
 صنفی های اتحادیهنامه اجرایی تشکیل کمیسیونآیین

 (قانون نظام صنفی 30بند ط ماده  2موضوع تبصره ) 

 

  

 تعاریف

 تعاریف: -1ماده 

 قانون نظام صنفي. قانون:

 های صنفي.اتحادیه اتحادیه:

 اتاق اصناف ایران. اتاق ایران:

 اتاق اصناف شهرستان. اتاق شهرستان:

 کمیسیون های رسیدگي به شکایات، حل اختالف، بازرسي، فني و آموزشي اتحادیه. کمیسیون ها:

  
 تشکیل کمیسیون ها

 نامه اقدام نمایند:های زیر با رعایت مفاد این آیینموظف است نسبت به تشکیل کمیسیون اتحادیه -2ماده 

 کمیسیون رسیدگي به شکایات. -1

 سیون حل اختالف.کمی -2

 کمیسیون بازرسي واحدهای صنفي. -3

 کمیسیون فني. -4

 کمیسیون آموزشي. -5

 ها و چگونگی انتخاب:ترکیب کمیسیون -3ماده 

اعضای هر کمیسیون سه تا پنج نفر مي باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفي، به  -1

هیات رییسه اتاق انتخاب مي گردند. اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از  پیشنهاد اتحادیه و تصویب

 اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفي افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نماید.

هر یک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل مي تواند بدون داشتن سمت فقط عضو یکي از کمیسیون ها  -تبصره

 باشد.

اعضای کمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و  -2

ر نائب رییس، یک نفر منشي و دو نفر را به عنوان عضو یک نفر منشي و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس، یک نف

 کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.



مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید، این  -3

 د.ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بالمانع مي باش

  
 جلسات کمیسیون 

 طرز تشکیل جلسات کمیسیون : -4ماده 

جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل )براساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه( و تصمیمات آن با اکثریت  -1

 آرا معتبر مي باشد.

ل از تشکیل جلسه دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قب -2

 کتباً به اطالع اعضا و اشخاصي که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.

تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر مي  -3

 باشد.

اسامي حاضر و غایب توسط منشي در دفتر صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه،  -4

 صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین مي رسد.

موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفي خواهد بود و  -5

 نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانوني باشد.

 کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، الزم االجرا خواهد بود. تصمیمات -6

در صورت نیاز کمیسیون ها مي توانند با هماهنگي اتحادیه از نظرات تخصصي افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه  -7

قانوني آنها انجام مکلف است، تسهیالت الزم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری الزم را در جهت اجرای وظایف 

 دهد.

 رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارایه نماید. -8

 مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد. -9

 کمیسیون رسیدگی به شکایات

شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و وظیفه کمیسیون رسیدگي به شکایات، رسیدگي به  -5ماده 

 قانون مي باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع مي گردد. 52ناظران موضوع ماده 

 ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:  -6ماده 

 مربوط اعالم نمایند. اتحادیه ادیهصنفي، به اتح کلیه اشخاص مي توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات -1

 موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگي و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

کمیسیون رسیدگي به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتي را با حضور شاکي و متشاکي مورد  -2

 تحادیه برای اقدامات قانوني اعالم نماید.رسیدگي قرار داده و نظر خود را طي یک هفته به ا



اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتي و نظر کمیسیون را مورد بررسي قرار داده و  -3

در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، یا انصراف شاکي، با اعالم مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف 

یا اعتراض شاکي، پرونده را از طریق واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتي و یا ادارات تابعه آن و 

 در شهرستان ها برای رسیدگي ارسال نماید.

  
 کمیسیون حل اختالف

ان مي باشد که وظایف کمیسیون حل اختالف رسیدگي به اختالفات صنفي افراد صنفي و صلح و سازش بین آن -7ماده 

 از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع مي گردد.

 ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختالف: -8ماده 

شکایت افراد صنفي باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است  -1

 را به اتحادیه برای اقدام قانوني اعالم نماید.حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگي و نظر خود 

در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسي مستندات ارایه شده، نظر خود را  -2

 اعالم خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

کمیسیون به اختالفات مطروحه صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر  چنانچه در جریان رسیدگي -4

 در قانون و مقررات نظام صنفي اقدام خواهد شد.

چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد مي تواند ظرف مدت بیست روز پس از  -تبصره

نه هیات عالي نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ر زمان ابالغ، اعتراض خود را به دبیرخا

 سیدگي نماید.

  
 کمیسیون فنی 

 وظایف کمیسیون فنی: -9ماده 

هماهنگي برای برگزاری آزمون صالحیت فني از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط ) و یا در قالب  -1

 ه با آنها( جهت مشاغل فني.تفاهم نامه یا توافقنام

 اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فني و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب. -2

 بررسي و اظهار نظر کارشناسي در مورد پرونده های ارجاعي از کمیسیون های حل اختالف و رسیدگي به شکایات. -3

 ارها و مکان استقرار میادین کاال.همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کاالیي، روز باز -4

 کارشناسي مربوط به نرخ گذاری کاال و خدمات. -5

 اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکي برای صدور پروانه کسب. -6

 انجام سایر امور ارجاعي از سوی اتحادیه. -7



 کمیسیون آموزشی

 وظایف کمیسیون آموزش: -10ماده 

 امه ریزی و هماهنگي برگزاری دوره های آموزشي.نیازسنجي، برن  -1

قانون( بررسي  30های آموزشي متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ) موضوع بند ن ماده همکاری در برگزاری دوره -2

 و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشي مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

ای آموزشي تخصصي فني )مهارت شغلي( به منظور باالبردن میزان اطالعات و مهارت فني ههمکاری در برگزاری دوره -3

 و ارتقاء کارآیي صاحبان واحدهای صنفي.

 انجام سایر امور ارجاعي از سوی اتحادیه. -4

  
 کمیسیون بازرسی

 وظایف کمیسیون بازرسی: -11ماده 

 اتحادیه درخصوص افراد متقاضي صدور و تمدید پروانه کسب.بازدید از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به  -1

همکاری الزم با واحدهای بازرسي و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای  -2

 طرح های ویژه نظارتي و یا بازرسي های خاص فصلي.

 وانه کسب.شناسایي و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پر -3

 انجام سایر امور ارجاعي از سوی اتحادیه. -4

  
 سایر مقررات

در صورت بروز اختالف صنفي بین افراد صنفي و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگي و صدور -12ماده

به کمیسیون نظارت  تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود رارأی صادر شده مي شود. طرف معترض نسبت بهرأی ارجاع مي

توانند به مراجع طرفین مياالجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعي و الزمتسلیم 

 صالح قضایي مراجعه کنند.ذی

اشد به طور مستقل ممکن نبها بهدر اتحادیه هایي که بلحاظ شرایط و یا مضیقه مالي امکان تشکیل کمیسیون -13ماده

تصویب کمیسیون اجالس عمومي اتاق ذی ربط کمیسیون های مشترک با رعایت مفاد این آیین نامه به شرح زیر تشکیل 

 مي گردد:

 الف( کمیسیون بازرسي. 

 ب( رسیدگي به شکایات و حل اختالف.

 فني و آموزشي.   ج(



ه متناوب و یا سه جلسه متوالي ظرف شش درصورت استفعاء، فوت، عزل، حجر و یا غیبت ) حداکثر پنج جلس -14ماده 

ماه بدون موافقت قبلي و مکتوب اتحادیه( هر عضو کمیسیون، اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص 

( این آیین نامه جایگزین نماید. عزل اعضای کمیسیون هابه پیشنهاد اتحادیه و تصویب 3( ماده )1دیگری را با رعایت بند )

 مي باشد.اتاق اصناف 

بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آن از طریق پیش بیني در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار مي  -15ماده 

 گردد و دریافت هرگونه وجه توسط اعضای کمیسیون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

کرد و نتایج حاصله از تصمیمات هر یک از کمیسیون ها اتحادیه ها مکلفند در پایان هر فصل، آمار مربوط به عمل –16ماده

 را به اتاق اصناف ارائه نمایند.

( قانون نظام صنفي توسط 30( بند )ط( ماده )2( تبصره در اجرای تبصره)2( ماده و )17این آیین مشتمل بر)  –17ماده

به تصویب وزیر صنعت،  7/5/1394ه و در تاریخ دبیرخانه هیات عالي نظارت و با نظر خواهي از اتاق اصناف مراکز استانها تهی

 معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلي لغو مي گردد.

 


