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فصل پنجم

اتاق اصناف ایران

ماده  1-41به منظور تقويت مباني نظام صنفي ،ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در
سیاست گذاری ،تصمیم گیری و مديريت مسائل صنفي ،اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در
تهران تشکیل مي شود .اين اتاق دارای شخصیت حقوقي مستقل ،غیرتجاری ،غیرانتفاعي و
فاقد شعبه است.
ماده  2-42اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان
های کشور است .تعداد نمايندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر
است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه ميشود که با نظارت
کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفي اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان
های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالي نظارت معرفي مي گردند .تعداد نمايندگان
استان تهران حداکثر بیست نفر و ساير استان ها حداکثر ده نفر مي باشد.
تبصره  -1نیمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فني و نیم
ديگر از صنوف توزيعي – خدماتي خواهند بود.
تبصره 3 -2هزينه های اعضای اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با
توجه به بودجه اتاق در آيین نامه موضوع ماده ( )46قانون ،تعیین مي شود و به غیر از مبلغ
فوق حق دريافت وجه ديگری را ندارند.
 .1اصالحي به موجب قانون اصالح نظام صنفي مصوب .1392/6/12
 .2اصالحي مورخ .1392/6/12
 .3اصالحي مورخ .1392/6/12
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تبصره 1 -3رئیس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف
ايران است.
تبصره  2 -4هرگاه استان جديدی طبق قانون تشکیل شود نمايندگان فعلي استان های
مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعالیت خود ادامه مي دهند.
ماده  3-43هیأت رئیسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف
تولیدی – خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي – خدماتي است که با رأی مخفي
اعضای اتاق اصناف ايران برای مدت چهار سال انتخاب مي شوند .نفر هفتم به پیشنهاد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با تصويب هیأت عالي نظارت از بین افراد متعهد و آگاه
به مسائل صنفي تعیین مي شود.
تبصره  -1مدت مسئولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ايران 4نمي تواند بیش از مدت
باقیمانده از عضويت آن ها در هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان 5باشد .با پايان يافتن
مدت مسئولیت هر عضو ،عضو ديگری با رعايت مفاد همین ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره 2ـ اعضای اتاق اصناف ايران برای انتخاب در هیـأت رئیسـه اتـاق بايـد سـابقه يـک
دوره عضويت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ايران يا اتـاق اصـناف شهرسـتان را دارا باشـند.

6

نحوه بررسي صالحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسـه اتـاق اصـناف ايـران 7بـه موجـب

 . 1الحاقي مورخ .1392/6/12
 .2الحاقي مورخ .1392/6/12
 . 3اصالحي مورخ .1392/6/12
 .4به موجب ماده ( )1قانون اصالح قانون نظام صنفي کشور مصوب  ،1392/6/12نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق
اصناف ايران» تغییر يافت.
 .5با توجه به ماده ( )51قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب  ،1392/6/12عبارت «اتاق های اصناف شهرستان»
جايگزين «مجامع امور صنفي» گرديد.
 .6الحاقي مورخ .1392/6/12
 . 7به موجب ماده ( )1قانون اصالح قانون نظام صنفي کشور مصوب  ،1392/6/12نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق
اصناف ايران» تغییر يافت.
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آيیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد اتاقهای اصناف مراکز اسـتانهـا 1تهیـه و بـه تصـويب
وزير صنعت ،معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 2 - 44ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتـاق اصـناف ايـران ،ايـن هیـأت
تشکیل جلسه ميدهد و از میان خود يک نفر رئیس ،دو نفر نايب رئیس (اول و دوم) ،يـک
نفر دبیر و يک نفر خزانهدار انتخاب ميکند .جلسههای ادواری اتاق اصناف ايران در محـل
اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگری که به اعضاء به طور کتبي اعـالم مـيگـردد ،تشـکیل
ميشود.
ماده 3 -45وظايف و اختیارات اتاق اصناف ايران به شرح زير است:
 -1ابالغ دستورالعملهای اجرايي و نظارتي مصوب هیأت عالي نظارت بـه اتاقهـای اصـناف
شهرستانها.
 -2ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صـنفي بـه وزارت صـنعت ،معـدن و تجـارت و سـاير
دستگاههای اجرايي.
 -3ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار.
 -4تنظیم بودجه ساالنه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن مـاه هـر سـال بـه دبیرخانـه هیـأت عـالي
نظارت جهت رسیدگي و تصويب در هیأت عالي نظارت.
 -5تنظیم ترازنامه مالي ساالنه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سـال بـه دبیرخانـه هیـأت
عالي نظارت جهت رسیدگي و تصويب در هیأت عالي نظارت.
 -6نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانهـا و مـديريت بازرسـي و
نظارت آنها بر واحدهای صنفي.

 . 1به موجب ماده ( )1قانون اصالح قانون نظام صنفي کشور مصوب  ،1392/6/12نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق
اصناف ايران» تغییر يافت.
 .2اصالحي به موجب قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب .1392/12/6
 .3اصالحي مورخ .1392/6/12
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 -7ساير امور محوله از سوی هیـأت عـالي نظـارت و وزارت صـنعت ،معـدن و تجـارت در
راستای اختیارات تفويضي در چهارچوب اين قانون.
تبصره 1ـ 1اتاق اصناف ايران ميتواند قسمتي از وظايف و اختیارات خـود را بـه اتـاقهـای
اصناف استانها و شهرستانها تفويض کند.
تبصره  2ـ 2دستورالعملهای موضوع اين ماده بايد بـه گونـهای تـدوين شـود کـه متضـمن
تداخل در وظايف و اختیارات قانوني هیأت عالي نظارت ،کمیسیونهای نظارت ،اتحاديههـا
و اتاقهای اصناف مراکز استانها و شهرستانها نشود.
تبصره  3ـ 3رئیس اتاق اصناف ايران در شورای گفـتوگـوی دولـت و بخـش خصوصـي
عضويت مييابد.
تبصره  4ـ 4اتاق اصناف ايران مـيتوانـد در راسـتای ايفـای وظـايف خـود کمیسـیونهـای
تخصصي صنفي متشـکل از اعضـای اتحاديـههـای آن صـنف در سراسـر کشـور را تشـکیل
دهد.

5

ماده  -46شیوه اداره ،مصارف وجوه اتاق اصـناف ايـران 6و بازپرداخـت هزينـههـای قابـل
قبول ناشي از عضـويت اعضـاء در اتـاق ،بـه موجـب آيـیننامـهای خواهـد بـود کـه توسـط

 .1الحاقي مورخ .1392/6/12
 .2الحاقي مورخ .1392/6/12
 . 3الحاقي مورخ .1392/6/12
 .4الحاقي مورخ .1392/6/12
 . 5به موجب بند ( )7ماده ( )57قانون اصالح قانون نظام صنفي کشور مصوب  : 1392/6/12آيین نامه اجرايي اين
قانون در مورد شرح وظايف ،نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالي کمیسیون های موضوع تبصره ( )4ماده ( )45ظرف
سه ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاری دبیرخانه هیأت عالي نظارت تهیه مي
شود و پس از تأيید هیأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت ،معدن و تجارت مي رسد.
 .6به موجب ماده ( )1قانون اصالح قانون نظام صنفي کشور مصوب  ،1392/6/12نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق
اصناف ايران» تغییر يافت.
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دبیرخانه هیأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاقهای اصناف مراکز اسـتانهـا 1تهیـه و بـه
تصويب وزير صنعت ،معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 2 - 47منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
 -1سه درصد ( )%3از درآمد اتاق اصناف شهرستانها.
 -2وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غیرموظف.
 -3کمکهای داوطلبانه و بالعوض مردمي.
 -4وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات ،کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سـطح
اطالعات و آگاهي اعضای هیأت مديره اتحاديهها و افراد صنفي.
 -5درآمد موضوع تبصره ( )7ماده ( )72اين قانون.
تبصره ــ 3میزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آئیننامهای اسـت کـه توسـط دبیرخانـه
هیأت عالي نظارت و با همکاری اتاق اصناف ايران تهیه ميشود و حداکثر ظرف سه مـاه از
الزماالجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت ،معدن و تجارت ميرسد.

 1به موجب ماده ( )1قانون اصالح قانون نظام صنفي کشور مصوب  ،1392/6/12نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق
اصناف ايران» تغییر يافت.
 .2اصالحي به موجب قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب مورخ .1392/6/12
 .3الحاقي مورخ .1392/6/12

