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  جناب آقاي رهنمائی رئیس محترم نظام صنفی کشور 

  با سالم  

ص پیش نویس دستورالعمل نحوي صدور، تمدید و ابطال درخصو 11/4/93/ص مورخ 93132/01 شماره  احتراماً  عطف به نامه

  سیله موارد زیر پیشنهاد   می گردد:بدینوپروانه فعالیت ، 

اضافه شود : داشتن پروانه بهره برداري و یا پروانه تأسیس و یا دفترچه خدمات کشاورزي نیز به منزله تأییدیه جهاد -3ماده       

  کشاورزي می باشد.

آئین نامه اجرایی صدور پروانه ،  نظام صنفی  2ماده  2مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات طبق تبصره  :2تبصره  – 5ماده 

  کشاورزي استان می باشد که می بایست جایگزین اداره تعاون روستایی گردد.

 20بود می تواند ظرف در صورتی که نظام شهرستان و یا متقاضی ، به نظر نظام صنفی استان معترض - 3اضافه شود: تبصره   5ماده 

  روز از زمان دریافت پاسخ ، اعتراض خود را به کمسیون نظارت شهرستان منعکس نماید .

نیز غیر قانونی می باشد در   6بند  1:   تأییدیه نیاز نیست و صرفاً براي عضویت تأییدیه  الزم است و همچنین تبصره  6بند  -  6ماده 

  ردي وجود ندارد .آئین نامه اجرایی نظام صنفی چنین مو

  بنابراین لزومی به ارائه مجدد نیست .، نیز در زمان عضویت مدارك فوق ارائه میگردد  7و بند 

  :  در تبصره به جاي عبارت ( مراجع ذیصالح قضایی) عبارت هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات صنفی درج گردد. 7ماده 

  : به جاي عبارت ( دفترامورتشکلهاي کشاورزي ) عبارت شوراي مرکزي نظام صنفی کشاورزي کشور درج گردد .  13ماده 

سال متوالی را دارد چنانچه متقاضی  5: اصالح گردد : مدت اعتبارپروانه فعالیت یک ساله میباشد که قابلیت تمدید براي  15ماده 

  .  مستأجر باشد مالك، مدت اجاره میباشد

  : عبارت ( مگراینکه قطعات مورد نظر درروستاهایی متعددباشد ) اضافه گردد .  16ماده 

  



  

     

  

  

تعیین کلیه تعرفه ها اعم از صدور و تمدید پروانه فعالیت از اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره میباشد و کارگروه  – 20ماده  

 ها فقط میتوانند پیشنهاد بدهند. بنابراین تعیین میزان هزینه هاي فوق در صالحیت کارگروهها نیست و این امر غیر قانونی است  .

  تعاون روستایی شهرستان عبارت هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزي شهرستان جایگزین گردد .: بجاي عبارت  2تبصره  20ماده 

پیشنهاد می گردد  ،با عنایت به اینکه اصالحیه آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزي در دستورکار هیأت محترم دولت قرارگرفته

وت مانده تا بر اساس قانون جدید دستورالعملهاي مورد نظر مسک از تصویب آئین نامه مذکور تدوین هرگونه دستورالعمل تا قبل 

  تهیه و ارسال گردد.

  

  ا تشکرب                                                                                                                                                                                    

  اسفندیار امینی                                                                                                                                                                               

  دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزي استان اصفهان                                                                                                                                                 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     

  

  

  

  

  

  

  


