
  قانون نظام صنفي 36نامه اجرايي ماده آيين

 ها و وظايف هيأت رييسه مجمع امور صنفيطرز تشكيل جلسات، تعداد كميسيون: موضوع

يابد و تصميمات آن با نصف بعـالوه         جلسات مجمع امور صنفي با حضور دوسوم اعضاء رسميت مي          -1ماده  

 . باشديك آراي حاضرين معتبر مي

 .  بار در ماه جلسه عادي خواهد داشتمجمع امور صنفي به طور عادي حداقل يك -2ماده 

سه و زمان و محل تشكيل جلسات عادي بايستي حداقل يك هفته قبل از تـاريخ تـشكيل            دستور جل  -3ماده  

 . جلسات مجمع توسط رييس مجمع يا نايب رييس مجمع به طرق مقتضي به اطالع اعضاء رسانيده شود

در .  دستور جلساتي كه قبالً به اطالع اعضاء نرسيده باشد، قابل طرح در جلسه مجمع نخواهد بود                -1تبصره  

 . توان موضوع را در جلسه مطرح نمودورت ضرورت، به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع ميص

 .  اعضاي مجمع موضوعات اضطراري در دستور كار مجمع قرار خواهد گرفتپنجم يك با پيشنهاد -2تبصره 

موارد ضروري براي طرح و اتخاذ تصميم در مجمع امور صنفي كه توسط رييس كميسيون نظـارت                  -4ماده  

تشخيص داده شود، حداقل ظرف مدت يك هفته پيش از تشكيل جلسه مجمع كتباً به اطالع هيأت رييسه مجمـع                    

حـداكثر  جلسه مجمع بايـستي     . رسيده و هيأت رييسه موظف است در دستور كار اولين جلسه مجمع قرار دهد             

 . گيري تشكيل شودظرف مدت دو هفته براي بررسي و تصميم

العاده مجمع امور صنفي بنا به دعوت هيأت رييسه و يا با تقاضاي كميسيون نظارت و يا                 جلسات فوق  -5ماده  

 .هفته تشكيل خواهد شد اعضاي مجمع از هيأت رييسه ظرف مدت يك سوم يك

اكثر سه روز پس از دريافت درخواست كتبي با دستور جلسه عنوان            العاده حد دعوتنامه جلسه فوق   -6ماده  

 .شده تسليم اعضاء خواهد شد و زمان تشكيل جلسه از تاريخ دريافت درخواست نبايستي بيش از هفت روز باشد

 در هر يك از جلسات مجمع و به ترتيب نوبت ثبت شده در دفتر مخصوص دبيرخانه مجمع، حداكثر                   -7ماده  

باشند هر يك به مدت ده دقيقه به عنوان پيش از دستور در رابطه بـا مـسايل صـنفي        عضاء مجاز مي  سه نفر از ا   

مرتبط با اصناف صحبت كنند، سپس دستور كار جلسه توسط رييس جلسه اعالم و پس از گزارش هيأت رييـسه و                     



توانند صحبت كننـد و     مخبر كميسيون، يك نفر موافق و يك نفر مخالف، هر كدام حداكثر به مدت ده دقيقه مي                

 . گيري به عمل خواهد آمدپس از آن رأي

تواند به يك نفر مخالف و يـك نفـر   هيأت رييسه برحسب ضرورت پس از كسب موافقت مجمع مي       -1تبصره  

 . موافق ديگر به مدت ده دقيقه اجازه صحبت بدهد

ـايل خـاص يكـي از       چنـانچه موضوعات مطروحه در مجمع امـور صنفي در ارتبـاط با مـس            -2تبصره  

 . هاي صنفي باشد ارايـه نظـرات نمـاينده آن اتحـاديه در اولـويت خواهد بوداتحاديه

 مجمع امور صنفي موظف است خالصه مذاكرات و تصميمات متخذه در اجالس مجمع را حـداكثر                 -8ماده  

انه كميسيون نظـارت    دبيرخ.  روز اداري جهت بررسي به دبيرخانه كميسيون نظارت ارسال نمايد          3ظرف مدت   

 5در صورتي كه مصوبات مجمع را خالف قانون و مقررات صنفي تشخيص دهد، مكلف است حداكثر ظرف مدت                   

روز اداري مراتب را به مجمع امور صنفي ذيربط اعالم و موضوع را در اولين جلسه كميسيون نظارت نيز مطرح                    

نظارت از اجراي مصوبه مورد بحـث خـودداري         در اين صورت مجمع ذيربط تا حصول نظريه كميسيون          . نمايد

خواهد نمود و چنانچه كميسيون نظارت مغايرت مصوبه مورد نظر را با قانون و مقررات نظام صنفي تأييد نمايد،                   

 . مراتب را به مجمع امور صنفي جهت اصالح يا لغو مصوبه اعالم دارد

و يا پنج جلسه متناوب در طول يك سـال          در صورتي كه هر يك از اعضاي مجمع سه جلسه متوالي             -9ماده  

در جلسات مجمع شركت ننمايند، مراتب در اولين نشست مجمع به منظور اخذ تصميم مطرح و سـپس موضـوع                    

كميسيون نظارت مكلف است در اولين جلـسه خـود بـه            . گرددجهت اقدام الزم به كميسيون نظارت اعالم مي       

 . موضوع رسيدگي و اعالم نظر نمايد

چنـانچه هيأت رييسه مجمع استعفـاء نمايند، كميسيـون نظارت مكلف است حداكثر ظرف مدت              -10ماده  

 .  روز ترتيب انتخابات هيأت رييسه مجدد مجمع را طبق ضوابط و مقررات مربوط فراهم نمايد45

جمعي اعضاي مجمع امور صنفي و يا عدم حصول حد نصاب در تـشكيل               در صورت استعفاي دسته    -11ماده  

سال به منظور جلوگيري از ايجـاد وقفـه در   ع براي سه جلسه متوالي و يا شش جلسه متناوب در خالل يك          مجم

 .  قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد93انجام امور جاري اصناف بر اساس ماده 



خالصه مذاكرات و تصميمات متخذه مجمع امور صنفي در دفتر مخصوصي توسط دبير جلسه ثبت                -12ماده  

 .  در همان جلسه به امضاي هيأت رييسه مجمع خواهد رسيدشده و

هـاي مـورد    مجمع در اجراي وظايف محوله موظف است تشكيالت سازماني مناسب و كميسيون            -13ماده  

 . لزوم را طبق مقررات قانون نظام صنفي جهت تصويب به كميسيون نظارت اعالم نمايد

 صنفي صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي، خدماتي          مسئوليت اعضاي هيأت رييسه مجمع امور      -14ماده  

و مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي، خدماتي نسبت به اموال متعلق به مجمـع،                   

 . اعم از منقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه به منزله مسئوليت وكيل در مقابل موكل است

ها، اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالي با دو امضاء از سه امضاء               در كليه مجامع امور صنفي چك      -15ماده  

 . هيأت رييسه مجمع همراه با مهر مجمع معتبر خواهد بود

 قانون نظام صنفي نسبت به ثبت مجمـع         32مجامع امور صنفي موظفند بر اساس تبصره يك ماده           -16ماده  

در دبيرخانه هيأت عالي نظارت اقدام و هرگونه تغييرات در هيأت رييسه خود را نيز جهت ثبـت بـه دبيرخانـه                      

 .مذكور اعالم نمايند

هـاي مـصوب    نامهنون نظام صنفي و آيين    نامه مطابق قا  بيني نشده در اين آيين    ساير موارد پيش   -17ماده  

 . مربوط خواهد بود

مكاتبات اداري مجمع امور صنفي با امضاي رييس و در غياب رييس با امضاي نايب ريـيس انجـام                    -تبصره

 . خواهد شد

 قانون نظـام صـنفي تهيـه و در تـاريخ            36 تبصره و در اجراي ماده       5 ماده و    18نامه در   اين آيين  -18ماده  

 انتخابات هيأت رييسه مجـامع    18/3/1383نامه مصوب    توسط وزير بازرگاني تصويب و به آيين       11/6/1383

 .گرددامور صنفي الحاق مي


