
 

 نامه اجرايي تشكيالت اداري و امور مالي و نحوه اداره آيين

 دبيرخانه هيات عالي نظارت

 قانون نظام صنفي( 54)موضوع ماده 

  

 تعاریف

 تعاریف: - 1ماده 

 قانون نظام صنفی.قانون: 

 هیات عالی نظارت.هیات: 

 دبیرخانه هیات عالی نظارت.دبیرخانه : 

 ها.مراکز استانکمیسیون نظارت کمیسیون: 

  

 تشکیالت اداری

وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان بازوي اجرايی هیات محسوب گرديده و جز تشكیالت مصوب دبیرخانه به -2ماده 

گردد و دبیر آن به پیشنهاد معاون توسعه بازرگانی داخلی توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، منصوب محسوب نمی

 گردد.می

 باشد.نامه میه از نظر مالی، معامالتی، استخدامی و تشكیالتی منحصراً تابع اين آيیندبیرخان -تبصره

 باشد: شرح زير میتشكیالت دبیرخانه به -3ماده 

نويس و واحد امور عمومی مرکب از يک نفر مسئول، يک نفر کارشناس، يک نفر متصدي امور دفتري، دو نفر ماشین -الف

 راننده.

 مالی مرکب از يک نفر مسئول و يک نفر کارشناس.واحد امور  -ب



 واحد حقوقی مرکب از يک نفر مسئول و دو نفر کارشناس حقوقی. -ج

 افزار و يک نفرکارشناس شبكه. افزار و نرمآوري اطالعات مرکب از يک مسئول وحداقل دو نفر کارشناس سختواحد فن -د

 اقتصادي و دو نفرکارشناس آمار. -دو نفر کارشناس بازرگانی واحد پیگیري و نظارت مرکب از يک نفر مسئوول -هـ

 واحد آموزش و پژوهش مرکب از يک نفر مسئول و دو نفر کارشناس مديريت آموزشی. -و

عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و يا تواند نسبت به بكارگیري افراد متخصص واجد شرايط بهدبیرخانه می -4ماده 

 يد.پروژه، اقدام نما

  

 امور مالی

هاي زير در حساب مزبور دبیرخانه مكلف است با افتتاح حساب جاري، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعالیت -5ماده 

 اقدام نمايد.

هاي صنفی هاي افراد صنفی و سازمانمنظـور ارتقا سطح اطالعات و آگاهی چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به -1

 سراسر کشور.

هاي صنفی. خدمات فنی صدور و تمديد پروانه هاي مورد نیاز سازمانهاي خام پروانه کسب، فرمو فروش فرمچاپ  -2

 کسب الكترونیكی. 

 هاي اينترنتی مرتبط.هاي تبلیغاتی و اطالعیه در نشريات دبیرخانه و يا پايگاهدرج آگهی -3

ي صنفی. خدمات مربوط به استعالمات الكترونیكی، صدور هاهاي الكترونیكی مرتبط با سازمانايجاد و توسعه سامانه -4

 تمديد گواهی امضاي ديجیتال و خدمات صدورگواهی امنیتی ديجیتال مربوط به واحدها و تشكلهاي صنفی.

 ارائه خدمات زيرساخت مربوط به دريافت و پردازش اطالعات سامانه صندوق مكانیزه فروش. -5

 هاي صنفی و پشتیبانی آن.د نیاز سازمانتهیه و توزيع نرم افزارهاي مور -6

 ( قانون.72( ماده )7السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره )وجوه مربوط به حق -7



السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهاي حسابی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقذي -تبصره  

 حساب دبیرخانه واريز تا در اجراي قانون هزينه نمايد.( را به 72( ماده )7تبصره)

 ها.گذاري در بانکسپرده -8

 هاي صنفی کشور.منظور افزايش توانمندي سازمان اندازي مراکز آموزشی و پژوهشی بهايجاد و يا مشارکت در راه -9

با امضاي  شد و برداشت از آنها بادبیرخانه مجاز به داشتن بیش از يک حساب جاري در بانک هاي کشور می -1تبصره

 دبیـر هیات و مدير مالی همراه با مهر دبیرخانه خواهد بود.

هاي مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نموده و دبیرخانه مكلف است کلیه درآمدها و هزينه -2تبصره

نت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و گزارش عملیات مالی و ترازنامه سالیانه خود را در صورت اعالم معاو

 تجارت براي ايشان ارسال نمايد.

منظور کسب درآمدهاي موضوع اين ماده با اشخاص حقیقی و حقوقی براساس صالح و دبیرخانه مجاز است به  -3تبصره

 صرفه قرارداد منعقد نمايد. 

  

 وظایف دبیرخانه هیات

 باشد:دبیرخانه به شرح ذیل میوظایف و اختیارات  -6ماده 

 تهیه و تنظیم دستور کار، تشكیل جلسات و تنظیم صورتجلسات هیأت. -1

نظر بدون داشتن حق ارسال دستور کار و دعوت نامه شرکت در جلسات براي اعضاي هیأت و حسب مورد افراد صاحب  -2

 راي.

 موضوعات قابل طرح در هیات. ها وبررسی و ارائه گزارشات کارشناسی الزم درخصوص پرونده -3

 ربط.هاي صنفی و ساير مراجع ذيها، سازمانابالغ مصوبات هیأت به کمیسیون -4

ها( با قانون و ها و تطبیق مصوبات آنان )مراکز استانهاي نظارت شهرستانپیگیري تشكیل منظم جلسات کمیسیون -5

 مقررات و ارائه طريق جهت اصالح مصوبات مذکور.



 هاي نظارت.هاي صنفی و کمیسیونو ارزيابی عملكرد سازمان بررسی -6

نظارت بر حسن اجراي دقیق قانون و مصوبات هیأت، ارائه نظرات کارشناسی و انجام اقدامات قانونی الزم در جهت رفع  -7

 ( قانون(.56ها )موضوع ماده)مشكالت اجرايی و وظايف تفويض شده به کمیسیون

 ها.ها و دستورالعملمهناتهیه و تدوين آيین -8

هاي نظارت بر عملكرد اتاق اصناف ايران، تهیه گزارش و ارائه پیشنهاد درخصوص مسائل و مشكالت اصناف و سازمان -9

 صنفی براي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی.

 اصناف در سراسر کشور. هايها و اتاقپیگیري انجام به موقع و قانونی انتخابات اتحاديه -10

 خصوص.هاي نظارت و اعالم نظر در اين هاي صنفی و کمیسیونبررسی شكايات و اعتراضات واصله از عملكرد سازمان -11

هاي هاي آموزشی، توجیهی براي سازمانو کارگاه انجام پژوهش هاي کاربردي مرتبط با اصناف و برگزاري همايش-12

 ربط.هاي ذيدستگاه هاي نظارت وصنفی، کمیسیون

 کشوري. برگزاري انتخابات اتاق اصناف ايران و اتحاديه -13

هاي صنفی، صدور پروانه کسب و ...، به صورت الكترونیكی منظور برگزاري انتخابات سازمانهاي الزم به ايجاد زيرساخت -14

 صورت مكانیزه. و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات اداري به

  

 ها.نامهبینی شده در آيینمحوله از سوي هیات يا پیشساير امور  -15

( تبصره تهیه 5( ماده و )7مشتمل بر ) 12/6/1392( قانون نظام صنفی مصوب 54نامه به استناد ماده )اين آيین -7ماده 

نامه قبلی لغو توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آيین  6/5/1393و در تاريخ 

 می گردد.

 


