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  ٣٠/٦/١٣٩٤                                                                            ٩١/٨٢٤ره شما
  ٩١/٨٢٤: روندهالسه پک      ٧٤٣ :ماره دادنامهش   ١٧/٦/١٣٩٤: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
  يض الهيزدان في يآقا :يشاك

ون يسيکم ١٢/٦/١٣٨٦ـ  ٦مصوبه شماره  ٢ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  کرمانشاه يصنف ينظارت بر واحدها
 ١٢/٦/١٣٨٦ـ  ٦مصوبه شماره  ٢شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند  :گردش کار

 کميسيون نظارت بر واحدهاي صنفي شهرستان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبيين
  :م کرده استخواسته اعال

 يمجلس شورا ٢٤/١٢/١٣٨٢مصوب  يقانون نظام صنف ٣١احتراماً، به استناد ماده «
ماده  ٢ف شده است و به استناد تبصره يتعرها  هياتحاد يا نهيو هز يمنابع درآمد ياسالم

از درآمد خود را به حساب مجمع امور % ٢٠موظف هستند ها  هيقانون مذکور اتحاد ٣١
از مقررات  يم بخشيقانون تنظ ٤گر استناد ماده يد ير از سويند و الغيز نمايوار يصنف

ا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص يوصول هر گونه وجه  ٢٧/١٢/١٣٨٠دولت مصوب 
 يصنف يون نظارت بر سازمانهايسياست لذا کم يمستلزم جواز قانون يو حقوق يقيحق

از کل درآمد % ٣ا مکلف کرده که رها  هياتحاد ٢بند  ١٢/٦/١٣٨٦کرمانشاه در جلسه مورخ 
اتحاديه را به حساب بسيج اصناف و شوراي امر به معروف و نهي از منکر واريز نمايند 

ابطال مصوبه  يندارد از محضر آن مقام تقاضا يآن جا که مصوبه  مذکور وجاهت قانون از
  ».را استدعا دارم ١٢/٦/١٣٨٦ـ  ٦شماره  ٢بند 

س سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ي، رئيت شاکيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهيتوض ٢٩/٧/١٣٩١ـ  ٢٦٢٧٥/١٢حه شماره يبه موجب ال

  يوان عدالت اداريد يأت عموميت محترم دفتر هيريمد«
  کميسالم عل

 ١/٧/١٣٩١ـ  ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٥٥١٥با احترام، بازگشت به پرونده شماره   
رکاران يه صنف فروشندگان و تعميدادخواست اتحاددر خصوص ) ٩١/٨٢٤کالسه پرونده (

 ١٩/٦/١٣٨٦ـ  ٦٦٠٦٣/١/١٢٩صورتجلسه شماره  ١موتور و دوچرخه کرمانشاه بر اساس بند 
جهت توسعه  يصنفهاي  هيدرصد از بودجه محقق شده اتحاد ٣زان يون نظارت ميسيکم
ص ياصناف تخص از منکر يامر به معروف و نه يهماهنگ يج اصناف و شورايبس يتهايفعال

ر يوست تصويده است، لذا به پيون نظارت مرکز استان رسيسيکم يب اعضايو به تصو
ج يحوزه بس ٦/٦/١٣٩١ـ  ٢٦٩٩و شماره  ٣٠/٥/١٣٨٦ـ  م/٧٣/٦٠١٢٢٤شماره هاي  نامه

از منکر  يامر به معروف و نه يهماهنگ يو مسؤول شورا ياصناف و مجمع امور صنف
د يجهت مز ١٢/٦/١٣٨٦ون نظارت مورخ يسيسه کمر صورتجليم به تصواستان منض

  ».شود مي استحضار ارسال
  :ر استيت به قرار زيمتن مصوبه مورد شکا

  :مصوبات جلسه«
  

مسؤول اجرا و   شرح مصوبه  
  پيگيري

١  ..............  ..............  

٢  

حــوزه بســيج  ٣٠/٥/١٣٨٦م ـ  /٧٣/٦٠١٢٢٤درخواســت شــماره 
خصيص بودجه مورد نياز پايگاه اصـناف  اصناف کرمانشاه پيرامون ت

ــغ  ــر پيشــنهاد مبل ريــال جهــت اجــراي  ٠٠٠/٥٠٠/٦٠٤مبنــي ب
صـناف در سـال جـاري و همچنـين درخواسـت      هاي بسيج ا برنامه

مجمع امـور صـنفي تـوزيعي خـدماتي      ٣/٦/١٣٨٦ـ   ٢٦٩٩شماره 
منضم به درخواست مسـؤول سـتاد همـاهنگي شـوراهاي امـر بـه       
ــغ     ــنهاد مبل ــوص پيش ــناف در خص ــر اص ــي از منک ــروف و نه مع

هاي ستاد احيا امر  هزينه تأمينريال بودجه جهت  ٠٠٠/٠٠٠/٢٦٠
مانشاه مطرح کـه پـس از بررسـي مقـرر شـد      به معروف اصناف کر

هـاي   درصد از محل بودجه ساليانه محقـق يافتـه اتحاديـه    ٣مبلغ 
توليـدي فنـي ـ تـوزيعي     (صنفي تحت پوشش مجامع امور صنفي 

 تـأمين هـا جهـت    هر ساله در سرفصـل بودجـه اتحاديـه   ) خدماتي
هزينه حوزه بسيج اصناف کرمانشاه و ستاد احياء امر بـه معـروف و   

از منکر اصناف کرمانشاه اختصـاص گـردد و در يـک حسـاب      نهي
بانکي مشترک افتتاح گردد، مقرر شـد صـورت حسـابها و اسـناد و     
مدارک مالي و ترازنامه عملکرد بسيج اصناف و ستاد احياء هر ساله 

الـذکر   توسط مجامع امور صنفي حسابرسي گردد ضمناً مصوبه فوق
. باشـد  ها قابل اجـرا مـي   از شش ماه دوم سال جاري توسط اتحاديه
ي ساير اسـتانها  بردار بهرهمقرر شد مفاد مصوبه فوق جهت اطالع و 

  .به دبيرخانه هيأت عالي نظارت نيز منعکس شود

کميسيون نظارت 
مجامع امور صنفي 
حوزه بسيج اصناف 

کرمانشاه ستاد 
احياء امر به 

معروف و نهي از 
منکر اصناف 

  کرمانشاه

  
ن يس و معاونيبا حضور رئ ١٧/٦/١٣٩٤خ يدر تار يلت اداروان عدايد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد
  .مبادرت کرده است ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  هيأت عمومي رأي
ها  هياتحاد ١٣٨٢ل مصوب سا کشور يقانون نظام صنف ٣١ماده  ٢مطابق تبصره 

ز يوار ين ماده را به حساب مجمع امور صنفيموضوع ا يافتيمبالغ در% ٢٠اند  موظف شده
اختصاص  يبرا يصنفهاي  هيش گفته، اتحاديپ ياز مقرره قانونغير ن که بهينظر به ا. کنند

مصوبات  ٢ن بند يندارند، بنابرا يفيگر تکليخود به مرجع د يافتياز مبالغ در يدرصد
بر  يشهرستان کرمانشاه مبن يصنف يون نظارت بر سازمانهايسيکم ١٦/٦/١٣٨٦سه جل

تحت پوشش  يصنفهاي  هيافته اتحاديانه تحقق يدرصد از محل بودجه سال ٣ن که يا
ج ينه حوزه بسيهز تأمين جهتها  هيهر ساله در سرفصل بودجه اتحاد يمجامع امور صنف

از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص  يوف و نهاء امر به معرياصناف کرمانشاه و ستاد اح
الت و يقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١ش گفته است و مستند به بند ير حکم پيابد، مغاي
  .شود مي ابطال يوان عدالت اداريد ين دادرسييآ

  ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري رئيس هيأت عمومي
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