
 

آیین نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت 

 اعضا در اتاق

 قانون نظام صنفی( 46)موضوع ماده  

 

  

 تعاریف

 تعاریف: – 1ماده 

 قانون نظام صنفیقانون: 

 اتاق اصناف ایراناتاق ایران: 

 اتاق اصناف شهرستاناتاق شهرستان: 

 هیات رئیسه اتاق اصناف ایرانهیات رئیسه: 

 اجالس نمایندگان اتاق های اصناف استان ها در اتاق اصناف ایراناجالس: 

 دبیرکل اتاق اصناف ایراندبیرکل: 

  

 طرز تشکیل جلسات هیات رئیسه، وظایف و اختیارات آن

 طرز تشکیل جلسات: -2ماده 

 اید حداقل هر دو هفته یك بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.جلسه ب -1

جلسه با دعوت کتبی رئیس اتاق ایران و در غیاب وی یکی از نواب )به ترتیب سمت( به همراه دستور جلسه تشکیل  -2

 گردد. می

سه با حضور حداقل پنج ریاست جلسه با رئیس اتاق ایران و در غیاب وی نواب رئیس )به ترتیب سمت( خواهد بود. جل -3

یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. درصورت تساوی آرا، نظر طرفی که رأی رئیس نفر از اعضا رسمیت می

 االجرا است. اتاق را دارد الزم

شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر ثبت گردد و پس از امضا حاضرین  -4

 گیرد.ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار نسخه

 تواند علت مخالفت خود را ذیل صورتجلسه درج نماید.عضو مخالف می -تبصره

 حسن اجرای تصمیمات را بعهده خواهد داشت.رئیس اتاق ایران مسئولیت اجرا و نظارت بر -5

 

  



 وظایف هیات رئیسه: -3ماده  

ساله و کوتاه مدت یك ساله برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در اسناد  4تدوین برنامه در قالب میان مدت  – 1

مات تشکیل باالدستی صنفی و جهت گیریهای کالن اقتصادی و اجتماعی کشور جهت تصویب اجالس، انجام مقد

 ها، پیگیری و اجرای مصوبات اجالس.کمیسیون

های صنفی و تالش و همکاری جهت رفع این موانع برای اتاق های شناسایی مشکالت و موانع توسعه و ارتقا فعالیت -2

 های صنفی درسطح کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار.اصناف و اتحادیه

 وری اتاق شهرستان ها.ها و بهبود بهرهفعالیتریزی در جهت ارتقا برنامه -3

 برنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد، ترویج و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی اصناف و سازمان های صنفی. -4

 های مالی اتاق ایران و اتحادیه های کشوری به اجالس برای تصویب.نویس بودجه، ترازنامه و صورتبررسی وارائه پیش -5

 شنهاد تدوین شاخص های برنامه ساالنه و نیز بودجه سنواتی به سازمان های صنفی.پی -6

 ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب. -7

 ها برای بررسی و تحقیق.تهیه و تنظیم دستور جلسه اجالس و عنداللزوم ارجاع به کمیسیون -8

 تاق ایران که از سوی رییس اتاق پیشنهاد می گردد.تایید صالحیت علمی و عملی معاون نظارت و بازرسی و دبیر کل ا -9

 پیشنهاد عناوین، تعداد و وظایف کمیسیون های اتاق و همچنین ادغام یا انحالل آنها. -10

 اظهار نظر و ارائه پیشنهاد درخصوص تدوین و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با اصناف. -11

 ین سازی اصناف. ارائه پیشنهادات و برنامه های مربوط به نو -12

 ها.نامهبینی شده در قانون و آیینسایر وظایف و اختیارات پیش -13

تعیین نماینده برای حضور در جلسات و یا کمیسیون هایی که حسب قانون حضور نماینده اتاق اصناف ایران الزامی  -14

 است.

 وری و توسعه صادرات.تقا و بهرهای اتاق ایران از جمله آموزش، پژوهش، ارهای توسعهپیگیری فعالیت -15

 ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق ایران. -16

 هیات رئیسه، مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت برکلیه امور اتاق ایران را عهده دار می باشد. -تبصره

 وظایف و اختیارات اعضاي هیات رئیسه: -4ماده 

 رئیس: 

 ائی اتاق ایران و اداره جلسات هیات رئیسه و اجالس.انجام امور اجر -1

 موافقت با مرخصی و ماموریت اعضای هیات رئیسه و کسب موافقت دبیرهیات عالی نظارت برایمرخصی خود. -2

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف  7انتصاب دبیرکل اتاق و معاون بازرسی و نظارت اتاق ایران.) مطابق تبصره ماده  -3

 واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف(.

 نواب رئیس:



 در غیاب رئیس اتاق ایران )هنگام مرخصی یا ماموریت(، نواب رئیس )به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند. -1

 ارائه پیشنهادات الزم به هیات رئیسه جهت تسهیل و توسعه فعالیت های اصناف و تشکلهای وابسته. -2

 و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتاق ایران.پیگیری  -3

 دبیر:

 تهیه و تنظیم دستورجلسه و صورتجلسات هیات رئیسه و اجالس. -1

بررسی موضوعات قابل طرح در جلسات هیات رئیسه و اجالس با هماهنگی رئیس اتاق ایران، ارائه پیشنهادات الزم به  -2

 ناف و تشکلهای وابسته.هیات رئیسه جهت تسهیل و توسعه فعالیت های اص

 دار:خزانه

 مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتاق ایران. .1

های مالی ساالنه اتاق ایران و ارائه نظرات مشورتی به اتاق اظهار نظر درخصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت -2

 های اصناف کشور در تهیه و تنظیم بودجه و تراز نامه.

مالی ووصول درآمدهای اتاق ایران و شناسایی منابع جدید در چارچوب آیین نامه اجرایی منابع پیگیری جذب منابع  -3

 مالی اتاق ایران وگزارش به هیات رییسه.

 ارائه گزارش عملکرد مالی اتاق به هیات رئیسه به صورت ماهانه. -4

دار و در غیاب هر یك)مرخصی و یا س و خزانهها با امضا رئیها، بروات، سفتهاسناد و اوراق مالی اتاق مانند چك -1تبصره

 ماموریت( نائب رئیس اول جایگزین می شود.

خزانه دار می تواند با هماهنگی رییس اتاق ایران برای انجام وظایف محوله از خدمات یك کارشناس امور مالی  – 2تبصره

 استفاده نماید.

 دبیرکل:

 رییس اتاق ایران( واجرای مصوبات هیات رییسه.انجام کلیه امور اجرایی و اداری ) با تفویض  -1

 شرکت در جلسات هیات رئیسه بدون داشتن حق رای. -2

تهیه و تدوین آیین نامه اداری، مالی و استخدامی اتاق ایران از قبیل چگونگی استخدام، حقوق و مزایا و شرح وظایف  -3

 هر یك از پست های سازمانی اتاق ایران جهت تصویب هیات رئیسه.

 انجام اقدامات الزم بمنظور برگزاری منظم اجالس اتاق ایران با هماهنگی رییس اتاق ایران. -4

 بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه اتاق ایران. -5

سال سابقه کار با مدرک کارشناسی بوده و آشنا با مجموعه قوانین و مقررات نظام 15دبیرکل باید دارای حداقل  -تبصره

 باشد. صنفی



  

 طرز تشکیل اجالس، وظایف و اختیارات آن

های مقرر اجالس اتاق از نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق های شهرستان ها برای انجام وظایف و مسئولیت -5ماده 

شود. مدت ماموریت نمایندگان در اتاق ایران تا پایان مدت ماموریت آنان در هیات نامه تشکیل میدر قانون و این آیین

بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل  رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه است و درصورت فوت،

هر نماینده، کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به معرفی نماینده جایگزین به دبیرخانه هیات عالی نظارت، برای مدت 

 کند.باقیمانده اقدام می

 طرز تشکیل جلسات: -6ماده 

یابد و تصمیمات آن با دوسوم آرا حاضرین ضور دو سوم اعضا رسمیت میماه یك بار و با ح 3اجالس اتاق ایران حداقل هر -1

 معتبر خواهد بود. 

ها، دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل تشکیل اجالس به همراه یك نسخه از گزارشات کمیسیون -2

ا برسد. دستور جلساتی که به اطالع بایست حداقل ده روز قبل از تشکیل اجالس )بجز در موارد اضطراری( به اطالع اعضمی

 اعضا نرسیده باشد قابل طرح نخواهد بود. 

موضوعات دارای اولویت بنا به پیشنهاد رئیس اتاق ایران و تصویب اجالس و یا پیشنهاد یك پنجم اعضا در همان  -1تبصره 

 جلسه قابل طرح خواهد بود. 

های مالی ایران، همچنین بودجه پیشنهادی، ترازنامه و صورت های مالی اتاقبودجه پیشنهادی، تراز و صورت -2تبصره

های مربوط باید قبل از اجالس در اختیار گیرند. گزارشاتحادیه های کشوری خارج از نوبت در دستور جلسه اجالس قرار می

 اعضا قرار گیرد.

در جلسه دارند به صورت مکتوب اعالم توانند رئوس مطالب دارای اولویت را که برای طرح هر یك از اعضا می -3تبصره

نمایند. هیات رئیسه موظف است در صورت تشخیص عدم اولویت طرح موضوع در اجالس، دالیل آن را به صورت کتبی به 

 اطالع وی برساند.

العاده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه از سوی دبیر هیات عالی اجالس فوق .2

رخواست اکثریت اعضای هیات رئیسه و یا یك سوم اعضای اجالس با ارسال دعوتنامه برای اعضا تشکیل نظارت یا د

 گردد.می

( این آیین نامه، 6ماده )  (3توانند با رعایت تبصره )در هر اجالس قبل از قرائت دستور جلسه، سه نفر از اعضا می -4

ات رئیسه صحبت کنند و سپس دستورکار توسط رئیس جلسه براساس پیشنهادات واصله و اولویت تعیین شده توسط هی



ها، حداقل یك نفر موافق و یك نفر مخالف و یا دبیر اتاق قرائت و پس از گزارش هیات رئیسه و یا نماینده کمیسیون

 شود. گیری آغاز میتوانند هرکدام حداکثر به مدت ده دقیقه صحبت کنند، سپس رأیمی

داکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه اخذ رای در اجالس را به صورت اتاق ایران مکلف است ح -5

 الکترونیکی طراحی نموده و اجرا نماید. 

درصورت تشخیص هیات رئیسه یا درخواست پنجاه نفر از اعضا اجالس، موضوع دستور جلسه برای بررسی و تحقیق  -6

 شود. اع میهای مربوط ارجبیشتر به کمیسیون یا کمیسیون

بایست توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و شرح مباحث مطروحه، تصمیمات متخذه، اسامی اعضا حاضر و غایب می -7

بهمراه اسامی حاضرین، بصورت مکتوب و یا مجازی در اختیار کلیه   خالصه ای از مطالب طرح شده و تصمیمات متخذه

 گیرد.اعضا قرار 

ست صورتجلسه اجالس را ظرف مهلت پنج روز جهت بررسی به دبیرخانه هیات عالی نظارت اتاق ایران موظف ا -7ماده

ارسال نماید. درصورتیکه دبیرخانه مصوبات و تصمیمات متخذه در اجالس را مغایر قانون و آیین نامه های مربوطه تشخیص 

 اید. به هیات رئیسه اعالم می نم  دهد موضوع را بطور کتبی با ذکر دالیل جهت اصالح

 وظایف و اختیارات اجالس: -8ماده 

 انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران. -1

های مالی اتاق ایران و اعالم به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالیانه، تراز و صورت -2

 های مالی اتحادیه های کشوری.ورتتصویب هیات عالی نظارت، همچنین بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی، ترازنامه و ص

کلیات بودجه پیشنهادی سالیانه و همچنین تراز و صورت های مالی اتاق ایران می بایست قبل از طرح در اجالس  تبصره:

 توسط کمیسیون تخصصی که برای این موضوع تشکیل می گردد، بررسی و گزارش آن در اجالس مطرح گردد.

 لیانه.بررسی گزارش تفریغ بودجه سا -3

 ها با پیشنهاد هیات رئیسه اتاق.انتخاب اعضا کمیسیون .3

 بررسی سند راهبردی توسعه صنوف و سازمان های صنفی.  -5

 ها.نامهبینی شده در قانون و آیینسایر وظایف و اختیارات پیش -6

  

 هاي اتاق، وظایف و اختیارات آنطرز تشکیل کمیسیون

های اتاق را با پیشنهاد هیات رئیسه پس از انتخاب هیات رئیسه، اعضای اجالس از بین خود، اعضای کمیسیون  –9ماده 

ها حداقل پنج نفر و هر کمیسیون دارای یك نفر رئیس، یك نفر کنند. تعداد اعضای کمیسیونبرای همان دوره انتخاب می

 باشند. نایب رئیس، یك نفر منشی و مابقی عضو می



ها ثبت نام نمایند. دبیرکل اتاق موظف است به توانند برای هریك از کمیسیونعالم کتبی رئیس اتاق ایران، افراد میبا ا

ها، فهرست اسامی، میزان تحصیالت و سوابق تجربی آنان را منظور آشنایی بیشتر اعضا با داوطلبان عضویت در کمیسیون

 به اطالع کلیه اعضا اجالس برساند.

توانند حداکثر عضو ها مجاز نمی باشد و سایر اعضای اجالس نیز فقط میویت اعضا هیات رئیسه در کمیسیونعض -تبصره 

 باشند. دو کمیسیون

 ها:طرز تشکیل جلسات کمیسیون -10ماده

 ها حداقل یك بار در ماه بصورت حضوری و یا مجازی براساس دعوتنامه تشکیل می گردد.جلسات کمیسیون -1

متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضای تصمیمات  -2

 شود.حاضرین به هیات رئیسه اعالم می

 ها:وظایف و اختیارات کمیسیون -11ماده 

 رسیدگی به موضوعات ارجاعی از اجالس و هیات رئیسه و ارائه گزارشات الزم. -1

 و دارای زمان بندی جهت ارتقا فعالیت های مرتبط با کمیسیون. ارائه برنامه مدون -2

دعوت از نماینده اتاق استان ها و یا اتحادیه های کشوری همچنین افراد صاحب نظر ) بدون داشتن حق رای( براساس  -3

 دستور جلسه هر کمیسیون جهت طرح مسایل و یا مشکالت خاص صنفی در استان ذی ربط.

شترک روسای کمیسیون ها حداقل هر سه ماه یك بار در سال و تشریح مباحث طرح شده و برگزاری جلسات م -4

 هماهنگی های بعمل آمده با هیات رئیسه.

 عناوین و تعداد کمیسیون های اتاق ایران، به پیشنهاد هیات رئیسه و تایید دبیرخانه  -12ماده

 هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

ها، بنابر اهمیت نقش کمیسیون مذکور، توسط دبیرکل اتاق با بهره گیری از ز کمیسیونشرح وظایف هر یك ا -1تبصره

 نظرات اعضا تهیه و پس از تایید هیات رئیسه و تصویب اجالس، قابل اجرا می باشد.

پذیرخواهد نها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت امکاانحالل یا ادغام هر یك از کمیسیون -2تبصره

 بود.

  

 مقررات مربوط به غیبت، استعفا

 مراحل رسیدگی به غیبت اعضا:  –13ماده

در صورتی که هریك از اعضا اجالس سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یك سال غیبت نماید، اجالس اتاق: 

درصورت غیر موجه بودن) به تشخیص هیات رییسه( موضوع در اولین جلسه اجالس مطرح و در صورت تایید اجالس جهت 

وی به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش جایگزینی به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعالم می گردد. ضمناً چنانچه عض



از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یك سال غیبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست هیات رئیسه و تایید 

 گردد.اجالس، عدم توانایی وی در ایفای وظایف نمایندگی برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس می

چنانچه هر یك از اعضاء هیات رئیسه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یك سال غیبت غیرموجه  ئیسه:هیات ر

 نمایند، دبیرخانه هیات عالی نظارت برابر مقررات نسبت به جایگزینی وی اقدام می نماید.

یك سال غیبت نماید، هیات در صورتی که اعضا هر کمیسیون سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در  کمیسیون:

رییسه موظف است، مراتب را در اولین اجالس مطرح و در صورت تشخیص غیرموجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جدید با 

 رعایت مقررات این آیین نامه، اقدام نماید.

 مراحل رسیدگی به استعفا اعضا: -14ماده

ئیسه موظف است ضمن دعوت از وی موضوع را در اولین پس از اعالم استعفای هریك از نمایندگان، هیات ر اجالس:

 اجالس مطرح و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعالم نماید تا طبق مقررات اقدام گردد.

در صورت درخواست استعفا هر یك از اعضا هیات رئیسه، موضوع در اولین اجالس اتاق با دعوت از وی  هیات رئیسه:

شود تا مطابق ه کماکان اصرار بر استعفا داشته باشد موضوع به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعالم میمطرح و چنانچه نامبرد

 ( قانون اقدام گردد.43( ماده)2نامه تبصره)مفاد آیین

ها، موضوع در اولین جلسه اجالس مطرح تا نسبت به در صورت درخواست استعفا هر یك از اعضا کمیسیون کمیسیون:

 انتخاب عضو جایگزین اقدام گردد. 

  

 مصارف وجوه

 ( قانون خواهد بود.47میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق ایران مطابق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ) -15ماده

 نحوه مصارف وجوه اتاق ایران عبارتست :

ه و ایاب وذهاب اعضا هیات رئیسه، کمیسیون ها و کارشناسان مدعو و دستمزد دبیرکل، مشاورین و پرداخت حق جلس -1

 کارکنان اتاق ایران.

 خرید تجهیزات و ملزومات اداری و نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری. -2

 ی آمار و اطالعات.چاپ نشریات، کتب، یا خرید کتب، نشریات، جزوات علمی و آموزشی، اشتراک در سامانه ها -3

درج آگهی های اطالع رسانی و همچنین چاپ اطالعیه های انتخاباتی سازمان های صنفی در جراید، نشریات و درگاه  -4

 های اینترنتی.

برگزاری، مشارکت و یا حضور در همایش ها، کارگاه ها و یا دوره های ویژه آموزشی پژوهشی و یا ارتقای توانمندی های  -5

 هشی اصناف و سازمان های صنفی در داخل و یا خارج از کشور.علمی و پژو

 اجرای طرح ها، برنامه ها و پروژه های پژوهشی و کاربردی جهت ارتقا و نوین سازی اصناف. -6



 راه اندازی سامانه و یا درگاه های اینترنتی تخصصی مرتبط با اصناف و سازمان های صنفی. -7

 برپایی نمایشگاه های مرتبط با صنوف در داخل و یا خارج کشور. برگزاری، حضور و یا مشارکت در -8

 تامین بخشی از هزینه های پرسنلی و تجهیز واحد بازرسی و نظارت اتاق ایران و شهرستان ها. -9

 پرداخت هزینه های اعزام و یا پذیرش هیات های مرتبط با فعالیت های صنفی )داخل و یا خارج از کشور(. -10

 موارد پیش بینی نشده مشروط براینکه در راستای انجام وظایف قانونی اتاق باشد، با تایید هیات رییسه.سایر  -11

 انجام مطالعات تطبیقی راجع به ساختار نظام صنفی سایر کشورها -12

ه در این کلیه هزینه های مذکور پس از پیش بینی در بودجه سالیانه اتاق ایران و تصویب مبادی قانونی ذکر شد –تبصره 

 آیین نامه قابل پرداخت می باشد.

  

 نحوه بازپرداخت هزینه هاي قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ایران

هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و حق ماموریت نمایندگان اجالس پس ازپیش بینی در بودجه سالیانه اتاق ایران و  -16ماده 

 .تصویب مبادی قانونی، قابل پرداخت می باشد

  

 سایر مقررات

رئیس اتاق ایران موظف است با کسب موافقت هیات رئیسه به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از  -17ماده

خدمات افراد متخصص در رشته های مختلف دانشگاهی که دارای حداقل مدرک کارشناسی و باالتر می باشند، بصورت 

 نماید.تمام وقت و یا پاره وقت استفاده 

تشکیالت اداری اتاق ایران متناسب با وظایف و مسئولیت های اتاق تهیه و پس از تایید هیات رئیسه جهت  -18ماده 

 تصویب به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال می گردد.

براساس چگونگی استخدام و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان  -تبصره

 مقرراتی است که بنا به پیشنهاد هیات رییسه اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.

( تبصره توسط دبیرخانه هیات 14( ماده و )19( قانون نظام صنفی، مشتمل بر )46نامه در اجرای ماده )این آیین -19ماده

به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت 1/4/94ز استان ها تهیه و در تاریخ عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراک

 گردد.نامه قبلی لغو میرسیده است و از تاریخ تصویب، آیین

 


