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 اتاق اصناف ايران   -فصل پنجم 

نظام صنفي،  به    - 41ماده مباني  تقويت  اصناف كشور و مشاركت در سياست گذاري، تصميممنظور  و  ساماندهي  گيري 

شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل،  مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل مي

 غير تجاري، غير انتفاعي و فاقد شعبه است.

هاي كشور است. تعداد نمايندگان  ف ايران متشكل از نمايندگان هيات رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستاناتاق اصنا  -42ماده

اتاق هاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه  

هاي آن  في اعضاي هيات رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستانشود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با راي مخ مي

گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير  استان انتخاب و به دبيرخانه هيات عالي نظارت معرفي مي

 استان ها حداكثر ده نفر مي باشد.

خدماتي    -و نيم ديگر از صنوف توزيعي ات فني  خدم  - نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي  -1تبصره

 خواهند بود.

نامه هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئينهزينه  -2تبصره

 غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.شود و به ( قانون، تعيين مي46موضوع ماده )

 رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است. -3رهتبص

هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان   -4تبصره

 دهند.دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي 

نفر از  خدمات فني و سه    -صنوف توليدياصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از  هيأت رئيسه اتاق    - 43ماده

شوند. نفر هفتم  مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب ميخدماتي است كه با رأي    - صنوف توزيعي

تعيين    افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفيبه پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين  

 شود.مي

مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه  تواند بيش از مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران نمي - 1تبصره

جايگزين  مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده  ها باشد . با پايان يافتن  شهرستان اتاق اصناف

 خواهد شد.
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عضويت در هيأت رئيسه    يک دورهاعضـاي اتاق اصناف ايـران بـراي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايـد سابقـه    -2تبصره

اصناف  اتاق اصناف ايران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسي صالحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق  

ها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و  استاناي خواهد بود كه به پيشنهاد اتاق اصناف مراكز  نامهنايران به موجب آئي

 تجارت خواهد رسيد.

دهد و از ميان خود  ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي -44ماده

هاي ادواري اتاق  كند. جلسهدار انتخاب ميخزانهدوم(، يک نفر دبير و يک نفريک نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس )اول و  

 شود. گردد، تشكيل ميطور كتبي اعالم مياصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به 

 شرح زير است:وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به  - 45ماده

 ها.هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت عالي نظارت به اتاق هاي اصناف شهرستانعملالابالغ دستور -1

 ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرائي. -2

 ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار. -3

ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب تنظيم بودجه ساالنه اتاق و   -4

 در هيأت عالي نظارت.

تنظيم ترازنامه مالي ساالنه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و   -5

 تصويب در هيأت عالي نظارت. 

 ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي.ها و مراكز استانتاق هاي اصناف شهرستاننظارت بر عملكرد ا -6

ساير امور محوله از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چارچوب    -7

 اين قانون.

ايران مي  - 1تبصره اتاق هاي اصناف استاناتاق اصناف  به  از وظايف و اختيارات خود را  ها  ها و شهرستانتواند قسمتي 

 تفويض كند.

اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني  گونههاي موضوع اين ماده بايد به  العملدستور  - 2تبصره

 ها نشود.ها و شهرستانها و اتاق هاي اصناف مراكز استانتحاديههاي نظارت، اهيأت عالي نظارت، كميسيون

 يابد. وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت ميرئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت -3تبصره

ايران مي  -4تبصره اصناف  وظايف خود كميسيوناتاق  ايفاي  راستاي  در  اعضاي  تواند  از  هاي تخصصي صنفي متشكل 

 ف در سراسر كشور را تشكيل دهد. هاي آن صناتحاديه
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هاي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ  اجرائي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون  نامهآئين

شود و پس از تأييد  عالي نظارت تهيه مياالجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت  الزم

 رسد.تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميعالي نظارت به ت هيأ

هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق،  هزينهشيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت    - 46ماده

تهيه  ها ناف مراكز استانكه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اص اي خواهد بود نامهبه موجب آئين

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

 منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:  -47ماده

 ها. ( از درآمد اتاق اصناف شهرستان%3سه درصد ) -1

 وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف. -2

 ردمي. كمک هاي داوطلبانه و بالعوض م -3

منظور ارتقاي سطح اطالعات و آگاهي اعضاي هيأت  وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، كتب و جزوات منتشره به    -4

 ها و افراد صنفي. مديره اتحاديه

 ( اين قانون.72( ماده )7درآمد موضوع تبصره ) -5

عالي نظارت و با همكاري اتاق    انه هيأتاي است كه توسط دبيرخنامهميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آئين  -تبصره

تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت    االجراء شدن اين قانون بهماه از الزمشود و حداكثر ظرف سه  اصناف ايران تهيه مي

 رسد. مي

 


