
  قانون نظام صنفي47نامه اجرايي ماده  آيين

 منابع مالي شوراي اصناف كشور: موضوع

 : اصناف كشور عبارتند ازي شوراي منابع مال-1ماده 

 .يت مجامع امور صنفيحق عضو –الف

 .ي و آموزشيه خدمات فنيحق ارا –ب

 .ي از مجامع امور صنفيافتي دريها كمك –ج

 قانون نظام صنفي به پيشنهاد معاونـت توسـعه بازرگـاني    72 ماده  3برخورداري از درآمدهاي تبصره      –د

 . داخلي و تأييد وزير بازرگاني

 درصد از درآمد ناخـالص خـود را بـه    3كشور موظفند معادل  هاي شهرستان ي مجامع امور صنف -2ماده  

 . ندي اصناف كشور پرداخت نمايت به شورايعنوان حق عضو

ند تا  يها ابالغ نما     شهرستان ي كشور موظفند به مجامع امور صنف      يها   نظارت شهرستان  هاي كميسيون -بصرهت

 يرخانـه شـورا   يد آن را جهـت دب     يز نموده و رس   ي شورا وار  يت خود را به حساب اعالم شده از سو        يحق عضو 

 . ندياصناف كشور ارسال نما

 هـاي  كمـك ،  يشبرد اهداف صنف  ي شورا و پ   يه مال ي بن تيتوانند به جهت تقو     ي م ي مجامع امور صنف   -3ماده  

 . ندي اصناف كشور پرداخت نمايداوطلبانه خود را به شورا

 و ي، مجامع امور صـنف   ها اتحـاديه به   ي و آموزش  يه خدمات فن  ي ارا ي اصناف كشور در ازا    يشورا -4ماده  

 . نديافت نماي را دري مجازند مبالغي و حقوقيقياشخاص حق

 كه  ي و مجامع امور صنف    ها اتحاديه و   باشد ميه خدمات متفاوت    يبه تناسب ارا   ها ن دريافتي ي ا زانيم -تبصره

 . باشند ميدرخواست استفاده از خدمات مزبور را ندارند، از پرداخت آن معاف 

 و  هـا  اتحاديه به   افزاري  و نرم  ي، مال يه خدمات حقوق  يتواند در قبال ارا     ي اصناف كشور م   ي شورا -5ماده  

 . ديافت نماي بابت حق خدمات دري مبالغي و حقوقيقي و اشخاص حقيمجامع امور صنف



شنهاد يبر اساس پ  ) مواد چهار و پنج   ( اصناف كشور بابت حق خدمات       ي شورا يافتيزان مبالغ در  ي م -6ماده  

ـ ب وز ي اصناف كشور و با تصو     ي شورا العاده فوقا  ي يد مجمع عاد  ييسه شورا و تأ   ييأت ر يه ـ  تع ي بازرگـان  ري ن يي

 . گردد مي

ـ  ته ي قانون نظام صنف   47 در هفت ماده و دو تبصره و بر اساس ماده            نامه آيينن  يا -7ماده   خ يه و در تـار    ي

 . گرديد31/5/1383نامه اجرايي مصوب  د و جايگزين آيينيب گردي تصوير بازرگاني توسط وز3/5/84

 


