصدي گري دولت عايد نظام مي شود را و ساير درآمدهايي كه ا( سروانه كسق)فعاليت

  .واريز كند نظام استان

نظام شهرستان موظف است سرفصل درآمد خود بابت دريافت حق عضهويت، صهدور و تمديهد پروانهه را بهه صهورت        -1تبصره  

 .ل محاسبه باشدجداگانه از ساير درآمدها نگهداري نمايد تا به صورت فصلي سهم نظام استان قاب

 تمديد و صدور و بهاي عضويت حق هاي هزينه جهت دريافت موظفند شهرستان نظامهاي، نامه نظام اين ابالغ زمان از  -2تبصره  

 02 شهامل  شهرسهتان  نظهام  حسهاب  به واريز يك فيش نمايند، عمل واريز فيش 0 قالب در (پروانه هاي كسب)فعاليت هاي پروانه

 .واريزي مي باشد مبلغ درصد02 شامل استان نظام حساب به فيش واريز يك و  واريزي مبلغ درصد

پس از راه اندازي سامانه بانكي ويژه شبكه نظام صنفي كشاورزي كشور و عملياتي شدن آن كليهه نظامههاي اسهتاني و     -3تبصره  

 .شدلغو خواهد  02ماده 0كشوري مكلف به تبعيت و پيوستن به سامانه مي باشند و پس از آن تبصره
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درصد از منابع درآمدي  5به منظور تأمي  هزينه هاي نظام كشور، نظام استان موظف است حداكثر هر سه ماه  – 28ماده

 .ناخالص خود را به حساب نظام كشور واريز نمايد

نظامهاي استاني موظفند جهت تأمين هزينه هاي برگزاري جلسات شوراي مركهزي، جلسهات هيهأت عمهومي و هم نهين       -تبصه 

درصهد   5برگزاري همايشها و گردهمايي ها و موارد مشابه در سطح ملي و بين المللي، حسب اعالم نياز نظهام كشهور  حهداكثر تها     

ديگر از منابع مالي دريافتي را به حساب اين نظام واريز نمايند و هم نين نظامهاي شهرستاني در ارتبها  بها درخواسهتهاي مشهابه     

 .توسط نظامهاي استاني

سرفصلهاي هزينه كرد منابع مالي  نظام با تأييد يا تصويق مقامات تشخيص دهنده نظام  متناسدق بدا سد        -29ماده

اهم سرفصلهاي هزينه كرد نظام بده شدرح   . معامغت تعريف شده و با رعايت مقررات و تشريفات الزم صورت مي گيرند

 :زير مي باشند 

چار چ ب ق انني جاري اي ر، وا تص يب هيأت مديره در سط  شهرسنتا،  و ويمه اارانا، اداري نمان در الزمحه پرداخت حق
 .و استا، و وا تص يب ش راي مرازي در سط  مراز

قهانوني و يها   هاي مرسوم و تعريف شده  ا حقوققراداد معين و مشخص ببه صورت نحوه همكاري افراد با نظام  يا  -1تبصه 

 . وجهي مي باشندگونه  بدون دريافت هيچو  داوطلبانهبه صورت 

با تصويب هيأت مديره،  نظام مي تواند به منظور تجليل از زحمات افرادي كه به نحوي جهت دستيابي به اهداف  -2تبصره  

شههايي را كهه در حهد    نظام همكاري و مشاركت داشته اند بر اساس شرايط مالي نظام و ميزان همكاريهاي بعمهل آمهده پادا  

 .عرف و تعريف شده قانوني باشند پرداخت نمايد

پرداخت حق اجللسه اعضاي هينأت منديره نمنان در سنط  شهرسنتا، واسنتا، ونر اسنا  پييننهاد هينأت منديره و تصن يب جممن، 
 .عم مي و در سط  مراز وراسا  پيينهاد ش راي مرازي و تص يب هيأت عم مي

ومنامه، هاته نامه يا ماهنامه، تهيه و ت ليد نيريات، وروش رها و پ س هاي اطالع رسناين و پرداخت هزينه چاپ و انتيار ر
 .آم مشي تروجيي

 .تأمني هزينه هاي مرو   وه الك ونيكي ارد، فعاليتها، راه اندامي وانك اطالعات و سايت اين نيت

 .رسي، نمارت، ام ر مايلتأمني هزينه تدوين دست رالعملهاي خمتلف م رد نيام نمان ام مجله وام

تأمني هزينه هاي مرو   وه نمارت، وررسي، مطالعه، خدمات مايل، دادرسني و ارميناف فنين و اارشناسني حسنب من ارد من رد  
 .نيام نمان
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 تأمني هزينه ور زاري دوره ها و اجنان خدمات آم مشي تروجيي و مياوره اي وراي اعضا و اراا، نمان 

 . جتهيز آ، وه امكانات اداري و ارتباطي م رد نيام در چارچ ب ق انني و مقررات جاري اي ر تأمني حمل استقرارنمان و

در مقاونل سنرقت، ملزلنه، جتهيزات، ام او و داراييهاي متعلق ونه نمنان ي  ونمهو  ساختما، ضروري تعمنراتپرداخت هزينه هاي 
 .و م ارد مياوه سنل، آتش س می

وسناير  ونرق ،سن خت، آب ،هزیننه هنای پسنتی ، خمناوراتام مجلنه ايناب و ذهناب، باطنات ارت ومحل ونقل پرداخت هزينه هاي 
 . م ارد مياوه حسب نيام نمان

 امك آم مشي،آم مشی،مجله ل امن اداري، ام  م اد و ل امن مصرفیجتهيزات و ملزومات م رد نيام و  پرداخت هزينه هاي تأمني
 . مرو   وه اجنان ام ر مرو   وه نمان و ارايه خدمات وه اعضا یآممایيگاهی، وهداشتی، ورمشی و پرورش ،کار اهی

 .پرداخت هزينه هاي مرو   وه اخذ تضامني مايل در نمان 

 پرداخت سهم استا، و اي ر ام مناو، درآمدي نمان

 .نمان پرداخت هزينه هاي ور زاري جلسات،  ردهمايي ها، هماييها، سمينارها و جين اره ها ور اسا  ورنامه هاي مص ب

 .پرداخت هزينه هايي اه وه تص يب هيأت مديره نمان در سط  استا، و شهرستا، و ش راي مرازي در سط  اي ر مي رسد

 متفرقه -فصل پنجم

آيي  نامه اجرايي نظام صنفي كارهداي كشداوزي مصدوب     21و ماده 22و بند م ماده 14به استناد بند الف ماده -31ماده 

اساسنامه نظام صدنفي اسدتان، نظدارت بدر      1بند 31ساسنامه نظام صنفي شهرستان و مادها 31ماده 1هيأت دولت و بند

عملكرد و حس  انجام كار كليه امور نظامهاي صنفي كارهاي كشاورزي شهرستانها اعدم از امدور مدالي، اداري، تخلفدات،     

امور نظامهاي اسدتاني بدا نظدام    سرسنلي و غيره به عهده نظام هاي استاني و نظارت بر عملكرد و حس  انجام كار كليه 

لذا  روري است نظامهداي شهرسدتان، اسدتان و    .  كشور و نظارت بر عملكرد نظام كشور نيز با هيأت عمومي مي باشد

كشور به تمامي موارد ارسالي از نظام باال دستي جهت اجراي هر كه بهتر مأموريت نظارتي ساسخ مقتضي و مورد نيداز  

 .را اعغم نمايند

اساسدنامه   36و  35آيي  نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي مصوب هيدأت دولدت، مدواد    41برابر ماده -31ماده

اساسنامه نظام استان نظارت عاليه بر اجراي مفداد آيدي  نامده و اساسدنامه هداي مصدوب و        37نظام شهرستان و ماده

ه عهده وزارت جهادكشاورزي مدي باشدد   همچني  بررسي و تنظيم سيشنهادهاي اصغحي نظام صنفي كشاورزي كشور ب
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لذا نظامهاي صنفي شهرستان، استان و كشور موظف به ساسخگويي بده سدؤاالت دفتدر امدور تشدكلهاي كشداورزي بده        

 .نمايندگي وزارت جهادكشاورزي با رعايت سلسله مراتق از طريت نظام صنفي كشور مي باشند

مو وع اختغف توس  نظام س وح باالتر  و در س   ملدي توسد    در موارد بروز اختغف نظر در امور مالي  –32ماده 

 . شوراي مركزي مورد رسيدگي لرار خواهد گرفت

رئيا نظام كشور به نمايندگي هيدأت  عهده  رو نظارت آن بنظام عهده  رب نظام نامهاجراي اي    مسئوليت حس  -33ماده

  .باشد ميعمومي 

سدي  بيندي نشدده اسدت تدابع آيدي  نامده اجرايدي، اساسدنامه هدا و            ساير مدواردي كده در ايد  نظدام نامده      -34ماده

 .دستورالعملهاي مربوطه مي باشد

به ............به تأييد شوراي مركزي و در تاريخ 3/5/1391تبصره در تاريخ  28ماده و  35اي  نظام نامه مشتمل بر -35ماده

 .تصويق هيأت عمومي رسيده و از تاريخ تصويق الزم االجرا است

 


