
اتحادیه ها، اتاق   نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت،  دستورالعمل

   ق.ن.ص(  55فعالیت آن ها ) موضوع بند ه ماده   اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر

 

  

 تعاریف

 تعاریف:  -1ماده 

 قانون نظام صنفي. قانون:  

 های صنفي و اتاق های اصناف شهرستان وایران.   اتحادیهسازمان های صنفی:  

كميسيون های نظارت )مراكز استان ها و  :  صنفی   های  سازمان  مسئولین  تخلفات  و  عملکرد   به  رسیدگی   مرجع  

 شهرستان ها( و هيات عالي نظارت حسب مورد. 

  

 آنها هماهنگی بین كمیسیون های نظارت،اتحادیه ها و اتاق ها و نظارت بر عملکرد 

ایجاد هماهنگي بين كميسيون های نظارت و سازمان های صنفي به منظور اجرای برنامه های راهبردی ابالغي از   -2ماده

برعهده   آنها  قانوني  انجام وظایف  برحسن  نظارت  تجارت و همچنين  و  وزارت صنعت، معدن  و  نظارت  سوی هيات عالي 

ليت مستقيم هماهنگي بين كميسيون نظارت مراكز استان ها، اتاق  دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي باشد. دبيرخانه مسئو

ایران و اتحادیه های كشوری را برعهده داشته و از طریق روسای كميسيون نظارت مراكز استان ها و یا در صورت تشخيص،  

 مود.  راساً نسبت به هماهنگ كردن امور و نظارت بر كميسيون های نظارت و سازمان های صنفي اقدام خواهد ن

 :نظارت عالي  هيات  دبيرخانه  نظارت  و هماهنگي ایجاد  نحوه 

نظارت مستمر بر اجرای قانون، برنامه های توسعه ای و پيشرفت ساالنه آن ها به طرق مختلف از جمله تدوین   .1

 مان های صنفي.شاخص ها و ضوابط نظام جامع ارزیابي عملکرد كميسيون های نظارت و ساز

منظور .2 به  صنفي  های  سازمان  و  نظارت  های  كميسيون  مقررات   هدایت  و  قانون  صحيح   اجرای 

كارگاه های آموزشي، توجيهي، همایش و  برنامه ریزی برای برگزاری  و ایجاد رویه واحد در سطح كشور از طریق  

 نظایر آن.

 در موارد ضروری.دستور برگزاری جلسات فوق العاده توسط كميسيون های نظارت و سازمان های صنفي  .3



مقررات و در صورت مغایرت، دستور   و تصميمات اتاق ایران با قوانين و های نظارت تطبيق مصوبات كميسيون .4

 اصالح آنها.

امور كسب و   برنامه برای توسعه و تسهيل های نظارت و سازمان های صنفي به منظور تدوین كميسيون هدایت  .5

 كار صنفي. 

و  -3ماده منظور سياستگذاری  به  است  استان موظف  مركز  نظارت  هماهنگي ریيس كميسيون  بين   ایجاد  بهتر  هرچه 

( قانون، با برگزاری جلسات یا گردهمائي  50) كميسيون های نظارت و سازمان های صنفي در سطح استان، درچارچوب ماده

ا مشترک با كميسيون نظارت شهرستان ها و یا سازمان های صنفي استان و یا با انجام مکاتبات مورد نياز تدابير  مستقل ی

 الزم در این خصوص بعمل آورد.

همچنين كميسيون نظارت شهرستان ها در خصوص هماهنگي بين سازمان های صنفي تحت پوشش و نظارت بر عملکرد  

ام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نيز موظف است در حدود اختيارات و وظایف مقرر در  ( قانون اقد49آنها، مطابق ماده )

 ( قانون، نسبت به ایجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد 37ماده )

 اتحادیه های صنفي مربوط اقدام نماید.  

 انون :( ق50نحوه ایجاد هماهنگي و نظارت ریيس كميسيون نظارت مركز استان براساس ماده ) -4ماده  

 در سطح استان.نظارت بر اجرای بخشنامه های ابالغي و برنامه های دارای اولویت به منظور ایجاد وحدت رویه  -1

های نظارت و سازمان های صنفي راجع به مسائل و مشکالت صنفي و ایجاد هماهنگي های   كميسيون  تبادل نظر با  -2

 الزم.

بر تشکيل منظم جلسات كميسيون های   -3 برای رشد كيفي تصميمات    نظارت  نظارت و سازمان های صنفي و تالش 

 متخذه.

دستگاه های دولتي و نهاد های    با  استان   صنفي   های   سازمان   و   نظارت   های   كميسيون   روسای  بين   ایجاد هماهنگي   -4

 عمومي به منظور تسهيل فعاليت های صنفي و رفع موانع و مشکالت. 

حضور نوبه ای در جلسات كميسيون های نظارت و سازمان های صنفي شهرستان ها برای اطمينان از اجرای صحيح    -5

 قانون و مقررات. 



  در   امکانات  و   ن های صنفي استان و استفاده بهينه از منابع ارائه راهکارهای مناسب در خصوص ارتقاء بهره وری سازما   -6

 . اختيار

تطبيق مصوبات كميسيون نظارت شهرستان ها و تصميمات اجالس اتاق مركز استان با قوانين و مقررات و در صورت    -7

 مغایرت، دستور اصالح آنها. 

 نحوه نظارت بر مصوبات كميسيون های نظارت و تصميمات اتاق ها:  -5ماده

روسای كميسيون نظارت مراكز استان ها موظفند، حداكثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری هر جلسه كميسيون،    -الف

همزمان با ارسال صورتجلسات برای اعضای كميسيون یک نسخه از صورتجلسه را به دبيرخانه هيات عالي نظارت به منظور  

سيون های نظارت شهرستان ها نيز باید به همين ترتيب صورتجلسات  تطبيق با قوانين و مقررات تسليم نمایند. روسای كمي 

 كميسيون را برای دبيرخانه كميسيون نظارت مركز استان ارسال نمایند. 

دبيرخانه    -ب به  جلسات  برگزاری  از  پس  هفته  یک  ظرف  حداكثر  بایست  مي  ایران  اتاق   صورتجلسات 

مقررا  و  قوانين  با  تطبيق  منظور  به  نظارت  عالي  ترتيب  هيات  به همين  موظفند،  نيز  ها  اتاق شهرستان  ارسال گردد.  ت 

 صورتجلسات اجالس اتاق را برای كميسيون نظارت ذی ربط ارسال نمایند. 

چنانچه مراجع ذی ربط در بندهای )الف( و )ب( مصوبات كميسيون های نظارت و یا تصميمات اتاق ها را مغایر    -1تبصره 

وظفند موارد را با ذكر دالئل كافي ظرف مدت ده روز حسب مورد به كميسيون نظارت  با قوانين و مقررات تشخيص دهد م

 و یا اتاق مربوط جهت اصالح و یا لغو تصميمات اعالم نمایند.

دبيرخانه هيات عالي نظارت در صورت اطالع از مغایرت تصميمات اتخاذی كميسيون نظارت و یا اتاق شهرستان    - 2تبصره

 اصالح یا ابطال آن به ریيس كميسيون نظارت مركز استان و یا شهرستان مربوط اعالم خواهد نمود.    ها، مراتب را به منظور 

  

 تخلفات و نحوه رسیدگی

  ریيسه   هيات   یا   و   ها   اتحادیه   بازرس   و   مدیره   هيات   تقصير   تخلف عبارت است از قصور )كوتاهي غير عمدی( یا  –6ماده  

 نفي، و عناوین آن به شرح زیر مي باشد:ص  نظام  مقررات و قانون اجرای در   ها اتاق

 اعمال و رفتار خالف حيثيت و شئون اداری و شغلي.  -1



 عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي.  -2

 عدم تشکيل جلسات هيات مدیره اتحادیه یا هيات ریيسه اتاق. -3

 عدم بکارگيری مدیر اجرایي در اتحادیه و دبير اجرایي در اتاق. -4

 عدم تشکيل كميسيون های اتحادیه و اتاق.  -5

 گرفتن وجوهي به نفع خود یا سازمان صنفي غير از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده. -6

 صدور پروانه كسب بر خالف قانون و مقررات نظام صنفي.  -7

 ه از موقعيت و سمت خود.سوء استفاد -8

 گزارش خالف واقع.  -9

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غير مجاز از آنها.  -10

خودداری از تسليم مدارک یا گزارش به اشخاص)از جمله كميسيون نظارت، اتاق ها، بازرس اتحادیه و متقاضي پروانه   -11

 آنها را دارند.  كسب( كه به موجب قانون و مقررات حق دریافت

 عدم اجرای مصوبات الزم االجراء هيات عالي نظارت و دبيرخانه آن وكميسيون نظارت.  -12

 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.  -13

 ترک خدمت قبل از پذیرفته شدن استعفا. -14

حادیه و هيات ریيسه اتاق  غيبت غير موجه سه جلسه متوالي و یا پنج جلسه متناوب در سال )جلسات هيات مدیره ات -15

 ها(.

به علت ناتواني جسمي و یا  در صورتيکه هر عضو هيات مدیره و یا بازرس اتحادیه ها و هيات ریيسه اتاق ها    – تبصره  

خواهند شد و ریيس كميسيون نظارت موظف است بيماری بيش از شش ماه در سال غيبت داشته باشد، مستعفي شناخته  

 عضو علي البدل اقدام نماید. جایگزیني وی با  مطابق مقررات نسبت به 



    اتحادیه ها و اتاق ها.( قانون مدیریت خدمات كشوری یا 5اشتغال در دستگاه های اجرائي موضوع ماده ) -16

 یا اشخاص دیگر.  صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبليغات و فعاليت انتخاباتي به نفع خود -17

چنانچه مرجع رسيدگي در جریان بازرسي از عملکرد سازمان های صنفي و یا وصول گزارش به یکي از این تخلفات مواجه  

 ( این دستورالعمل، شروع به رسيدگي خواهد نمود. 7شوند، بالفاصله مطابق ماده )

 مراحل رسیدگی به تخلفات:   -7ماده

 جمع آوری مدارک تخلف در اسرع وقت. .1

ها و اتاق ها مکلفند  تواند نمایندگاني برای تحقيق و بررسي تخلفات تعيين كند. كليه اتحادیه  يدگي ميمرجع رس  – تبصره  

های الزم را درخصوص رسيدگي به تخلفات به عمل آورده و مدارک و اسناد مورد نياز را در مهلت های تعيين  همکاری  

                                      شده توسط مرجع رسيدگي در اختيار آنها قرار دهند.

 ( تفهيم اتهامابالغ موارد تخلف و دالیل مورد استناد به متهم.) .2

مدارک مستند در دفاع از خود را به  متهم مي تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابالغ، دفاعيه خود را به همراه  .3

 مرجع رسيدگي ارائه نماید. عدم ارائه دفاعيه در مهلت مقرر مانع رسيدگي به تخلفات نخواهد بود.

گردد.   .4 مي  تشکيل  تخلفات  به  رسيدگي  برای  جلسه  روز،  پانزده  مدت  ظرف  پرونده  تکميل  از   پس 

توجه و  پرونده  در  موجود  مدارک  و  اسناد  مالحظه  از  بعد  رای    و  صـدور  به  اقـدام  متهم  مدافعات  به   كامل 

مي گردد. رای صادره باید با ذكر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابي باشد.  

 تاریخ بين صدور رای در كميسيون نظارت و ابالغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز كند. 

است در صورت درخواست كتبي متهم ، از وی و یا نماینده قانوني وی برای حضور در    مرجع رسيدگي موظف  - تبصره

 جلسه رسيدگي دعوت نماید. 

 نحوه ابالغ تفهيم اتهام و آرا صادره به ترتيب به یکي از روش های زیر مجاز است:  –8ماده 

مع .1 صنعت،  اداره  یا  سازمان  محل  در  وی  قانوني  نماینده  یا  نفع  ذی  به  كتبي  تجارت  ابالغ  و   دن 

 با اخذ امضا. 

 ارسال به نشاني واحد صنفي و اخذ امضا با ذكر نام و نام خانوادگي تحویل گيرنده.  .2



درصورت امتناع از دریافت برگه و یا ارائه رسيد، مراتب با ذكر تاریخ در برگه قيد و اعاده مي گردد و تاریخ مذكور   -تبصره

 مالک عمل خواهد بود. 

  

 ال تنبیه ها و نحوه اعم

 تنبیه ها عبارتند از: –9ماده  

 تذكر كتبي. -الف

 توبيخ كتبي. -ب

 پيشنهاد عزل به هيات عالي نظارت.   -ج

مرجع رسيدگي موظف است، پس از مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف  

 یکي از تنبيه ها را اعمال نماید. 

 ل تنبیه ها: نحوه اعما - 10ماده

( این دستورالعمل، برای نوبت اول تذكر كتبي، در صورت تکرار همان  6( ماده )5( تا )1در مورد تخلفات بندهای )  .1

 تخلف در نوبت دوم توبيخ كتبي و در صورت تکرار پيشنهاد عزل.

هم تذكر كتبي درصورت  ( این دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع مت6( ماده )10( تا )6در مورد تخلفات بندهای )  .2

انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن كافي به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ كتبي و یا پيشنهاد  

 عزل.

( این دستورالعمل، به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ كتبي و یا  6( ماده )13( تا )11در مورد تخلفات بندهای ) .3

 پيشنهاد عزل. 

 ( این دستورالعمل، برای نوبت اول توبيخ كتبي و در صورت تکرار پيشنهاد عزل. 6( ماده ) 14بند )در مورد تخلف  .4

 ( این دستورالعمل، پيشنهاد عزل.6( ماده )17( و )16در مورد تخلفات بندهای) .5



سه  مرجع رسيدگي موظف است در صورتيکه هر یک از اعضای هيات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هيات ریي   -تبصره

( ماده  )ج(  بند  اجرای  به  نسبت  شوند،  زیر  های  تنبيه  دریافت  مستحقق  مسئوليت  دوره  یک  طول  در  ها  این  9اتاق   )

 . دستورالعمل اقدام نماید

 سه مرتبه تذكر كتبي.  -1

 دو مرتبه تذكر كتبي و یک توبيخ كتبي.  -2

 دو مرتبه توبيخ كتبي.  -3

در حين رسيدگي به هر یک از موارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخص شود كه فعل ارتکابي از  چنانچه    -11ماده

باشد مراتب برای پيگيری به مرجع قضایي منعکس خواهد شد. طرح پرونده در مرجع قضایي  مصادیق جرایم عمومي مي

. چنانچه حکم قطعي مرجع قضایي مبني بر مانع از رسيدگي و اعمال تنبيه های مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود

 برائت باشد، مرجع رسيدگي موظف است نسبت به اصالح رای خود در این خصوص اقدام نماید.

تواند حضور متهم در  درصورتي كه حضور متهم در روند تحقيق و بازرسي خللي بوجود آورد، مرجع رسيدگي مي -12ماده  

ماه به حال تعليق درآورد. درصورتي كه پرونده برای طرح در دستور كار هيات  مسئوليت مربوطه را حداكثر به مدت سه  

به   بود. رسيدگي  قابل تمدید خواهد  برای سه ماه دیگر  از اعالم نظر هيات مزبور، تعليق  تا قبل  قرار گيرد  عالي نظارت 

 های مزبور تجاوز نماید. تخلفات نباید از ظرف مدت

يات عالي نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابي تشخيص ندهد  در صورتي كه دبيرخانه ه  -13ماده  

 كميسيون نظارت موظف است نسبت به اصالح تصميم خود اقدام نماید.

دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است اطالعات و مدارک الزم درخصوص تخلف اعضای هيات ریيسه اتاق ایران    - 14ماده

خلف نسبت  ( این دستورالعمل مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز  7دیه كشوری را با رعایت ماده )یا هيات مدیره اتحا 

 ( این دستورالعمل اقدام نماید. 9تنبيه های موضوع ماده )به ارائه پيشنهاد به هيات عالي نظارت مبني بر اعمال یکي از 

 باشد: برگه ابالغ رای باید به ترتيب شامل موارد زیر  -15ماده

  - 4عناوین تخلف    – 3نام و نام خانوادگي متهم با ذكر شخصيت حقوقي و كد ملي  -  2شماره و تاریخ جلسه رسيدگي    -1

  موضوع و ادله اثبات تخلف و نوع تنبيه.–  5گردشکار رسيدگي و اقدامات انجام شده 



 رسیدگی به پیشنهاد عزل 

 نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل: -16ماده 

د عزل توسط ریيس كميسيون نظارت ظرف مدت هفت روز كاری از تاریخ ابالغ مصوبه، به همراه ارسال پيشنها .1

گردش كار و مدارک مربوط)صورتجلسه كميسيون نظارت، تفهيم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعيه متهم( به  

 دبيرخانه هيات عالي نظارت.

ظرف   .2 نظارت  عالي  هيات  دبيرخانه  توسط  عزل  پيشنهاد  صورت  بررسي  در  روز،  پانزده   مدت 

عدم كفایت دالئل و مدارک، اعزام كارشناس به استان و یا دعوت نماینده كميسيون نظارت و یا متهم برای ادای  

 توضيحات. 

 تهيه دستور كار هيات عالي نظارت توسط دبيرخانه هيات و طرح موضوع در هيات.  .3

 شهرستان جهت اجرا.ي نظارت به كميسيون نظارت ابالغ رای هيات عالي نظارت توسط دبيرخانه هيات عال -4

( این دستورالعمل را راساً در مورد متخلفين اعمال نماید  9تواند تنبيه های مقرر در ماده )هيأت عالي نظارت مي  - 17ماده

اختيارات مندرج در   نظارت  عالي  باشند. درصورتي كه هيات  اجرای آن مي  به  نظارت موظف  و روسای كميسيون های 

)الف( ماده )بن استان55دهای  به كميسيون نظارت مراكز  قانون را  این صورت كميسيون مزبور در    (  ها واگذار كند، در 

 چارچوب اختيارات تفویضي اقدام مي نماید.

 سایر مقررات 

هيات عالي نظارت مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی بانک اطالعات مربوط به آرا صادره موضوع  دبيرخانه    -18ماده

این دستورالعمل حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدام نماید. كميسيون نظارت شهرستان ها موظفند آرا قطعي شده را در  

یه های كشوری و اتاق ایران توسط دبيرخانه هيات  سامانه مذكور ثبت نمایند. آرا قطعي راجع به تخلفات هيات مدیره اتحاد

 گردد.عالي نظارت ثبت مي

اتاق- 19ماده   عملکرد  سوء  درخصوص  ایران  اتاق  كميسيونگزارش  در  كشور  این  های  مقررات  مطابق  نظارت  های 

 دستورالعمل قابل رسيدگي خواهد بود.

 شود.ها به ترتيب زیر اقدام ميهای نظارت و اتاقميسيوندر صورت بروز اختالف در اجرای قانون و مقررات بين ك   -20ماده  



ها در حوزه استان، حل اختالف با ریيس كميسيون نظارت  های نظارت و اتاق شهرستاندر مورد اختالف بين كميسيون  -1

 مركز استان است.

دبيرخانه هيات عالي نظارت    اختالف بين اتاق ایران با اتاق شهرستان ها و یا هر یک از كميسيون های نظارت، توسط  -2

 گردد.مطابق قانون و مقررات نظام صنفي رسيدگي مي

( تبصره تهيه و در  7( ماده و )21قانون نظام صنفي مشتمل بر )  55این دستورالعمل براساس بند )هـ( ماده    - 21  ماده  

 لي لغو مي گردد.  قب یکصدوهفتمين جلسه هيات عالي نظارت تصویب گردید و از تاریخ تصویب، دستورالعمل

 


