قانون نظام صنفی
فصل چهارم  -اتاق اصناف شهرستان
ماده -23اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديههاي صنوف تولیدي -خدمات فني و توزيعي -خدماتي است.
از ثبررت در سررازمان صررنعتع معرردن و

تبصررر  -1اترراق اصررناف شهرسررتان شقصرریت يررروفيع یرايت ررا ي و یررر تجرراري دارد و ر
تجارت استان رسمیت مييابد.
تبصر  -2در شهرستان هرايي كره دو اتراق اصرناف داريردع كمینریون يورارت موپر اسرت ر از اير راي دور فرايويي هیرتت رئینرهع
ينرربت برره اد رراه اتافهرراي يرراد شررد در ينرردي.ر افررداه يمايررد .امرروا ع دارايرريهرراع يررروق و تعهرردات اترراقهرراي فب رري ر از اد رراه بررا
يوارت كمینیون يوارت مذكور به اتاق جديد ايترا مييابد.
ماده -22در مراكز استانها و شهرستانهرا هیرتت رئینره اتراق اصرناف شهرسرتان داراي رن ي رر

رو اصر ي بره ترتیرب شرام ير

رئی ع دو يائب رئری (او و دوه)ع ير دبیرر و ير خزايرهدار و دو ي رر رو ريالبرد مريباشرند .دو ي رر از ا راي اصر ي هیرتت
رئینرره از برریو صررنوف تولیرردي -خرردمات فنرريع دو ي ررر از صررنوف ترروزيعي -خرردماتي و يرر ي ررر از يررائزيو اكيريررت رات ايتقررا
ميشويد.
مااده -23ج نررات اترراق اصرناف شهرسررتانهرا بررا ي ررور يرداف دو سرروه ا رات ت ررنی مرريشرود و رسررمیت مرييابررد و تصررمیمات
متقذ با اكيريت يص به الو ي رات ياضران در ج نه معتبر خواهد بود.
تبصررر  -مرردت متموريررت يماينررد هررر اتحاديرره در اترراق اصررناف شهرسررتان يربررت تررا ايرران مرردت متموريررت او در هیررتت مرردير
اتحاديرره اسررت .در صررورت فرروتع بیمرراريع محرومیررت از يررروق اجتمررا يع اسررتع اتع يجررر يررا ررز هررر يماينررد ع اتحاديرره وفر مررواد
( )22و ( )22ايو فايون ينبت به معرفي يمايند دي.ري براي مدت بافیمايد به اتاق اصناف شهرستان افداه ميكند.
ماده -23اتاق اصناف شهرسرتان در اولریو ج نره هرر دور ع هیرتت رئینره اتراق را برراي مردت اهرار سرا ايتقرا مريكنرد .ايتقرا
مجدد ا اي مذكور در محدود ماد ( )22بالمايع است.
ماااده -23ترتیررب ايتقررا هیررتت رئینرره اترراق اصررناف شهرسررتانهرراع وپرراي هیررتت رئینررهع طرررز ت ررنی ج نررات و تعررداد
كمینرریونهرراي ن و سرراير مرررررات مربررور برره ادار اتافه را و ي ر الزيمرره خرردمات يهررا طب ر ئرریويامررهاي خواهررد بررود كرره توسررت
دبیرخايه هیتت الي يوارت با كنرب يورر از اتراق اصرناف مراكرز اسرتانهرا تهیره و بره تصرويب وزيرر صرنعتع معردن و تجرارت خواهرد
رسید.
ماده -23وپاي و اختیارات اتاق اصناف شهرستانها به شرح زير است:
ال  -ايجاد هماهن.ي بیو اتحاديههاع يوارت بر م نرد يها و راهنمايي صنوف.
 تنویم و تصويب ئیويامههاي ماليع استقداميع اداريع موزشي و ت نیالتي اتحاديهها و تغییرات يها.ج -اپهررار يوررر درمررورد ضرروابت خرراح داخ رري اتحاديررههرراي تحررت وش ر بررراي صرردور روايرره كنررب جهررت بررسرري و تصررويب
كمینیون يوارت.
د -يوررارت بررر ينررو اجررراي افرردامات اتحاديررههررا درخصرروح صرردور روايرره كنررب از جهررت تیبیرر بررا مرررررات ايررو فررايون و
ئیويامههاي ن.
هر -تتيیدع ايتقا و معرفي يمايندگان اتحاديرههرا بره ادار هراي امرور مالیراتيع هیتتهراي ير اخرتالف مالیراتي و سراير مراجعري كره بره
موجب فايون معرفي يمايند از طرف صنوف به م مي يد.
و -اجراي مصوبات هیتت الي يوارتع كمینیون يوارت و اتاق اصناف ايران ينب مرررات ايو فايون.
ز -يوررارت بررر اجررراي مرررررات فنرريع بهداشررتيع ايمنرريع ايتورراميع ي رراپتيع بیمررهگررزاريع زيباسررازي و سرراير مرررررات مربررور برره
وايدهاي صن ي كه از طرف مراجع يربت وضع ميشود .همچنیو همناري با متموران ايتوامي در اجراي مرررات.
تبصرر  -انايچره افررراد صرن ي در ايجراه دادن ضرروابت ايتورامي كرره در مروارد خراح تعیرریو و از طرير اتراق اصررناف شهرسرتان ابررال

مر

مواجره شرويدع مريتواينرد برا ج رب موافررت

ميگردد؛ و يیز در اجراي مرررات بهداشرتيع ايمنري يرا زيباسرازي برا مقال رت مالر
اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود افداه مرت ي را به م وريد.
ح -رسیدگي به ا تراض افراد صن ي ينبت به تصمیمات اتحاديهها.
ر -ايتقا و معرفري ير ي رر يماينرد از بریو ا رات هیرتت رئینره بره كمینریون يورارت برراي يورارت برر ينرو اجرراي ايتقابرات
هیتت مدير اتحاديهها.
ي -ی رنهاد ت ررنی اتحاديره جديررد يرا اد رراه اتحاديرههررا يرا ترنرریم ير اتحاديره برره دو يرا انررد اتحاديره بررراي اتقرا تصررمیم برره
كمینیون يوارت.
ک -تعییو يرو و يررک كااهرا و خرردماتي كره افررراد هرر صرن مريتواينرد برراي فررو،ع رضره يرا ارائره كننرد و ی رنهاد ن برراي
اتقا تصمیم به كمینیون يوارت و ا اله مصروبهكمینریون بره اتحاديره هرا برراي ابرال بره افرراد صرن ي برا هردف ج روگیري از ترداخ
صن ي.
 يذفي .1232/60/12ه -تنویم سا ات كرار و ايراه تعییر وايردهاي صرن ي برا توجره بره طبیعرت و يرو كرار يران و ارائره بريامره برراي اتقرا تصرمیم بره
وسی ه كمینیون يوارت.
تبصررر  -برره منوررور ايجرراد ويرردت رويرره برریو كمینرریونهرراي يوررارت شهرسررتانهرراع دسررتورالعم يحررو تنورریم سررا ات كررار و ايرراه
تعیی ري وايردهاي صرن ي برر اسرراد دسرتورالعم ي اسرت كره بررا ی رنهاد اتراق اصرناف ايرران و بررا همنراري يیرروي ايتورامي توسررت
دبیرخايرره هیررتت ررالي يوررارت تهیرره مرريشررود و يررداكير پرررف سرره مررا از ازهااجرررات شرردن ايررو فررايون برره تصررويب وزيررر صررنعتع
معدن و تجارت ميرسد.
ن -همناري و معاضدت با ساير اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگايي و صنايع و معادن و ك اورزي و اتاق تعاون.
از رسیدگي به يها و يوارت بر م یات مالي اتحاديهها.
د -تصويب بودجهع ترازيامه و صورتهاي مالي اتحاديهها
 درجررهبنرردي وايرردهاي صررن يع در مرروارد لررزوهع طبر ضرروابت و مررراترري كرره توسررت وزارت صررنعتع معرردن و تجررارت و بررا كنرربيور يیروي ايتوامي و اتحاديههاي يربت تهیه ميشود و به تصويب كمینیون يوارت ميرسد.
ف -اجراي بريامه هاي مريع موزشريع فرهن.ري و شوه ري مرورد يیراز برراي ارترراي سری گراهيهراي هیرتت مردير اتحاديرههرا برا
همناري دست.اههاي اجرائي و بق خصوصي يربت و بنی اصناف ك ور در ااراو مرررات.
ح -تنورریم ترازيامرره و صررورتهاي مررالي سرراايه و تنر یم ن پرررف دو مررا بعررد از ايرران هررر سررا مررالي برره كمینرریون يوررارت بررراي
رسیدگي و تصويب.
تبصررر  -كمینرریون يوررارت من ر اسررت ترازيامرره و صررورتهاي مررالي را پرررف ي ر مررا رسرریدگي كنررد و يتیجرره را برره اترراق اصررناف
شهرستان ا اله دارد .تتيید ترازيامه به منزله م اصاينا دور م نرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق -تنویم بودجه سا بعد و تن یم ن تا او بهمو ما هر سا به كمینیون يوارت براي تصويب و يوارت بر اجراي ن.
تبصررر  -كمینرریون يوررارت موپ ر اسررت تررا ايرران بهمررومررا ع بودجرره ی ررنهادي اترراق اصررناف را بررسرري و ر از تصررويب ا رراله
يمايد.
ر -ساير مواردي كه در ايو فايون ی بیني شد است.
 -،ت نی وايدهاي بازرسي و يوارت به منوور يوارت بر م نرد وايدهاي صن ي و بررسي شنايات.
ت -ويت رؤساي اتاق اصناف شهرستانها و مراكز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراكز استانها.
تبصر  -1ادار امور اتراق اصرناف شهرسرتان و همچنریو ی.یرري و اجرراي مصروبات اجرالد اتراق اصرناف و يیرز منر ولیت ی.یرري و
اجررراي بنرردهاي (الرر )ع (د)ع (هررر)ع (ز)ع (ح)ع (ر)ع (ن)ع ( ) و (ف) ايررو مرراد ع برره هیررتت رئینرره اترراق اصررناف شهرسررتان و سرراير
وپاي و اختیارات محوله به اجالد مومي ا اي اتاق اصناف واگذار ميگردد.
تبصرر  -2اترراق اصرناف شهرسررتانهررا برا وزارت مرروز ،و رررور ،در مرورد مرروز ،مهارتهراي شرراخه كررار داير همنرراري ازه را برره
م خواهند ورد.
تبصر  -2اتراق اصرناف شهرسرتانهرا مجازيرد برراي ت رنی باير اصرنافع م سنره ا تبراريع صرندوق فررضالحنرنهع شرركت تعراويي

ا تبار و دي.ر م سنات وليع باينيع مالي و ا تباريع طب فوايیو و مرررات جاري ك ور افداه كنند.
ماده23مكرر -منابع مالي اتاق اصناف شهرستان بارتند از:
 -1بینت درصد ( )%26دريافتي از در مد اتحاديهها
 -2درصدي از مح وجو ياشي از جرائم و تق ات صن ي موضو تبصر ( )7ماد ( )72ايو فايون.
 -2وجو دريافتي در ازاي ارائه خدمات یر موپ به اشقاح يریري و يروفي ا م از دولتي و یردولتي.
ئیويامه اجرائي میزان و يحو دريافت منرابع مراليع موضرو بنردهاي ايرو مراد پررف سره مرا از تراري ازهااجررات شردن ايرو فرايون
توست اتاق اصناف ايرران برا همنراري دبیرخايره هیرتت رالي يورارت تهیره مريشرود و ر از تتيیرد هیرتت رالي يورارت بره تصرويب
وزير صنعتع معدن و تجارت ميرسد.
ماده -23در شهرستانهرايي كره برخري از اتحاديرههرا بره رت يداشرتو امنايرات و توايرائيهراي ازه يتواينرد صردور روايره كنرب را
هد دار شويدع به ی نهاد ن اتحاديره و تصرويب كمینریون يورارتع منر ولیت صردور روايره كنرب بره طرور موفرت بره اتراق اصرناف
شهرستان واگذار مري گرردد .در صرورت رفرع م رن ع بنرا بره ی رنهاد همران اتحاديره و تصرويب كمینریون يورارتع منر ولیت صردور
روايه كنب بر هد اتحاديه فرار خواهد گرفت.
ماده -23وپاي كمینیون بازرسي اتاق اصناف شهرستانها به فرار زير است:
ال  -بازرسي امور مربور به اتحاديهها به منوور يصو اطمینان از ر ايت ضوابت و مرررات صن ي و تنویم گزارشهاي ازه.
تبصر  -كمینریون موپر اسرت يتیجره بررسري و گزارشرهاي خرود را از طرير هیرتت رئینره اتراق اصرناف شهرسرتان جهرت بررسري
كمینیون يوارت تن یم دارد.
 بازرسي و رسیدگي به شنايات و ا تراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان ميرسد و ارائه گزار ،ازه به اتاق.ماااده -34من ر وان اترراق اصررناف شهرسررتانهررا و اتحاديررههررا من نررد تنررهیالت ازه را بررراي ايجرراه دادن وپرراي ي كرره طب ر ايررو
فايون به كمینیون بازرسي محو شد استع فراهم كنند.

فصل پنجم  -اتاق اصناف ايران
ماااده -34برره منوررور ترويررت مبررايي يورراه صررن يع سررامايدهي اصررناف ك ررور و م رراركت در سیاسررت گررذاريع تصررمیمگیررري و
مديريت منائ صن يع اتافي به يراه اتراق اصرناف ايرران در تهرران ت رنی مري شرود .ايرو اتراق داراي شقصریت يرروفي منرتر ع یرر
تجاريع یر ايت ا ي و فافد شعبه است.
ماااده -33اترراق اصررناف ايررران مت ررن از يماينرردگان هیررات رئینرره اتافهرراي اصررناف شهرسررتانهراي ك ررور اسررت .تعررداد يماينرردگان
اتافهاي اصناف هرر اسرتان در اتراق اصرناف ايرران ير ي رر اسرت و بره ازاي هرر بینرت هرزار وايرد صرن ي ير يماينرد دي.رر اضرافه
مرريشر ود كرره بررا يوررارت كمینرریون يوررارت مركررز اسررتان و بررا راي مق رري ا رراي هیررات رئینرره اتافهرراي اصررناف شهرسررتانهراي ن
اسررتان ايتقررا و برره دبیرخايرره هیررات ررالي يوررارت معرفرري مريگرديررد .تعررداد يماينرردگان اسررتان تهررران يررداكير بینررت ي ررر و سرراير
استايها يداكير د ي ر مي باشد.
تبصررر  -1يیمرري از يماينرردگان در هررر مررورد همرروار از صررنوف تولیرردي -خرردمات فنرري و يرریم دي.ررر از صررنوف ترروزيعي -خرردماتي
خواهند بود.
تبصررر  -2هزينررههرراي ا رراي اترراق اصررناف ايررران در فبررا ي ررور و ايجرراه تنررالی محولرره بررا توجرره ب ره بودجرره اترراق در ئرریويامرره
موضو ماد ( )60فايونع تعییو ميشود و به یر از مب غ فوق ي دريافت وجه دي.ري را يداريد.
تبصر  -2رئی اتاق اصناف مركز استان يني از يمايندگان ن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصر  -6هرگا استان جديدي طب فرايون ت رنی شرود يماينردگان فع ري اسرتانهراي مربوطره در اتراق اصرناف ايرران ترا ايران دور بره
ويت و فعالیت خود ادامه ميدهند.
ماده -32هیتت رئینه اتاق اصناف ايرران مركرب از ه رت ي رر شرام سره ي رر از صرنوف تولیردي -خردمات فنري و سره ي رر از صرنوف
ترروزيعي -خرردماتي اسررت كرره بررا ر ي مق رري ا رراي اترراق اصررناف ايررران بررراي مرردت اهررار سررا ايتقررا مرريشررويد .ي ررر ه ررتم برره

ی ررنهاد وزارت صررنعتع معرردن و تجررارت و بررا تصررويب هیررتت ررالي يوررارت از برریو افررراد متعهررد و گررا برره منررائ صررن ي تعیرریو
ميشود.
تبصر  -1مدت من ولیت هیتت رئینره اتراق اصرناف ايرران يمريتوايرد بری از مردت بافیمايرد از رويت يهرا در هیرتت رئینره اتراق
اصناف شهرستانها باشرد  .برا ايران يرافتو مردت منر ولیت هرر روع رو دي.رري برا ر ايرت م راد همریو مراد جراي.زيو خواهرد
شد.
رويت در هیرتت رئینره اتراق
تبصر  -2ا راي اتراق اصرناف ايررران بررراي ايتقرا در هیرتت رئینره اتراق بايررد سابررره ير دور
اصناف ايران يا اتراق اصرناف شهرسرتان را دارا باشرند .يحرو بررسري صراليیت و برگرزاري ايتقابرات هیرتت رئینره اتراق اصرناف ايرران
به موجب ئیويامهاي خواهرد برود كره بره ی رنهاد اتراق اصرناف مراكرز اسرتانهرا تهیره و بره تصرويب وزيرر صرنعتع معردن و تجرارت
خواهد رسید.
ماده -33پررف رايزد روز ر

از ايتقرا هیرتت رئینره اتراق اصرناف ايررانع ايرو هیرتت ت رنی ج نره مريدهرد و از میران خرود

ي ي ر رئی ع دو ي ر يائب رئری (او و دوه)ع ير ي رر دبیرر و ير ي ررخزايرهدار ايتقرا مريكنرد .ج نرههراي ادواري اتراق اصرناف
ايران در مح اتاق اصناف ايران يا هر منان دي.ري كه به ا ات به طور كتبي ا اله ميگرددع ت نی ميشود.
ماده -33وپاي و اختیارات اتاق اصناف ايران به شرح زير است:
 -1ابال دستورالعم هاي اجرائي و يوارتي مصو هیتت الي يوارت به اتافهاي اصناف شهرستانها.
 -2ارائه يور م ورتي در مورد منائ صن ي به وزارت صنعتع معدن و تجارت و ساير دست.اههاي اجرائي.
 -2سامايدهي امور مرتبت با اصناف و م اركت در تنویم بازار.
 -6تنویم بودجه ساايه اتراق و ارائره ن ترا او بهمرو مرا هرر سرا بره دبیرخايره هیرتت رالي يورارت جهرت رسریدگي و تصرويب در
هیتت الي يوارت.
 -5تنوریم ترازيامره مررالي سراا يه و ارائرره ن ترا ايرران ارديبه رت مررا هرر سرا برره دبیرخايره هیررتت رالي يوررارت جهرت رسرریدگي و
تصويب در هیتت الي يوارت.
 -0يوارت بر م نرد اتافهاي اصناف شهرستانها و مراكز استانها و مديريت بازرسي و يوارت يها بر وايدهاي صن ي.
 -7سرراير امررور محولرره از سرروي هیررتت ررالي يوررارت و وزارت صررنعتع معرردن و تجررارت در راسررتاي اختیررارات ت وي رري در ارراراو
ايو فايون.
تبصر  -1اتراق اصرناف ايرران مري توايرد فنرمتي از وپراي و اختیرارات خرود را بره اتافهراي اصرناف اسرتانهرا و شهرسرتانهرا ت روي
كند.
تبصررر  -2دسررتورالعم ر هرراي موضررو ايررو مرراد بايررد برره گويررهاي ترردويو شررود كرره مت ررمو تررداخ در وپرراي و اختیررارات فررايويي
هیتت الي يوارتع كمینیونهاي يوارتع اتحاديهها و اتافهاي اصناف مراكز استانها و شهرستانها ي ود.
تبصر  -2رئی اتاق اصناف ايران در شوراي گ توگوي دولت و بق خصوصي ويت مييابد.
تبصررر  -6اترراق اصررناف ايررران مرريتوايررد در راسررتاي اي رراي وپرراي خررود كمینرریونهرراي تقصصرري صررن ي مت ررن از ا رراي
اتحاديههاي ن صن در سراسر ك ور را ت نی دهد.
ئیويامه اجرائي شررح وپراي ع يحرو برگرزاري ايتقابرات و منرابع مرالي كمینریونهراي موضرو ايرو تبصرر پررف سره مرا از تراري
ازهااجرررات شرردن ايررو فررايون توسررت اترراق اصررناف ايررران بررا همنرراري دبیرخايرره هیررتت ررالي يوررارت تهیرره مرريشررود و ر از تتيیررد
هیتت الي يوارت به تصويب وزير صنعتع معدن و تجارت ميرسد.
ماده -33شریو ادار ع مصرارف وجرو اتراق اصرناف ايرران و باز رداخرت هزينره هراي فابر فبرو ياشري از

رويت ا رات در اتراقع بره

موجب ئیويامهاي خواهد برود كره توسرت دبیرخايره هیرتت رالي يورارت و برا يورخرواهي از اتراق اصرناف مراكرز اسرتانهرا تهیره و بره
تصويب وزير صنعتع معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده -33منابع مالي اتاق اصناف ايران بارتند از:
 -1سه درصد ( )%2از در مد اتاق اصناف شهرستانها.
 -2وجو دريافتي بابت ارائه خدمات فني و موزشي یر موپ .

 -2كمنهاي داوط بايه و بال وض مردمي.
 -6وجررو ياص ر از ارراو و فرررو ،ي رررياتع كتررب و جررزوات منت ررر برره منوررور ارتررراي سرری اطال ررات و گرراهي ا رراي هیررتت
مدير اتحاديهها و افراد صن ي.
 -5در مد موضو تبصر ( )7ماد ( )72ايو فايون.
تبصر  -میرزان و يحرو دريافرت مروارد فروق ينرب ئریويامرهاي اسرت كره توسرت دبیرخايره هیرتت رالي يورارت و برا همنراري اتراق
اصررناف ايررران تهیرره مرريشررود و يررداكير پرررف سرره مررا از ازهااجرررات شرردن ايررو فررايون برره تصررويب وزيررر صررنعتع معرردن و تجررارت
ميرسد.

