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 کمیسیون نظارت -فصل ششم  

  

 شود: هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي كميسيون نظارت در شهرستان   - 48ماده

ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت  ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمانهاي مراكز استاندر شهرستان  -الف

 وجود به شرح زير:
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 نيروي انتظامي   -5

 استاندارد و تحقيقات صنعتي  -6

 انجمن حمايت از مصرف كنندگان  -7

 بسيج اصناف  -8

 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان  -9

 اتاق تعاون استان  -10
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 ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود: هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذيدر ساير شهرستان - ب 
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 صنعت، معدن و تجارت )رئيس كميسيون(  -1

 امور مالياتي  -2

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -3

 تعزيرات حكومتي  -4

 نيروي انتظامي   -5

 انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان  -6

 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان  -7

 اتاق تعاون شهرستان  -8

 بسيج اصناف   -9

 رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان  -10

 ختيار فرماندار االنماينده مطلع و تام -11

 رئيس شوراي اسالمي شهرستان  -12

يابد و تصميمات با اكثريت مطلق  رسميت ميهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاءجلسات كميسيون  -1تبصره

 آراي حاضران معتبر خواهد بود. 

مدخل  دستگاه هاي دولتي يا عمومي ذينظر و نيز نماينده  صالح و صاحب  تواند از افراد ذيكميسيون نظارت مي  - 2تبصره

 عمل آورد.دعوت به بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات 

ها مستقر  اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دبيرخانههاي نظارت مراكز استانكميسيون  -3تبصره

اي است كه توسط دبيرخانه هيأت  نامهموجب آئينهاي فوق به  باشد. تشكيالت اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانهمي

االجراء  شود و ظرف سه ماه از تاريخ الزمها، تهيه ميعالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 رسد.عالي نظارت ميتصويب هيأت شدن اين قانون به 
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 وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است : -49ماده

هاي صنفي و موافقت  ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رستهگيري در مورد ادغام اتحاديهتصميم  -الف

 شهرستان. با تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف 

دارايي  -تبصره اموال،  اتحاديهوضعيت  تعهدات  و  حقوق  ميها،  تقسيم  اتحاديه  چند  يا  دو  به  كه  موجب  اي  به  گردد 

شود و حداكثر  عالي نظارت تهيه ميشود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت  اي تعيين مينامهآئين

 رسد.تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مين اين قانون به االجراء شدماه از تاريخ الزمظرف شش 

 ها و اتاق اصناف شهرستان. نظارت بر انتخابات اتحاديه - ب 

  

 اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.  ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبيق دادنرسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه  -ج

 آنها. و صورتهاي مالي اتاق اصناف شهرستان و تصويب  رسيدگي به بودجه، ترازنامه  - د 

 بيني شده است. ساير مواردي كه در اين قانون پيش -هـ 

 درحدود وظايف واختيارات قانوني است.  كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت - 1تبصره

منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق  به ت و كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امكانا  - 2تبصره

دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف  ديگران در ابتداي هر سال بر اساس  

 ابالغ كند.هاي صنفي مربوط را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه

ها و اتاق هاي اصناف استان  نظارت، اتحاديههاي  هاي الزم بين كميسيوند هماهنگي و همكاريمسؤوليت ايجا  - 50ماده

مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است  بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان  

 را فراهم آورد.   ها و اتخاذ تدابير الزم، زمينه انجام دادن امورجلسات و گردهمائيبا تشكيل

اي و ضروري را  كميسيون نظارت مكلف است نرخ كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه  -51ماده

گذاري آن هيأت براي مدت  دهد بر اساس دستورالعمل قيمتگذاري آنها را الزم تشخيص ميعالي نظارت قيمتكه هيأت  

طرف مجلس شوراي اسالمي، دولت يا  ربط اعالم دارد. نرخ كاالها و خدماتي كه از  معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي

 الرعايه است.شود، براي كميسيون الزمشوراي اقتصاد تعيين مي
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ها به  عموم آگهي و از طريق اتحاديههاي گروهي براي اطالع  اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه

كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ هاي تعيين شده از طرف كميسيون  واحدهاي صنفي اعالم كند.  افراد و  

 نظارت هستند.

كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين    -52ماده

صالح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون  وني ذيكند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قان

 شود.نظارت كارت شناسايي صادر مي

نامه اجرايي  اين قانون، آئين  االجراء شدنالزمدبيـرخانه هيأت عالـي نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از    -تبصره

ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلف هاي آنها را تهيه    نموضوع ايچگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران  

 صنعت، معدن و تجارت برساند.وزير  تصويب كند و به 

 


