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 تعاريف - اول فصل

اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را وظايف،  نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، - ۱ ماده

 .كندميطبق اين قانون تعيين

اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، صنفيهاي فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت - ۲ ماده

ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران عنوان پيشهكند و به گذاريخدمات و خدمات فني سرمايه

خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و تمام يا قسمتي از كاال، محصول يا خدمات محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و

 .شوددارد، فرد صنفي شناخته ميبه صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه

ر صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني ميباشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدو - تبصره

مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به 

 .شودصراحت در متن قانون مربوطه معين مي

نفي با اخذ پروانه سيار باشد و توسط فرد يا افراد صواحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله  - ۳ ماده

 .شودشناخته ميكسب داير شده باشد، واحد صنفي

آئين نامه اجرايي تعيين صنوف سيار موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با 

به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت شود و پس از تاييد هيات عالي نظارت همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي

 .رسدمي

 .همان محل، بالمانع است فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي - ۱ تبصره

عنوان محل ثابت كسب، توسط يک يا توانند بهاماكني كه واجد شرايط الزم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي - ۲ تبصره

نامه اجرائي اين تبصره ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيينهاي ذيد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديهچند فر

شود و ظرف عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه ميوسيله دبيرخانه هيأتبه

 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مياء شدن اين قانون بهاالجرماه از تاريخ الزمسه

 .شوندمحسوب ميدهند، واحد صنفيدفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي - ۳ تبصره

وع صنف : عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به ن - ۴ ماده

 .شونددو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم ميفعاليت آنها به 

وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم منظور شروع و ادامه كسبپروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به - ۵ ماده

 .شودبه فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي

سال سال و پروانه كسب دائم پنجشود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يکبار صادر ميپروانه كسب موقت تنها براي يک ـ۱تبصره

 .است

، اخطاريه يكماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب ـ۲تبصره

 .شوده دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي ميتمديد پروان

كارهاي تخصصي يا فني داللت دارد و به وسيله اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادنپروانه تخصصي و فني: گواهينامه - ۶ ماده

 .شودصالح صادر ميمراجع ذي

اند، براي انجام دادن فعاليت يكسان يا مشابهاتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يک يا چند صنف كه داراي - ۷ ماده

 .گرددتشكيل ميهاي مقرر در اين قانون وظايف و مسؤوليت



هاي مقرر مسؤوليت هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف واتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه - ۸ ماده

 .در اين قانون است

هاي كشور با هدف تقويت مباني نظام اتاق اصناف ايران : اتاقي است كه از نمايندگان هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان - ۹ ماده

 .گرددصنفي در تهران تشكيل مي

ها و مجامع امور صنفي كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه - ۱۰ ماده

ها و مجامع امور صنفي هر وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديهدر راستاي با سازمانها و دستگاههاي دولتي

 .شودتشكيل ميشهرستان

ها، كليه اتحاديهريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت برالي نظارت : هيأتي است كه به منظور تعيين برنامههيأت ع - ۱۱ ماده

 .گردد و باالترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور استميمجامع امور صنفي، اتاق اصناف ايران و كميسيون هاي نظارت تشكيل

 

 

 صنفی فرد - دوم فصل

كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام في موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال بهافراد صن - ۱۲ ماده

 .كنند

آئين نامه اجرايي نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن 

شود و پس از تاييد هيات عالي نظارت به ري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مياين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكا

 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي

 .۱۳۹۲/۰۶/۱۲حذفي  – ۱ تبصره

تاريخ كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از ميها براي صدور پروانه كسب از آنها استعالمكليه دستگاه هايي كه اتحاديه - ۲ تبصره

 .را اعالم دارند. عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت استدريافت استعالم نظر قطعي و نهائي خود

صدور بيش از يک پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل كسب به شرط معرفي  - ۳ تبصره

 .ن ماده بالمانع استنامه اجرائي موضوع ايمباشر، بر اساس آيين

دار طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهدهبهدرصورتي كه چند نفر، يک واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند، - ۴ تبصره

 .خواهند بود

ليت در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطالع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعا - ۵ تبصره

روزه به توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده

 .واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند

سيله متقاضي ربط به وتخصصي و فني از مراجع ذي صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه - ۱۳ ماده

فني در براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي واست. اگر متقاضي واجد شروط الزم

 .واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است

دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي  اي خواهد بود كه توسطنامهانواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين - تبصره

 .رسيدنظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهدربط وها و سازمانهاي ذيوزارتخانه

 .ربط را بپردازنداتحاديه ذيافراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت - ۱۴ ماده

روي كاال، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، عرضه كننده كاالها و خدمات مكلفند با الصاق برچسبافراد صنفي  - ۱۵ ماده

 .اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعالم كنندگونهطور روشن و مكتوب و بهبهقيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت را

شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ حسابيد بايد صورتهر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمز - ۱ تبصره



 .شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارددريافتي و نوع و مشخصات كاالهاي فروخته 

، يا بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معينتواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان،اتاق اصناف شهرستان مي - ۲ تبصره

 .آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كندبرخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي

صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و دارند بايد ازافراد صنفي كه كاالهاي خود را به صورت كلي عرضه مي - ۳ تبصره

 .مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند

خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي طباق كيفيت و كميت هر نوع كاالي عرضه شده يافرد صنفي، مسؤول ان - ۴ تبصره

 .مندرج در صورتحساب است

  :كميسيون نظارت مكلفندصاحبان اماكن عمومي به تشخيص اتاق اصناف شهرستان و تصويب - ۱۶ ماده

هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان در برگهشودرائه ميفهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ا - الف

 .به مشتري تسليم دارندقرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب

 .كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنندنرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي - ب

مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت ت جاري كشور، از جمله قوانين وافراد صنفي مكلفند قوانين و مقررا - ۱۷ ماده

ربط ابالغ ذيگذاري كاالها و خدمات را كه از سوي مراجع قانونيهاي مربوط به نرخدستورالعملفني و زيباسازي محيط كار و

 .گردد، رعايت و اجرا كنندمي

كنند، مراتب را خدمات به منازل و اماكن مراجعه ميارگيري كساني كه براي انجام دادنكافراد صنفي مكلفند پيش از به - ۱ تبصره

اقدام الزم دار با درج تخصصاز اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكسبه اتحاديه اطالع دهند تا اتحاديه پس

 .را به عمل آورد

خدمات، برخالف واقع تبليغ كنند. درغير اين افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصوالت، كاالها يا - ۲ تبصره

 .رفتار خواهد شداين قانون با آنها( ۶۸صورت طبق ماده )

خلف به جريمه انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و مت ـ۳تبصره

 .شودريال محكوم مي( ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال تا دويست و پنجاه ميليون )( ۱.۰۰۰.۰۰۰نقدي از يک ميليون )

اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي ها و مؤسسات توليد محصوالت چندرسانههاي گروهي، چاپخانهرسانه

صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم را مطالبه نمايند، در غير اين تبليغاتي، يک نسخه از پروانه كسب متقاضي

 .شوندمي

واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به درصورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري  - ۱۸ ماده

رايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه شاتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي كه فرد معرفي شده را واجد 

 .كندكسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي

اي ديگر، عالوه بر طي مراحل قانوني، استعالم و بر تغيير پروانه كسب به حرفهدرصورت درخواست صاحب پروانه مبني ـ تبصره

ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعالم به منزله نظر تسويه حساب از اتحاديه قبلي 

 .شودموافق تلقي مي

تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به درصورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي - ۱۹ ماده

 .اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند

صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد - ۲۰ ماده

مقررات توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايتبودن شروط فردي، ميقانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا

 .مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت



 

 

 ها اتحاديه - سوم فصل

همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين  هاي شغلي مشابه يادر هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت - ۲۱ ماده

 .كنندميقانون مبادرت به تشكيل اتحاديه

 .يابدانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت ميقي و غيراتحاديه داراي شخصيت حقو - ۱ تبصره

 تصويب به و شودمي تهيه نظارت عاليهيأت دبيرخانه همكاري با ايران اصناف اتاق  هاي صنفي توسطاساسنامه الگوي اتحاديه

 .رسدمي نظارت عاليهيأت

 :شرح زير استشكيل يک اتحاديه در كشور بهحدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي ت - ۲ تبصره

 واحد ۳۰۰در تهران،  - الف

 واحد ۲۰۰در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت،  - ب

 واحد ۱۵۰در شهرستانهاي داراي بيش از يک ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت، - ج

 واحد ۱۰۰جمعيت، كمتر از يک ميليون نفر در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و - د

 واحد ۵۰در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت،  - هـ

هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه - ۳ تبصره

 .ادغام نمايد تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است،

تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به - ۴ تبصره

اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه نامهشهرها يا بخشها تابع آييننباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن

االجراء شدن اين قانون عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ الزمشود و پس از تأييد هيأتظارت تهيه ميعالي نهيأت

 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميبه

به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده اي از واحدهاي صنفي يک شهرستان، كه تعدادشاناگر تشكيل اتحاديه - ۵ تبصره

واحدهاي اي با همان تعداداستان الزم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديهبه تشخيص كميسيون نظارت مركز است،

 .موجود تشكيل خواهد شد

شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود دراگر تشكيل اتحاديه - ۶ تبصره

مانند اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديهتصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديهنظارت مركز استان الزم باشد، درصورت

 .هد شدهاي موضوع اين ماده تلقي خواساير اتحاديه

پيشنهاد اتاق  چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در اين ماده نرسد با - ۷ تبصره

 .شودمي تشكيل كشور  اي از واحدهاي صنفي در سطحاصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه

ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري آئين نامه اجرايي موضوع اين تبصره ظرف سه 

 .رسدشود و پس از تاييد هيات عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميدبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي

اد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر تعدشوند.ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مياتحاديه - ۲۲ ماده

بيش هاي دارايالبدل براي اتحاديههزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر عليهاي داراي كمتر ازالبدل براي اتحاديهعلي

 .از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود

تخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و ها از تاريخ انمدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه - ۱ تبصره

متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره  توانند بيش از دو دورهشوند. اعضاي مذكور نميمستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي

 .اتحاديه عضويت داشته باشند



دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را از پايان هركميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل  - ۲ تبصره

 .فراهم آورد

دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور سوم اعضاء و در صورت عدمها در دور اول با حضور حداقل يکانتخابات اتحاديه - ۳ تبصره

 .يابدچهارم اعضاء رسميت ميدوم با حضور حداقل يک

گزاري انتخابات موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف آئين نامه اجرايي نحوه بر

شود و پس از تاييد هيات عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و ايران با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي

 .رسدتجارت مي

حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با زل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت ازدرصورتي كه بر اثر استعفا، ع - ۴ تبصره

نسبت به آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماهالبدل،وجود جايگزيني اعضاي علي

افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني ات،برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخاب

اعضاي گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوانتوسط اتاق اصناف شهرستان معرفي ميبراي اداره امور اتحاديه باشند،

هيأت مديره مانده باشد، دو سال از مدت مأموريت البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر ازجايگزين به عضويت اصلي يا علي

 .پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافتمدت مأموريت اعضاي جايگزين تا

منظور اخالل در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي تشخيص كميسيون نظارت، بهكه بهاعضاي مستعفي هيأت مديره درصورتي

 .شوندابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلبتوانند براي اولين انتخمعزول از آن هيأت، نمي

اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي اين ماده داراي كليه( ۴و )( ۳هاي )افراد منصوب شده موضوع تبصره - ۵ تبصره

 .عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود

قانون مديريت ( ۵شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده)اق اصنافها، اتشدن كاركنان اتحاديهداوطلب ـ ۶ تبصره

نام درانتخابات هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبتمديره اتحاديهخدمات كشوري در انتخابات هيأت

 .ر در هيأت مديره اتحاديه الزامي استاست. اعالم رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كا

 :ها عبارت است ازشرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه مكررـ۲۲ماده

 ايران  تابعيت جمهوري اسالمي ـ۱

 اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران ـ۲

 نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر ـ۳

 .ند حجر، ورشكستگي و افالسعدم ممنوعيت تصرف در اموال، مان ـ۴

 .عدم اعتياد به مواد مخدر ـ ۵

 .عدم اشتهار به فساد ـ ۶

 .داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه ـ ۷

 .نام هفتاد و پنج سالحداكثر سن در زمان ثبت ـ ۸

 .داشتن پروانه كسب معتبر دائم ـ۹

 .مانتوثاقت و ا ـ۱۰

اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي كميته ـ۱تبصره

صالح شامـل وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي

نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين كميته نبايد خود نامزد ستعالم ميماه شرايط مذكور را اقضائيه ظرف يکقوه

 .شودگيرد و نتيجه به متقاضي اعالم ميگيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت ميانتخابات باشند. تصميم

د مثبته و بررسي مدارك و شواهد وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسنا



 است

توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابالغ رأي كميته افرادي كه صالحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي ـ۲تبصره

 .مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است

رئيس )اول و ترتيب براساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايبمنتخب بهها افراد در اتحاديه - ۲۳ ماده

شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي دار تعيين ميدوم(، يک نفر دبير و يک نفر خزانه

 .شودالبدل( برگزار ميانتخاب دو نفر بازرس )اصلي و علي

آئين نامه اجرايي شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملكرد هيات مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف 

شهرستان مربوطه موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه 

 .رسدشود و پس از تاييد هيات عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميهيه ميهيات عالي نظارت ت

در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به  ـ۱تبصره

 .تعداد آراي كمتري دارد بالمانع است

ا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون در صورت تساوي آراء بين دو ي ـ۲تبصره

 .شودنظارت و يا نماينده وي و با حضور اكثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي

ده كميسيون در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماين ـ۳تبصره

 .شودنظارت تعيين مي

حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يک نفر، كه داراي - ۲۴ ماده

مدير ندر شهرستانهاي داراي كمتر از يک ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنواعنوان مدير اجرايي استفاده كند.

و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي اجرايي، بالمانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است

 .مدير در ادوار بعد بالمانع استگردد. استفاده از خدمات همانتلقي مي

هاي صنفي شهرستان هاي همان نسبي اتحاديه درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت - ۲۵ ماده

اين هاي آن استان اقدام خواهد كرد.استان، بانظرخواهي از اتاق اصناف مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه

ت و امور منظور تبادل نظر درخصوص مشكالهاي شهرستانها خواهد بود و بهمجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه

 .شودربط تشكيل ميهاي الزم با مراجع و مراكز ذيهماهنگيصنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و

ها انتخاب خواهند شد. كه با رأي رؤساي اتحاديهتعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يک نفر خواهد بود -تبصره 

 .جمع استاني دو سال استممدت مأموريت اعضاي هيأت مديره 

ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي - ۲۶ ماده

در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است

مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعالم كند. عدم اعالم نظر دربا

اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را گردد. درصورت قبول تقاضا توسطمحسوب مي

اتحاديه موظف است پس از دريافت ارد. درغير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد.كند و به اتحاديه تسليم دتكميل

روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين تمام مدارك الزم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده

 .محل كسب اقدام كنداه نسبت به افتتاح پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش م متقاضي

پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور - ۱ تبصره

ظرف بي خود راتواند اعتراض كتاعالم كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، ميداليل مستند به طور كتبي به متقاضي

 .ربط تسليم داردبيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذي

نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اتاق اصناف شهرستان مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر



 .اعالم كند

توانند ظرف بيست روز از زمان ابالغ باشند ميتاق اصناف شهرستان معترضدرصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر ا - ۲ تبصره

نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را

اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي است ظرف يک ماه نظر خود را اعالم دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابلمكلف

دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يک ماه پس از

 .كنندصالح قضايي مراجعهتوانند به مراجع ذياست. درصورت اعتراض هر يک از طرفين مياالجراءالزم

اند، ارائه پروانه كسب و داد آنها به حد نصاب الزم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديهبراي صنوفي كه تع - ۳ تبصره

 .گيردساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي

اند خواهند اي كه بودههمچنان عضو اتحاديهشوند،ل مكان داده ميواحدهاي صنفي كه به عنوان آالينده يا مزاحم نق - ۴ تبصره

 .جديدي قرار گيرندماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي

وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و محل داير شده به - ۲۷ ماده

 .شودنيروي انتظامي پلمب ميتأييد اتاق اصناف شهرستان توسط 

شود تا كاالهاي موجود در محل را تخليه ميقبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده - ۱ تبصره

 .كند

نحوي از هاي مزبور را به را بشكنند و محلهاي تعطيل شده در اجراي اين قانونكساني كه پلمب يا الك و مهر محل - ۲ تبصره

 .هاي مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم خواهند شدمجازاتانحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به 

 .يک از حقوق صنفي نخواهد شد پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ - ۳ تبصره

صنفي فاقد پروانه كسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف  درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي ـ ۴ تبصره

 .شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند

شوند شكيل ميهاي توزيع و مصرف كه براساس قوانين و مقررات ديگري تدر مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني ـ ۵ تبصره

 .شودبر همان اساس عمل مي

اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به نامهآئينواحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در - ۲۸ ماده

 :گرددماه تعطيل ميششطور موقت از يک هفته تا

قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده از آنچه در پروانه كسب اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير  - الف

 .است

از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته - ب

 .شودميموجب عسر و حرج براي مصرف كننده

 .شهرستان است تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف - تبصره

 .مصوب كميسيون نظارت تعيين شده استنامه عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين - ج

ها به واحدهاي صنفي ابالغ شده وسيله اتحاديهعدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به - د

 .است

 .تشخيص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است -تبصره 

 .عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون - هـ

 .آيدانتظامي به عمل ميتعطيل موقت واحد صنفي با اعالم اتحاديه، رأساً از طريق نيروي - ۱ تبصره

نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه تواند به كميسيون يشود مهر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي - ۲ تبصره

مراجعه صالح قضاييتواند به مراجع ذياالجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي ميالزمحداكثر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد،



 .كند

اديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون مجوز اتحجبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با - ۳ تبصره

 .استنظارت، برعهده دستور دهنده

شود، كننده ميو حرج مصرفتشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به ـ۴ تبصره

 .شودريال محكوم مي( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ريال تا بيست ميليون )(۲.۰۰۰.۰۰۰واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون )

هاي وابسته به دولت را ها و سازمانها، شهرداريوزارتخانه ماليات، عوارض و هزينه خدماتتوانند وصولها مياتحاديه - ۲۹ ماده

ماليات،  دار شوند و مبالغ وصول شده بابتطبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ كارمزد عهده

 .عوارض يا هزينه خدمات را بالفاصله به حساب قانوني مربوطه واريز كنند

دار تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ كارمزد عهدهها، اتاق اصناف شهرستان ميدر صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه ـ تبصره

 .هاي مقرر در اين ماده شودانجام مسؤوليت

 :ها عبارت است ازختيارات اتحاديهوظايف و ا - ۳۰ ماده

هاي الزم براي مشاغل، به اتاق اصناف پروانهارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع - الف

 .شهرستان

 .گرددها ابالغ ميدرچارچوب اين قانون به اتحاديههاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كهاجراي مصوبات و بخشنامه - ب

نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ هاي هيأت عالياتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه - تبصره

واسطه توانند بيانقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت ميها ابالغ كند. پس ازدريافت به اتحاديه

 .ها براي اجرا ابالغ كنندهاي خود را به اتحاديهو بخشنامهمصوبات 

 .ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان - ج

 .مقررات مربوطصدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و - د

كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت قانون و اعالم آن بهابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين  - هـ

 .گردد( اين قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي۲۷شوند مطابق ماده )ميواحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير 

 .دگي و تصويبجهت رسيتنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان  - و

 .تنظيم ترازنامه ساالنه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب - ز

 .كمک سازمانهاي دولتي يا غيردولتيايجاد تسهيالت الزم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با - ح

صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب ي به شكايات، حل اختالف، بازرسي واحدهايتشكيل كميسيونهاي رسيدگ - ط

 .هيأت عالي نظارت

داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي - ۱ تبصره

 .شوندميربط تعييناتاق اصناف شهرستان ذي

امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامعآئين - ۲ بصرهت

 .بازرگاني خواهد رسيد

درصورت بروز اختالف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي  - ۳ تبصره

دارد. تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليمرأي صادر شده ميشود. طرف معترض نسبت بهيارجاع م

صالح قضايي توانند به مراجع ذيطرفين مياالجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يک ازنظر كميسيون نظارت قطعي و الزم

 .مراجعه كنند

 .شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت ها،ه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانهوصول ماليات، عوارض و هزين - ي

تدريجي كاالها و معامالت عمده فروشي در هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز - ك



 .تصويب كميسيون نظارت برسدكه به احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطيميادين و مراكز معين شهري متناسب با

واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور  ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كاال و خدمات، حدود صنفي، تعداد - ل

 .جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارتپروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان 

 .است بيني شدهساير مواردي كه در اين قانون پيش - م

تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي ها ودر بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعالم اتحاديه - تبصره

ادارات دولتي ذيربط، شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستانها حسب مورد باشد.ازطريق اتحاديه مقدور نمي

 .دمجازند خدمات مذكور را انجام دهن

طور مستقل يا با كمک بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار بهبرگزاري دوره ـ ن

 .پروانه كسب اعضاي صنف

توانند براي كمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مياتحاديه ـ س

 .اط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهندنق

 :منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از - ۳۱ ماده

 .حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه - الف

 .وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف - ب

 .كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي - ج

 .سازمانهاي وابسته به دولتها، شهرداريها وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانهكارمزد و - د

 .درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب ـ هـ

ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اتحاديه ـ۱تبصره

واريز كنند. ( ۴۷ماده  ۱مكرر( و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران )موضوع بند ۳۷ماده ۱اصناف شهرستان )موضوع بند

ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با 

پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي به  اي مجاز است كهنامههر، فقط در چهارچوب آيينوضعيت اتحاديه، نوع شغل و ش

االجراء شدن اين قانون شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الزمعالي نظارت تهيه مياصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت

 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميبه

ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغ دريافتي به موجب اين ( %۲۰ها موظفند بيست درصد )تحاديها ـ۲تبصره

هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره

 .استاصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني 

 

 

 شهرستان اصناف اتاق - چهارم فصل

 .هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي استاتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه - ۳۲ ماده

ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت تجاري دارد و پس ازاتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير ـ۱تبصره

 .يابداستان رسميت مي

هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت در شهرستان ـ۲تبصره

ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، داراييبه ادغام اتاقهاي ياد 

   .يابدنظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي

ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک ها و شهرستاندر مراكز استان - ۳۳ ماده



رئيسه از باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأتالبدل ميدار و دو نفر عضو عليرئيس)اول و دوم(، يک دبير و يک خزانهرئيس، دو نائب

 .شوندنفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب ميبين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک 

يابد و تصميمات متخذه با شود و رسميت ميمير صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيلجلسات مجامع امو - ۳۴ ماده

 .در جلسه معتبر خواهد بوداكثريت نصف به عالوه يک آراء حاضران

 مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديهربط تا پايانمدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي - تبصره

( ۲۳و )( ۲۲حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد )است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از

 .كندميقانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شهرستان اقداماين

كند. انتخاب مجدد ، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مياتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره - ۳۵ ماده

 .بالمانع است( ۱۲اعضاي مذكور در محدوده ماده)

طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه، - ۳۶ ماده

نظارت با اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالينامهالزحمه خدمات آنها طبق آئينقحساير مقررات مربوط به اداره مجامع و

 .خواهد رسيدكسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني

 :وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است - ۳۷ ماده

 .ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوفيهايجاد هماهنگي بين اتحاد - الف

 .ها و تغييرات آنهااتحاديههاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيالتينامهتنظيم و تصويب آئين - ب

پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون هاي تحت پوشش براي صدوراظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه - ج

 .نظارت

هاي نامهجهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئينها درخصوص صدور پروانه كسب ازنظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه - د

 .آن

هيأتهاي حل اختالف مالياتي و ساير مراجعي كه به هاي امور مالياتي،ها به ادارهتأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه - هـ

 .آيدصنوف به عمل ميي نماينده از طرفموجب قانون معرف

 .عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانوناجراي مصوبات هيأت - و

گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي بيمهنظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي،  - ز

 .شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي دراجراي مقرراتربط وضع ميذيطرف مراجعصنفي كه از 

تعيين و ازطريق اتاق اصناف شهرستان ابالغ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص - تبصره

توانند با جلب موافقت اتاق مالک ملک مواجه شوند، مييا زيباسازي با مخالفت گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمنيمي

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

 .هارسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه - ح

حسن اجراي انتخابات هيأت  نظارت براي نظارت برانتخاب و معرفي يک نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون - ط

 .هامديره اتحاديه

يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون ها يا تقسيم يک اتحاديه به دوپيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه - ي

 .نظارت

كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ  عرضه يا ارائهتوانند براي فروش،تعيين نوع و نرخ كاالها و خدماتي كه افراد هر صنف مي - ك

 .ها براي ابالغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفيكميسيون به اتحاديهتصميم به كميسيون نظارت و اعالم مصوبه

 .۱۳۹۲/۰۶/۱۲حذفي  – ل

ه براي اتخاذ تصميم به وسيله آنان و ارائه برنامتنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار - م



 .كميسيون نظارت

ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات كار و ايام تعطيلي هاي نظارت شهرستانمنظور ايجاد وحدت رويه بين كميسيونبه ـ تبصره

يرخانه واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دب

 تصويب وزير صنعت، معدن و تجارتاالجراء شدن اين قانون بهشود و حداكثر ظرف سه ماه از الزمعالي نظارت تهيه ميهيأت

 .رسدمي

 .معادن ايران و اتاق تعاونهمكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و - ن

 .هانظارت بر عمليات مالي اتحاديهها پس از رسيدگي به آنها وتصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه - س

وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسطدرجه - ع

 .رسدصويب كميسيون نظارت ميتبهشود وربط تهيه ميهاي ذياتحاديه

ها با هاي هيأت مديره اتحاديهآگاهيهاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح اجراي برنامه - ف

 .ربط و بسيج اصناف كشور در چهارچوب مقرراتهمكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي

هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي النه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايانتنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سا - ص

 .و تصويب

رسيدگي كند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يک ماه - تبصره

 .ملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بودمفاصاحساب دوره عاعالم دارد. تأييد ترازنامه به منزله

 .براي تصويب و نظارت بر اجراي آنتنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت - ق

 .ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعالم نمايدكميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ـ تبصره

 .بيني شده استساير مواردي كه در اين قانون پيش - ر

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

 هاها و مراكز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراكز استانعضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان ـ ت

اجالس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و ور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوباتاداره ام - ۱ تبصره

وظايف و ز(، )ح(، )ط(، )ل(، )ن(، )ع( و )ف( اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و سايرهـ(،)د(، )الف(، )اجراي بندهاي )

 .گرددجامع امور صنفي واگذار مياختيارات محوله به اجالس عمومي اعضاي م

شاخه كار دانش همكاري الزم را به عمل خواهند مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي - ۲ تبصره

 .آورد

تبار و الحسنه، شركت تعاوني اعصندوق قرضمجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانک اصناف، مؤسسه اعتباري، - ۳ تبصره

 .اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنندديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و

 :منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از مكررـ۳۷ماده

 .هادريافتي از درآمد اتحاديه(%۲۰بيست درصد) ـ۱

 (۷درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره ) ـ۲

 .اين قانون( ۷۲ماده )

 .دولتيوجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير ـ۳

آئين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون 

همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تاييد هايت عالي نظارت به تصويب وزير  توسط اتاق اصناف ايران با

 .صنعت، معدن و تجارت ميرسد

دار هاي الزم نتوانند صدور پروانه كسب را عهدهتوانائيها به علت نداشتن امكانات ودر شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه - ۳۸ ماده



تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان آن اتحاديه وشوند، به پيشنهاد 

كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب گردد. درصورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويبواگذار مي

 .برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت

 :بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است وظايف كميسيون - ۳۹ ماده

 .ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي الزمها به منظور حصول اطمينان از رعايتبازرسي امور مربوط به اتحاديه - الف

 رئيسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسيكميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت - تبصره

 .كميسيون نظارت تسليم دارد

 .و ارائه گزارش الزم به اتاقرسدبازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان مي - ب

انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به ها مكلفند تسهيالت الزم را برايمسؤوالن مجامع امور صنفي و اتحاديه - ۴۰ ماده

 .ي محول شده است، فراهم كنندكميسيون بازرس

 

 

 ايران اصناف اتاق - پنجم فصل

گيري و مديريت ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياستگذاري ، تصميم منظور تقويت مباني نظام صنفي، به - ۴۱ ماده

شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، ايران در تهران تشكيل مياصنافصنفي، اتاقي به نام اتاقمسائل 

 .غيرانتفاعي و فاقد شعبه است

هاي كشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اف ايران متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستاناتاق اصن - ۴۲ ماده

شود كه با ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مياصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به

هاي آن استان انتخاب و به ي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستاننظارت كميسيون نظارت مركز استان و با رأي مخف

گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر عالي نظارت معرفي ميدبيرخانه هيأت

 .باشدمي

خدماتي خواهند  -و نيم ديگر از صنوف توزيعي ات فنيخدم -نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي  - ۱ تبصره

 .بود

نامه موضوع هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيينهزينه - ۲ تبصره

 .غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارندشود و بهقانون، تعيين مي( ۴۶ماده)

 .رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است ـ۳صرهتب

هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان ـ ۴تبصره

 .دهندعضويت و فعاليت خود ادامه مي

نفر از صنوف صنوف توليدي ـ خدمات فني و سهاتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از هيأت رئيسه  - ۴۳ ماده

شوند. نفر هفتم به پيشنهاد مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب ميتوزيعي ـ خدماتي است كه با رأي

 .شودتعيين ميبين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي  عالي نظارت ازوزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت

مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع تواند بيش ازمدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران نمي - ۱ تبصره

 .ايگزين خواهد شدمدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جامور صنفي باشد. با پايان يافتن 

اصناف ايران رئيسه اتاق رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأتاعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت - ۲ تبصره

شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسي صالحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران به موجب يا اتاق اصناف 

 .استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيداي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكزامهنآيين



دهد و از ميان خود يک نفر ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي - ۴۴ ماده

هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل كند. جلسهدار انتخاب ميخزانهنفر دبير و يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس)اول و دوم(، يک

 .شودگردد، تشكيل ميطور كتبي اعالم مياتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به

 :شرح زير استظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به - ۴۵ ماده

 هاعالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستاناجرائي و نظارتي مصوب هيأتهاي العملابالغ دستور ـ۱

 ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ـ۲

 ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار ـ۳

عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در ماه هر سال به دبيرخانه هيأتتنظيم بودجه ساالنه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ـ ۴

 عالي نظارتهيأت

عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در ماه هر سال به دبيرخانه هيأتتنظيم ترازنامه مالي ساالنه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ـ ۵

 ظارتعالي نهيأت

 ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفيها و مراكز استاننظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان ـ ۶

عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين ساير امور محوله از سوي هيأت ـ۷

 قانون

 .ها تفويض كندها و شهرستانتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استاناتاق اصناف ايران مي ـ۱تبصره

عالي اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأتگونههاي موضوع اين ماده بايد بهالعملدستور ـ۲تبصره

 .ها نشودها و شهرستاناف مراكزاستانها و اتاقهاي اصنهاي نظارت، اتحاديهنظارت، كميسيون

 .يابدوگوي دولت و بخش خصوصي عضويت ميرئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت ـ۳تبصره

هاي آن هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديهتواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيوناتاق اصناف ايران مي ـ۴تبصره

 .دهد صنف در سراسر كشـور را تشكيل

هاي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ الزم آئين نامه اجرايي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون

شود و پس از تاييد هيات عالي االجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي

 .رسدصنعت، معدن و تجارت مي نظارت به تصويب وزير

هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق، به موجب هزينهشيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت - ۴۶ ماده

تصويب وزير  تهيه و بهكه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراكز استانها اي خواهد بودنامهآيين

 .صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد

 :منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از - ۴۷ ماده

 هااز درآمد اتاق اصناف شهرستان( %۳درصد)سه ـ۱

 وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف ـ۲

 كمكهاي داوطلبانه و بالعوض مردمي ـ۳

منظور ارتقاي سطح اطالعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره نشريات، كتب و جزوات منتشره به وجوه حاصل از چاپ و فروش ـ۴

 ها و افراد صنفياتحاديه

 اين قانون( ۷۲ماده)( ۷درآمد موضوع تبصره) ـ ۵

عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف اي است كه توسط دبيرخانه هيأتنامهميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين ـ تبصره

 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مياالجراء شدن اين قانون بهماه از الزمشود و حداكثر ظرف سهايران تهيه مي



 

 

 نظارت کميسيون - ششم فصل

 :شودهاي هر استان به ترتيب زير تشكيل ميسيون نظارت در شهرستانكمي - ۴۸ ماده

ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمانهاي مراكز استاندر شهرستان ـ الف

 :به شرح زير

 (صنعت، معدن و تجارت )رئيس كميسيون ـ۱

 امور مالياتي ـ۲

 درمان و آموزش پزشكيبهداشت،  ـ۳

 تعزيرات حكومتي ـ۴

 نيروي انتظامي ـ ۵

 استاندارد و تحقيقات صنعتي ـ ۶

 كنندگانانجمن حمايت از مصرف ـ۷

 بسيج اصناف ـ ۸

 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان ـ۹

 اتاق تعاون استان ـ۱۰

 رئيس شوراي اسالمي استان ـ۱۱

 رئيس اتاق اصناف مركز استانرئيس و نائب ـ۱۲

 االختيار استاندارنماينده مطلع و تام ـ۱۳

 :ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجودهاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذيدر ساير شهرستان ـ ب

 (صنعت، معدن و تجارت )رئيس كميسيون ـ۱

 امور مالياتي ـ۲

 پزشكي بهداشت، درمان و آموزش ـ۳

 تعزيرات حكومتي ـ۴

 نيروي انتظامي ـ ۵

 انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان ـ ۶

 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان ـ۷

 اتاق تعاون شهرستان ـ ۸

 بسيج اصناف ـ۹

 رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان ـ۱۰

 االختيار فرماندارنماينده مطلع و تام ـ۱۱

 .رئيس شوراي اسالمي شهرستان ـ۱۲

يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي رسميت ميجلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء - ۱ تبصره

 .حاضران معتبر خواهد بود

مدخل بدون عمومي ذيدستگاههاي دولتي يا نظر و نيز نمايندهصالح و صاحبتواند از افراد ذيكميسيون نظارت مي - ۲ تبصره

 .عمل آورددعوت بهداشتن حق رأي براي حضور در جلسات



باشد. ها مستقر مياي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دبيرخانههاي نظارت مراكز استانكميسيون - ۳ تبصره

عالي نظارت و با كسب اي است كه توسط دبيرخانه هيأتنامهموجب آيينهاي فوق بهتشكيالت اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه

تصويب االجراء شدن اين قانون بهماه از تاريخ الزمشود و ظرف سهها، تهيه مينظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 .رسدعالي نظارت ميهيأت

  :وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است - ۴۹ ماده

هاي صنفي و موافقت با ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رستهگيري در مورد ادغام اتحاديهتصميم ـ الف

 تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

اي تعيين نامهگردد به موجب آيينديه تقسيم مياي كه به دو يا چند اتحاها، حقوق و تعهدات اتحاديهوضعيت اموال، دارايي ـ تبصره

ماه از تاريخ شود و حداكثر ظرف ششعالي نظارت تهيه ميشود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأتمي

 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مياالجراء شدن اين قانون بهالزم

 .مجامع امور صنفي ها ونظارت بر انتخابات اتحاديه - ب

 .اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقرراتها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادنرسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه - ج

 .آنهارسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب - د

 .بيني شده استساير مواردي كه در اين قانون پيش - هـ

 .درحدود وظايف و اختيارات قانوني استكميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت - ۱ تبصره

منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در بهكميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و - ۲ تبصره

را در هر شهرستان سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنفدستورالعمل تعيين شده از ابتداي هر سال براساس

 .ابالغ كندهاي صنفي مربوطمشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه

ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده نظارت، اتحاديههاي الزم بين كميسيونهايمسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري - ۵۰ ماده

جلسات مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيلسيون نظارت شهرستانرئيس كمي

 .ها و اتخاذ تدابير الزم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آوردو گردهمائي

اي و ضروري را كه رانهكميسيون نظارت مكلف است نرخ كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يا - ۵۱ ماده

گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين دهد براساس دستورالعمل قيمتگذاري آنها را الزم تشخيص ميعالي نظارت قيمتهيأت

طرف مجلس شوراي اسالمي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين ربط اعالم دارد. نرخ كاالها و خدماتي كه ازكند و به اتاق اصناف ذي

 .الرعايه استراي كميسيون الزمشود، بمي

ها به افراد و عموم آگهي و ازطريق اتحاديههاي گروهي براي اطالع اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را ازطريق رسانه

 .نظارت هستندكليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيونواحدهاي صنفي اعالم كند. 

كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند.  - ۵۲ ادهم

صالح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي

 .شودشناسايي صادر مي

نامه اجرائي چگونگي االجراء شدن اين قانون، آيينماه پس از الزمعالي نـظارت موظـف اسـت ظرف ششتبصره ـ دبيرخـانه هيـأت 

تصويب وزير انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به

 .برساندصنعت، معدن و تجارت 

 

 

 نظارت عالی هيأت - هفتم فصل



 :شودعالي نظارت با تركيب زير تشكيل ميهيأت - ۵۳ ماده

 (رئيس هيأتوزير صنعت، معدن و تجارت ) ـ الف

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ ب

 وزير كشور ـ پ

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ ت

 وزير دادگستري ـ ث

 وزير امور اقتصادي و دارايي ـ ج

 هارئيس شوراي عالي استان ـ چ

 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ـ خ

 رئيسه اتاق اصناف ايرانهيأت دـ

 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران ذـ

 دبيركل اتاق تعاون ايران رـ

 نماينده بسيج اصناف كشور زـ

 دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي ژـ

 .يابدميجلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت - ۱ تبصره

 .يافت حضور خواهندوزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات - ۲ تبصره

حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به صالح و صاحب نظر برايتواند از افراد ذيهيأت عالي نظارت مي - ۳ تبصره

 .عمل آورد

مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي اي است كه در وزارت بازرگانيهيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه - ۵۴ ماده

پيشنهاد كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه هماهنگآيد و عالوه برر مينظارت به شما

اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني نامهآئينرا برعهده دارد. تشكيالت اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب

 .خواهد رسيد

 :و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير استوظايف  - ۵۵ ماده

 .ها يا اتاقهاي اصنافابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه - الف

 .ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران - ب

 .رسيدگي به اختالف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا اتاق اصناف ايران - ج

 .دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشورتعيين  - د

ها و مجامع امور كميسيونهاي نظارت، اتحاديهتعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين - هـ

 .نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون صنفي كشور و اتاق اصناف ايران و

 .صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشورائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كاالها و خدمات واحدهايار - و

 .استساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده - ز

 بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور ـ ح

 گذاري كاالها و خدمات واحدهاي صنفيالزم در رابطه با نحوه نرخ هايالعملتهيه و تصويب دستور ـ ط

 .ها تفويض كندهاي نظارت مراكز استانتواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيونعالي نظارت ميهيأت - ۵۶ ماده

 

 



 ها جريمه و تخلفات - هشتم فصل

هاي تعيين شده به وسيله مراجع بهائي بيش از نرخفروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمت بهگران - ۵۷ ماده

گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كاال يا خدمت ضوابط قيمتربط، عدم اجراي مقررات وقانوني ذي

 .زيان خريدار گرددبه

 :ي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير استفروشجريمه گران 

كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه شده به خريدار يا مصرفمتخـلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد

 .گردددوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي

شود و عالوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به گرانفروشي جريمه مي در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ

 .شودمدت دو هفته نصب ميعنوان متخلف صنفي به

عنوان متخلف صنفي شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب بهدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي

 .شوديماه نصب ممدت يکبه

عنوان متخلف شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب بهبرابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميدر مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده

 .گرددماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل ميشود. همچنين به مدت ششمدت دو ماه نصب ميصنفي به

 .ميزان يا معيار مقرر شدهرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمت كمتر ازكم فروشي: عبارت است از ع - ۵۸ ماده

 :جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است

فروشي و در مرتبه كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كممتخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف

 .شودفروشي جريمه ميم به چهار برابر مبلغ كمدو

عنوان شود و عالوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب بهفروشي جريمه ميدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم

 .شودمدت دو هفته نصب ميمتخلف صنفي به

مدت عنوان متخلف صنفي بهپارچه يا تابلو بر سر در محل كسب بهشود و فروشي جريمه ميدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم

 .شودماه نصب مييک

مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب شود و بهفروشي جريمه ميدر مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم

 .گرددوي تعليق و محل كسب تعطيل مي گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسبعنوان متخلف صنفي نصب ميبه

فروشي است و متخلف از اين امر عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت)گارانتي( توسط متعهد در حكم كم ـ تبصره

شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، هاي موضوع اين ماده نيز محكوم ميعالوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه

 .شودكنندگان و توليدكنندگان تعيين ميكارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف قيمت

كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كاال يا خدمت تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ - ۵۹ ماده

 .ابرازي يا درخواستي نباشد

 :لب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير استجريمه تق

التفاوت ارزش كاال يا كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهمتخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف

التفاوت شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهشده يا خدمت ارائه داده شده يا فروختهخدمت ابرازي يا درخواستي و كاالي عرضه

 .شودمذكور جريمه مي

عنوان شود و عالوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب بهالتفاوت، جريمه ميدر مرتبه سوم به شش برابر مابه

 .گرددمتخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي

مدت عنوان متخلف صنفي بهشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب بهتفاوت جريمه ميالدر مرتبه چهارم به هشت برابر مابه

 .گرددماه نصب مييک



عنوان متخلف صنفي شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب بهالتفاوت جريمه ميدر مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه

 .گرددمي تعطيل كسب محل و تعليق وي كسب پروانه ماهشش مدت به        گردد. همچنينماه نصب ميمدت دوبه

در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كاالي مورد تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كاال  ـ۱تبصره

 .شودحكم، تعطيل مي و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل

بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور پيشدرصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري - ۲ تبصره

 .محكوم خواهد شد

ستاندارد و عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كاال بدون عالمت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه ا ـ۳تبصره

 .شودكه استاندارد كاال يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده ميتحقيقات صنعتي ايران در صورتي

شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم فروش كاالهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي ـ۴تبصره

شده نابر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضهشده بشود. چنانچه كاال يا خدمات عرضهمي

 .شودمحاسبه مي

صالح و امتناع از عرضه آن به قصد مراجع ذياحتكار : عبارت است از نگهداري كاال به صورت عمده با تشخيص - ۶۰ ماده

 .ربطزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيضرورت عرضه ازطرف وفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعالمگران

 :شرح زير استجريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به

قيمت روز كاالهاي ( %۷۰درصد)مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كاالهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد

 احتكار شده

ر به عرضه و فروش كل كاالهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كاالهاي احتكار مرتبه دوم ـ الزام محتك

 ماهعنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يکشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به

معادل هفت برابر قيمت روز كاالهاي احتكار  مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كاالهاي احتكار شده و جريمه نقدي

 ماهعنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سهشده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به

كنندگان عمده و خرده فروشاني عدم اعالم موجودي كاال به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع ـ۱تبصره

كنند صرفاً در مورد كاالهايي كه كميسيون نظارت صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري ميالهاي خود را بهكه كا

 .شودشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار ميضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي

رود به محل اختفاء يا احتكار كاال باشد كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت وبراي كشف تخلف در صورتي ـ۲تبصره

اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و ( ۱درصورت عدم اعالم موجودي موضوع تبصره)

وي كند و نيرتحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي

 .انتظامي موظف به اجراي دستور ابالغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است

آئين نامه اجرايي شرايط اعالم موجودي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف 

ز تاييد هيات عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و شود و پس اايران با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي

 .رسدتجارت مي

هاي تعيين شده از طرف وزارت برخالف ضوابط و شبكهعرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كاال يا ارائه خدمت - ۶۱ ماده

 .ربطذيبازرگاني يا دستگاه اجرائي

 :زير استتكرار در طول هر سال به شرح جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات

معادل دو برابر ارزش روز كاال يا خدمت خارج شده از الزام به عرضه كاال يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي -مرتبه اول  - الف

 .شبكه در زمان تخلف

هار برابر ارزش روز كاال يا خدمت خارج شده چالزام به عرضه كاال يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل -مرتبه دوم  - ب



 .از شبكه در زمان تخلف

شش برابر ارزش روز كاال يا خدمت خارج شده الزام به عرضه كاال يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل -مرتبه سوم  - ج

 .به مدت يک ماه تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفياز شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا

كاالي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و عرضه و فروش كاالي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش - ۶۲ ماده

 :گرددطول هر سال به شرح زير جريمه ميمتخلف باعنايت به دفعات تكرار در

 .كاالي قاچاق موجود به نفع دولتاچاق و ضبطجريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كاالي ق -مرتبه اول  - الف

كاالي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كاالي قاچاق، ضبط -مرتبه دوم  - ب

 .متخلف صنفي به مدت يک ماه تابلو برسردر محل كسب به عنوان

قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا يمت روز كاالي قاچاق، ضبط كااليجريمه نقدي معادل ده برابر ق -مرتبه سوم  - ج

 .صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماهتابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف

بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور پيشچنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كاالي قاچاق مجازات شديدتري - د

 .كوم خواهد شدمح

الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حقآيين ـ تبصره

االجراء ماه از تاريخ الزمشود و حداكثر ظرف سهربط تهيه مينگهداري كاال توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي

 .رسدويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميتصشدن قانون به

گذاري و توزيع مدارك الزم جهت اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائهعدم اجراي ضوابط قيمت - ۶۳ ماده

آن دسته ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كاال يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي برايبه مراجع قانوني بدون عذرموجه

 .گردندميگذاريربط مشمول قيمتقانوني ذي از كاالها و خدماتي كه توسط مراجع

 .تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است - تبصره

 :طول هر سال تخلف، به شرح زير استگذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار درجريمه عدم اجراي ضوابط قيمت

 .دمتجريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كاال يا خ -مرتبه اول  - الف

 .جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كاال يا خدمت -مرتبه دوم  - ب

به عنوان  نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسبجريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كاال يا خدمت و -مرتبه سوم  - ج

 .مدت يک ماهمتخلف صنفي و تعطيل محل كسب به

 .خدمت به همراه كاال يا خدمت ديگرت از فروش اجباري يک يا چند نوع كاال يافروش اجباري: عبارت اس - ۶۴ ماده

 :جريمه فروش اجباري به شرح زير است

 .معادل پنج برابر قيمت فروش كاالي تحميليبراي فروش اجباري كاال، الزام فروشنده به پس گرفتن كاال و جريمه نقدي - الف

 .نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباريارت وارد شده به خريدار و جريمهبراي فروش اجباري خدمت، جبران خس - ب

استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كاال، - ۶۵ ماده

دويست جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلفكنندگان قابل رؤيت نباشد. كه براي مراجعهكسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي

 .ريال است( ۲۰۰ ۰۰۰هزار )

اين قانون ( ۱۵هاي مندرج در ماده )صورتحسابي كه با ويژگيعدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور - ۶۶ ماده

 .ريال است( ۲۰۰ ۰۰۰صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال )منطبق باشد. جريمه عدم

اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت هاي مندرج در اين قانون، خسارتي بهچنانچه براثر وقوع تخلف - ۶۷ ماده

خواهد هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكومبر جريمهديده، فرد صنفي متخلف، عالوه

 .شد



اي از صورتحساب)فاكتور( خريد كاال را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به نفي كه نسخههر فرد ص ـ تبصره

 .شودريال جريمه محكوم مي( ۵۰۰.۰۰۰مأموران خودداري كند به پرداخت پانصد هزار )

 (و مـقررات موضوع بند )ك( ۱۷و )( ۱۶عدم رعـايت مفاد مـواد ) - ۶۸ ماده

شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون صنفي، تخلف محسوب ميون از سوي فردقان( ۳۷ماده )

ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون ( ۵.۰۰۰.۰۰۰ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون )( ۲.۰۰۰.۰۰۰)

 .شودريال محكوم مي(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)

اي معادل سه برابر مبالغ خسارت وارده، به جريمهكشي ممنوع است. مرتكبين عالوه بر جبرانهفروش كاال ازطريق قرع - ۶۹ ماده

 .دريافتي محكوم خواهند شد

اشخاص خسارت وارد آورند، عالوه بر جبران العاده يا فروش اقساطي بهاگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق - ۷۰ ماده

جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كاال يا خدمت عرضه شده ملزم ختخسارت وارد شده به خريدار، به پردا

 .شدخواهند

وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به قانون بهنامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اينآئين - تبصره

 .رسيدتصويب وزير بازرگاني خواهد

تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادالت اقتصادي، افراد صنفي منظور به - ۷۱ ماده

 ) شود از سامانه صندوق مكانيزه فروشبندي مشاغل كه هر سال اعالم ميكننده كاال يا خدمات مكلفند مطابق اولويتعرضه

posse ) افزاري و اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سختريد ، نصب و راهشده بابت خهاي انجاماستفاده نمايند. معادل هزينه

استفاده كسر است. عدمافزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابلنرم

ي مقرر در قانون براي سال مربوط هاي مالياتصاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت

 .شودمي

ربط به موجب بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطالعات آن به مراجع ذيتعيين صنوف مشمول و اولويت ـ تبصره

شود و حداكثر ميعالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه اي است كه توسط دبيرخانه هيأتنامهآيين

 .رسدتصويب هيأت وزيران مياالجراء شدن اين قانون بهماه از تاريخ الزمظرف سه

توانند شكايت يا گزارش خود اين قانون مي( ۵۲كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده)خريداران و مصرف - ۷۲ ماده

 .ربط تسليم، ارسال يا اعالم دارنديهاي ذرا درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه

ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف اتحاديه

ان به فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز است

ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان

عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين اي با دعوت از شاكي و مشتكيها مكلفند حداكثر ظرف دوهفته در جلسهدر شهرستان

 .ر نمايندقانون حكم مقتضي را صاد

اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي ( ۲غير از مواردي كه در تبصره)صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به ـ۱تبصره

عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي

حاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بالمانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تجارت و اتاق اصناف يا ات

 .شودتخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي

عدم اجراي ) ۶۳ احتكار( و) ۶۰تقلب(، ) ۵۹فروشي(، كم)۵۸فروشي(، گران) ۵۷رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد ـ۲تبصره

گذاري و توزيع( درمواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون ضوابط قيمت

ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده ( ۳.۰۰۰.۰۰۰)



 .عنه انجام خواهد شدعوت از شاكي و مشتكيسازمان صنعت، معدن و تجارت با د

 .مبناي مذكور هرساله براساس نرخ تورم ساالنه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است

در صورت تجديدنظرخواهي هريک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات 

كومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. ح

نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده 

 .ه به همان پرونده باشندكننددستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي

 .باشدجلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي

موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي ترتيبات رسيدگي اعم از ابالغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به ـ۳تبصره

 .گيردصورت مي

درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، ( ۲درمورد تخلفات تبصره) ـ۴بصرهت

 .نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد

درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از  ـ ۵تبصره

 .دار خواهد شدهيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقررشده را عهده

جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات  اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل ـ ۶تبصره

حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابالغ آن و آموزش 

باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حكومتي مي

 .موجب اين قانون خواهد بودايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن بهشك

هاي سنواتي منظور و توسط شود و معادل آن در بودجههاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميدرآمدهاي ناشي از جريمه ـ۷تبصره

طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اين قانون به( ۴۴ده)وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ما

 .گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نماينداصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي

اداري اقامه  توانند در ديوان عدالتهريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي ـ ۸تبصره

 .دعوي نمايند

ها، ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازماندادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، كليه وزارتخانه مكررـ ۷۲ماده

شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي 

هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با تي و سازمانغيردول

 .سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند

احكام اين  هاي آنها تنها به موجبتعيين جريمهاالجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي واز زمان الزم - ۷۳ ماده

تعزيرات مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوصقانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و

 .گرددحكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي

اساس نرخ تورم ساالنه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن برشده در اين قانون، هر ساله هاي نقدي تعيينميزان جريمه - ۷۴ ماده

 .استو تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل 

 

 

 مقررات ساير - نهم فصل

رئيسه خود، برحسب مديره يا هيأتتوانند براي خدمات اعضاي هيأتها و اتاقهاي اصناف شهرستان مياتحاديه - ۷۵ ماده

ماه از تاريخ شود و حداكثر ظرف ششعالي نظارت تهيه ميد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأتاي كه به پيشنهانامهآيين



در بودجه ساالنه رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مياالجراء شدن اين قانون بهالزم

 .نمايندبيني و پرداخت پيش

رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون مديره اتحاديه يا هيأت ن ماده تا زماني كه عضو هيأتتبصره ـ اعضاي موضوع اي

 .شوندتأمين اجتماعي مي

صنفي و اتاق اصناف ايران نسبت به وجوه و اموال ها و هيأت رئيسه مجامع امورهر يک از اعضاي هيأت مديره اتحاديه - ۷۶ ماده

آنان قرار هرستان و اتاق اصناف ايران و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات دراختياراتحاديه، اتاق اصناف ش

 .شوندگيرد، امين محسوب ميمي

شود، حسب مورد، هاي نظارت اجازه داده ميمنظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيونبه - ۷۷ ماده

ها تحت نظارت اتحاديهحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. ايننسبت به تشكيل ات

 .باشندهاي خود ميكميسيون نظارت مركز استان و شهرستان

پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به - ۷۸ ماده

اين شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليتهاي صادراتي درنظارت، اتحاديه

 .تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيدبهاي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ونامهها تابع آئيناتحاديه

نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده اين قانون( ۵۵هـ( ماده )ست بارعايت بند )وزارت بازرگاني مكلف ا - ۷۹ ماده

 :اي باشند، اقدام كندكسب ملكي يا اجارهشوند، درصورتي كه داراي محلمي

 .از كارافتادهجانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز  - الف

 .كارافتادهآزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از - ب

 .كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر - ج

الب اسالمي و ستاد شهيد، بنياد جانبازان انقنامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنيادآئين

 .خواهد رسيدآزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني

 .شروط الزم تنها براي يک بار خواهد بودربط و احرازنامه از نهاد ذيصدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي - ۱ تبصره

ربط موظفند نسبت همچنين كليه سازمانهاي ذيها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند.اتحاديه - ۲ تبصره

 .ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنندبه اعطاي تسهيالت و امكانات همسان با

پروانه  هاي ديگر موافقت اصولي ياوزارتخانهتوانند شغل ديگري داشته باشند، يا از افراد صنفي موضوع اين ماده نمي - ۳ تبصره

موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه

 .انددرخواست پروانه كسب كردهآن

كسب شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه توانند درصورت منتقل شدن بهافراد صنفي موضوع اين ماده مي - ۴ تبصره

 .اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارندقبلي، در محل جديد با رعايت مفاد

 .صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بالمانع است - ۸۰ ماده

ها، مجامع امور صنفي و اتاق اصناف اتحاديهنيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري الزم را با - ۸۱ ماده

وزارت كشور و اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكارينامهموجب آئينبهايران معمول دارد. نحوه همكاري

 .بازرگاني خواهد رسيد نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير

بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت پيشاگر يک فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي - ۸۲ ماده

كسب نظر مالک و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت تواند باصنفي خود را از دست بدهد، مي

 .در همان محل بپردازدديگري صنفي

هاي مترتب بر صدور طرحهاي مصوب، از دريافت هزينهشهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب، دراجراي - ۸۳ ماده



ارزش روز محل كسب خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد ازپروانه ساخت محل جديد

 .ر باشدتخريب شده كمت

اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه نامهطبق آئينهاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفيحراج - ۸۴ ماده

صنفي را نامه، واحدرسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئينبازرگاني ميتصويب وزيرهيأت عالي نظارت تهيه و به

 .اين قانون خواهد كرد( ۶۸ندرج در ماده )مشمول مجازات م

اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت نامهآئينبرگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس - ۸۵ ماده

 .بازرگاني خواهد رسيدتهيه و به تصويب وزير

ع از كاالها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مكان مناسب عرضه اي متنوفروشگاههاي بزرگ چندمنظوره كه مجموعه - ۸۶ ماده

اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كاال و نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيرهمي

ربط باشند و پروانه كسب صنفي ذي هايباشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديهكنند، مشمول اين قانون ميخدمات مبادرت مي

 .دريافت نمايند

 .بازرگاني استمرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت - تبصره

 .فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي)سايبري( مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است - ۸۷ ماده

اجرائي است كه توسط اتاق اصناف  نامههاي صنفي به موجب آيينرت بر اينگونه فعاليتچگونگي صدور مجوز و نحوه نظا ـ تبصره

شود و پس از تأييد هاي اطالعات و ارتباطات و فناوري اطالعات تهيه ميعالي نظارت و وزارتخانه ايران با همكاري دبيرخانه هيأت

 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميقانون بهدن ايناالجراء شماه از تاريخ الزمعالي نظارت حداكثر ظرف سههيأت

عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه  شوراي دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه - ۸۸ ماده

اجرا از تصويب وزير بازرگاني بهفعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس نامه اجرايي حاكم بر تشكيل وآئين

 .در آيد

و قصد توزيع يا فروش كاالهاي وارداتي خود را كنندكليه واردكنندگان كاال كه به صورت تجاري به واردات كاال اقدام مي - ۸۹ ماده

ررات اين قانون به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقدارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كاال

 .بودخواهند

دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههايوزارتخانه - ۹۰ ماده

غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كاالها يا خدمات تصريح نام است و نهادهاي عمومي

اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از نندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگركمصرفبه

قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كاالها و خدمات توسط مراجع شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير

اختيارات قانوني خود، مسؤوليت ولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف وربط، الزامي است. دستگاه دذيقانوني

عهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر

 .مقررات آن خواهد بودد، مشمول قانون نظام صنفي وانجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرواگذار گردد يا

فعاليت يا پروانه دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير - ۹۱ ماده

ي دولتي كه شمول قانون بر شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاها ياها، مؤسسات، سازمانبرداري يا اشتغال از وزارتخانهتأسيس، بهره

باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كاالها يا خـدمات به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي

كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند عالوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحاديه فروشان يا مصرفخرده

 .نيز اقدام كنند مربوط

آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه 

 .رسدشود و پس از تاييد هيات عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميهيات عالي نظارت تهيه مي



سوي هر يک از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از اخذ پروانه- ۱ تبصره

 .بودعمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد

هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، بار شهرداري، پايانهكليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره ـ۲تبصره

كه به عرضه كاال و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتياههاي راهايستگ

 .ربط موضوع اين قانون پروانه كسب اخذ نمايندهاي ذيباشند و موظفند از اتحاديهقانون مي

واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در اركنانسازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يک از ك - ۹۲ ماده

كند. تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافتميمدت همكاري توسط افراد صنفي 

غ دو برابر آن خواهد بود. اي به مبلشاغل و جريمهاين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي

 .ريال خواهد بود( ۱۰۰ ۰۰۰ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار )( ۱۰۰ ۰۰۰چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار)

محوله تسامح ورزد، يا برخالف مصالح عمومي شود مگر در مواردي كه در انجام وظايفاتاق اصناف شهرستان منحل نمي - ۹۳ ماده

هيأت دارد. اگركميسيون نظارت مراتب را با ذكر داليل كافي به هيأت عالي نظارت اعالم ميقرر رفتار كند. در اين صورتو وظايف م

 .داردتصويب به وزير بازرگاني اعالم ميداليل طرفين، انحالل را الزم بداند مراتب را جهت عالي نظارت پس از رسيدگي به

 .تشكيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي كنندتاريخ انحالل اتاق، نمايندگان خود را جهت ها موظفند ظرف يک ماه ازاتحاديه

 .بازرگاني خواهد بودانحالل اتاق اصناف ايران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير

را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف نمايندگان خود مجامع امور صنفي موظفند ظرف يک ماه از تاريخ انحالل اتاق اصناف ايران، 

 .ايران معرفي كنند

 .كنندصالح قضائي مراجعهتوانند به مراجع ذيدرصورت اعتراض هر يک از طرفين مي

هاي امور اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه( ۳۷ماده )(۳و تبصره )( ۳۰، بند )ي( ماده )(۲۹نامه اجرائي موضوع ماده )آئين - ۹۴ ماده

 .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدبهو دارائي و بازرگانياقتصادي 

كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به - ۹۵ ماده

 .مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد

رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و ها و هيأتديهمديره اتحارسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت ـ ۱مكرر ۹۵ ماده

 .هاي نظارت استشود برعهده كميسيوندهنده واصل ميهايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارشگزارش

موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به ـ۲مكرر ۹۵ ماده

 .شودغاير، لغو ميم

شوراي انقالب و كليه اصالحات و الحاقات  ۱۳۵۹/۰۴/۱۳االجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب از تاريخ الزم - ۹۶ ماده

شهدا مصوب تسهيالت الزم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترمبعدي آن و قانون ايجاد

و نيز ساير قوانين  ۱۳۸۸/۰۷/۱۵كنندگان مصوب قانون حمايت از حقوق مصرف( ۲۲و )( ۱۷، )(۱۵، )(۱۴و مواد) ۱۳۶۸/۱۲/۱۳

 .گرددمغاير لغو و بالاثر مي

 


