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اصـناف   مبـالغ دريـافتي بـه موجـب ايـن مـاده را بـه حسـاب اتـاق         %) 20(اتحاديه ها موظفند بيست درصد  – 2تبصره 
مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريـافتي از اعضـاء   . شهرستان واريز كنند

 . با تائيد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است است اخذ شده

 

 

خـدماتي   ,خدمات فني و تـوزيعي   ,اتاق اصناف هر شهرستان مركب از روساي اتحاديه هاي صنوف توليدي  - 32ماده 
 . است

اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفـاعي و غيرتجـاري دارد و پـس از ثبـت در سـازمان صـنعت،        -1تبصره 
 . يابدمعدن و تجارت استان رسميت مي

و اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قـانوني هيـات   در شهرستانهايي كه د -2تبصره 
اموال ، دارايي ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلـي پـس از   .  رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد

 . ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي يابد

در مراكز استان ها و شهرستان ها هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي بـه ترتيـب    - 33ماده 
دو نفـر از  . ، يك دبير و يك خزانه دار و دو نفر عضو علي البدل مـي باشـند  ) اول و دوم(شامل يك رئيس ، دو نائب رئيس 

خدماتي و يك نفـر از حـائزين    -ني، دو نفر از صنوف توزيعيخدمات ف –اعضاي اصلي هيات رئيسه از بين صنوف توليدي 
 . اكثريت آراء انتخاب مي شوند

جلسات اتاق اصناف شهرستان ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي شـود و رسـميت مـي يابـد و       - 34ماده 
 . تصميمات متخذه با اكثريت نصف به عالوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود

مدت ماموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي ربط تا پايان مدت ماموريت او در هيات مديره  -تبصره 
در صورت فوت، بيماري ، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عـزل هـر نماينـده، اتحاديـه وفـق      . اتحاديه است

      ي بـراي مـدت باقيمانـده بـه اتـاق اصـناف شهرسـتان اقـدام         اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگـر ) 23(و ) 22(مواد 
 .مي كند

        اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسـه هـر دوره، هيـات رئيسـه اتـاق را بـراي مـدت چهـار سـال انتخـاب            - 35ماده 
 . بالمانع است) 22(انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده .  مي كند

 اتاق اصناف شهرستان –فصل چهارم 
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هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان ها، وظايف هيات رئيسه ، طرز تشـكيل جلسـات و تعـداد     ترتيب انتخاب - 36ماده 
كميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها طبـق آئـين نامـه اي خواهـد بـود كـه       

و به تصـويب وزيـر صـنعت، معـدن و      توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با كسب نظر از اتاق اصناف مراكز استان ها تهيه
 . تجارت خواهد رسيد

 :وظايف و اختيارات اتاق اصناف شهرستان ها به شرح زير است -37ماده 

 . ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف :الف

 .تشكيالتي اتحاديه ها و تغييرات آنهاتنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي، استخدامي ، اداري ، آموزشي و  :ب

اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسـي و تصـويب    :ج
 . كميسيون نظارت

نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها در خصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين  :د
 . مه هاي آننا

تاييد ، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي ، هيات هاي حـل اخـتالف ماليـاتي و سـاير      :هـ
 . مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي آيد

 . ب مقررات اين قانوناجراي مصوبات هيات عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حس :و

نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيباسازي و ساير مقـررات مربـوط بـه     :ز
 .همچنين همكاري با ماموران انتظامي در اجراي مقررات. واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع ذي ربط وضع مي شود

ارد خاص تعيين و از طريق اتاق اصـناف شهرسـتان   جام دادن ضوابط انتظامي كه در موچنانچه افراد صنفي در ان -تبصره
مـي تواننـد بـا     ابالغ مي گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، 

 .جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند

 .رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها :ح

انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيات رئيسه بـه كميسـيون نظـارت بـراي نظـارت بـر حسـن اجـراي          :ط
 .انتخابات هيات مديره اتحاديه ها

ديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم بـه  پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحا :ي
 .كميسيون نظارت
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تعيين نوع و نرخ كاالها و خدماتي كه افراد هر صنف مي توانند براي فروش، عرضه يا ارائه كنند و پيشـنهاد آن بـراي    :ك
في با هـدف جلـوگيري از   اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعالم مصوبه كميسيون به اتحاديه ها براي ابالغ به افراد صن

 .تداخل صنفي

  1392حذفي  :ل

تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به  :م
 .وسيله كميسيون نظارت

به منظور ايجاد وحدت رويه بين كميسيون هاي نظارت شهرستان ها ، دستورالعمل نحوه تنظيم سـاعات كـار و    -تبصره
ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكـاري نيـروي انتظـامي    

ه ماه از الزم االجراء شدن اين قانون به تصـويب وزيـر   توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف س
 .صنعت، معدن و تجارت مي رسد

  .همكاري و معاضدت با ساير اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي و اتاق تعاون :ن

 .نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و :س

درجه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و بـا      :ع
 . كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب كميسيون نظارت مي رسد

فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي هاي هيات مديره اتحاديـه   اجراي برنامه هاي علمي، آموزشي، :ف
 .ها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي ربط و بسيج اصناف كشور در چارچوب مقررات

ظـارت  تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي ساالنه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سـال مـالي بـه كميسـيون ن     :ص
 . براي رسيدگي و تصويب

كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يـك مـاه رسـيدگي كنـد و نتيجـه را بـه اتـاق         -تبصره
 . تاييد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف خواهد بود. اصناف شهرستان اعالم دارد

تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجـراي آن   :ق
. 

كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصـناف را بررسـي و پـس از تصـويب       -تبصره 
 .اعالم نمايد
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 .ي شده استساير مواردي كه در اين قانون پيش بين :ر

 .تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات :ش

 .عضويت روساي اتاق اصناف شهرستان ها و مراكز استان ها در شوراي اداري شهرستان ها و مراكز استان ها :ت

اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجالس اتـاق اصـناف و نيـز مسـووليت      – 1تبصره 
اين ماده، بـه هيـات رئيسـه      )ف (و )  ع (،  ) ن (،  ) ط (،  ) ح (،  ) ز ( ,) ه (  ، ) د (،  ) الف (پيگيري و اجراي بندهاي 

 .اتاق اصناف شهرستان و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجالس عمومي اعضاي اتاق اصناف واگذار مي گردد

اتاق اصناف شهرستان ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شـاخه كـار دانـش همكـاري       -2تبصره
 .الزم را به عمل خواهند آورد

اتاق اصناف شهرستان ها مجازند براي تشكيل بانـك اصـناف، موسسـه اعتبـاري ، صـندوق قـرض الحسـنه ،         -3تبصره 
 .شركت تعاوني اعتبار و ديگر موسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند

 :منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از  -مكرر 37ماده 

 . دريافتي از درآمد اتحاديه ها%) 20(ت درصد بيس – 1

 . اين قانون)  72( ماده ) 7(درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره  – 2

 . وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي – 3

نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن ايـن  آئين نامه اجرائي ميزان و 
قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي شود و پس از تاييد هيات عالي نظارت بـه  

 . ، معدن و تجارت مي رسد تصويب وزير صنعت

ائي كه برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امكانات و توانائي هاي الزم نتواننـد صـدور پروانـه    در شهرستانه - 38ماده 
كسب را عهده دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسئوليت صدور پروانه كسب به طور موقـت  

نهاد همـان اتحاديـه و تصـويب كميسـيون     در صورت رفع مشكل، بنا بـه پيشـ  . به اتاق اصناف شهرستان واگذار مي گردد
 . نظارت، مسئوليت صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت

 : وظايف كميسيون بازرسي اتاق اصناف شهرستان ها به قرار زير است -39ماده 

ي و تنظيم گزارشـهاي  بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنف :الف 
 . الزم
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كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيات رئيسه اتـاق اصـناف شهرسـتان جهـت      -تبصره
 . بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد

 .بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان مي رسد و ارائه گزارش الزم به اتاق :ب 

مسووالن اتاق اصناف شهرستان ها و اتحاديه ها مكلفند تسهيالت الزم را براي انجام دادن وظايفي كـه طبـق    -40ماده 
 . اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند

 

 

به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياست گذاري، تصميم گيـري و   - 41ماده 
اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل . مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل مي شود

 .، غيرتجاري ، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است

تعـداد  . اف ايران متشكل از نمايندگان هيات رئيسه اتاقهاي اصـناف شهرسـتان هـاي كشـور اسـت     اتاق اصن  - 42ماده 
نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يك نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينـده  

ي اعضـاي هيـات رئيسـه اتاقهـاي اصـناف      ديگر اضافه مي شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با راي مخفـ 
تعـداد نماينـدگان اسـتان تهـران     . شهرستان هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيات عالي نظارت معرفي مـي گردنـد   

 .حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر مي باشد

 وات فنـي و نـيم ديگـر از صـنوف تـوزيعي      خدم –نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي  - 1تبصره 
 .خدماتي خواهند بود

هزينه هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجـه اتـاق در آئـين     -2تبصره 
 .قانون، تعيين مي شود و به غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند) 46(نامه موضوع ماده 

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

هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان هاي مربوطه در اتاق اصـناف ايـران تـا     -4تبصره 
 .پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي دهند

خدمات فني و سـه نفـر    –اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي  هيات رئيسه -43ماده 
نفـر  . مي شوند خدماتي است كه با راي مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب –از صنوف توزيعي 

 اتاق اصناف ايران –فصل پنجم 


