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های دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون

 های کشور و اتاق اصناف ایرانها، اتاق اصناف شهرستاننظارت، اتحادیه

 قانون نظام صنفی( (55)ماده )هـ( بند )موضوع 

 مقدمه

( قانون نظام صنفی و با 55ماده ) )هـ(این دستورالعمل به استناد وظایف و اختیارات قانونی مندرج در بند      

های ( این قانون و تفویض اختیار عزل اعضای هیأت مدیره اتحادیه1( مکرر )45(، ماده )94ماده ) )ج(لحاظ بند 

 هاها به کمیسیون نظارت مراکز استانشهرستاناصناف  صنفی شهرستانی و استانی و نیز هیأت رییسه اتاق

)موضوع صورتجلسه یکصد و چهارمین جلسه هیأت عالی نظارت در خصوص تفویض بخشی از وظایف هیأت 

، در راستای افزایش شفافیت، ها(های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استانعالی نظارت بر سازمان

های صنفی به شرح ذیل به تصویب تشکلهای نظارت و کمیسیونارتقاء کارایی  و زداییتراکمتقویت نظارت، 

 هیأت عالی نظارت رسید.  

 

 فصل نخست: تعاریف

 

 : شده استدر این دستورالعمل اصطالحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار برده : 1ماده 

 الف( قانون: قانون نظام صنفی. 

 های صنفی شهرستانی، استانی و کشوری.   اتحادیه :اتحادیه ب(

 . ایرانو  هاشهرستان: اتاق اصناف ج( اتاق

  ها. ها و اتاقهای صنفی: اتحادیهتشکل (د

 .ن و شهرستانکز استاکمیسیون نظارت مرهیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن، حسب مورد ( مرجع رسیدگی: هـ

  .ی اصنافهاهیأت رییسه اتاق و ی صنفیهااتحادیهو بازرس اعضای هیأت مدیره  های صنفی:ن تشکلو( مسئوال

 از سوی مرجع رسیدگی. قطعی پس از صدور حکم  ارتکاب تخلف( تکرار: ز

 یرخانه هیأت عالی نظارت. دبرسمی سامانه: سامانه ( ح
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 فصل دوم: هماهنگی

 

هـای راهرـردی   صنفی به منظور اجـرای برنامـه   هایتشکلهای نظارت و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون: 2ماده 

ابالغی از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنـین نظـارت برحسـن انجـام وظـایف      

 باشد. عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می ها برقانونی آن

 نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیأت عالی نظارت: 

ها به طـرق مختلـف از جملـه    ای و پیشرفت ساالنه آنهای توسعهبر اجرای قانون، برنامهنظارت مستمر  -1

 صنفی. هایتشکلهای نظارت و ها و ضوابط نظام جامع ارزیابی عملکرد کمیسیونتدوین شاخص

صنفی به منظور اجرای صحیح قانون و مقـررات   هاییا تشکل هاهای نظارت و سازمانهدایت کمیسیون -2

هـای آموزشـی، تـوجیهی،    ریزی برای برگزاری کارگـاه رویه واحد در سطح کشور از طریق برنامه و ایجاد

 همایش و نظایر آن.

العـاده توسـط   دستور برگـزاری جلسـات فـوق   های نظارت و ظارت بر تشکیل ماهانه جلسات کمیسیونن -3

 در موارد ضروری. های صنفیتشکلو  مزبورهای کمیسیون

های نظارت و تصمیمات اتاق ایران با قوانین و مقررات و در صـورت ماـایرت،   تطریق مصوبات کمیسیون -9

 ها.دستور اصالح آن

صنفی به منظور تـدوین برنامـه بـرای توسـعه و      هاییا تشکل هاهای نظارت و سازمانهدایت کمیسیون -5

 وکار صنفی.تسهیل امور کسب

 

گـااری و ایجـاد همـاهنگی هرچـه     منظور سیاسترییس کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است به  :3ماده 

( قانون، بـا برگـزاری   55چارچوب ماده ) صنفی در سطح استان، در هایتشکلهای نظارت و بهتر بین کمیسیون

صنفی اسـتان و یـا بـا     هایتشکلها و یا جلسات یا گردهمایی مستقل یا مشترک با کمیسیون نظارت شهرستان

 عمل آورد. در این خصوص بهرا یر الزم انجام مکاترات مورد نیاز تداب

صنفی تحت پوشش و نظـارت بـر    هایتشکلها در خصوص هماهنگی بین همچنین کمیسیون نظارت شهرستان

( قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نیز موظف است در حدود اختیارات 94ها، مطابق ماده )عملکرد آن

هـای صـنفی مربـو     نسرت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد اتحادیـه  ( قانون،33و وظایف مقرر در ماده )

 اقدام نماید. 
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 فصل سوم: نظارت 

 

 ربطذیهای صنفی ها مکلفند بر حسن انجام وظایف قانونی و عملکرد تشکلکمیسیون نظارت شهرستان :4ماده 

 هـای نظـارت مکلفنـد حـداک ر     ونیکمیسـ . های واصله نظارت کنندو گزارش ایدورههای از طریق انجام بازرسی

اولـین جلسـه کمیسـیون    در را  ربـط ذیهای خود از تشکلساالنه ای های دورههای زمانی مربو  به بازرسیبازه

 مشخص نمایند. نظارت هر سال

روز از تـاری  برگـزاری جلسـه،     3ها مکلفند مصوبات اجالس خود را ظرف مـدت  شهرستان اتاق اصناف تبصره:

 .  یسیون نظارت شهرستان ارسال کنندجهت تطریق با قوانین و مقررات، به کم

هـای صـنفی و   ها مکلفند بر حسن انجام وظایف قانونی و عملکرد تشـکل کز استاننظارت مرا کمیسیون: 5ماده 

 دریـافتی هـای  گـزارش بررسـی  و  ایدورههـای  ، از طریق انجام بازرسیربطذیهای کمیسیون نظارت شهرستان

 خـود از  سـاالنه  ای هـای دوره های زمـانی مربـو  بـه بازرسـی    ها مکلفند حداک ر بازهکمیسون این. نظارت کنند

 در اولین جلسه کمیسیون نظارت هر سال مشخص نمایند.را  ربطذیهای تشکل

ها نیـز مکلفنـد   نظارت شهرستان کمیسیونجالس خود و ااصناف مرکز استان مکلف است مصوبات  اتاق تبصره:

ون روز از تاری  برگزاری جلسه، جهت تطریـق بـا قـوانین و مقـررات، بـه کمیسـی       3مصوبات خود را ظرف مدت 

  . نظارت مرکز استان ارسال کنند

اف های کشوری بر عهده اتاق اصناف ایران است. وظایف و اختیارات اتاق اصـن نظارت بر عملکرد اتحادیه :6ماده 

 باشد:ایران جهت انجام این تکلیف به شرح زیر می

 های کشوری.ایجاد هماهنگی بین اتحادیه -1

های تحت پوشش بـرای صـدور و تمدیـد پروانـه کسـب      اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه -2

 .توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تعیینجهت بررسی و 

در خصوص صدور و تمدید پروانه کسب از جهـت تطریـق بـا     هان اجرای اقدامات اتحادیهسظارت بر حُن -3

 .های اجرایی آنها و دستورالعملمقررات این قانون و آیین نامه

  های مزبور در حدود قوانین و مقررات.مات اتحادیهیرسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسرت به تصم -9

های تحت پوشش تشکیالت اتحادیه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی وتنظیم و تصویب آیین نامه -5

 .هاو تاییرات آن
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های تحت پوشش از قریل نظارت بر رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی توسط اتحادیه -6

های مربو  به تنظیم بودجه ساالنه و تسلیم آن به اتاق اصناف ایـران، تنظـیم تـراز سـال قرـل و      مهلت

 برگزاری جلسات هیأت مدیره و غیره. تسلیم آن به اتاق اصناف ایران،

 بینی شده است.سایر مواردی که در قوانین و مقررات نظام صنفی پیش -3

 حـداک ر  هـای کشـوری،   های مـوردی از اتحادیـه  عالوه بر انجام بازرسیاتاق اصناف ایران مکلف است  :1 تبصره

را در اولین جلسه هیأت رییسه هر  مزبورهای اتحادیهای ساالنه خود از های دورههای زمانی مربو  به بازرسیبازه

 .نموده و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعالم نمایدسال خود مشخص 

های صنفی یا پس از وصول گزارش، بـا  چنانچه اتاق اصناف ایران در جریان بازرسی از عملکرد تشکل :2 تبصره

واجه شود، باید مراتب را به دبیرخانه هیأت عالی نظـارت  ( این دستورالعمل م11یکی از عناوین مندرج در ماده )

 اعالم نماید. 

 مصـوبات کمیسـیون  روز از زمـان بارگـااری    15ظـرف مـدت   است هیأت عالی نظارت مکلف  دبیرخانه :7ماده 

 نماید.ها با قوانین و مقررات اقدام نسرت به تطریق آنها و مصوبات اجالس اتاق اصناف ایران نظارت مراکز استان

ایرت تصـمیمات اتخـاذی کمیسـیون نظـارت     ت عـالی نظـارت در صـورت اطـالع از ماـ     دبیرخانه هیأ :1 تبصره

ها، مراتب را به منظور اصالح یا ابطال به ریـیس کمیسـیون   های غیر از مرکز استان و یا اتاق شهرستانشهرستان

  اعالم خواهد نمود. هنظارت مرکز استان یا شهرستان مربوط

 3خـود را ظـرف مـدت    اجالس ها و اتاق اصناف ایران مکلفند مصوبات نظارت مراکز استان کمیسیون :2 تبصره

در سـامانه  ، توسط دبیرخانه هیـأت عـالی نظـارت    روز از تاری  برگزاری جلسه، جهت تطریق با قوانین و مقررات

 . بارگااری نمایند

اتـاق اصـناف   یا هیأت رییسـه  اتحادیه دیره در صورت اعتراض شخص به عزل خود از ترکیب هیأت م :3 تبصره

نسرت به اعتراض خود نزد دبیرخانه هیأت عالی نظـارت اقـدام   سه روز کاری  تواند ظرف مدت، وی میشهرستان

نماید. دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت سی روز به اعتراض مزبور رسیدگی و نسرت به اعـالم  

   نتیجه اقدام نماید. 

بوده و  و توأمان حضوری )فیزیکی( ،های موضوع این دستورالعمل به صورت سیستمی )هوشمند(نظارت :8ماده 

   : مراتب ذیل را رعایت کننداین فصل مکلفند موضوع  تمامی مراجع

 ( آرای موافق حاضران معترر خواهد بـود. نظـرات مخـالف   بیش از نصفبا اک ریت مطلق ) متخاه الف( تصمیمات

 . گرددلسه قید با ذکر دلیل در صورتج باید

 مجاز خواهد بود. ، انعکاس نظرات اعضاء صرفاً با درخواست مراجع ناظر موضوع این فصل تبصره:



5 
 

 . مفـاد مصـوباتی کـه   ابالغ شود به مخاطب روز از تاری  برگزاری جلسه 3 مدت باید ظرفب( تصمیمات متخاه 

از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد متضمن حق و تکلیف برای عموم بوده و انتشار آن مطابق قوانین و مقررات 

    منتشر گردد.رسانی جهت اطالع سامانهباید در  ممنوع نشده است،به اطالعات و آیین نامه اجرای آن 

از زمـان بارگـااری    روز 15مـدت   رفحـداک ر ظـ  هـا مکلفنـد   ها و مراکز اسـتان ( کمیسیون نظارت شهرستانج

 در صورت اقدام کنند. دبیرخانه هیأت عالی نظارت  با قوانین و مقررات هاآننسرت به تطریق  ،مصوبات در سامانه

 آن( (1)و ترصـره   (3))در حدود مواعـد مـاده    های صنفیهای نظارت و تشکلماایرت عملکرد کمیسیون کشف

، مراتب را به منظـور اصـالح یـا الاـاء اهـر بـه       با قوانین و مقرراتاعم از مصوبات، تصمیمات، اقدامات و نظایر آن 

روز  35ربط مکلف است حداک ر ظرف مـدت  مرجع ذیکمیسیون نظارت مرکز استان مربوطه اعالم خواهد کرد. 

 اقدام کند. از زمان اعالم ماایرت، حسب مورد نسرت به اصالح یا الااء اهر آن 

تشـکیل  نامـه  ظرف مدت شش ماه نسرت بـه تـدوین و ابـالغ شـیوه     دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف استد( 

بندی عملکرد مراجع موضوع این فصل و ایجاد سازوکارهای رترههای صنفی و ن تشکلپرونده الکترونیکی مسئوال

، قطعـی  هفته از زمان صدور حکم محکومیـت مراجع رسیدگی مکلفند حداک ر ظرف مدت یک  .نمایدالزم اقدام 

    های صنفی اقدام کنند. ن تشکلتخلف در پرونده الکترونیکی مسئوالنسرت به درج 

های نظارت، موکول به انقضای مهلت مندرج در های صنفی و کمیسیونقطعیت و اجرای مصوبات تشکل :تبصره

 بند )ج( نخواهد بود.  

از  ، عـدم رعایـت قـوانین و مقـررات    های نظارت یا دبیرخانه هیأت عالی نظارتکمیسیونر صورتی که د :9ماده 

ربط مـنعکس  ، مکلف است مراتب را به مراجع ذیر یک از اعضای آن را احراز کندسوی مراجع تحت نظارت یا ه

مراتـب را جهـت   بایـد  مرجع رسیدگی، با مصادیق جرایم عمـومی مواجـه شـود،    چنین در صورتی که هم نماید.

 . مراجع قضایی منعکس نمایدگیری به پی

ات مراجع ناظر دستور ،های صنفی مکلفند در حدود قوانین و مقرراتهای نظارت و تشکلکمیسیون :11ماده 

دستورات صادره را برخالف قوانین و  ،ی صنفیهاهای نظارت یا تشکلکمیسیون. چنانچه خود را اجرا کنند

کتراً بر ناظرمرجع  اگر. اعالم نمایندرا به مرجع صادرکننده دهند، مکلفند کتراً موارد ماایرت  مقررات تشخیص

مخاطب دستور مکلف به اجرای آن بوده و مسئولیت ناشی از اجرای آن بر عهده اجرای دستور خود اصرار ورزد، 

 دستور دهنده است. 
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  تنبیهات تخلفات وفصل چهارم: 

 

که  های صنفین تشکلمسئوال توسطاز اختیارات قانونی عدم انجام صحیح وظایف و سوءاستفاده : 11ماده 

   مقرر خواهد بود:  تنریهاتمشمول ، منطرق بر یکی از موارد ذیل است

 

 ( عزل  الف

 برخالف قوانین و مقررات.  یا غیر أخا هرگونه وجه یا مال به نفع خود -1

انتخابات قریل از  کاندیداها انتخاباتی هایبرای ترلیاات و فعالیت های صنفیتشکلاز امکانات  استفاده -2

به نفع خود یا های صنفی، شوراهای اسالمی شهر و روستا، مجلس شورای اسالمی و غیره تشکل

 اشخاص دیگر. 

  .عضویت هیأت مدیرهبار دوم در همان دوره محکومیت به توبی  کتری برای  -3

 . در همان دوره عضویت هیأت مدیره موضوع بند )ب( ارتکاب حداقل سه مورد از تخلفات -4

 .عضویت هیأت مدیرهمحکومیت به تاکر کتری چهارم در همان دوره  -5

 .عضویت هیأت مدیرهمحکومیت به یک توبی  کتری و دو تاکر کتری در همان دوره  -6

 

  ب( توبیخ کتبی 

 برخالف قوانین و مقررات.  تشکل صنفیأخا هرگونه وجه یا مال به نفع  -1

 واقع. گزارش خالف -2

 سوءاستفاده از موقعیت و سمت و اعمال ترعیض ناروا نسرت به اشخاص.  -3

 ها.   یا استفاده غیرمجاز از آن تشکل صنفی تسامح در حفظ اموال، اسناد، وجوه -9

و مقررات حق  قوانینگزارش به اشخاص یا مراجعی که به موجب ارائه خودداری از تسلیم مدارک یا  -5

  باشند. داشته و یا مکلف به تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به آن میها را ه آنمطالر

مطابق  هااطالعات شخصی واحدهای صنفی تحت نظارت یا متصدیان آنغیرقانونی استفاده یا افشای  -6

 . های اجرایی آنها و دستورالعملقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و آیین نامه

 (. جبند )موضوع از تخلفات  تخلف 5ارتکاب حداقل  -3
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 ( تذکر کتبی ج

 های تشکل صنفی.عدم تشکیل کمیسیون -1

 . مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی عدم رعایت مواعد -2

 عدم رعایت قوانین و مقررات ناظر بر صدور یا تمدید یا تردیل یا ابطال پروانه کسب.  -3

یا مصوبات، دستورات و مکاترات الزم  نظام صنفیعدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات  -9

 .(ب( و )الفبه جز موارد مندرج در بندهای ) هاربط در حدود صالحیت آناالجرای ابالغی مراجع ذی

  .اعمال گرددباید اشد  تنریه، در یک دوره مسئولیت تخلفات متعددرت ارتکاب در صو :1تبصره 

مربو  به عنوان متخلفانه  تنریهباشد، صرفاً  عناوین متخلفانه متعددی داشته ،رفتاریک در صورتی که  :2تبصره 

 اعمال خواهد شد.  اشد

دوره انقضای  همان دوره قابل اعمال است. نسرت بهتخلف ارتکابی در یک دوره مسئولیت،  تنریه: 3تبصره 

مانع رسیدگی به تخلفات  این دستورالعمل (19)صنفی با رعایت ماده  تشکلیا استعفای مسئول مسئولیت 

 . شدو آهار ناشی از اهرات تخلف بر او مترتب خواهد  نرودهوی قرلی ارتکابی در دوره مسئولیت 

هرگاه بعد از صدور حکم، تخلفی کشف گردد که مشخص شود زمان وقوع آن پیش از صدور حکم  :4تبصره 

مرجع رسیدگی مکلف است در صورتی که اهرات تخلف در ( این دستورالعمل، 19عایت مفاد ماده )با ربوده است، 

   مؤهر باشد، به موضوع رسیدگی و ضمن نقض حکم اولیه، حکم متناسب را صادر کند.  تنریه

 

 و سایر مقررات تنبیهاتاعمال  ،تخلفات نحوه رسیدگی به: پنجمفصل 

 

های صنفی یا پس از وصول گزارش، با در جریان بازرسی از عملکرد تشکلچنانچه مرجع رسیدگی : 12ماده 

مواجه شوند، به ترتیب ذیل شروع به رسیدگی خواهند  ( این دستورالعمل11)یکی از عناوین مندرج در ماده 

 کرد: 

 متهمبه  الف( مرجع رسیدگی مکلف است فعل یا ترک فعل و عنوان انتسابی آن را به همراه دالیل و مستندات

 ابالغ نماید. 
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را به مرجع رسیدگی ارائه نماید.  روز از تاری  ابالغ، دفاعیات و مستندات خود 15تواند ظرف مدت می متهمب( 

تواند این اسناد را در جلسه می متهمپایر نراشد، ظرف مهلت مقرر امکان در صورتی که ارائه برخی اسناد،

 رسیدگی ارائه نماید. 

 لفات نخواهد بود.ن در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخبوده و عدم ارائه آ متهمارائه دفاعیه حق  تبصره:

مدارک و مستندات را در روزه مقرر،  15یه یا انقضای مهلت ج( مرجع رسیدگی مکلف است پس از أخا دفاع

مورد رسیدگی قرار داده و ، تجاوز نخواهد کرد فوقروزه  15از زمان خاتمه مهلت روز  35که از  اولین جلسه خود

 اقدام به صدور رأی نماید. رأی صادره باید مستدل و مستند به قانون و مقررات باشد. 

( این 1بوده و باید تاری  و ساعت آن بر اساس مندرجات ترصره ) متهمحضور در جلسه رسیدگی حق  تبصره:

 ماده به او ابالغ گردد. عدم حضور مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.  

 رایبه شخص ابالغ گردد.  این دستورالعمل (8مهلت مندرج در بند )ب( ماده )د( رأی صادره عیناً باید ظرف 

، گردش کار اتمت، عناوین تخلفرسیدگی، نام و نام خانوادگی، کد ملی، سِجلسه ابالغی باید مشتمل بر تاری  

 باشد.  متهم در صورت محکومیت اعمالیی تنریه برائت یاحکم حسب مورد  ادله اهرات تخلف وسیدگی، ر

موارد فوق، ابالغیه در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن از طریق ارسال به نشانی واحد صنفی تمام در  :1تبصره 

و أخا امضاء با اتحادیه یا اتاق با توجه به محل وقوع تخلف  حسب مورد به ،و در صورت تعطیلی واحد صنفیوی 

. در صورت امتناع از دریافت شود، ابالغ و نسخه دیگر آن در پرونده درج میگیرندهنام خانوادگی تحویل ذکر نام و

 چنین در صورت از طریق پست دو قرضه به شخص ابالغ خواهد شد. همابالغیه یا ارائه رسید، مراتب 

های صنفی، مرجع رسیدگی اندازی حساب کاربری الکترونیکی برای اعضای هیأت مدیره و هیأت رییسه تشکلراه

را از این طریق به حساب کاربری ایشان ابالغ و این دستورالعمل موضوع این بند و سایر مواد مراتب  مکلف است

  این ابالغ را اعالم نماید.   ،با ارسال پیامک به مخاطب

مصادف با روز تعطیل  ،مواعد محسوب نخواهد شد. چنانچه روز آخر موعد ءروز ابالغ و اقدام جز :2تبصره 

 شوند.  می گشایید از تعطیلی یا رفع مانع بازروزی خواهد بود که ادارات بع ،ادارات باشد، روز آخر

موضوع به  روز از تاری  اطالع، ضمن ابالغ 35ظرف مدت در موارد ذیل، مرجع رسیدگی مکلف است : 13ماده 

نسرت به جایگزینی عضو یا  ،پس از احراز تحقق آنای به وی جهت دفاع، و اعطای مهلت یک هفته شخص

 الردل اقدام نماید: اعضای علی

هیأت مدیره یا هیأت  در طول یک دوره ماه متوالی یا متناوب 6ز الف( حدوث بیماری منجر به غیرت بیش ا

 . رییسه تشکل صنفی
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طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه اتحادیه : در صورت غیرت غیرموجه هر یک از اعضای هیأت مدیره 1 ترصره

 شود.مراتب از طرف هیأت مدیره به اتاق اعالم می متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یکسال،

و نسرت صدور اخطار جهت حضور  هیأت رییسه اتاق مکلف است ظرف مدت دو هفته  به موضوع رسیدگی کرده

 ار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسهکه پس از ابالغ اخط وی در جلسات هیأت مدیره اقدام نماید. در صورتی

ربط یا دبیرخانه هیأت عالی به کمیسیون نظارت ذی با اعالم مراتبد، حسب مورد آتی هیأت مدیره حاضر نگرد

 گردد.توسط این مراجع اقدام می دو هفتهالردل حداک ر ظرف مدت جایگزینی عضو علی ، نسرت بهنظارت

: در صورت غیرت غیرموجه هر یک از اعضای هیأت رییسه اتاق طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه 2ترصره 

تناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یکسال، مراتب از طرف هیأت رییسه حسب مورد به م

شود. مرجع ماکور مکلف است ظرف مدت دو ربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعالم میکمیسیون نظارت ذی

در قدام نماید. هیأت رییسه ا صدور اخطار جهت حضور وی در جلسه هفته  به موضوع رسیدگی کرده و نسرت

با حاضر نگردد، حسب مورد  رییسهآتی هیأت  ار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسهکه پس از ابالغ اخط صورتی

الردل جایگزینی عضو علی ، نسرت بهربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارتبه کمیسیون نظارت ذی اعالم مراتب

 د.گردتوسط این مراجع اقدام می دو هفتهحداک ر ظرف مدت 

( قانون نظام 22( ماده )6ها و نهادهای موضوع ترصره )اشتاال به کار مسئول تشکل صنفی در دستگاهب( 

 صنفی. 

، صرفاً امکان اجع رسیدگی به تخلفاتهای صنفی، مرن تشکلدر صورت خاتمه مسئولیت مسئوال: 14ماده 

سال از تاری  خاتمه مسئولیت ایشان کشف شده باشد.  9رسیدگی به تخلفاتی را خواهند داشت که ظرف مدت 

در صورتی که احراز  نخواهد بود.صالح ذیترتیرات فوق مانع از طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی 

گردد، گردد تخلف ارتکابی در دوره قرلی تصدی مسئولیت موجب عزل یا از بین رفتن وهاقت و امانت شخص می

ده مکلف است نسرت به موضوع رسیدگی، حکم صادره را در پرونده همان دوره هرت و مرجع رسیدگی کنن

 نسرت به اعمال آهار ناشی از این حکم محکومیت اقدام نماید. 

های تنریهمانع از رسیدگی و اعمال  و نیز صدور رای برائت یا منع تعقیب طرح پرونده در مرجع قضایی :15ماده 

در صورتی که مرجع رسیدگی حکم صادره از سوی مراجع قضایی را موهر  نخواهد بود.مقرر در این دستورالعمل 

   نسرت به اصالح آن اقدام خواهد کرد. در رای سابق خود تشخیص دهد، 

به وجود آورد،  اختالل یا اخاللیرسیدگی های صنفی در روند ن تشکلمسئوالدر صورتی که حضور  :16ماده 

که برای یکرار نیز قابل تمدید  روز 95تا وی را در مسئولیت مربوطه حداک ر  تواند حضورمرجع رسیدگی می
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صالح است، تعلیق تا زمان در مواردی که عزل متخلف نیازمند تأیید توسط مراجع ذیخواهد بود، تعلیق نماید. 

 . تعیین تکلیف توسط مرجع مربوطه ادامه خواهد داشت

اعمال آن را تشریفات رسیدگی و نحوه  مورد حکم،ی تنریهت عالی نظارت، در صورتی که دبیرخانه هیأ :17ماده 

( 8( ماده )جبند )هد، مراتب را به مرجع رسیدگی جهت رعایت مفاد این دستورالعمل تشخیص د مفادماایر با 

 .نمایداعالم می این دستورالعمل

 ت مدیره اصناف ایران یا هیأ اتاق ت رییسهلی نظارت مکلف است تخلف اعضای هیأت عادبیرخانه هیأ :18ماده 

 یتنریهقرار داده و جهت اعمال  بررسیلعمل مورد های کشوری را مطابق ترتیرات مندرج در این دستورااتحادیه

  ت عالی نظارت اعالم دارد.مربوطه به هیأ

مکلفند در صورتی که مسئول تشکل صنفی را مستحق عزل تشخیص  هاکمیسیون نظارت شهرستان :19ماده 

در صورتی که کمیسیون د. نبه کمیسیون نظارت مرکز استان اعالم نمای تنریهدهند، مراتب را جهت اعمال این 

صدور حکم با مقررات این دستورالعمل تشخیص ندهد، نسرت به  عزل را مطابق یتنریه نظارت مرکز استان

  خواهد کرد.متناسب اقدام 

های ن تشکلرأساً صالحیت عزل مسئوال ها مکلفند در مواردی کهکمیسیون نظارت مراکز استان :21ماده 

 توسطمربوطه  تنریهد، مدارک و مستندات مربو  به تخلفات ایشان را جهت رسیدگی و اعمال نصنفی را ندار

 هیأت عالی نظارت، به دبیرخانه این هیأت ارسال کنند. 

خواهد  کز استانبا کمیسیون نظارت مرهای استانی، رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه :21ماده 

 بود. 

و  تض اختیارات هیأت عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استان، نافی صالحیت این هیأتفوی :22ماده 

 نخواهد بود.  دبیرخانه آن

صنفی، به موجب مقررات جاری در زمان ارتکاب تخلف تعیین های ن تشکلی تخلفات مسئوالتنریه :23ماده 

در نظر گرفته باشد. در هر  متهمتری را به حال ی مساعدتنریهین دستورالعمل خواهد شد؛ مگر آنکه مقررات ا

  ، مطابق با مقررات این دستورالعمل خواهد بود. نحوه رسیدگیحال، تشریفات و 

های در تشکل متخلفاهری بر جایگاه  لزوماً ی آنتنریههای صنفی باالتر و اعمال تخلف در تشکل :24ماده 

 تر نخواهد داشت.صنفی پایین

 ماده فوق مانع از طی تشریفات اسقا  شرایط در صورت شمول بر نامررده نخواهد بود. تبصره:
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نفع در آن موضوع یا اشخاص ذی در صورت بررسی تخلف یکی از اعضای مرجع رسیدگی کننده، وی  :25ماده 

دادن رای را حق صالحیت شرکت در آن دستور جلسه رسیدگی به تخلف و یا اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف 

 اسقا  شرایط نیز جاری است. اتخاذ تصمیم جهت مفاد این ماده در خصوص نخواهد داشت.

(، ماده 55ماده ) )هـ((، 94ماده ) )ج(ترصره، بر اساس بندهای  (25)ماده و  (26)این دستورالعمل در : 26ماده 

مورخ جلسه هیأت عالی نظارت  یکصد و بیست و پنجمین( قانون نظام صنفی، در 1( مکرر )45( و ماده )56)

تا  )الف(موارد و  این دستورالعمل (23)با رعایت ماده  ، دستورالعمل سابقابالغاز تاری   و تصویب 16/12/1955

   گردید. لاو چهارمین جلسه هیأت عالی نظارت و صورتجلسه یکصد( 1بند ) ()و


