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 اتاق اصناف شهرستان   -فصل چهارم 

 خدماتي است.  - خدمات فني و توزيعي - هاي صنوف تولیدياتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه -32ماده

ثبت در سازمان صنعت، معدن   تجاري دارد و پس ازاتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقي، غیرانتفاعي و غیر  - 1تبصره

 يابد.و تجارت استان رسمیت مي

هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كمیسیون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هیأت  در شهرستان  - 2تبصره

ها، حقوق و تعهدات اتاق هاي قبلي پس از  ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، داراييرئیسه، نسبت به ادغام اتاق هاي  

 يابد. ادغام با نظارت كمیسیون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي

ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتیب شامل  ها و شهرستاندر مراكز استان  -33ماده

باشند. دو نفر از اعضاي اصلي  البدل ميدار و دو نفر عضو عليرئیس )اول و دوم(، يك دبیر و يك خزانهرئیس، دو نائب يك 

نفر از حائزين اكثريت آراء  خدماتي و يك    -خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي   - رئیسه از بین صنوف تولیدي  هیأت

 شوند.انتخاب مي

يابد و تصمیمات  شود و رسمیت ميميها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكیلشهرستان  جلسات اتاق اصناف  -34ماده

 در جلسه معتبر خواهد بود.متخذه با اكثريت نصف به عالوه يك آراء حاضران 

مدت مأموريت او در هیأت مديره    ربط تا پايانمدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي  - تبصره

حقوق اجتماعي، استعفاء، حَجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد  تحاديه است. در صورت فوت، بیماري، محرومیت از  ا

 كند. مي قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام( اين 23( و )22)

اولین جلسه  -35ماده اصناف شهرستان در  انتخاب مي  اتاق  براي مدت چهار سال  را  اتاق  رئیسه  دوره، هیأت  كند.  هر 

 ( بالمانع است.22انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده )

شهرستان  -36ماده اصناف  اتاق  رئیسه  هیأت  انتخاب  رئیسه،ترتیب  هیأت  وظايف  تعداد    ها،  و  جلسات  تشكیل  طرز 

اي خواهد بود كه توسط  نامهالزحمه خدمات آنها طبق آئینحقاداره اتاق ها و  هاي آن و ساير مقررات مربوط به  كمیسیون

ها تهیه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت  نظارت با كسب نظر از اتاق اصناف مراكز استاندبیرخانه هیأت عالي  

 خواهد رسید. 

 ها به شرح زير است:وظايف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان -37ماده
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 ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.ايجاد هماهنگي بین اتحاديه -الف

 ها و تغییرات آنها. اتحاديههاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكیالتي نامهتنظیم و تصويب آئین -ب

اتحاديه  -ج نظر درمورد ضوابط خاص داخلي  براي صدور  اظهار  و تصويب   پروانه كسب جهتهاي تحت پوشش  بررسي 

 كمیسیون نظارت. 

اتحاديه  - د اقدامات  اجراي  حسن  بر  ازنظارت  كسب  پروانه  صدور  درخصوص  و    ها  قانون  اين  مقررات  با  تطبیق  جهت 

 هاي آن.نامهآئین

ر مراجعي  اختالف مالیاتي و سايهاي امور مالیاتي، هیأت هاي حلها به ادارهتأيید، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه -هـ

 آيد.صنوف به عمل ميكه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف 

 اجراي مصوبات هیأت عالي نظارت، كمیسیون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون. -و

مربوط به  گزاري، زيباسازي و ساير مقررات  بیمهنظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي،    -ز

 شود. همچنین همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات. ربط وضع ميذيواحدهاي صنفي كه از طرف مراجع 

تعیین و از طريق اتاق اصناف شهرستان    چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص  -تبصره

توانند با جلب  يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، ميتي، ايمني گردد؛ و نیز در اجراي مقررات بهداش ابالغ مي

 موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.

 ها.رسیدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصمیمات اتحاديه -ح

نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات  به كمیسیون    انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بین اعضاء هیأت رئیسه   -ط

 ها. هیأت مديره اتحاديه

يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصمیم به  ها يا تقسیم يك اتحاديه به دو  پیشنهاد تشكیل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه  -ي

 كمیسیون نظارت. 

عرضه يا ارائه كنند و پیشنهاد آن براي    توانند براي فروش،يتعیین نوع و نرخ كاالها و خـدماتي كه افـراد هر صنف م   -ک

ها براي ابالغ به افراد صنفي با هدف جلوگیري از  كمیسیون به اتحاديهاتخاذ تصمیم به كمیسیون نظارت و اعالم مصوبه  

 تداخل صنفي. 
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  .12/06/1392حذفي  -ل

  

آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصمیم به    توجه به طبیعت و نوع كارتنظیم ساعات كار و ايام تعطیل واحدهاي صنفي با    -م

 وسیله كمیسیون نظارت.

ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات كار و ايام  هاي نظارت شهرستانمنظور ايجاد وحدت رويه بین كمیسیونبه    -تبصره

تعطیلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است كه با پیشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نیروي انتظامي توسط  

تصويب وزير صنعت،  االجراء شدن اين قانون به  سه ماه از الزمشود و حداكثر ظرف  دبیرخانه هیأت عالي نظارت تهیه مي

 رسد. معدن و تجارت مي

 معادن و كشاورزي و اتاق تعاون.  ها و اتاق بازرگاني و صنايع و همكاري و معاضدت با ساير اتاق اصناف شهرستان -ن

 ها.نظارت بر عملیات مالي اتحاديها و ها پس از رسیدگي به آنهتصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه -س

وزارت صنعت، معدن و تجارت و با كسب    بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسطدرجه  -ع

 رسد.تصويب كمیسیون نظارت ميبه شود و ربط تهیه ميهاي ذينظر نیروي انتظامي و اتحاديه

ها  هاي هیأت مديره اتحاديهآگاهيموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نیاز براي ارتقاي سطح  هاي علمي، آاجراي برنامه   -ف

 ربط و بسیج اصناف كشور در چارچوب مقررات.  با همكاري دستگاه هاي اجرائي و بخش خصوصي ذي

كمیسیون نظارت براي   هر سال مالي بهتنظیم ترازنامه و صورتهاي مالي ساالنه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پايان  - ص

 رسیدگي و تصويب. 

رسیدگي كند و نتیجه را به اتاق اصناف  كمیسیون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه    -تبصره

 مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف خواهد بود. شهرستان اعالم دارد. تأيید ترازنامه به منزله 

 براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.  تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كمیسیون نظارت تنظیم بودجه سال بعد و -ق

ماه، بودجه پیشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعالم  كمیسیون نظارت موظف است تا پايان بهمن  -تبصره

 نمايد. 

 بیني شده است. ساير مواردي كه در اين قانون پیش -ر
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 دهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات. تشكیل واح -ش

 ها. ها و مراكز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراكز استانعضويت رؤساي اتاق اصناف شهرستان  -ت

اجراي مصوبات    - 1تبصره و  پیگیري  و همچنین  اصناف شهرستان  اتاق  امور  اص اداره  اتاق  نیز مسؤولیت  اجالس  و  ناف 

ز(، )ح(، )ط(، )ن(، )ع( و )ف( اين ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان  هـ(، )د(، )الف(، )پیگیري و اجراي بندهاي )

 گردد. وظايف و اختیارات محوله به اجالس عمومي اعضاي اتاق اصناف واگذار ميو ساير 

شاخه كار دانش همكاري الزم  وزش و پرورش در مورد آموزش مهارت هاي  ها با وزارت آماتاق اصناف شهرستان  - 2تبصره

 را به عمل خواهند آورد. 

اصناف شهرستان  -3تبصره اعتباري،اتاق  مؤسسه  اصناف،  بانك  تشكیل  براي  مجازند  قرض  ها  الحسنه، شركت  صندوق 

 مقررات جاري كشور اقدام كنند. اعتباري، طبق قوانین وتعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و 

 منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:  - مكرر37ماده

 ها.دريافتي از درآمد اتحاديه (%20بیست درصد ) -1

 ( اين قانون. 72( ماده )7درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره ) -2

 دولتي. یر موظف به اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از دولتي و غیروجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غ -3

االجراء شدن اين  اجرائي میزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم  نامهآئین

عالي نظارت به  يید هیأت  شود و پس از تأعالي نظارت تهیه ميقانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبیرخانه هیأت  

 رسد. تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي

هاي الزم نتوانند صدور پروانه كسب  توانائيها به علت نداشتن امكانات و هايي كه برخي از اتحاديهدر شهرستان - 38ماده

انه كسب به طور موقت به اتاق  تصويب كمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پرودار شوند، به پیشنهاد آن اتحاديه و  را عهده

كمیسیون نظارت، مسؤولیت    گردد. در صورت رفع مشكل، بنا به پیشنهاد همان اتحاديه و تصويباصناف شهرستان واگذار مي

 صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.

 ها به قرار زير است:وظايف كمیسیون بازرسي اتاق اصناف شهرستان -39ماده
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ضوابط و مقررات صنفي و تنظیم گزارش هاي  ها به منظور حصول اطمینان از رعايت  بازرسي امور مربوط به اتحاديه  -لفا

 الزم.

رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت  كمیسیون موظف است نتیجه بررسي و گزارش هاي خود را از طريق هیأت    -تبصره

 بررسي كمیسیون نظارت تسلیم دارد. 

 و ارائه گزارش الزم به اتاق. رسد بازرسي و رسیدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان مي -ب

انجام دادن وظايفي كه طبق اين  ها مكلفند تسهیالت الزم را براي  ها و اتحاديهرستانمسؤوالن اتاق اصناف شه  -40ماده

 قانون به كمیسیون بازرسي محول شده است، فراهم كنند. 

 


