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 فصل هفتم

 هيأت عالي نظارت
 

 

 

 شود:هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي 1-53ماده 

 صنعت، معدن و تجارت )رئيس هيأت(.وزير  -الف

 .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي -ب

 .وزير كشور -پ

 .وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -ت

 .وزير دادگستري -ث

 .ييوزير امور اقتصادي و دارا -ج

 رئيس شوراي عالي استان ها. -چ

 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران. -خ

 هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران. -د

 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران. -ذ

 اتاق تعاون ايران.دبير كل  -ر

 نماينده بسيج اصناف كشور. -ز
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 44 هیأت عالی نظارت: هفتمفصل 

ه بجلس دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به انتخاب م -ژ

 عنوان عضو ناظر بدون حق رأي.

 يابد.عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي جلسات هيأت -1تبصره 

 .هند يافتدستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خوااساس  وزيران ديگر، بر -2تبصره 

ون بدحضور  صالح و صاحب نظر برايتواند از افراد ذيلي نظارت مياهيأت ع -3تبصره 

 داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

جارت وزارت صنعت، معدن و تاي است كه در هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه -54ماده 

ماهنگ هبر  هيأت عالي نظارت به شمار مي آيد و عالوه يمستقر است. دبيرخانه، بازوي اجراي

 د را برشنهاه پيئتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارا وظايف تهيه و كردن امور،

د وباي خواهد نامهينيمالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آ عهده دارد. تشكيالت اداري و امور

 خواهد رسيد. صنعت، معدن و تجارت كه به تصويب وزير

 :1وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است -55ماده 

 اتاق هاي اصناف.ها يا يسه اتحاديهئر ابطال انتخابات يا عزل هيأت2 -الف

 .3ايراناصناف  اتاقيسه ئابطال انتخابات يا عزل هيأت ر -ب

 .5يا اتاق اصناف ايران 4شهرستان اصناف اتاقرسيدگي به اختالف بين كميسيون نظارت و  -ج

                                                           
( حذف، بند )ب( 55، بند )الف( ماده )12/6/1392( قانون اصالح قانون نظام صنفی مصوب 38به موجب ماده ) .1

 اصالح و دو بند به آن الحاق و همچنین شماره بندها به ترتیب )الف( تا )ط( تغییر نام یافته است.
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 تغییر یافت.« اصناف کشور

اتاق »به « شورای اصناف کشور»، نام 12/6/1392  ( قانون اصالح قانون نظام صنفی مصوب51با توجه به ماده ) .4

  تغییر یافت.« اصناف کشور

اتاق »به « شورای اصناف کشور»، نام 12/6/1392( قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1به موجب ماده ) .5
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 تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور. -د

 تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين -هـ

 و 2ايران اصنافو اتاق كشور  1اتاق هاي اصناف شهرستان ها وهاي نظارت، اتحاديهكميسيون

 حدود مفاد اين قانون. درها آننظارت بر فعاليت 

عايت رصنفي با  كارهاي اجرايي مناسب براي صدور كاالها و خدمات واحدهايراهه ئارا -و

 قوانين و مقررات جاري كشور.

 ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است. -ز

 بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور.3 -ح

هاي الزم در رابطه با نحوه نرخ گذاري كاالها و خدمات تهيه و تصويب دستورالعمل 4-ط

 واحدهاي صنفي.

هاي نظارت  ز وظايف خود را به كميسيونتواند قسمتي اعالي نظارت مي هيأت5 -56ماده 

  مراكز استان ها تفويض كند.

 

  

                                                           
« اتاق های اصناف شهرستان»، عبارت 12/6/1392  ( قانون اصالح قانون نظام صنفی مصوب51با توجه به ماده ). 1

 گردید.« مجامع امور صنفی»جایگزین 

اتاق »به « شورای اصناف کشور»، نام 12/6/1392( قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1. به موجب ماده )2

 تغییر یافت. « اصناف کشور
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