
 يقانون نظام صنف 46نامه اجرايي ماده  آيين

 شيوه اداره شوراي اصناف كشور: موضوع

 اعم از   اي  دبيرخانه امور   هي خواهد بود كه كل    اي  دبيرخانه ي اصناف كشور دارا   يشورا -1 ماده

 دارعهده الزم را    هاي  هماهنگي و انجام    ربطي جلسات، ارتباط با مراكز و مجامع ذ       ليبرنامه تشك 

 . دخواهد بو

 از نـواب    يكي با   ي و ابي شورا و در غ    سيي ر ي اصناف كشور با امضا    يمكاتبات شورا  –1 تبصره

 . خواهد بودسيير

 چك، سفته، بـرات و قراردادهـا و         لي و تعهدآور از قب    ي اوراق و اسناد مال    ي امضا -2 تبصره

ـ  نا سيـي  ر ابيدار و در غ     و خزانه  سيي ر اي سيي ر بي و نا  سيي ر ء با دو امضا   رهيغ  و  سيـي ر بي

. همراه با مهر شورا معتبر خواهد بوددار خزانه

سـوم    بار بـا حـضور دو      كي اصناف كشور هر سه ماه       ي شورا ي عاد يجلسات عموم  -2 ماده

 .گردد مي لياعضاء تشك

 تي اصناف كشور در صورت ضرورت و با درخواست اكثريشوراالعاده  فوق جلسات   -1 تبـصره 

 نظارت و با حضور دوسوم      ي عال أتي ه سيي ر اي شورا و    يعضا ا سوم   يك اي و   سهيي ر أتي ه ياعضا

 .گردد مي لياعضاء تشك

 نصف  تي اصناف كشور با اكثر    يالعاده شورا  فوقو   ي عاد ي جلسات عموم  ماتي تصم -2 تبـصره 

 .باشدمي در جلسه معتبر ني حاضري آراكيبعالوه 

 گيري تصميم و   رديگ  مي صورت   ي كتب اي و قعود و     امي در جلسات بصورت ق    گيري يرأ -3 تبصره

 .باشد ي شورا مسيي با رگيري يرأ وهي شنهيدر زم



 سه جلـسه    اي ي شورا، دو جلسه متوال    ي از اعضا  كيموجه هر    ري غ بتيدر صورت غ   -4 تبصره

ـ شورا، عضو غا  العاده   فوق اي ي از جلسات عاد   كيمتناوب در هر      شـورا   در از سـمت خـود       بي

ـ  ر تيـأ  ه ي به عهده اعضا   بتي موجه بودن غ   ريغ اي موجه   صيتشخ. شود ي م ي تلق يمستعف  سهيي

 .باشد يشورا م

ـ  هفته قبل به طر    كي حداقل   يستي جلسه با  لي دستور جلسات و زمان و محل تشك       -3 ماده  قي

 . شوددهي به اطالع اعضاء رسانيمقتض

 ي شـورا العـاده  فوق و ي عادي جلسات عمومي قانون نظام صنف 44اساس ماده     بر -1 تبصره

ـ  ه رخانـه ي كه دب  ي هر مكان  اي نظارت و    ي عال أتي ه رخانهي در محل دب   اصناف كشور   ي عـال  أتي

 .گردد مي برگزار دينما ي منيينظارت تع

 شورا سيي ربي توسط ناي وابي و در غسيي توسط ر سهيي ر تيأ ه ايشورا و     جلسات -2 تبـصره 

 .اداره خواهد شد

 دأيي و ت  سهيي ر تيأ ه شنهاديد با پ   باش دهي به اطالع اعضا نرس     كه قبالً  ي دستور جلسات  -3 تبـصره 

 .باشد ي در جلسه قابل طرح مني حاضركي نصف بعالوه تياكثر

 اي نظارت و    ي عال تيأ در شورا كه توسط ه     مي طرح و اتخاذ تصم    ي برا ي موارد ضرور  -4 تبصره

 جلـسه  لي از تـشك شي حداقل ده روز پشود، ي داده مصي تشخي داخل يمعاونت توسعه بازرگان  

 جلـسه قـرار     نيدستور كار اول   وظف است در  ـالم و شورا م   ـورا اع ـ ش رخانهيبه دب  شورا كتباً 

 .دهد

 ي مجـامع امـور صـنف      ي شده از سو   هي ارا يها  و برنامه ها    شورا موظف است طرح    -5 تبصره

 . در دستور كار شورا قرار دهديدبن اولويتها را طبق  استان



 شورا از   سيي ارتباط داشته باشد توسط ر     ي اگر موضوع دستور جلسه به استان خاص       -6 تبصره

 . شورا برسانندي تا نظرات خود را در جلسه به اطالع اعضاشود ي آن استان دعوت مندگانينما

 ي جلـسات عمـوم    ماتي اصناف كشور موظف است خالصه مذاكرات و تـصم         ي شورا -4 ماده

 نظارت  ي عال أتي ه رخانهي به دب  ي ساعت جهت بررس   48 شورا را ظرف مدت      العاده  فوق  و يعاد

 .ديارسال نما

 حداكثر ظرف مدت ده روز پس از وصـول نـسبت بـه              ي بازرگان ري وز كهيدر صورت  -5 ماده

ـ  شورا اظهار نظر ننما    العاده  فوق اي و   ي عاد ي متخذه در جلسات عموم    ماتيتصم  مـصوبات   د،ي

 مصوبات را   نظر درخصوص   اظهار ي بازرگان ريچنانچه وز .  خواهد بود  االجراء  الزمشورا معتبر و    

 قبول  اي رد   بر يمبن ي قطع گيري متصمي يصورت حداكثر مدت برا   ني در ا  د،ي نما يموكول به بررس  

 .  وصول مصوبه خواهد بودخي ماه از تاركيمصوبه 

 ي مجـامع امـور صـنف      سهيي ر أتي ه ندگاني از جلسات شورا سه نفر از نما       كيدر هر    -6 ماده

 و  ي سـخنران  قـه ي دق 15 به مدت    كي قبل از دستور هر      ني نوبت به عنوان ناطق    بيبه ترت ها    استان

 .ندينما ي مهيـاف اراـالت اصنـكـ و مشلياـ مسونـراميـود را پـگزارشات خ

 مورد نظر   ي حداكثر پنج روز قبل، تقاضا و محورها       ستيبا ي قبل از دستور م    ني ناطق -1 تبصره

 شـورا بـا     سيـي ر. نـد ي اصناف كشور ارسـال نما     ي شورا سيي اظهار نظر خود را جهت ر      يبرا

 .نمود  خواهدنيي را تعها ي سخنرانيدبن اولويت سهيي رتيأ هي اعضايهماهنگ

 صاحب  اي و   ني شورا از مسئول   سهيي ر تيأ ه ي اعضا ي با هماهنگ  تواند ي شورا م  سيير -2 تبصره

 درخصوص موارد مرتبط با اصناف      هقي دق 15نظران و كارشناسان دعوت به عمل آورد تا حداكثر          

 .ندي نمايسخنران



 تي و با حضور حداقل پنج نفـر رسـم         كباري حداقل هر دو هفته      سهيي ر تيأجلسات ه  -7 ماده

 . در جلسه معتبر خواهد بودني حاضري آراتي آن با اكثراتيم و تصمابدي يم

و العاده   فوق و   ي از جلسات عاد   كي اصناف كشور بابت حضور در هر        ي شورا ياعضا -8 ماده

) ي قانون نظام صـنف 46موضوع ماده ( در شورا تي از عضوي ناشيها  نهي هز ري و سا  ها  ونيسيكم

 خواهـد   افـت ي شورا در  سهيي ر تيأ ه بي و تصو  سيي ر شنهادي به پ  ي اعتبار، مبلغ  نيمأمشروط به ت  

 .داشت

  و تعـداد يالتي محوله، موظف است نمـودار تـشك    في وظا ي اصناف در اجرا   ي شورا -9 ماده

ـ   هـا   آن هاي مسئوليت و   فيضاء و وظا   مورد لزوم و تعداد اع     هاي  كميسيون ق قـانون و    ـ را طب

وزيـر   بي و جهت تـصو    ميورا تنظ ـ ش هـاي مسئوليت و   فياـ و وظ  ي نظام صنف  هـاي  نامه  آيين

 .دي ارسال نماأتي هرخانهي به دببازرگاني

 هي ته ي قانون نظام صنف   46 ماده   ي تبصره و در اجرا    14 ماده و    10 در   هنام  آيين نيا -10 ماده

 مـصوب   يـي  اجرا هنام  آيين نيگزي و جا  بي تصو ي بازرگان ري توسط وز  3/5/1384 خيارو در ت  

 .  دي گرد18/6/1383

 


