
 با سالم و احترام 

( قانون نظام صنفی 11موضوع تبصره یک ماده ) اساسنامه اتحادیه های صنفی (  11) ماده ( ه)به استناد بند 

 .به شرح زیر ایفاد می گردد12/11/1011گزارش اقدامات این اتحادیه تا مورخ

و انواع پروانه های الزم نسبت به ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب  -1

کرایه لوازم عقد و عروسی و مرغ  برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان جهت الحاق رسته شغلی

 . قانون نظام صنفی اقدام الزم معمول شده است( 01)ماده ( الف)به استناد بند   سوخاری 

آمار صدور پروانه کسب با دریافت قانون نظام صنفی ( 01)ماده ( ه) و ( د)این اتحادیه به استناد بندهای  -1

تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین ابطال پروانه کسب و تعطیل 

محل کسب طبق مقررات و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می 

. ) عللی باطل می گردد، اقدام الزم گردیده استاین قانون یا پروانه  آن ها به (  12)شوند مطابق ماده 

 ( .پیوست شماره یک

نامه ساالنه و تسلیم  قانون نظام صنفی ، نسبت به تراز( 01)ماده ( ز)همچنین این اتحادیه در اجرای بند  -0

ای رسیدگی و تصویب طی نامه ن خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برآن تا پایا

 . اقدام نموده است11/1/1011رخمو 112/1011/10شماره

قانون نظام صنفی ، نسبت به تنظیم بودجه سال بعد و ( 01)ماده ( و) همچنین این اتحادیه در اجرای بند  -0

مورخ  1012/1011/10تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان طی نامه شماره 

 . جهت رسیدگی و تصویب اقدام نموده است 12/11/1011

اسانامه اتحادیه های صنفی، در اجرای ( 10)قانون نظام صنفی و ماده ( 01)ماده ( ط)به استناد بند -5

، حل اختالف ، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات 

 (پیوست شماره دو. )و کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت اقدام الزم معمول شده است

قانون نظام صنفی این اتحادیه نسبت به ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ ( 01)ماده ( ل)به استناد بند  -6

درصورت ارائه پیشنهاد مراتب قید . ) اقدام نموده است -مورخ  -کاال و خدمات ، طی نامه شماره

 (.گردد

 11موضوع تبصره یک ماده ) اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( 10)این اتحادیه در اجرای ماده  -2

 . جلسه اقدام نموده است02هیأت مدیره اتحادیه نسبت به تشکیل ( قانون نظام صنفی 



اساسنامه اتحادیه های صنفی در خصوص انجام وظایف خزانه دار اتحادیه ( 11)ماده ( د)در اجرای بند -2

یه به هیأت مدیره به وفق مقررات موضوعه این اتحادیه نسبت به ارائه گزارش عملکرد مالی اتحاد

همچنین سایر اقدامات اتحادیه به شرح زیر اعالم می . صورت ماهانه اقدام الزم را معمول نموده است

 :گردد

ارسال  –اطالع رسانی در حوزه ممنوعیت عرضه کاالی قاچاق اعم از طریق اطالعیه کتبی   -2

 .11122پیامک

تاق اصناف و همچنین سایر مواردی اطالع رسانی در خصوص برگزاری نمایشگاه ها از سوی ا -11

که حسب مورد در اجرای ابالغیه ها و بخشنامه های صادره ، اعالم آن به واحدهای صنفی ضروری 

 .است

 .فقره -فقره و صدور مجوزهای فروش فوق العاده به تعداد-صدور مجوزهای حراج -11

 .هفقر621تعداد اطالعیه های صادره بابت حق عضویت واحدهای صنفی به تعداد -11

 .فقره22قانون نظام صنفی به تعداد  ( 12)صدور اخطاریه در اجرای ماده  -10

 .قانون نظام صنفی( 12)واحد صنفی در اجرای ماده 22تعطیلی  -10

قانون نظام صنفی ، اهدای  01ماده  1آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ( 16)در اجرای ماده  -15

 .فقره151به تعداد "هوالرزاق"کار نظام صنفی و احکام عمومی کسب و کتب قانون و مقررات 

 .موضوع می باشد210د، جمعاً به تعدا سال گذشته تعداد اطالعیه های صادره در  -16

 . موضوع می باشد 01250تعداد ، جمعاً بهسال گذشته تعداد پیامک های صادره در  -12

 

 : سایر اقدامات 
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 1پیوست شماره 

 .نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه

 . درخواست تحصیل پروانه کسب دایم 101تعداد -1

 .درخواست تحصیل پروانه کسب موقت -تعداد -1

 .درخواست تبدیل پروانه کسب موقت به دائم-تعداد -0

 . تعویض پروانه کسب / درخواست تمدید  02تعداد -0

 . پروانه کسب ابطال شده021تعداد -5

 .پروانه کسب دائم صادره  116تعداد  -6

 . پروانه کسب موقت صادره -تعداد  -2

 .تعویض پروانه کسب/ تمدید102تعداد -2

 .محل کسب شناسایی شده110تعداد -2

 (.دارندگان پروانه کسب دائم و موقت) مجموع اعضای اتحادیه  1116تعداد -11

 (.شناسایی –دردست اقدام )مجموع محل های فاقد پروانه کسب 011تعداد -11

 .انون نظام صنفیق( 12)فقره اخطار ابالغ شده به محل های کسبی در اجرای ماده 01تعداد -11

قتانون نظتام صتنفی صتادره بته اتتاق اصتناف        ( 12)فقره درخواستت اجترای متاده    011تعداد -10

 .شهرستان

رفع اثر از پلمتپ اجترای متاده    / فک پلمپ / جلوگیری از پلمپ / فقره نامه مهلت 162تعداد -10

 .قانون نظام صنفی صادره به اتاق اصناف شهرستان( 12)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1پیوست شماره 

نحوه تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی ، اجرای مصوبات و بخشنامه های 

 هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت 

براستا  ارجتاع   ) اتحادیته تشتکیل   حل اختتالف   –جلسه کمیسیون رسیدگی به شکایات 11تعداد -1

 . و تصمیمات آن با حضور اکثریت آراء اتخاذ شده است( موضوع از طرف اتحادیه

براستا  ارجتاع موضتوع از طترف     ) اتحادیته تشتکیل    فنتی   – جلسه کمیسیون آمتوزش 11تعداد  -1

 . و تصمیمات آن با حضور اکثریت آراء اتخاذ شده است( اتحادیه

و ( براسا  ارجتاع موضتوع از طترف اتحادیته    ) جلسه کمیسیون بازرسی اتحادیه تشکیل 11تعداد  -0

 . تصمیمات آن با حضور اکثریت آراء اتخاذ شده است

گزارش عملکرد کلیه کمیسیون ها بصورت ماهانه از سوی رییس هر کمیسیون به ریتیس اتحادیته     -0

 .ارایه شده است

ز اتحادیه به اتاق اصناف در پایان هر فصل ارایه شده گزارش عملکرد کلیه کمیسیون های اتحادیه ا -5

 . است

 


