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 فصل اول

 تعاريف

ن، وظايف، اختيارات، حـدود قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازما :صنفيـ نظام١ماده 

كندو حقوق افراد و واحدھاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي
١
. 

ھاي صـنفي اعـم از توليـد، ھر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت :ـ فرد صنفي٢ماده 

ور و صـاحب عنـوان پيشـهگـذاري کنـد و بـهتبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه

رفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي دايـر يـا وسـيله كسـبي فـراھم ح

صـورت طـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم و بـهآورد و تمام يا قسمتي از كاال، محصول يا خدمات خود را به

 .شودكننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میكلي يا جزئي به مصرف

صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول ایـن قـانون ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (تبصره  

قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعاليـت، تنظـيم و . باشندمستثنی می

ربط، نظـارت، بازرسـی و رسـيدگی بـه تخلفـات افـراد و واحـدھای تحـت تنسيق امور واحدھای ذی

 .شودمی پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين

ھر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشـد و توسـط  :ـ واحد صنفي٣ماده 

.شودكسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته ميفرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه
٢
 

كسـب بـراي ھمـان محـل، فعاليت واحدھاي صنفي سيار در محـل ثابـت بـا اخـذ پروانـه ـ١تبصره 

 .نع استبالما
                                                            

نام » اتاق اصناف شهرستان«به » مجمع امورصنفي«االجرا شدن اين قانون نام از تاريخ الزم: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب 1ماده . 1
 . يابدتغيير مي» اتاق اصناف ايران«به » شوراي اصناف كشور«و نام » اتاق اصناف مركز استان«به » ع امورصنفي مركز استانمجم«
 
ـ 2؛ )3(تعيين صنوف سيار موضوع ماده ـ1: هاي اجرايي اين قانون درموردنامهآئين: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  57ماده . 2

ماده ) 3(ـ نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره 4؛ )21(ماده ) 7(ـ تبصره 3؛ )12(صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع ماده نحوه 
وع ماده مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضـ شرح وظايف بازرس ازجمله نظارت بر عملكرد هيأت 5؛ )22(
هاي موضوع ـ شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون7؛ )مكرر 37(ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده  6؛ )23(

االجرا شدن اين قانون توسط اتاق ماه از تاريخ الزم ؛ ظرف سه)91(ـ ماده 9؛ )60(ماده ) 2(ـ شرايط اعالم موجودي موضوع تبصره  8؛ )45(ماده ) 4(تبصره 
 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميعالي نظارت به شود و پس از تأييد هيأتعالي نظارت تهيه مياصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت
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اماکنی کـه واجـد شـرایط الزم جھـت اسـتقرار چنـد ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٢تبصره 

عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فـرد صـنفی، پـس از اخـذ توانند بهواحد صنفی باشند، می

ایـن تبصـره  اجرایـی نامـهآئـين. ربط، مورد استفاده قرار گيرندھای ذیپروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه

وسيله دبيرخانـه ھيـأت عـالی نظـارت بـا ھمکـاری اتـاق اصـناف ایـران و نيـروی انتظـامی جمھـوری به

االجـرا شـدن ایـن قـانون بـه تصـویب وزیـر شود و ظـرف سـه مـاه از تـاریخ الزماسالمی ایران تھيه می

 .رسدصنعت، معدن و تجارت می

دھنـد، واحـد صـنفي محسـوب مـيمـيدفاتري كه خدماتي به واحدھاي صنفي سيار  ـ٣تبصره 

 .شوند

عبــارت اســت از گروھــی از افــراد کــه طبيعــت ): ١٢/٦/١٣٩٢اصــالحی مصــوب (ـــ صــنف ٤مــاده 

ھـا بـه دو گـروه صنوف مشمول ایـن قـانون، بـا توجـه بـه نـوع فعاليـت آن. فعاليت آنان از یک نوع باشد

 . شوندتوليدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسيم می

مجوزی است که طبق مقررات این قـانون  ):١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب(كسب ـ پروانه ٥ماده 

صورت موقت یا دائم به فـرد یـا افـراد صـنفی بـرای محـل وکار یا حرفه بهبه منظور شروع و ادامه کسب

 .شودمشخص یا وسيله کسب معين داده می

. شـودیک بار صادر مـی پروانه کسب موقت تنھا برایـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ١تبصره 

 .سال است سال و پروانه کسب دائم پنج مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک

اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبـار ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٢تبصره 

ماھه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدیـد پروانـه دائـم صـادر پروانه کسب، اخطاریه یک

 .شودنماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می

اي اسـت كـه بـر داشـتن مھـارت انجـام دادن كارھـاي گواھينامـه :ـ پروانه تخصصي و فني٦ماده 

 .شودصالح صادر ميوسيله مراجع ذیتخصصي يا فني داللت دارد و به

حقوقي است كه از افراد يك يا چند صـنف كـه داراي فعاليـت يكسـان يـا  شخصيتي: ـ اتحاديه٧ماده 

 .گرددمی ن قانون تشكيلھاي مقرر در اياند، براي انجام دادن وظايف و مسئوليتمشابه

اتـاقی متشـکل از رؤسـای  ):١٢/٦/١٣٩٢اصـالحی مصـوب (ـ اتاق اصناف شھرسـتان ٨ماده 

 . ھای مقرر در این قانون استایف و مسئوليتھای صنفی ھر شھرستان برای انجام وظاتحادیه

ھـاي شھرسـتان يأت رئيسه اتاق اصـنافاتاقی است كه از نمايندگان ھ :ـ اتاق اصناف ایران٩ماده 

 .گرددصنفي در تھران تشكيل میكشور با ھدف تقويت مباني نظام

د ھمـاھنگي بـين كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجـا :ـ كميسيون نظارت١٠ماده 

ھاي دولتي در راسـتاي وظـايف و اختيـارات ھا و دستگاهھا و اتاق اصناف شھرستان با سازماناتحاديه

 .شودھا و اتاق اصناف ھر شھرستان تشكيل ميھا و ھمچنين نظارت بر اتحاديهآن

د ھمـاھنگي ريزي، ھدايت، ايجـاھيأتي است كه به منظور تعيين برنامه: ـ ھيأت عالي نظارت١١ماده 

ھـاي نظـارت تشـكيل كميسيونتاق اصناف ایران وھا، اھا، اتاق اصناف شھرستانو نظارت بر كليه اتحاديه

 .گردد و باالترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور استمی
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 فصل دوم

 فرد صنفي
 

، وحرفـهافراد صنفي موظفند قبل از تأسيس ھر نوع واحد صـنفي يـا اشـتغال بـه كسـب ـ١٢ماده 

كسب اقدام كنندنسبت به اخذ پروانه
٣
. 

 .حذف شده است١٢/٦/١٣٩٢به موجب اصالحيه مصوب  ـ١تبصره 

كننـد، ھا استعالم مـيكسب از آنھا براي صدور پروانهھايي كه اتحاديهكليه دستگاه ـ٢تبصره 

عدم . م دارندموظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعالم نظر قطعي و نھایي خود را اعال

 .منزله نظر مثبت استاعالم نظر در مھلت مقرر به

صـدور بـيش از یـک پروانـه کسـب بـرای ھـر فـرد ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣تبصره 

صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شـرط معرفـی مباشـر، براسـاس آئـين

 .نامه اجرایی موضوع این ماده بالمانع است

طور مشـترك صورت مشترك اداره كنند، بهكه چند نفر، يك واحد صنفي را بهدرصورتي ـ٤تبصره 

 .دار خواھند بودمسئوليت امور واحد را عھده

در صورت عدم فعاليـت بـيش از شـش مـاه واحـد ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٥تبصره 

صاحب پروانه کسـب  صنفی، بدون اطالع اتحادیه مربوطه یا تغيير محل کسب یا نوع فعاليت توسط

یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غير، اتحادیه موظف است پس از اخطـار پـانزده روزه 

 .به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند

كسب براي مشاغل تخصصي و فنـي مسـتلزم اخـذ پروانـه تخصصـي و فنـي از صدور پروانه ـ١٣ماده 

اگر متقاضي واجـد شـروط الزم بـراي اخـذ پروانـه تخصصـي و . است وسيله متقاضيربط بهمراجع ذی

فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانـه تخصصـي و فنـي در واحـد صـنفي بـراي صـدور پروانـه

 .كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است

اي خواھـد بـود كـه توسـط دبيرخانـه نامـهانواع مشاغل تخصصي و فني به شـرح آئـين تبصره ـ

ربط و نظرخـواھي از اتـاق اصـناف  ھاي ذیھا و سازمانأت عالي نظارت و با ھماھنگي وزارتخانهھي

 .ھا تھيه و به تصويب وزير بازرگانی خواھد رسيدمراكز استان

 افراد صنفی مکلفند در ھر سـال حـق عضـویت اتحادیـهـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ١٤ماده 

 .ربط را بپردازندذی

                                                            
اين قانون درمورد نحوه صدور، تمديد و تعويض نامه اجرايي آئين«: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  57ماده  2موجب بند به. 3

االجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي ، ظرف سه ماه از تاريخ الزم)12(پروانه كسب موقت و دائم موضوع ماده 
 .رسدارت ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجنظارت تهيه مي
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كننده كاالھا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كاال، يا نصـب تـابلو صنفي عرضه افراد ـ١٥ماده 

اي كـه گونـهطور روشن و مكتوب و بـهدر محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت را به

 .براي ھمگان قابل رؤيت باشد، اعالم كنند

ستمزد بايد صورتحسابي شامل نـام و ھر فرد صنفي در مقابل دريافت بھا، اجرت يا د ـ١تبصره 

شده يا خدمات انجامنشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كاالھاي فروخته

 .شده را به مشتري تسليم دارد

تواند با تصويب كميسيون نظارت مركـز اسـتان، بعضـي از اتاق اصناف شھرستان مي ـ٢تبصره 

ھـا مشـكل ، يـا برخـي ديگـر را كـه دادن صورتحسـاب بـراي آنصنوف يا مشاغل را تا مبلغي معـين

 .است، از دادن صورتحساب معاف كند

دارنـد بايـد از صورتحسـابصورت كلـي عرضـه مـيافراد صنفي كه كاالھاي خود را به ـ٣تبصره 

 .شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسندھای چاپ

شده يا خدمت ارائه اق كيفيت و كميّت ھر نوع كاالي عرضهفرد صنفي، مسئول انطب ـ٤تبصره 

 .گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است

صاحبان اماكن عمومي به تشـخيص اتـاق اصـناف شھرسـتان و تصـويب كميسـيون نظـارت ـ ١٦ماده 

 :مكلفند

ھـاي شـود در برگـهيـ فھرست قيمت غذا و موادغذایي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مـالف

مخصوص تھيـه و در دسـترس مشـتريان قـرار دھنـد و برمبنـاي آن صورتحسـاب بـه مشـتري 

 .تسليم دارند

ـ نرخ اغذيه و موادغذایي خود را در تابلو مخصوص در محل كسـب بـه قسـمي كـه در معـرض ب

 .ديد ھمگان باشد نصب كنند

ر، از جملـه قـوانين و مقـررات صـنفي، افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جـاري كشـو ـ١٧ماده 

ھاي مربوط به نرخانتظامي، بھداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل

 .گردد، رعايت و اجرا كنندربط ابالغ میگذاري كاالھا و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذی

كه براي انجام دادن خدمات به منازل  كارگيري كسانيافراد صنفي مكلفند پيش از به ـ١تبصره 

كننـد، مراتـب را بـه اتحاديـه اطـالع دھنـد تـا اتحاديـه پـس از اخـذ نظـر نيـروي و اماكن مراجعه مـي

 .عمل آورددار با درج تخصص اقدام الزم را بهشناسایي عكسانتظامي، نسبت به صدور كارت

محصـوالت، كاالھـا يـا خـدمات،  افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشـتري دربـاره ـ٢تبصره 

 .ھا رفتار خواھد شداين قانون با آن) ٦٨(در غير اين صورت، طبق ماده . برخالف واقع تبليغ كنند

انتشار ھرگونه آگھی تبليغاتی به ھر طریق توسط  ـ)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٣تبصره 

دی از یــک ميليــون فــرد صــنفی فاقــد پروانــه کســب معتبــر، ممنــوع اســت و متخلــف بــه جریمــه نقــ

 .شودریال محکوم می) ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠(ریال تا دویست و پنجاه ميليون ) ٠٠٠/٠٠٠/١(

ای مکلفند قبـل از قبـول ھا و مؤسسات توليد محصوالت چندرسانهھای گروھی، چاپخانهرسانه

سفارش توليد یا نشر ھرگونـه آگھـی تبليغـاتی، یـک نسـخه از پروانـه کسـب متقاضـی را مطالبـه 

 .شوندمحکوم می ند، در غير این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصرهنمای
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که دارنده پروانه کسـب بخواھـد محـل کسـب درصورتی ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ١٨ماده 

درصـورتی اتحادیـه. خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسليم نمایـد

واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقـررات، پـس از ابطـال پروانـه کسـب  شده راکه فرد معرفی

 .کندشده صادر میقبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی

درصـورت درخواسـت صـاحب پروانـه مبنـی بـر تغييـر ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (تبصره 

حسـاب از اتحادیـه و تسـویه ای دیگر، عالوه بر طی مراحل قانونی، اسـتعالمپروانه کسب به حرفه

منزلـه عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعالم بـه. قبلی ضروری است

 .شودنظر موافق تلقی می

تواند با رعايت غبطـه محجـور و طبـق كسب محجور شود، قيم ميكه دارنده پروانهدرصورتي ـ١٩ماده 

 .انتقال واحد صنفي اقدام كندمقررات اين قانون نسبت به اداره يا 

كسب، حقوق متعـارف ناشـي از واحـد صـنفي متعلـق بـه ورثـه درصورت فوت صاحب پروانه ـ٢٠ماده 

تواننـد ھا مايل باشند، درصـورت دارا بـودن شـروط فـردي، مـيچنانچه ورثه يا نماينده قانوني آن. است

پـس از انقضـای مھلـت . دام كننـدكسب با رعايت مقـررات اقـظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه

 .مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است
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 فصل سوم

 ھااتحاديه
 

ھـاي شـغلي مشـابه يـا ھمگـن وجـود در ھر شھرستان كه واحدھاي صنفي با فعاليـت ـ٢١ماده 

 .كنندداشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي

اتحادیه دارای شخصيت حقوقی و غيرانتفاعی اسـت ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ١تبصره 

 .یابدو پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت می

ھای صنفی توسط اتاق اصناف ایران با ھمکاری دبيرخانه ھيأت عـالی اساسنامه الگوی اتحادیه

 .سدرشود و به تصویب ھيأت عالی نظارت مینظارت تھيه می

حد نصاب تعداد واحدھاي صنفي بـراي تشـكيل يـك اتحاديـه در كشـور بـه شـرح زيـر  ـ٢تبصره 

 :است

 .واحد ٣٠٠ـ در تھران، الف

 .واحد ٢٠٠ھاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ـ در شھرستانب

 .دواح ١٥٠تر از دو ميليون نفر جمعيت،ھاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمـ در شھرستانج

 .واحد ١٠٠تر از يك ميليون نفر جمعيت،ھاي داراي بيش از پانصد ھزار نفر و كمـ در شھرستاند

 .واحد ٥٠تر از پانصد ھزار نفر جمعيت، ھاي با كمـ در شھرستانھـ

کميسيون نظارت ھـر شھرسـتان بـا ھمکـاری اتـاق ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣تبصره 

تـر از ھا كمھایی را که تعداد واحدھای صنفی تحت پوشش آنهاصناف شھرستان موظف است اتحادی

 .ھای تعيين شده است، ادغام نمایدنصاب

اگر تشکيل اتحادیه واحد برای تمامی شـھرھا یـا ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٤تبصره 

ھای ھر شھرستان به تشخيص کميسيون نظـارت مرکـز اسـتان ممکـن نباشـد، شـيوه اداره بخش

ای است که توسط اتاق اصـناف ایـران بـا نامهھا تابع آئينی صنفی آن شھرھا یا بخشامور واحدھا

شود و پس از تأیيد ھيأت عالی نظارت حداکثر ظرف ھمکاری دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه می

 .رسداالجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میشش ماه از تاریخ الزم

اي از واحدھاي صنفي يك شھرستان، كه تعدادشان به نصـاب مقـرر تشكيل اتحادیه اگر ـ٥تبصره 

جھت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان الزم باشـد، درصـورت 

 .اي با ھمان تعداد واحدھاي موجود تشكيل خواھد شدتصويب ھيأت عالي نظارت، اتحاديه

ھـاي اي در مركـز اسـتان از واحـدھاي صـنفي موجـود در شھرسـتانهاگر تشـكيل اتحاديـ ـ٦تبصره 

ھمان استان بـه تشـخيص كميسـيون نظـارت مركـز اسـتان الزم باشـد، درصـورت تصـويب ھيـأت عـالي 

ھـاي موضـوع ايـن اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه. اي در مركز استان تشكيل خواھد شدنظارت، اتحاديه

 .ماده تلقي خواھد شد
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چنانچه تعداد واحدھای صنفی در ھر اسـتان جھـت  ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٧تبصره 

تشکيل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پيشنھاد اتاق اصناف و تأیيد وزیر صنعت، معـدن 

شودای از واحدھای صنفی در سطح کشور تشکيل میو تجارت، اتحادیه
٤
. 

تعـداد اعضـای ايـن . شـوندره منتخـب اعضـای اتحاديـه اداره مـيمـديھا توسط ھيأتاتحاديه ـ٢٢ماده 

تـر از ھــزار واحـد صـنفي عضـو و ھـاي داراي كـمالبدل براي اتحاديهھيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي

ھاي داراي بيش از ھزار واحد صنفي عضو خواھـد البدل بـراي اتحاديهھفت نفر اصلـي و سه نفر علي

 .بود

ھـا از مدیره اتحادیـهمدت مسئوليت اعضای ھيأتـ )١٢/٦/١٣٩٢صوب اصالحی م( ١ تبصره

مدیره با رأی مخفی و مسـتقيم اعضـای اتحادیـه اعضای ھيأت. تاریخ انتخاب چھار سال تمام است

توانند بيش از دو دوره متوالی و یا چھار دوره متناوب در ھيأتاعضای مذکور نمی. شوندانتخاب می

 .شته باشندمدیره اتحادیه عضویت دا

كميسيون نظارت ھر شھرستان موظف است شش ماه قبل از پايـان ھـر دوره ھيـأت ـ٢ تبصره

 .مدیره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراھم آورد

ھا در دور اول با حضور حداقل یکانتخابات اتحادیهـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣تبصره 

ذکور، در دور دوم بـا حضـور حـداقل یـک چھـارم دستيابی به حدنصاب مـسوم اعضاء و درصورت عدم

یابداعضاء رسميت می
٥
. 

كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي درصورتي ـ٤تبصره 

البـدل، آن ھيـأت از نصـاب ايـن مـاده مديره، با وجود جايگزيني اعضای عليعضو يا اعضایي از ھيأت

رت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيـين خارج شود، كميسيون نظا

تا انجام انتخابات، افرادي از اعضای ھمان صنف كه واجد شروط قانوني . اعضای جايگزين اقدام كند

گردنـد تـا پـس از تصـويب براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط اتاق اصناف شھرستان معرفي مي

مـديره منصـوب البـدل ھيـأتاعضای جايگزين به عضويت اصـلي يـا علـي عنوانكميسيون نظارت، به

مـديره مانـده باشـد، مـدت مأموريـت اعضـای تـر از دو سـال از مـدت مأموريـت ھيـأتاگر كـم. شوند

 .مديره ادامه خواھد يافتجايگزين تا پايان مدت مأموريت ھيأت

که به تشخيص رتیمدیره درصواعضای مستعفی ھيأتـ )١٢/٦/١٣٩٢متن الحاقی مصوب (

کميسيون نظارت، به منظور اخالل در انتخابـات اسـتعفا داده باشـند و اعضـای معـزول از آن ھيـأت، 

 .مدیره اتحادیه داوطلب شوندتوانند برای اولين انتخابات بعدی ھيأتنمی

                                                            
ظرف سه ماه ) 21(ماده ) 7(نامه اجرايي اين قانون در مورد تبصره آئين: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  57ماده  3به موجب بند . 4

د و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به شواالجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مياز تاريخ الزم
 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي

 
نامه اجرايي اين قانون در مورد نحوه برگزاري انتخابات موضوع آئين: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  57ماده  4به موجب بند . 5

شود و پس از االجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميظرف سه ماه از تاريخ الزم) 22(ماده ) 3(تبصره 
 .رسدتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميتأييد هيأت عالي نظارت به
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و ايـن مـاده داراي كليـه اختيـارات، حقـوق ) ٤(و ) ٣(ھـاي شـده موضـوع تبصـرهافـراد منصـوب ــ٥تبصـره 

 .رئيسه اتاق اصناف شھرستان خواھند بودمدیره، به استثناي عضويت در ھيأتتكاليف ھيأت

ھــا، اتــاق اصــناف شــدن کارکنــان اتحادیــهداوطلــب ـــ)١٢/٦/١٣٩٢الحــاقی مصــوب ( ٦تبصــره 

قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابـات ) ٥(ھای اجرایی موضوع ماده شھرستان و ایران و دستگاه

نام در انتخابـات ھای صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پيش از ثبتاتحادیه مدیرهھيأت

مـدیره اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پيش از شروع به کـار در ھيـأت. است

 .اتحادیه الزامی است

ھـا مدیره اتحادیهشرایط داوطلبان عضویت در ھيأت ـ)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (مکرر  ٢٢ماده 

 : عبارت است از

 .ـ تابعيت جمھوری اسالمی ایران١

 .ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمھوری اسالمی ایران٢

 .پيشينه کيفری مؤثرـ نداشتن سوء٣

 .ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس٤

 .ـ عدم اعتياد به موادمخدر٥

 .ه فسادـ عدم اشتھار ب٦

 .مدیره اتحادیهـ داشتن حداقل مدرک تحصيلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در ھيأت٧

 .نام ھفتاد و پنج سالـ حداکثر سن در زمان ثبت٨

 .ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم٩

 .ـ وثاقت و امانت١٠

ازمان تعزیـرات حکـومتی، ای مرکب از نمايندگان وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت، سـکميته ـ١تبصره 

صـالح شـامل نيروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران و دو نفر از اتاق اصـناف شھرسـتان از مراجـع ذی

ماه شـرایط مـذکور را وزارت اطالعات، نيروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائيه ظرف یک 

. ميتـه نبایـد خـود نـامزد انتخابـات باشـندنمايندگان اتاق اصناف شھرستان در ایـن ک. نمایداستعالم می

 . شودگيرد و نتيجه به متقاضی اعالم میگيری در این کميته با اکثریت آرا صورت میتصميم

وظيفه این کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندھای مذکور از طریق رؤیـت اسـناد 

 .مثبته و بررسی مدارک و شواھد است

تواننـد ھا توسط کميته موضـوع ایـن مـاده رد شـده باشـد مـیصالحيت آنافرادی که  ـ٢تبصره 

مرجع رسيدگی مجدد . ظرف یک ھفته از تاریخ ابالغ رأی کميته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند

 .کميسيون نظارت شھرستان است

ترتيـب براسـاس اکثریـت ھـا افـراد منتخـب بـهدر اتحادیه ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب( ٢٣ماده 

، یـک نفـر دبيـر و یـک نفـر )اول و دوم(نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئـيس، دو نفـر نایـب رئـيس 
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مـدیره اتحادیـه، انتخابـاتی بـرای ھمزمان با برگـزاری انتخابـات اعضـای ھيـأت. شوددار تعيين میخزانه

شودبرگزار می) البدلاصلی و علی(انتخاب دو نفر بازرس 
٦
. 

 .حذف شده است١٢/٦/١٣٩٢مصوب  موجب اصالحيهبهتبصره ـ 

در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعيين شـده ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ١تبصره 

توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نياز به تعداد آرای کمتری دارد بالمـانع 

 .است

نفـر از اعضـای  در صورت تساوی آرا بين دو یا چنـدـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٢تبصره 

توسط رئيس کميسيون نظـارت و یـا نماينـده وی و  ھا به طریق قرعهمدیره اتحادیه، سمت آنھيأت

 .شودمدیره اتحادیه تعيين میبا حضور اکثریت اعضای ھيأت

ھا از در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٣تبصره 

 .شودی در حضور رئيس یا نماينده کميسيون نظارت تعيين میطریق برگزاری انتخابات داخل

مدیره ھر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حـداقل مـدرك كارشناسـي ھيأت ـ٢٤ماده 

تـر از يـك ھـاي داراي كـمدر شھرسـتان. عنوان مدير اجرايي اسـتفاده كنـدوقت بهصورت تمامباشد، به

مدير اجرايي مجـري . عنوان مدير اجرایي، بالمانع استري افراد ديپلمه بهكارگيميليون نفر جمعيت، به

مـدیره جديـد مسـتعفي تلقـی مـیمدیره و منتخب آن است و با جايگزين شـدن ھيـأتمصوبات ھيأت

 .استفاده از خدمات ھمان مدير در ادوار بعد بالمانع است. گردد

ھـاي بنابه درخواسـت اكثريـت نسـبي اتحاديـهدر صورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان  ـ٢٥ماده 

ھاي ھمان استان، با نظرخواھي از اتاق اصـناف مركـز اسـتان، نسـبت بـه تشـكيل صنفي شھرستان

اين مجمـع متشـكل از نماینـدگان ھيـأت. ھاي آن استان اقدام خواھد كردمجمع استاني براي اتحاديه

نظـر درخصـوص مشـكالت و امـور صـنفي، تبادل منظورھا خواھد بود و بهھاي شھرستانمدیره اتحاديه

 .شودربط تشكيل ميھاي الزم با مراجع و مراكز ذيارائه پيشنھاد و برقراري ارتباط و ھماھنگي

تعداِد نمایندگان ھر شھرسـتان بـه ازاي ھـر پـنج اتحاديـه يـك نفـر خواھـد بـود كـه بـا رأي تبصره ـ 

مـدیره مجمـع اسـتانی دو سـال يـت اعضـای ھيـأتمدت مأمور. ھا انتخاب خواھند شدرؤساي اتحاديه

 .است

ربـط مراجعـه و ھرگاه شخصي بخواھد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد بـه اتحاديـه ذي ـ٢٦ماده 

اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را . تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد

صورت كتبي بـه ر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي بهبر رد يا قبول تقاضا حداكث مبنی

در . گـرددمنزلـه پـذيرش تقاضـا محسـوب مـینظر در مدت يادشـده بـهعدم اعالم. متقاضي اعالم كند

صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايـد از آن تـاريخ ظـرف حـداكثر سـه مـاه مـدارك مـورد نيـاز 

در غيـر ايـن صـورت متقاضـي جديـد محسـوب خواھـد . و به اتحاديه تسـليم دارداتحاديه را تكميل كند 
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االجرا شدن اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ الزم) 23(مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده عملكرد هيأت
 .رسدود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميشتوسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي
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اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك الزم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسـبت . گردید

كسب موظف است ھمچنين متقاضي پروانه. كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كندبه صدور پروانه

 .كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كندپروانه از تاريخ دريافت

كســب كســب را رد كنــد يــا از صــدور پروانــهچنانچــه اتحاديــه درخواســت متقاضــي پروانــه ـــ١تبصــره  

كـه درصـورتي. طـور كتبـي بـه متقاضـي اعـالم كنـداستنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكـر داليـل مسـتند بـه

تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيسـت روز از تـاريخ دريافـت پاسـخ بـه ميمتقاضي به آن معترض باشد، 

 . ربط تسليم دارداتاق اصناف شھرستان ذی

اتاق اصناف شھرستان مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نھائي خـود را 

 .براي اجرا به اتحاديه مربوط اعالم کند

يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شھرستان معتـرض باشـند مـيكه اتحاديه درصورتي ـ٢تبصره  

توانند ظرف بيست روز از زمان ابالغ نظر اتاق اصناف شھرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق 

كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك مـاه نظـر خـود را . مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند

كـه ھيـأت عـالي مـورد معتبـر و قابـل اجـرا اسـت، مگـر آن نظر كميسيون نظارت در اين. اعالم دارد

در ايـن صـورت نظـر . نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند

توانند به مراجع در صورت اعتراض ھريك از طرفين مي. االجرا استھيأت عالي نظارت قطعي و الزم

 .صالح قضايي مراجعه كنندذی

ھـا بـه حـد نصـاب الزم برای صنوفی که تعـداد آنـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣تبصره 

اند، ارائـه پروانـه کسـب و سـایر امـور صـنفی از برای تشکيل اتحادیه نرسيده است یا فاقد اتحادیه

طریق اتحادیه ھمگن یا اتاق اصناف شھرستان مربوط، بنـا بـه تشـخيص کميسـيون نظـارت صـورت 

 . گيردمی

شـوند، ھمچنـان عنوان آالينده يا مـزاحم نقـل مكـان داده مـيدھاي صنفي كه بهواح ـ٤تبصره 

 .اند خواھند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيایي جديدي قرار گيرنداي كه بودهعضو اتحاديه

وسيله ھر شخص حقيقی یا حقـوقی محل دایرشده بهـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٢٧ماده 

در نشده است با درخواست اتحادیه و تأیيد اتاق اصناف شھرستان توسط که پروانه کسب برای آن صا

 .شودنيروی انتظامی پلمب می

شـود تـا قبل از پلمب محل دايرشده، از ده تا بيست روز به دايركننده مھلت داده مي ـ١تبصره 

 .كاالھاي موجود در محل را تخليه كند

شده در اجراي اين قـانون را بشـكنند طيلھاي تعكساني كه پلمب يا الك و مھر محل ـ٢تبصره 

ھاي مقرر در ھاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دھند، به مجازاتو محل

 .قانون مجازات اسالمي محكوم خواھند شد

يـك از حقـوق پرداخت عوارض توسط اشـخاص موضـوع ايـن مـاده موجـب احـراز ھـيچ ـ٣تبصره 

 .صنفي نخواھد شد
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شناسایی یا عدم درخواست پلمـب در صورت عدمـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٤بصره ت

واحدھای صـنفی فاقـد پروانـه کسـب از سـوی اتحادیـه مربـوط، اتـاق اصـناف شھرسـتان و نيـروی 

 .انتظامی جمھوری اسالمی ایران مکلفند واحدھای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند

درمورد مشاغل خانگی، سـایر مشـاغل و تعـاونیـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٥تبصره 

شوند بر ھمان اسـاس عمـل ھای توزیع و مصرف که براساس قوانين و مقررات دیگری تشکيل می

 .شودمی

اي كـه بـه تصـويب نامـهواحد صنفي تنھا در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئـين ـ٢٨ماده 

 :گرددطور موقت از يك ھفته تا شش ماه تعطيل می، بهوزير بازرگاني خواھد رسيد

كسـب قيـد گردیـده ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانهالف

 .يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است

ـ تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كـه ب

 .شودكننده ميھيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف به تشخيص

 .تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شھرستان استتبصره ـ  

نامـه مصـوب كميسـيون ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كـه در آئـينج

 .نظارت تعيين شده است

وسيله اتحاديـهالي و كميسيون نظارت كه بهـ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني ھيأت عد

 .ھا به واحدھاي صنفي ابالغ شده است

 .اجرا برعھده اتاق اصناف شھرستان استتشخيص عدمتبصره ـ 

 .ـ عدم اجراي تكاليف واحدھاي صنفي به موجب اين قانون ھـ

عمـل امي بـهتعطيل موقت واحد صنفي با اعالم اتحاديه، رأساً از طريـق نيـروي انتظـ ـ١تبصره 

 .آيدمي

توانـد بـه كميسـيون نظـارت شود مـيھر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي ـ٢تبصره  

. االجـرا اسـتنظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو ھفته اعالم خواھد شـد، الزم. شكايت كند

 . صالح قضايي مراجعه كندتواند به مراجع ذیدرصورت اعتراض فرد صنفی مي

جبران خسارات واردشده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجـوز اتحاديـه يـا  ـ٣تبصره  

 .دھنده استمراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعھده دستور

در مواردی که تعطيلی واحد صـنفی بـه تشـخيص ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٤تبصره 

شـود، واحـد صـنفی مزبـور بـه ننـده مـیککميسيون نظارت شھرستان موجب عسر و حرج مصـرف

ریـال محکـوم مـی) ٠٠٠/٠٠٠/٢٠(ریال تا بيست ميليـون ) ٠٠٠/٠٠٠/٢(جریمه نقدی از دو ميليون 

 .شود

تواننـد وصـول ماليـات، عـوارض و ھزینـه ھـا مـیاتحادیـه ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٢٩ماده 

دولت را طبـق مقـررات و قـوانين جـاری در ھای وابسته به ھا و سازمانھا، شھرداریخدمات وزارتخانه

شده بابت ماليات، عـوارض دار شوند و مبالغ وصولراستای قرارداد تنظيمی و در قبال اخذ کارمزد عھده

 .یا ھزینه خدمات را بالفاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند
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اتاق اصـناف  ھا،درصورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ـ)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (تبصره 

ھـای مقـرر در مسـئوليتر انجـام داتواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عھدهشھرستان می

 .این ماده شود

 :ھا عبارت است ازوظايف و اختيارات اتحاديه ـ٣٠ماده 

زم ھـاي الپروانـه كسـب و انـواعـ ارائه پيشنھاد براي تھيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانهالف

 .براي مشاغل، به اتاق اصناف شھرستان

ھاي ھيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كـه در چـارچوب ايـن ـ اجراي مصوبات و بخشنامهب

 .گرددھا ابالغ میقانون به اتحاديه

ھـاي ھيـأت عـالي نظـارت و اتاق اصناف شھرستان موظف است مصوبات و بخشنامهتبصره ـ  

پـس از انقضـای ايـن . ھـا ابـالغ كنـدز از تاريخ دريافت به اتحاديهكميسيون نظارت را ظرف پنج رو

واســطه مصــوبات و تواننــد بــيمھلــت، دبيرخانــه ھيــأت عــالي نظــارت و كميســيون نظــارت مــي

 . ھا براي اجرا ابالغ كنندھاي خود را به اتحاديهبخشنامه

 .ـ ارائه پيشنھاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شھرستانج

 .كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوطور پروانهـ صدد

كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قـانون و اعـالم آن بـه كميسـيون ـ ابطال پروانهھـ 

شـوند كسـب دايـر مـينظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدھاي صنفي كـه بـدون پروانـه

ن قانونای) ٢٧(مطابق ماده 
٧
 .شودھا به عللي باطل              مييا پروانه آن 

ماه ھر سال به اتاق اصناف شھرسـتان جھـت ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي و

 .رسيدگي و تصويب

ـ تنظيم ترازنامه ساالنه و تسليم آن تا پايان خرداد مـاه ھـر سـال بـه اتـاق اصـناف شھرسـتان ز

 .تصويب براي رسيدگي و

طـور مسـتقل يـا بـا كمـك ھـاي مـورد نيـاز افـراد صـنفي بـهـ ايجاد تسھيالت الزم براي آموزشح

 .ھاي دولتي يا غيردولتيسازمان

ھاي رسيدگي به شكايات، حل اختالف، بازرسي واحدھاي صنفي، فنـي ـ تشكيل كميسيونط

 .ھاي ديگر مصوب ھيأت عالي نظارتو آموزشي و كميسيون

ھاي مـذكور بـين سـه تـا پـنج نفرنـد كـه از ميـان اعضـای داراي اعضای كميسيون ـ١تبصره  

 .شوندربط تعيين ميكسب به پيشنھاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شھرستان ذيپروانه

نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت و اتـاق اصـناف مراكـز آئين ـ٢تبصره  

 .زير بازرگاني خواھد رسيدھا تھيه و به تصويب واستان

در صورت بروز اختالف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديـه، مراتـب بـه اتـاق اصـناف  ـ٣تبصره  

طرف معترض نسـبت بـه رأي صـادر . شودشھرستان جھت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي

نظــر . توانــد ظــرف بيســت روز اعتــراض خــود را بــه كميســيون نظــارت تســليم داردشــده مــي
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تواننـد درصورت اعتراض ھريك از طرفين مـي. االجرا خواھد بودن نظارت قطعي و الزمكميسيو

 .صالح قضايي مراجعه كنندبه مراجع ذی

ھـا و ھـا، شـھرداريـ وصول ماليات، عوارض و ھزينه خدمات بـه نماينـدگي از طـرف وزارتخانـهي

 .ھاي وابسته به دولتسازمان

ھاي صنفي و تمركـز تـدريجي به منظور ايجاد شھرك ـ ھماھنگي با شھرداري و شوراي شھرك

فروشي در ميادين و مراكز معين شھري متناسب با احتياجـات شـھر كاالھا و معامالت عمده

 .طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد

مـورد  ـ ارائه پيشنھاد به منظور تعيين نرخ كاال و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدھاي صنفيل

كسـب بـه اتـاق اصـناف شھرسـتان جھـت رسـيدگي و نياز در ھر سـال جھـت صـدور پروانـه

 .تصويب كميسيون نظارت

 .بيني شده استـ ساير مواردي كه در اين قانون پيشم

ھا و شھرھای تابعـه مرکـز شھرسـتان کـه بنـا ـ در بخش)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (تبصره  

عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیـه مقـدور  ھا و تصویب ھيأتبه اعالم اتحادیه

ھـای اصـناف ھـای وابسـته و دفـاتر اتـاق، سـازمانھاربط، شھردارینيست، ادارات دولتی ذی

 .شھرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دھند

طـور بـهوکـار ھای آموزشی احکام تجارت و کسـبـ برگزاری دوره)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب(ن 

 .مستقل یا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

ھایی کـه بـيش از دو ھـزار عضـو و بازارھـای گسـترده ـ اتحادیه)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب(س 

تواننـد بـرای کمـک و تسـھيل انجـام امـور مـراجعين، در نقـاط مختلـف دفتـر صنفی دارند می

 .نمايندگي تشکيل دھند

 :منابع مالي ھر اتحاديه عبارتند از ـ٣١ماده 

 .ـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديهالف

ــ وجـوه دریـافتی در ازای خـدمات غيرموظـف از قبيـل خـدمات )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (ب 

 .فنی و آموزشی به اعضای صنف

 .ھاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقيـ كمكج

ھـاي ھـا و سـازمانھـا، شـھرداریوارض و ھزينـه خـدمات وزارتخانـهـ كارمزد وصول ماليـات، عـد

 .وابسته به دولت

 .ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (ھـ ـ 

ھـا مکلفنـد ھنگـام صـدور و تمدیـد پروانـه اتحادیه ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ١تبصره 

نفی وصــول و درصــدی از آن را بــه حســاب اتــاق اصــناف شھرســتان کســب مبــالغی را از افــراد صــ

مـاده  ١موضـوع بنـد (و درصد دیگری را به حساب اتاق اصـناف ایـران ) مکرر ٣٧ماده  ١موضوع بند (

ھـای اصـناف شھرسـتان و ایـران و نحـوه ميزان مبالغ دریافتی و درصـد سـھم اتـاق. واریز کنند) ٤٧

ن ماده متناسب با وضعيت اتحادیه، نوع شغل و شھر، فقـط در وصول وجوه مزبور و سایر بندھای ای

ھـای اصـناف ای مجاز است که به پيشنھاد اتاق اصناف ایران و بـا ھمکـاری اتـاقنامهچارچوب آئين
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شود و حـداکثر ظـرف سـه مـاه از تـاریخ الزمھا توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه میاستان

 .رسدوزیر صنعت، معدن و تجارت می االجرا شدن این قانون به تصویب

مبـالغ ) %٢٠(ھـا موظفنـد بيسـت درصـد اتحادیهـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٢تبصره 

مبالغی که جھت تھيه . دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شھرستان واریز کنند

اء اخـذ شـده اسـت بـا ھای دریافتی از اعضـھای آموزشی در قالب کمکساختمان و برگزاری دوره

 .تأیيد اتاق اصناف شھرستان از حکم این تبصره مستثنی است
 

  



 
 حسين طاهرمحمديتدوين  ؛از كتاب قانون نظام صنفي به انضمام برگزيده اي از قوانين و مقررات مرتبط با مجوز مجلس شوراي اسالمي برگرفته

 

 

 

 فصل چھارم

 اتاق اصناف شھرستان
 

اتاق اصناف ھر شھرستان مرکب از رؤسای اتحادیـه ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣٢ماده 

 .ھای صنوف توليدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است

اتــاق اصــناف شھرســتان شخصــيت حقــوقی،  ـــ)١٢/٦/١٣٩٢ اصــالحی مصــوب( ١تبصــره 

غيرانتفاعی و غيرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مـی

 .یابد

ھـایی کـه دو اتـاق اصـناف دارنـد، در شھرسـتان ــ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٢تبصره 

ھای رئيسه، نسبت به ادغام اتاقھيأت کميسيون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی

ھای قبلی پـس از ادغـام بـا ھا، حقوق و تعھدات اتاقاموال، دارایی. یادشده در یکدیگر اقدام نماید

 .یابدنظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می

 .حذف شده است١٢/٦/١٣٩٢موجب اصالحيه مصوببه ـ٣تبصره 

 .حذف شده است١٢/٦/١٣٩٢ه مصوبموجب اصالحيبه ـ٤تبصره 

رئيسـه اتـاق ھـا ھيـأتھـا و شھرسـتاندر مراکز استان ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣٣ماده 

، )اول و دوم( رئـيس، دو نائـب رئـيسترتيب شامل یـک اصناف شھرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به

رئيسه از بين ر از اعضای اصلی ھيأتدو نف. باشندالبدل میدار و دو نفر عضو علییک دبير و یک خزانه

آرا انتخـاب صنوف توليدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریـت

 .شوندمی

 .حذف شده است١٢/٦/١٣٩٢به موجب اصالحيه مصوب تبصره ـ 

شـود و ل مـيھا بـا حضـور حـداقل دو سـوم اعضـاء تشـكيجلسات اتاق اصناف شھرستان ـ٣٤ماده  

يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به عالوه يك آرای حاضران در جلسه معتبر خواھـد رسميت مي

 .بود

ربـط تـا پايـان مـدت مدت مأموريت نماينده ھـر اتحاديـه در اتـاق اصـناف شھرسـتان ذي تبصره ـ

قـوق اجتمـاعي، در صورت فـوت، بيمـاري، محروميـت از ح. مدیره اتحاديه استمأموريت او در ھيأت

ايـن قـانون نسـبت بـه معرفـي ) ٢٣(و ) ٢٢(استعفا، حجر يا عزل ھـر نماينـده، اتحاديـه وفـق مـواد 

 .كندمانده به اتاق اصناف شھرستان اقدام                 مينماينده ديگري براي مدت باقي

ه، ھيـأتاتاق اصناف شھرستان در اولين جلسه ھر دور ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣٥ماده 

انتخـاب مجـدد اعضـای مـذکور در محـدوده مـاده . کنـدرئيسه اتاق را برای مدت چھار سال انتخاب می

 .بالمانع است) ١٢(

رئيسـه، طـرز تشـكيل ھـا، وظـايف ھيـأترئيسه اتاق اصناف شھرسـتانترتيب انتخاب ھيأت ـ٣٦ماده 

ھـا الزحمـه خـدمات آنھا و حـقاقھاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتجلسات و تعداد كميسيون
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اي خواھد بود كه توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت با كسب نظر از اتاق اصـناف مراكـز نامهطبق آئين

 .ھا تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيداستان

 :ھا به شرح زير استوظايف و اختيارات اتاق اصناف شھرستان ـ٣٧ماده 

 .ھا و راھنمايي صنوفھا، نظارت بر عملكرد آنبين اتحاديهـ ايجاد ھماھنگي الف

ھـا و ھاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيالتي اتحاديهنامهـ تنظيم و تصويب آئينب

 .ھاتغييرات آن

كسـب ھاي تحـت پوشـش بـراي صـدور پروانـهـ اظھارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديهج

 .سيون نظارتجھت بررسي و تصويب كمي

كسـب از جھـت تطبيـق بـا ھا درخصوص صـدور پروانـهـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديهد

 .ھاي آننامهمقررات اين قانون و آئين

ھـاي حـل ھـاي امـور ماليـاتي، ھيـأتھـا بـه ادارهھـ ـ  تأييد، انتخاب و معرفي نمایندگان اتحاديه

ب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمـل اختالف مالياتي و ساير مراجعي كه به موج

 .آيدمي

ـ اجرای مصوبات ھيأت عالی نظارت، کميسـيون نظـارت و اتـاق )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (و 

 .اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ــر اجــراي مقــررات فنــي، بھداشــتي، ايمنــي، انتظــامي، حفــاظتي، بيمــهز  ــ نظــارت ب گــزاري، ـ

ربـط وضـع مـيررات مربوط به واحدھاي صنفي كـه از طـرف مراجـع ذیزيباسازي و ساير مق

 .ھمچنين ھمكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات. شود

چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظـامي كـه در مـوارد خـاص تعيـين و تبصره ـ 

اشـتي، ايمنـي يـا گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بھدازطريق اتاق اصناف شھرستان ابالغ می

تواننـد بـا جلـب موافقـت اتـاق اصـناف زيباسازي با مخالفـت مالـك ملـك مواجـه شـوند، مـي

 .شھرستان و با ھزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند

 .ھاـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديهح

يسه به كميسيون نظارت براي نظـارت رئـ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضای ھيأتط

 .ھامدیره اتحاديهبر حسن اجراي انتخابات ھيأت

ھا يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه ـ پيشنھاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديهي

 .براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت

تواننـد بـراي فـروش، عرضـه یـا ارائـه ميـ تعيين نوع و نرخ كاالھا و خدماتي كه افراد ھر صنف ك

كنند و پيشنھاد آن براي اتخاذ تصـميم بـه كميسـيون نظـارت و اعـالم مصـوبه كميسـيون بـه 

 .ھا براي ابالغ بـه افراد صنفي با ھدف جلوگيري از تداخل صنفياتحاديه

 .حذف شده است١٢/٦/١٣٩٢ل ـ به موجب اصالحيه مصوب 

يل واحدھاي صنفي با توجه بـه طبيعـت و نـوع كـار آنـان و ارائـه ـ تنظيم ساعات كار و ايام تعطم

 .وسيله كميسيون نظارتبرنامه براي اتخاذ تصميم به
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ھـای ـ بـه منظـور ایجـاد وحـدت رویـه بـين کميسـيون)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (تبصره 

ھا، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ایام تعطيلی واحـدھای صـنفی نظارت شھرستان

ساس دستورالعملی است که با پيشنھاد اتاق اصناف ایران و با ھمکاری نيروی انتظـامی برا

االجرا شـدن شود و حداکثر ظرف سه ماه از الزمتوسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه می

 . رسداین قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می

ھا و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ـ ھمكاري و معاضدت با ساير اتاق اصناف شھرستانن

 .و اتاق تعاون

ھا و نظـارت بـر ھا پس از رسيدگي به آنھاي مالي اتحاديهـ تصويب بودجه، ترازنامه و صورتس

 .ھاعمليات مالي اتحاديه

بنــدي واحــدھاي صــنفي، در مــوارد لــزوم، طبــق ضــوابط و مقرراتــي كــه توســط وزارت ـــ درجــهع

شـود و بـه تصـويب ربط تھيـه مـيھاي ذیكسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه بازرگاني و با

 .رسدكميسيون نظارت مي

ھای علمی، آموزشـی، فرھنگـی و پژوھشـی مـورد ـ اجرای برنامه)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (ف 

ھـای اجرایـی و ھـا بـا ھمکـاری دسـتگاهمـدیره اتحادیـهھای ھيـأتنياز برای ارتقای سطح آگاھی

 .ربط و بسيج اصناف کشور در چارچوب مقرراتصوصی ذیبخش خ

ھاي مالي ساالنه و تسليم آن ظرف دو مـاه بعـد از پايـان ھـر سـال ـ تنظيم تـرازنامه و صورتص

 .مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب

ھـاي مـالي را ظـرف يـك مـاه رسـيدگي كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتتبصره ـ

منزلـه مفاصاحسـاب تأييـد ترازنامـه بـه. و نتيجه را به اتاق اصناف شھرسـتان اعـالم داردكند 

 .دوره عملكرد اتاق اصناف شھرستان خواھد بود

مـاه ھـر سـال بـه كميسـيون نظـارت بـراي  ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بھمنق

 .تصويب و نظارت بر اجراي آن

مـاه، ـ کميسيون نظارت موظف اسـت تـا پایـان بھمـن)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (تبصره 

 .بودجه پيشنھادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعالم نماید

 .بيني شده استـ ساير مواردي كه در اين قانون پيشر

ــ تشـکيل واحـدھای بازرسـی و نظـارت بـه منظـور نظـارت بـر )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (ش 

 .رسی شکایاتعملکرد واحدھای صنفی و بر

ھا و مراکز استانھای اصناف شھرستانـ عضویت رؤسای اتاق)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (ت 

 .ھاھا و مراکز استانھا در شورای اداری شھرستان

ھا و ھمچنين پيگيـری و اجـراي مصـوبات اجـالس اتـاق اداره امور اتاق اصناف شھرستان ـ١تبصره 

، )ل(، )ط(، )ح(، )ز(، )ھــ(، )د(، )الـف(يری و اجـراي بنـدھاي ھا و نيز مسئوليت پيگاصناف شھرستان

ھا و ساير وظـايف و اختيـارات محولـه رئيسه اتاق اصناف شھرستاناين ماده، به ھيأت) ف(و ) ع(، )ن(

 .گرددھا واگذار میبه اجالس عمومي اعضای اتاق اصناف شھرستان
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ھـاي رورش در مـورد آمـوزش مھـارتبـا وزارت آمـوزش و پـ ھـااتاق اصـناف شھرسـتان ـ٢تبصره 

 .شاخه كار دانش ھمكاري الزم را به عمل خواھند آورد

مجازنـد بـراي تشـكيل بانـك اصـناف، مؤسسـه اعتبـاري،  ھـااتـاق اصـناف شھرسـتان ـ٣ تبصره

الحسنه، شركت تعاوني اعتبـار و ديگـر مؤسسـات پـولي، بـانكي، مـالي و اعتبـاري، صندوق قرض

 .ري كشور اقدام كنندطبق قوانين و مقررات جا

 :منابع مالی اتاق اصناف شھرستان عبارتند از ـ)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (مکرر  ٣٧ماده 

 .ھادریافتی از درآمد اتحادیه) %٢٠(ـ بيست درصد ١

ایـن ) ٧٢(مـاده ) ٧(ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جـرائم و تخلفـات صـنفی موضـوع تبصـره ٢

 .قانون

ازای ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتـی و  ـ وجوه دریافتی در٣

.غيردولتی
٨
 

ھـاي الزم ھا به علت نداشتن امكانات و توانـاییھایی كه برخي از اتحاديهدر شھرستان ـ٣٨ماده 

دار شوند، بـه پيشـنھاد آن اتحاديـه و تصـويب كميسـيون نظـارت، كسب را عھدهنتوانند صدور پروانه

درصورت رفـع . گرددطور موقت به اتاق اصناف شھرستان واگذار میكسب بهيت صدور پروانهمسئول

كسـب بـر مشكل، بنابه پيشنھاد ھمان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسئوليت صدور پروانه

 .عھده اتحاديه قرار خواھد گرفت

 :است ھا به قرار زيروظايف كميسيون بازرسي اتاق اصناف شھرستان ـ٣٩ماده 

ھـا بـه منظـور حصـول اطمينـان از رعايـت ضـوابط و مقـررات ـ بازرسي امور مربوط به اتحاديـهالف

 .ھاي الزمصنفي و تنظيم گزارش

رئيسـه ھـاي خـود را از طريـق ھيـأتتبصره ـ كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارش 

 .اتاق اصناف شھرستان جھت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد

رسد و ارائـه زرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شھرستان ميـ باب

 .گزارش الزم به اتاق

ھـا مكلفنـد تسـھيالت الزم را بـراي انجـام و اتحاديـهھا مسئوالن اتاق اصناف شھرستان ـ٤٠ماده 

 .دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراھم كنند
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االجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميظرف سه ماه از تاريخ الزم) مكرر 37(موضوع بندهاي ماده 
 .رسدشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي
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 فصل پنجم

 اتاق اصناف ایران
 

به منظور تقویـت مبـانی نظـام صـنفی، سـاماندھی  ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٤١ماده 

گيری و مدیریت مسائل صـنفی، اتـاقی بـه نـام اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاری، تصميم

ــران در تھــران تشــکيل مــی ــاق اصــناف ای ــاق دارای شخصــيت حقــوقی مســت. شــودات ــن ات قل، ای

 .غيرتجاری، غيرانتفاعی و فاقد شعبه است

رئيسـه اتـاق اصـناف ایـران متشـکل از نماینـدگان ھيـأتـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٤٢ ماده

ھـای اصـناف ھـر اسـتان در اتـاق تعداد نمایندگان اتـاق. ھای کشور استھای اصناف شھرستاناتاق

شـود کـه حد صنفی یک نماينده دیگر اضافه میاصناف ایران یک نفر است و به ازای ھر بيست ھزار وا

ھــای اصــناف رئيســه اتــاقبــا نظــارت کميســيون نظــارت مرکــز اســتان و بــا رأی مخفــی اعضــای ھيــأت

تعداد نماینـدگان . گردندھای آن استان انتخاب و به دبيرخانه ھيأت عالی نظارت معرفی میشھرستان

 .باشداکثر ده نفر میھا حداستان تھران حداکثر بيست نفر و سایر استان

نيمي از نمایندگان در ھر مورد ھمواره از صنوف توليدی ـ خدمات فنـي و نـيم ديگـر از  ـ١تبصره 

 .صنوف توزيعي ـ خدماتي خواھند بود

ھـای اعضـای اتـاق اصـناف ایـران در قبـال ھزینـهــ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٢تبصره 

قـانون، تعيـين ) ٤٦(نامـه موضـوع مـاده اتاق در آئـين حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه

 .شود و به غير از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارندمی

رئيس اتاق اصناف مرکز استان یکـی از نماینـدگان ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٣تبصره 

 .آن استان در اتاق اصناف ایران است

استان جدیـدی طبـق قـانون تشـکيل شـود  ھرگاهـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٤تبصره 

مربوطه در اتاق اصناف ایران تـا پایـان دوره بـه عضـویت و فعاليـت خـود ھای نمایندگان فعلی استان

 .دھندادامه می

رئيسـه اتـاق اصـناف ایـران مرکـب از ھفـت نفـر ھيـأت ــ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصـوب ( ٤٣ماده 

سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است کـه بـا رأی شامل سه نفر از صنوف توليدی ـ خدمات فنی و 

نفر ھفتم بـه پيشـنھاد وزارت . شوندمخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چھارسال انتخاب می

صنعت، معدن و تجارت و با تصویب ھيأت عالی نظـارت از بـين افـراد متعھـد و آگـاه بـه مسـائل صـنفی 

 .شودتعيين می

توانـد بـيش از مـدت باقيمانـده از رئيسه اتاق اصناف ایـران نمـيتمدت مسئوليت ھيأ ـ١ تبصره

با پايـان يـافتن مـدت مسـئوليت ھـر . ھا باشدرئيسه اتاق اصناف شھرستانھا در ھيأتعضويت آن

 .عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد ھمين ماده جايگزين خواھد شد
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ه اتـاق بایـد سـابقه یـک دوره عضـویت رئيساعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در ھيأت ـ٢تبصره 

رئيسه اتاق اصناف ایـران یـا اتـاق اصـناف شھرسـتان را دارا باشـنددر ھيأت
٩

نحـوه بررسـي صـالحيت و . 

اي خواھـد بـود كـه بـه پيشـنھاد اتـاق نامهرئيسه اتاق اصناف ایران به موجب آئينبرگزاري انتخابات ھيأت

 .ير بازرگاني خواھد رسيدھا تھيه و به تصويب وزاصناف  مراكز استان

رئيسه اتاق اصـناف ظرف پانزده روز پس از انتخاب ھيأت ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٤٤ماده 

، )اول و دوم(دھد و از ميان خود یک نفر رئيس، دو نفر نایب رئـيس ایران، این ھيأت تشکيل جلسه می

واری اتـاق اصـناف ایـران در محـل اتـاق ھـای ادجلسـه. کنـددار انتخاب مییک نفر دبير و یک نفر خزانه

 .شودگردد، تشکيل میطور کتبی اعالم میاصناف ایران یا ھر مکان دیگری که به اعضاء به

 :وظایف و اختيارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب( ٤٥ماده 

ھـای اصـناف ظـارت بـه اتـاقھای اجرایی و نظـارتی مصـوب ھيـأت عـالی نـ ابالغ دستورالعمل١

 .ھاشھرستان

ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجـارت و سـایر دسـتگاه٢

 .ھای اجرایی

 .ـ ساماندھی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار٣

خانـه ھيـأت عـالی ـ تنظيم بودجه ساالنه اتاق و ارائـه آن تـا اول بھمـن مـاه ھـر سـال بـه دبير٤

 .نظارت جھت رسيدگی و تصویب در ھيأت عالی نظارت

ـ تنظيم ترازنامه مالی ساالنه و ارائه آن تا پایان اردیبھشـت مـاه ھـر سـال بـه دبيرخانـه ھيـأت ٥

 .عالی نظارت جھت رسيدگی و تصویب در ھيأت عالی نظارت

ھـا و مـدیریت بازرسـی و نھـا و مراکـز اسـتاھـای اصـناف شھرسـتانـ نظارت بر عملکرد اتـاق٦

 .ھا بر واحدھای صنفینظارت آن

ـ سایر امور محوله از سوی ھيـأت عـالی نظـارت و وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت در راسـتای ٧

 .اختيارات تفویضی در چارچوب این قانون

توانـد قسـمتی از وظـایف و اتـاق اصـناف ایـران مـیــ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصـوب ( ١تبصره 

 .ھا تفویض کندھا و شھرستانھای اصناف استاند را به اتاقاختيارات خو

ای گونـهھـای موضـوع ایـن مـاده بایـد بـهدسـتورالعملـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٢ تبصره

ھـای تدوین شود کـه متضـمن تـداخل در وظـایف و اختيـارات قـانونی ھيـأت عـالی نظـارت، کميسـيون

 .ھا نشودھا و شھرستانھای اصناف مراکز استانھا و اتاقنظارت، اتحادیه

وگوی دولت و گفترئيس اتاق اصناف ایران در شورای ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب( ٣تبصره 

 .یابدبخش خصوصی عضویت می
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تواند در راسـتای ایفـای وظـایف اتاق اصناف ایران میـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٤تبصره 

ھـای آن صـنف در سراسـر کشـور را متشـکل از اعضـای اتحادیـهھای تخصصی صنفی خود کميسيون

تشکيل دھد
١٠
. 

ھـاي قابـل قبـول ناشـي از شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایـران و بازپرداخـت ھزينـه ـ٤٦ماده 

اي خواھد بود كه توسط دبيرخانـه ھيـأت عـالي نظـارت و بـا نامهعضويت اعضاء در اتاق، به موجب آئين

 .ھا تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيداق اصناف مراكز استاننظرخواھي از ات

 :منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند ازـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٤٧ماده 

 .ھااز درآمد اتاق اصناف شھرستان) %٣(سه درصد . ١

 .وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غيرموظف. ٢

 .داوطلبانه و بالعوض مردمی ھایکمک. ٣

وجـوه حاصــل از چـاپ و فــروش نشـریات، کتــب و جـزوات منتشــره بـه منظــور ارتقـای ســطح . ٤

 .ھا و افراد صنفیمدیره اتحادیهاطالعات و آگاھی اعضای ھيأت

 .این قانون) ٧٢(ماده ) ٧(درآمد موضوع تبصره . ٥

ای نامـهت موارد فوق حسب آئـينميزان و نحوه دریافـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (تبصره 

شـود و است که توسط دبيرخانه ھيـأت عـالی نظـارت و بـا ھمکـاری اتـاق اصـناف ایـران تھيـه مـی

 .رسداالجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میحداکثر ظرف سه ماه از الزم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

نامه اجرايي اين قانون در مورد شرح وظايف، نحوه برگزاري آئين: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  57ماده  7به موجب بند . 10
االجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري ظرف سه ماه از تاريخ الزم )45(ماده ) 4(هاي موضوع تبصره انتخابات و منابع مالي كميسيون

 .رسدشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميدبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي
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 فصل ششم

 كميسيون نظارت
 

ھـای ھـر اسـتان بـهکميسيون نظارت در شھرستان ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٤٨ماده 

 :شودترتيب زیر تشکيل می

ھـا و نھادھـای ھا مرکب از مـدیران کـل و رؤسـای سـازمانھای مراکز استاندر شھرستان) الف

 :ھا در صورت وجود به شرح زیراستانی یا معاونان آن

 ).رئيس کميسيون(ـ صنعت، معدن و تجارت ١

 .مالياتیـ امور ٢

 .ـ بھداشت، درمان و آموزش پزشکی٣

 .ـ تعزیرات حکومتی٤

 .ـ نيروی انتظامی٥

 .ـ استاندارد و تحقيقات صنعتی٦

 .کنندگانـ انجمن حمایت از مصرف٧

 .ـ بسيج اصناف٨

 .ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان٩

 .ـ اتاق تعاون استان١٠

 .ی استانـ رئيس شورای اسالم١١

 .ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف مرکز استان١٢

 .االختيار استاندارـ نماينده مطلع و تام١٣

ربـط ادارات و نھادھـای زیـر در ھای ھر استان مرکب از رؤسا یا معاونـان ذیدر سایر شھرستان) ب

 :صورت وجود

 ).رئيس کميسيون(ـ صنعت، معدن و تجارت ١ 

 .ـ امور مالياتی٢ 

 .ـ بھداشت، درمان و آموزش پزشکی٣

 .ـ تعزیرات حکومتی٤

 .ـ نيروی انتظامی٥

 .کنندگان شھرستانـ انجمن حمایت از مصرف٦

 .ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شھرستان٧

 .ـ اتاق تعاون شھرستان٨

 .ـ بسيج اصناف٩

 .ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شھرستان١٠



 
 حسين طاهرمحمديتدوين  ؛از كتاب قانون نظام صنفي به انضمام برگزيده اي از قوانين و مقررات مرتبط با مجوز مجلس شوراي اسالمي برگرفته

 

 .االختيار فرماندارده مطلع و تامـ نماين١١

 .ـ رئيس شورای اسالمی شھرستان١٢

يابـد ھاي يادشده با حضور حداقل ھفت نفر از اعضاء رسميت ميجلسات كميسيون ـ١تبصره 

 . و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواھد بود

ھـاي ظر و نيـز نماينـده دسـتگاهنصالح و صاحبتواند از افراد ذیكميسيون نظارت مي ـ٢تبصره 

 .مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورددولتي يا عمومي ذي

ای ھا دبيرخانهھای نظارت مراکز استانکميسيونـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣تبصره 

اری، مـالی و تشـکيالت اد. باشـدھا مستقر میدارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

ای است که توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت نامهھای فوق به موجب آئيننحوه فعاليت دبيرخانه

شود و ظرف سه ماه از تـاریخ ھا، تھيه میو با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 .رسداالجرا شدن این قانون به تصویب ھيأت عالی نظارت میالزم

 :يف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير استوظا ـ٤٩ماده 

ھا یا تقسيم یک اتحادیه گيری در مورد ادغام اتحادیهـ تصميم)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (الف 

ھای صنفی و موافقت با تشکيل اتحادیـه جدیـد در صـورت به دو یا چند اتحادیه، تعيين رسته

 .نتشخيص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شھرستا

ای ھا، حقوق و تعھـدات اتحادیـهـ وضعيت اموال، دارایی)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (تبصره  

شـود کـه بـه ای تعيـين مـینامـهگـردد بـه موجـب آئـينکه به دو یا چند اتحادیه تقسيم مـی

شود و حـداکثر ظـرف پيشنھاد اتاق اصناف ایران توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه می

االجرا شدن این قـانون بـه تصـویب وزیـر صـنعت، معـدن و تجـارت مـیخ الزمشش ماه از تاری

 .رسد

 .ھا و اتاق اصناف شھرستانـ نظارت بر انتخابات اتحاديهب

ھـا و اتـاق اصـناف شھرسـتان و تطبيـق دادن اقـدامات ـ رسيدگي و بازرسي عملكـرد اتحاديـهج

 .ھا با قوانين و مقرراتانجام شده آن

 .ھاھاي مالي اتاق اصناف شھرستان و تصويب آندجه، ترازنامه و صورتـ رسيدگي به بود

 .بيني شده استـ ساير مواردي كه در اين قانون پيشھـ

كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات ھيـأت عـالي نظـارت در حـدود وظـايف و  ـ١تبصره 

 .اختيارات قانونی است

بر اساس امكانـات و بـه منظـور رعايـت كميسيون نظارت ھر شھرستان موظف است  ـ٢تبصره 

مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگـران در ابتـداي ھـر سـال براسـاس دسـتورالعمل تعيـين شـده از 

سوي ھيأت عالي نظارت تعداد واحدھاي مورد نياز ھر صنف را در ھر شھرستان مشخص و جھـت 

 .ھاي صنفي مربوط ابالغ كندكسب به اتحاديهصدور پروانه

ھـا و ھـاي نظـارت، اتحاديـهھاي الزم بـين كميسـيونليت ايجاد ھماھنگي و ھمكاريمسئو ـ٥٠ماده 

رئـيس . ھای اصناف  اسـتان بـر عھـده رئـيس كميسـيون نظـارت شھرسـتان مركـز اسـتان اسـتاتاق
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ھـا و اتخـاذ كميسيون نظارت شھرستان مركز استان موظف اسـت بـا تشـكيل جلسـات و گردھمـایي

 .دن امور را فراھم آوردتدابير الزم، زمينه انجام دا

کميسـيون نظـارت مکلـف اسـت نـرخ کاالھـا و خـدمات  ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٥١ماده 

گـذاری آنای و ضروری را که ھيأت عـالی نظـارت قيمـتعمومی و انحصاری و کاالھای اساسی یارانه

عين تعيـين کنـد گذاری آن ھيأت برای مدت مدھد براساس دستورالعمل قيمتھا را الزم تشخيص می

نرخ کاالھا و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسالمی، دولـت . ربط اعالم داردو به اتاق اصناف ذی

 .الرعایه استشود، برای کميسيون الزمیا شورای اقتصاد تعيين می

ھـای گروھـی بـرای اطـالع عمـوم اتاق اصناف شھرستان مکلف است مراتب را از طریق رسـانه

کليـه افـراد و واحـدھای صـنفی . ھا به افراد و واحدھای صنفی اعالم کنـداتحادیهآگھی و از طریق 

 .ھای تعيين شده از طرف کميسيون نظارت ھستندملزم به رعایت نرخ

ــ)١٢/٦/١٣٩٢اصــالحی مصــوب ( ٥٢مــاده  ــر  ـ ــرای نظــارت ب کميســيون نظــارت موظــف اســت ب

گزارش بازرسـان و نـاظران بـرای . يين کندواحدھای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بين معتمدان خود تع

برای بازرسان و نـاظران از سـوی کميسـيون نظـارت کـارت . صالح قابل پيگيری استمراجع قانونی ذی

 .شودشناسایی صادر می

دبيرخانـه ھيـأت عـالی نظـارت موظـف اسـت ظـرف ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (تبصره 

نامـه اجرایـی چگـونگی انتخـاب و تـأمين مـالی ناالجرا شدن ایـن قـانون، آئـيشش ماه پس از الزم

ھا را تھيه کنـد و بـه ھای آنبازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف

 .تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند
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 فصل ھفتم

 ھيأت عالي نظارت
 

 :شوديب زیر تشکيل میھيأت عالی نظارت با ترکـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٥٣ماده 

 ).رئيس ھيأت(ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت الف

 .ـ وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمیب 

 .پ ـ وزیر کشور

 .ت ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

 .ـ وزیر دادگستریث

 .ـ وزیر امور اقتصادی و داراییج

 .ھاـ رئيس شورای عالی استانچ

 .جمھوری اسالمی ایرانـ فرمانده نيروی انتظامی خ

 .رئيسه اتاق اصناف ایرانـ ھيأتد

 .ـ رئيس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایرانذ

 .ـ دبيرکل اتاق تعاون ایرانر

 .ـ نماينده بسيج اصناف کشورز

ـ دو نفر از نمایندگان عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به انتخـاب مجلـس بـهژ

 .ناظر بدون حق رأی عنوان عضو

 .يابدجلسات ھيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي ـ١تبصره 

وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسـات حضـور خواھنـد  ـ٢تبصره 

 .يافت

ن نظر براي حضـور بـدون داشـتصالح و صاحبتواند از افراد ذیھيأت عالي نظارت مي ـ٣تبصره 

 .حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد

دبيرخانـه، . اي است كه در وزارت بازرگاني مستقر اسـتھيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه ـ٥٤ماده 

بـر ھماھنـگ كـردن امـور، وظـايف تھيـه و  آيـد و عـالوهبازوي اجرايي ھيأت عالي نظارت به شمار مـي

تشـكيالت اداري و امـور . ارائه پيشنھاد را بـر عھـده دارد تدوين مكتوبات مورد نياز جھت تصويب ھيأت و

اي خواھـد بـود كـه بـه تصـويب وزيـر بازرگـاني خواھـد نامـهمالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجـب آئـين

 .رسيد

وظايف و اختيارات ھيأت عالي نظارت به شرح زير است ـ٥٥ماده 
١١

: 

                                                            
اصالح و دو بند به آن الحاق و همچنين ) ب(حذف، بند) 55(ماده) الف(، بند12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب ) 38(به موجب ماده . 11

 .تغيير نام يافته است) ط(تا ) الف(ترتيب شماره بندها به
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ھـای ھـا یـا اتـاقرئيسه اتحادیهعزل ھيأتـ ابطال انتخابات یا )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( الف

 .اصناف

 .رئيسه اتاق اصناف ایران ـ ابطال انتخابات يا عزل ھيأتب

 .ھا يا اتاق اصناف ایرانـ رسيدگي به اختالف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف شھرستانج

 .كسب در سطح كشورـ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانهد 

تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد ھماھنگي بين کميسـيون ھـ ـ

ھای كشور و اتاق اصناف ایران  و نظـارت بـر ھا و اتاق اصناف شھرستانھاي نظارت، اتحاديه

 .ھا در حدود مفاد اين قانونفعاليت آن

واحـدھاي صـنفي بـا رعايـت ـ ارائه راھكارھاي اجرايي مناسـب بـراي صـدور كاالھـا و خـدمات و

 .قوانين و مقررات جاري كشور

 .ـ ساير مواردي كه به موجب اين قانون به ھيأت عالي نظارت محول گرديده استز

 .ـ بررسی و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب( ح

ر رابطـه بـا نحـوه نـرخھـای الزم دــ تھيـه و تصـویب دسـتورالعمل)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب(ط 

 .گذاری کاالھا و خدمات واحدھای صنفی

تواند قسمتی از وظایف خـود را ـ ھيأت عالی نظارت می)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب( ٥٦ماده 

 .ھا تفویض کندھای نظارت مراکز استانبه کميسيون
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 فصل ھشتم

 ھاتخلفات و جريمه
 

روش كاال يـا ارائـه خـدمت بـه بھـایي بـيش از نـرخعبارت است از عرضه يا ف :فروشيـ گران٥٧ماده 

گـذاري و انجـام ربـط، عـدم اجـراي مقـررات و ضـوابط قيمـتوسيله مراجع قانوني ذیشده بهھاي تعيين

 .دادن ھر نوع عملي كه منجر به افزايش بھاي كاال يا خدمت به زيان خريدار گردد

اصـالحی (سـال بـه شـرح زيـر اسـت  فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول ھرجريمه گران

 ):١٢/٦/١٣٩٢مصوب

کننده در مرتبه اول بـه دو متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف

 .گرددفروشی جریمه میفروشی و در مرتبه دوم به چھار برابر مبلغ گرانبرابر مبلغ گران

شـود و عـالوه بـر پرداخـت جریمـه ریمـه مـیفروشـی جدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران

 .شودعنوان متخلف صنفی به مدت دو ھفته نصب میپارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به

شـود و پارچـه یـا تـابلو بـر سـر در فروشی جریمه مـیدر مرتبه چھارم به ھشت برابر مبلغ گران

 .شودعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میمحل کسب به

شود و پارچه یـا تـابلو بـر فروشی جریمه میرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گراندر م

ھمچنين به مدت . شودعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میسر در محل کسب به

 .گرددماه، پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل میشش

تر از ميـزان يـا معيـار كاال يا ارائه خدمت كمعبارت است از عرضه يا فروش  :فروشيـ كم٥٨ماده 

 .مقرر شده

اصـالحی (فروشي با عنايت به دفعـات تكـرار در طـول ھـر سـال بـه شـرح زيـر اسـت جريمه كم

 ):١٢/٦/١٣٩٢مصوب

کننـده در مرتبـه اول بـه دو برابـر متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف

 .شودفروشی جریمه میر مرتبه دوم به چھار برابر مبلغ کمفروشی و دمبلغ کم

شـود و عـالوه بـر پرداخـت جریمـه پارچـه یـا فروشی جریمه میدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم

 .شودعنوان متخلف صنفی به مدت دو ھفته نصب میتابلو بر سر در محل کسب به

شود و پارچه یا تابلو بر سر در محـل می فروشی جریمهدر مرتبه چھارم به ھشت برابر مبلغ کم

 .شودعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میکسب به

شـود و بـه مـدت دو مـاه فروشـی جریمـه مـیدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم

ھمچنين به مدت . گرددعنوان متخلف صنفی نصب میپارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به

 .گرددپروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل میشش ماه 

عـدم انجـام خـدمات پـس از فـروش در دوره ضـمانت ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (تبصره 

فروشـی اسـت و متخلـف از ایـن امـر عـالوه بـر انجـام خـدمت توسط متعھد در حکم کـم) گارانتی(
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محاسبه ارزش خـدمات پـس از مبنای . شودھای موضوع این ماده نيز محکوم میمربوط، به جریمه

فروش، قيمت کارشناسـی خـدمات مـورد نظـر اسـت کـه توسـط کارشناسـان سـازمان حمایـت از 

 .شودکنندگان و توليدکنندگان تعيين میمصرف

عبارت است از عرضه يا فروش كاال يـا ارائـه خـدمتي كـه از لحـاظ كيفيـت يـا كميّـت  :ـ تقلب٥٩ماده 

 .برازي يا درخواستي نباشدمنطبق با مشخصات كاال يا خدمت ا

اصــالحی (جريمــه تقلــب، بــا عنايــت بــه دفعــات تكــرار در طــول ھــر ســال بــه شــرح زيــر اســت 

 ):١٢/٦/١٣٩٢مصوب

کننـده در مرتبـه اول متخلف عالوه بر الزام بـه پرداخـت خسـارت واردشـده بـه خریـدار یـا مصـرف

شـده یـا استی و کاالی عرضـهالتفاوت ارزش کاال یا خدمت ابرازی یا درخومعادل دو برابر مابه

التفاوت مذکور جریمه شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چھار برابر مابهفروخته

 .شودمی

شود و عالوه بر پرداخت جریمـه پارچـه یـا تـابلو التفاوت، جریمه میدر مرتبه سوم به شش برابر مابه

 .گردددو ھفته نصب میعنوان متخلف صنفی به مدت بر سر در محل کسب به

شـود و پارچـه یـا تـابلو بـر سـر در محـل التفاوت جریمه مـیدر مرتبه چھارم به ھشت برابر مابه

 .گرددعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میکسب به

شود و پارچه یا تابلو بـر سـر در التفاوت جریمه میدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه

ھمچنين به مدت شـش . گرددعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میهمحل کسب ب

 .گرددماه پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل می

در صورت تقاضای خریدار مبنی بـر اسـترداد کـاالی مـورد ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب( ١تبصره 

ترداد وجـه دریـافتی بـه خریـدار تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جریمه مقـرر، مکلـف بـه قبـول کـاال و اسـ

 .شوداست و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطيل می

بينـي شـده كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شـديدتري پـيشدرصورتي ـ٢تبصره 

 .باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواھد شد

عرضه، نگھداری به قصد فروش و فروش کاال بدون ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٣تبصره 

عالمت استاندارد ایران و ارائه خـدمات بـدون تأیيـد مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتی ایـران 

 .شودکه استاندارد کاال یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میدرصورتی
تـاریخ مصـرف گذشـته در حکـم فـروش کاالھـای ــ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصـوب ( ٤تبصره 

چنانچـه کـاال یـا . شـودشود و مرتکب به جریمه مقرر در ایـن مـاده محکـوم مـیتقلب محسوب می
شده بنابر نظر کارشناسی غيرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنـای قيمـت خدمات عرضه

 .شودشده محاسبه میعرضه
صـالح و امتنـاع صورت عمده با تشخيص مراجـع ذیعبارت است از نگھداري كاال به: احتكار ـ٦٠ماده 

فروشـي يـا اضـرار بـه جامعـه پـس از اعـالم ضـرورت عرضـه از طـرف وزارت از عرضه آن بـه قصـد گـران
 .ربطبازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي

اصــالحی (جریمــه احتکــار، بــا عنایــت بــه دفعــات تکــرار در طــول ھــر ســال بــه شــرح زیــر اســت 
 ):١٢/٦/١٣٩٢مصوب

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالھای احتکارشده و جریمه نقدی معادل ھفتـاد : تبه اولمر
 .قيمت روز کاالھای احتکارشده) %٧٠(درصد 



 
 حسين طاهرمحمديتدوين  ؛از كتاب قانون نظام صنفي به انضمام برگزيده اي از قوانين و مقررات مرتبط با مجوز مجلس شوراي اسالمي برگرفته

 

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالھای احتکارشده و جریمه نقـدی معـادل سـه : مرتبه دوم
عنـوان بـر سـر در محـل کسـب بـه برابر قيمت روز کاالھای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو
 .متخلف صنفی و تعطيلی محل کسب به مدت یک ماه

الزام محتکر به عرضه و فروش کـل کاالھـای احتکـار شـده و جریمـه نقـدی معـادل : مرتبه سوم
ھفت برابر قيمت روز کاالھای احتکار شده و نصب پارچه یا تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه

 .ل کسب به مدت سه ماهعنوان متخلف صنفی و تعطيلی مح
صورت ماھيانه به اتحادیـه عدم اعالم موجودی کاال به ـ)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ١تبصره 

صورت عمـده کنندگان عمده و خرده فروشانی که کاالھای خود را بهمربوط توسط توليدکنندگان و توزیع
ی کـه کميسـيون نظـارت ضـروری کننـد صـرفاً در مـورد کاالھـایدر انبار یا ھر محل دیگری نگھداری می
 .شودشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میتشخيص بدھد تخلف محسوب می

کـه قرائنـی حـاکی از برای کشف تخلف درصـورتیـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٢تبصره 
صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفـا یـا احتکـار کـاال باشـد در صـورت عـدم اعـالم موجـودی 

این مـاده، حسـب مـورد، شـعب سـازمان تعزیـرات حکـومتی بـا رعایـت مقـررات ) ١(ضوع تبصره مو
قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئيس اداره تعزیـرات حکـومتی شھرسـتان، اجـازه ورود بـه 

کند و نيـروی انتظـامی موظـف بـه اجـرای دسـتور ابـالغ و اجـرای احکـام محل یاد شده را صادر می

عزیرات حکومتی استشعب سازمان ت
١٢
. 

عبارت است از عرضه كاال يا ارائه خدمت برخالف ضـوابط و شـبكه: ـ عرضه خارج از شبكه٦١ماده 

 .ربطھاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرایي ذي

 :جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول ھر سال به شرح زير است

الزام به عرضه كاال يـا ارائـه خـدمت، در شـبكه و جريمـه نقـدي معـادل دو برابـر : اول ـ مرتبهالف

 .ارزش روز كاال يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف

الزام به عرضه كاال يا ارائـه خـدمت در شـبكه و جريمـه نقـدي معـادل چھـار برابـر : ـ مرتبه دومب

 .ر زمان تخلفارزش روز كاال يا خدمت خارج شده از شبكه د

الزام به عرضه كاال يا ارائه خدمت در شبكه و جريمـه نقـدي معـادل شـش برابـر : ـ مرتبه سومج

ارزش روز كاال يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچـه يـا تـابلو بـر سـر در 

 .عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماهمحل كسب به

نسـخ شـده  ٣/١٠/١٣٩٢ارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز مصـوب قـانون مبـ ٧٧به موجـب مـاده  ـ٦٢ماده 

 .است

عبارت است از عـدم ارائـه مـدارك الزم جھـت : گذاري و توزيعـ عدم اجراي ضوابط قيمت٦٣ماده 

گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كـاال اجراي ضوابط قيمت

گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كاالھا و خدماتي كه توسط مراجـع يا خدمت وارداتي يا در اختيار 

 .گردندگذاري ميربط مشمول قيمتقانوني ذي

 .تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است تبصره ـ

                                                            
نامه اجرايي اين قانون در مورد شرايط اعالم موجودي موضوع آئين: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  57ماده  8موجب بند به. 12

شود و پس از االجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميظرف سه ماه از تاريخ الزم) 60(ماده ) 2(ره تبص
 .رسدتأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي
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گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار درطول ھر سال تخلف، جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت

 :به شرح زير است

 .جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كاال يا خدمت: ـ مرتبه اولالف

 .جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كاال يا خدمت: ـ مرتبه دومب

جريمه نقدي معادل چھار برابر قيمت رسـمي كـاال يـا خـدمت و نصـب پارچـه يـا : ـ مرتبه سومج

 .طيل محل كسب به مدت يك ماهعنوان متخلف صنفي و تعتابلو بر سر در محل كسب به

عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كاال يا خـدمت بـه ھمـراه : ـ فروش اجباري٦٤ماده 

 .كاال يا خدمت ديگر

 :جريمه فروش اجباري به شرح زير است

ـ براي فروش اجباري كاال، الزام فروشنده به پس گرفتن كاال و جريمه نقدي معادل پنج برابـر الف

 .فروش كاالي تحميلي قيمت

ـ براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت واردشده به خريدار و جريمـه نقـدي معـادل پـنج ب

 .برابر مبلغ خدمت اجباري

عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كاال، استفاده نكردن از : ـ عدم درج قيمت٦٥ماده 

كننـدگان يمت به نحوي كـه بـراي مراجعـهتابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج ق

 .لایر است) ٠٠٠/٢٠٠(جريمه عدم درج قيمت در ھر بار تخلف دويست ھزار . قابل رؤيت نباشد

عبارت است از خـودداري از صـدور صورتحسـابي كـه بـا ويژگـي: ـ عدم صدور صورتحساب٦٦ماده 

صورتحسـاب در ھـر بـار تخلـف جريمـه عـدم صـدور . اين قانون منطبق باشـد) ١٥(ھاي مندرج در ماده 

 .لایر است) ٠٠٠/٢٠٠(دويست ھزار 

ھاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود، بـه چنانچه براثر وقوع تخلف ـ٦٧ماده 

ھـاي مقـرر در ايـن قـانون، بـه بـر جريمـه ديده، فرد صـنفي متخلـف، عـالوهدرخواست شخص خسارت

 .ديده نيز محكوم خواھد شدارتھاي واردشده به خسجبران زيان

) فـاکتور(ای از صورتحسـاب ھر فرد صنفی که نسخهـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (تبصره 

خرید کاال را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کنـد بـه پرداخـت 

 .شودریال جریمه محکوم می) ٠٠٠/٥٠٠(پانصد ھزار 

و مقـررات موضـوع ) ١٧(و ) ١٦(عدم رعایـت مفـاد مـواد ـ )١٢/٦/١٣٩٢حی مصوب اصال( ٦٨ماده 

شود و متخلف بـه پرداخـت جریمـه قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می) ٣٧(ماده ) ک(بند 

ریـال و در ) ٠٠٠/٠٠٠/٥(ریال و در مرتبه دوم پـنج ميليـون ) ٠٠٠/٠٠٠/٢(نقدی در مرتبه اول دو ميليون 

 .شودریال محکوم می) ٠٠٠/٠٠٠/١٠(راتب بعدی به ده ميليون مرتبه سوم و م

بـر جبـران خسـارت وارده، بـه مرتكبين عالوه . كشي ممنوع استفروش كاال از طريق قرعه ـ٦٩ماده 

 .اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواھند شدجريمه

ش اقسـاطي بـه اشـخاص العـاده يـا فـرواگر اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي بـا فـروش فـوق ـ٧٠ماده 

بر جبران خسارت واردشده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معـادل مبلـغ  خسارت وارد آورند، عالوه

 .شده ملزم خواھند شددريافتي يا قيمت روز كاال يا خدمت عرضه
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وسـيله نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بـهآئين تبصره ـ

 .خانه ھيأت عالي نظارت تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيددبير

بـه منظـور تسـھيل دادوسـتد، ثبـت و مستندسـازی، ــ )١٢/٦/١٣٩٢اصـالحی مصـوب ( ٧١ماده 

کننـده کـاال یـا خـدمات مکلفنـد ھا و شفافيت در مبادالت اقتصادی، افراد صنفی عرضـهنظارت بر قيمت

) posse(شود از سـامانه صـندوق مکـانيزه فـروش سال اعالم می بندی مشاغل که ھرمطابق اولویت

انـدازی دسـتگاه صـندوق فـروش شده بابت خریـد، نصـب و راهھای انجاممعادل ھزینه. استفاده نمایند

افـزاری توسـط صـاحبان مشـاغل مـذکور، از درآمـد مشـمول ماليـات مؤدیـان افزاری و نرماعم از سخت

عـدم اسـتفاده صـاحبان مشـاغل مـذکور از صـندوق . ابـل کسـر اسـتمزبور در اولين سال اسـتفاده ق

ھای ماليـاتی مقـرر در قـانون بـرای سـال مربـوط مـیفروش در ھر سال، موجب محروميت از معافيت

 . شود

ــ )١٢/٦/١٣٩٢اصــالحی مصــوب (تبصــره  بنــدی و نحــوه تعيــين صــنوف مشــمول و اولویــتـ

ای اسـت کـه نامـهربط به موجب آئينمراجع ذی استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات آن به

توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت با ھمکاری سازمان امور مالياتی و اتاق اصناف ایران تھيـه مـی

 .رسداالجرا شدن این قانون به تصویب ھيأت وزیران میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم

کنندگان و ھمچنين بازرسان و نـاظران ان و مصرفخریدار ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٧٢ماده 

توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع ایـن قـانون بـه این قانون می) ٥٢(موضوع ماده 

 .ربط تسليم، ارسال یا اعالم دارندھای ذیاتحادیه

بررسـی قـرار ھا موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلـف دریـافتی را مـورد اتحادیه

دھند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صـنفی و یـا انصـراف شـاکی پرونـده را مختومـه نماینـد و در 

صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکـومتی و در 

متی و ادارات سـازمان تعزیـرات حکـو. ھا به ادارات تابعه سـازمان مـذکور تسـليم نماینـدشھرستان

ای بـا دعـوت از شـاکی و مشـتکیھا مکلفند حداکثر ظرف دو ھفته در جلسـهتابعه در شھرستان

 .عنه به پرونده رسيدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند

صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غيـر ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ١تبصره 

ایــن مــاده آمــده اســت، رأســاً توســط رؤســای شــعب ســازمان تعزیــرات ) ٢(ر تبصــره از مــواردی کــه د

حضـور نماینـدگان سـازمان صـنعت، . عنه انجـام خواھـد شـدحکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی

 معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربـوط در جلسـات رسـيدگی بـه تخلفـات موضـوع ایـن تبصـره

اھی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطـابق مقـررات سـازمان تعزیـرات تجدیدنظرخو. بالمانع است

 .شودحکومتی انجام می

گران( ٥٧رسيدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٢تبصره 

گـذاری و عـدم اجـرای ضـوابط قيمـت( ٦٣و ) احتکـار( ٦٠، )تقلـب( ٥٩، )فروشـیکم( ٥٨، )فروشی

ی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بيش از سـه ميليـون در موارد) توزیع

ریــال اســت، توســط ھيــأتی متشــکل از یکــی از رؤســای شــعب ســازمان تعزیــرات ) ٠٠٠/٠٠٠/٣(
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حکومتی، نماينده اتـاق اصـناف و نماينـده سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت بـا دعـوت از شـاکی و 

 .عنه انجام خواھد شدمشتکی

کور ھرساله براساس نرخ تـورم سـاالنه بـا پيشـنھاد وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و مبنای مذ

 .تصویب ھيأت وزیران قابل تغيير است

درصورت تجدیدنظرخواھی ھر یک از طرفين، ھيأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسـای شـعب 

ه صنعت، معـدن تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماينده اتاق اصناف شھرستان و نماينده ادار

نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و . و تجارت شھرستان به موضوع رسيدگی خواھد کرد

ھای مزبـور در تجارت شھرستان در ھيأت تجدیدنظر مربوط به ھر پرونده باید غير از نماينده دستگاه

 .کننده به ھمان پرونده باشندھيأت بدوی رسيدگی

دوی و تجدیدنظر بـا حضـور ھـر سـه عضـو رسـمی اسـت و آرای ھای رسيدگی بجلسات ھيأت

 .باشدصادره با دو رأی موافق معتبر می

ترتيبات رسـيدگی اعـم از ابـالغ، تشـکيل جلسـات، ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٣تبصره 

 .گيردواخواھی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می

درصـورت عـدم وجـود ) ٢(در مورد تخلفات تبصـره ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٤تبصره 

اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شھرستان مربـوط، نماینـدگان نزدیکتـرین شھرسـتان 

 .در جلسه شرکت خواھند کرد

در صورت عدم امکان تشکيل ھيـأت رسـيدگی در ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٥تبصره 

ھـای رسـيدگی ئيس سـازمان تعزیـرات حکـومتی اسـتان، یکـی از ھيـأتھر شھرستان، با تعيين ر

 .دار خواھد شدشھرستان ھمجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عھده

اداره امــور مراجــع رســيدگی بــدوی، تجدیــدنظر و ـــ )١٢/٦/١٣٩٢اصــالحی مصــوب ( ٦تبصــره 

ت حکومتی شھرستان یا اسـتان شعب و مسئوليت تشکيل جلسات رسيدگی برعھده سازمان تعزیرا

ھا، صدور رأی و ابـالغ آن و آمـوزش ھمچنين مسئوليت ھماھنگی و رسيدگی به تخلفات ھيأت. است

نحوه نظارت و بازرسـی، تھيـه گـزارش . باشدبازرسان و ناظران بر عھده سازمان تعزیرات حکومتی می

تھيه دسـتورالعمل اجرایـی و مـالی و اجرای رأی و رسيدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و 

 .آن به موجب این قانون خواھد بود

ھـای دریـافتی بـه درآمـدھای ناشـی از جریمـهــ )١٢/٦/١٣٩٢اصـالحی مصـوب ( ٧تبصره 

ھـای سـنواتی منظـور و توسـط وزارت صـنعت، شـود و معـادل آن در بودجـهحساب خزانه واریز مـی

طـور مسـاوی در اختيـار سـازمان ایـن قـانون بـه )٤٤(معدن و تجارت پس از تـأمين بـار مـالی مـاده 

گيـرد تـا در اجـرای ایـن تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می

قانون ھزینه نمایند
١٣
. 

                                                            
 : شودقانون الحاق مي) 62(شرح زير به ماده ه به يك تبصر: قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور 44ماده . 13

الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كاال توسط اتاق نامه اجرايي اين ماده درمورد چگونگي اجرا، نحوه تخصيص و پرداخت حقتبصره ـ آئين
تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مياالجرا شدن قانون به تاريخ الزم ماه از شود و حداكثر ظرف سهربط تهيه ميهاي ذياصناف ايران با همكاري دستگاه

 . رسد
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ھر یک از طرفين در صورت اعتراض به آرای صادره ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٨تبصره 

 .توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نماینددر سازمان تعزیرات حکومتی، می

دادگسـتری، نيـروی انتظـامی جمھـوری اسـالمی ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب (مکرر  ٧٢ماده 

ھـای دولتـی، سـایر ھـا، شـرکتھای اجرایی، مؤسسـات، سـازمانھا و دستگاهایران، کليه وزارتخانه

ھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسـات ھای دولتی که شمول قانون بر آنھا و شرکتدستگاه

ھـا موظفنـد در ھای تابعـه سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور و بانـکعمومی غيردولتی و سازمان

 .اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی ھمکاری نمایند

ھـاي فات افـراد صـنفي و تعيـين جريمـهاالجرا شدن اين قانون، رسيدگي به تخلاز زمان الزم ـ٧٣ماده 

قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جملـه . موجب احكام اين قانون صورت خواھد پذيرفتھا تنھا بهآن

مصوبات مجمع تشخيص مصـلحت نظـام درخصـوص تعزيـرات حكـومتي مربـوط بـه اصـناف و واحـدھاي 

 .گرددصنفي موضوع اين قانون لغو می

شـده در ایـن قـانون، ھـر ھای نقدی تعيـينميزان جریمه ـ)١٢/٦/١٣٩٢مصوباصالحی ( ٧٤ماده 

ساله براساس نرخ تورم ساالنه بنا به پيشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیيد ھيأت وزیران قابـل 

 .تعدیل است
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 فصل نھم

 ساير مقررات
 

تواننـد رسـتان مـیھای اصـناف شھھا و اتاقاتحادیه ـ)١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب ( ٧٥ماده 

ای کـه بـه پيشـنھاد اتـاق نامـهرئيسه خود، برحسب آئـينمدیره یا ھيأتبرای خدمات اعضای ھيأت

مـاه از تـاریخ شود و حداکثر ظرف شـشاصناف ایران و توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه می

لغی را از محـل رسـد، مبـااالجرا شدن این قانون به تصـویب وزیـر صـنعت، معـدن و تجـارت مـیالزم

 .بينی و پرداخت نماینددرآمدھای خود در بودجه ساالنه پيش

اعضای موضوع این ماده تـا زمـانی کـه عضـو ھيـأتـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب (تبصره 

رئيسه اتاق اصناف شھرستان باشند، مشمول قانون تـأمين اجتمـاعی مـیمدیره اتحادیه یا ھيأت

 .شوند

ھـا و اتـاق رئيسـه اتـاق اصـناف شھرسـتانھـا و ھيـأتمدیره اتحاديـهأتھريك از اعضای ھي ـ٧٦ماده 

اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شھرستان  و اتـاق اصـناف ایـران و وجـوھي 

 .شوندگيرد، امين محسوب ميكه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي

بـه منظـور حمایـت از بافنـدگان فـرش دسـتباف و ِحـَرف  ــ)١٢/٦/١٣٩٢الحی مصوباص( ٧٧ماده 

شـود، حسـب مـورد، نسـبت بـه تشـکيل اتحادیـه ھـای نظـارت اجـازه داده مـیمشابه، به کميسيون

ھـا تحـت نظـارت ایـن اتحادیـه. استانی و شھرستانی، جھت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند

 .باشندھای خود مین و شھرستانکميسيون نظارت مرکز استا

به منظور تقويت صنوف توليدي و توسـعه صـادرات غيرنفتـي كشـور، بـه پيشـنھاد كميسـيون  ـ٧٨ماده 

صـورت ھاي صادراتي در شھرھاي مركز استان يا تھـران، بـهنظارت و تصويب ھيأت عالي نظارت، اتحاديه

اي خواھـد بـود كـه توسـط نامـهھا تابع آئينفعاليت اين اتحاديه. استاني يا كشوري، تشكيل خواھد شد

 .دبيرخانه ھيأت عالي نظارت تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد

اين قـانون نسـبت بـه صـدور پروانـه) ٥٥(ماده ) ھـ(وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند  ـ٧٩ماده 

اي باشـند، ب ملكي يـا اجـارهكه داراي محل كسشوند، درصورتيكسب براي افرادي كه نام برده مي

 :اقدام كند

 .ـ جانباز، ھمسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز ازكارافتادهالف

 .ـ آزاده، ھمسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده ازكارافتادهب

 .، فرزند، والدين، خواھر و برادرـ كليه اعضای خانواده شھدا اعم از ھمسرج

وسيله دبيرخانه ھيأت عالي نظارت با ھمكاري بنيـاد شـھيد، بنيـاد نامه اجرايي اين ماده بهآئين

 .جانبازان انقالب اسالمي و ستاد آزادگان تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد

ربط و احراز شـروط الزم تنھـا ذی نامه از نھادكسب پس از دريافت معرفيصدور پروانه ـ١تبصره 

 .براي يك بار خواھد بود
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ھمچنـين كليـه . عنوان فرد صنفي بپذيرنـدكسب را بهھا موظفند دارنده پروانهاتحاديه ـ٢تبصره 

ربط موظفند نسبت به اعطای تسھيالت و امكانات ھمسان با سـاير افـراد صـنفي ھاي ذیسازمان

 .كسب اقدام كنندعضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه

توانند شغل ديگري داشته باشـند، يـا از وزارتخانـهافراد صنفي موضوع اين ماده نمي ـ٣ تبصره

ھاي ديگر موافقت اصـولي يـا پروانـه تأسـيس دريافـت كـرده باشـند، مگـر آن كـه موضـوع موافقـت 

كسـب كـردههاصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانـ

 .اند

تواننـد در صـورت منتقـل شـدن بـه شھرسـتان يـا افراد صنفي موضوع ايـن مـاده مـي ـ٤تبصره 

كسب كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانهاستان ديگر، به شرط ابطال پروانه

 .معوض دريافت دارند

 .كارگاھي بالمانع استكسب براي اماكن با كاربري اداري يا صدور پروانه ـ٨٠ماده 

ھـا، اتـاق نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون ھمكاري الزم را با اتحاديه ـ٨١ماده 

اي خواھد بـود نامهنحوه ھمكاري به موجب آئين. ھا و اتاق اصناف ایران  معمول دارداصناف شھرستان

ور و نيـروي انتظـامي تھيـه و بـه تصـويب كه توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت با ھمكاري وزارت كشـ

 .وزير بازرگاني خواھد رسيد

نشـده بينـياگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازھـا، يـا رويـدادھاي پـيش ـ٨٢ماده 

توانـد بـا كسـب نظـر مالـك و تأييـد تحميلي، امكان ادامه فعاليت صـنفي خـود را از دسـت بدھـد، مـي

 .كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در ھمان محل بپردازد كميسيون نظارت و با حفظ

ھـاي مصـوب، از ھـاي كسـب، در اجـراي طـرحھا موظفند در صورت تخريـب محـلشھرداری ـ٨٣ماده 

اگـر معوضـي از طـرف . ھاي مترتب بر صدور پروانه سـاخت محـل جديـد خـودداري ورزنـددريافت ھزينه

 .تر باشدشده كمن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريبھا پيشنھاد شود، ارزش روز آشھرداري

اي نامـهھاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصـلي واحـدھا يـا افـراد صـنفي طبـق آئـينحراج ـ٨٤ماده 

برگـزاري . رسـدخواھد بود كه توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت تھيه و به تصويب وزير بازرگـاني مـي

) ٦٨(نامه، واحد صنفي را مشمول مجـازات منـدرج در مـاده ن آئينحراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آ

 .اين قانون خواھد كرد

اي خواھـد بـود كـه نامـهبرگزاري روز بازارھاي جمعي واحدھا يا افراد صـنفي براسـاس آئـين ـ٨٥ماده 

 .توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد

ای متنـوع از ھای بزرگ چندمنظوره که مجموعهفروشگاه ـ)١٢/٦/١٣٩٢مصوباصالحی ( ٨٦ماده 

ھای بزرگ زنجيـرهنمایند و فروشگاهکاالھا و خدمات مورد نياز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می

ای تحت مدیریت متمرکز و بـا نـام تجـاری واحـد کـه حـداقل در دو فروشـگاه بـه عرضـه کـاال و خـدمات 

ربـط ھای صـنفی ذیباشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیهمشمول این قانون می کنند،مبادرت می

 .باشند و پروانه کسب دریافت نمایند

 .حذف شده است١٢/٦/١٣٩٢به موجب اصالحيه مصوب تبصره ـ
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ــ)١٢/٦/١٣٩٢اصــالحی مصــوب( ٨٧مــاده  ) ســایبری(فعاليــت افــراد صــنفی در فضــای مجــازی  ـ

 .اتحادیه مربوطه استمستلزم أخذ پروانه کسب از 

گونـه چگـونگی صـدور مجـوز و نحـوه نظـارت بـر ایـنــ )١٢/٦/١٣٩٢الحـاقی مصـوب(تبصره 

نامـه اجرایـی اسـت کـه توسـط اتـاق اصـناف ایـران بـا ھمکـاری ھای صنفی به موجب آئينفعاليت

شـود و ھای اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات تھيه میعالی نظارت و وزارتخانهدبيرخانه ھيأت

االجرا شدن این قانون به تصـویب پس از تأیيد ھيأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم

 .رسدوزیر صنعت، معدن و تجارت می

دبيرخانه ھيأت عالي نظارت مكلف است بـا ھمكـاري دبيرخانـه شـوراي عـالي منـاطق آزاد  ـ٨٨ماده 

ھـاي صـنفي در حـاكم بـر تشـكيل و فعاليـت تشـكلنامه اجرایـي تجاري صنعتي، نسبت به تھيه آئين

 .مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجرا درآيد

كننـد و قصـد توزيـع يـا صـورت تجـاري بـه واردات كـاال اقـدام مـيكليه واردكنندگان كاال كه به ـ٨٩ماده 

كننـده مبـادرت مسـتقيم كـاال بـه مصـرفكه بـه عرضـه فروش كاالھاي وارداتي خود را دارند، درصورتي

 .كسب طبق مقررات اين قانون خواھند بودورزند، ملزم به اخذ پروانه

ھـاي دولتـي كـه ھاي دولتـي، سـاير دسـتگاهھا يا شركتھا، مؤسسات، سازمانوزارتخانه ـ٩٠ماده 

ه طبـق قـوانين ھا مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نھادھاي عمومي غيردولتي، كشمول قانون بر آن

كننـدگان ھسـتند، اعـم از ايـن كـه از جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كاالھا يا خدمات به مصرف

طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قـانون 

شده براي كاالھا و خـدمات ينھاي تعياما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخ. مستثني ھستند

دستگاه دولتي يا نھاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطـه . ربط، الزامي استتوسط مراجع قانوني ذی

وظايف و اختيارات قانوني خود، مسئوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عھـده 

ھا بـا قيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنھا به اشخاص حكه اين قبيل فعاليتدرصورتي. دارد

 .صنفي و مقررات آن خواھد بودمشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام

اشخاص حقيقی یا حقوقی اعم از دولتـی یـا غيردولتـی ـ )١٢/٦/١٣٩٢اصالحی مصوب( ٩١ماده 

بـرداری یـا اشـتغال از سـيس، بھـرهکه طبق قـوانين جـاری موظـف بـه اخـذ مجـوز فعاليـت یـا پروانـه تأ

ھـای دولتـی کـه شـمول ھـای دولتـی و سـایر دسـتگاهھا یا شـرکتھا، مؤسسات، سازمانوزارتخانه

باشـند و ھمچنـين نھادھـای عمـومی غيردولتـی ھا مستلزم ذکر یا تصریح نـام اسـت مـیقانون بر آن

ن مبادرت ورزنـد، مکلفنـد عـالوه بـر کنندگافروشان یا مصرفچنانچه به عرضه کاالھا یا خدمات به خرده

مربوط نيز اقدام کنند دریافت مجوز فعاليت یا پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه
١٤
. 

                                                            
ظرف سه ماه از تاريخ ) 91(نامه اجرايي اين قانون در مورد ماده آئين: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  57ماده  9به موجب بند  14

شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير ن با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مياالجراشدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايراالزم
 .رسدصنعت، معدن و تجارت مي
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كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقـرر اخذ پروانهـ )١٢/٦/١٣٩٢ابقای مصوب ( ١تبصره 

مومي غيردولتي يـاد شـده بـر ھاي دولتي يا نھادھاي عدر قوانين جاري از سوي ھر يك از دستگاه

ھا نخواھد بودآن
١٥
. 

کليه واحدھای صـنفی مسـتقر در ميـادین ميـوه و ـ )١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٢تبصره 

آھن و مترو، ھای ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاھی، ایستگاھھای راهبار شھرداری، پایانهتره

اال و خـدمات بـه عمـوم بپردازنـد، کـه بـه عرضـه کـمساجد و امـاکن فرھنگـی و مـذھبی درصـورتی

ربط موضوع این قانون پروانه کسـب أخـذ ھای ذیباشند و موظفند از اتحادیهمشمول این قانون می

 .نمایند

بر سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت ھر يك از كاركنان واحدھاي صنفي مبنی  ـ٩٢ماده 

تواند به نظر بازرس يا منـدرجات دفـاتر صنفي ميعدم پرداخت حق بيمه در مدت ھمكاري توسط افراد 

ايـن مبلـغ درصـورت احـراز تخلـف فـرد صـنفي، . قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافـت كنـد

چنانچه مبلغ . اي به مبلغ دو برابر آن خواھد بودنشده شاكي شاغل و جريمهمعادل حق بيمه پرداخت

لایر ) ٠٠٠/١٠٠(صـد ھـزار لایر باشد جريمـه نقـدي معـادل يـك) ٠٠٠/١٠٠(صد ھزار تر از يكجريمه كم

 .خواھد بود

شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محولـه تسـامح اتاق اصناف شھرستان منحل نمي ـ٩٣ماده 

در اين صـورت كميسـيون نظـارت مراتـب را بـا . ورزد، يا برخالف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند

اگـر ھيـأت عـالي نظـارت پـس از رسـيدگي بـه . داردھيأت عالي نظارت اعالم مـي ذكر داليل كافي به

 .داردداليل طرفين، انحالل را الزم بداند مراتب را جھت تصويب به وزير بازرگاني اعالم مي

ھا موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحالل اتاق، نمایندگان خود را جھت تشكيل مجدد اتاق اتحاديه

 .عرفي كننداصناف شھرستان م

 .انحالل اتاق اصناف ایران نيز به پيشنھاد ھيأت عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواھد بود

ھا  موظفند ظرف يك ماه از تـاريخ انحـالل اتـاق اصـناف ایـران، نماینـدگان اتاق اصناف شھرستان

 . خود را جھت تشكيل مجدد اتاق اصناف ایران معرفي كنند

 .صالح قضائي مراجعه كنندتوانند به مراجع ذیاز طرفين مي در صورت اعتراض ھر يك

اين قانون به ) ٣٧(ماده ) ٣(و تبصره ) ٣٠(ماده ) ي(، بند )٢٩(نامه اجرایي موضوع ماده آئين ـ٩٤ماده 

 .ھاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب ھيأت وزيران خواھد رسيدپيشنھاد وزارتخانه

ھـاي بازرگـاني موظـف اسـت گـزارش عملكـرد ايـن قـانون را سـاليانه بـه كميسـيونوزارت   ـ٩٥ماده 

 .اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد

مــدیره رســيدگی بــه تخلفــات اعضــای ھيــأت ـــ)١٢/٦/١٣٩٢الحــاقی مصــوب ( ١مکــرر  ٩٥مــاده 

ھـایی کـه بـا ذکـر ب شـکایات و گـزارشھـای اصـناف شھرسـتان حسـرئيسـه اتـاقھا و ھيأتاتحادیه

 .ھای نظارت استشود بر عھده کميسيوندھنده واصل میمشخصات شاکی و گزارش

                                                            
ن ماده قانون، تبصره سابق اي) 91(به ماده ) 2(، با الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب ) 55(به موجب ماده . 15

 .تغيير نام يافته است) 1(به تبصره 
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رسيدگی به تخلفات صنفی کليـه افـراد صـنفی  ـ)١٢/٦/١٣٩٢الحاقی مصوب ( ٢مکرر  ٩٥ماده 

 .شودبه موجب احکام این قانون خواھد بود و کليه قوانين عام و خاص مغایر، لغو می

شـوراي انقـالب  ١٣/٤/١٣٥٩صنفي مصـوب االجرا شدن ايـن قانون، قانون نظام از تاريخ الزم ـ٩٦ماده 

كسـب بـراي و كليه اصـالحات و الحاقـات بعـدي آن و قـانون ايجـاد تسـھيالت الزم جھـت صـدور پروانـه

و ) ١٧( ،)١٥(، )١٤(مـواد «و  ١٣/١٢/١٣٦٨جانبازان، اسراي آزادشده و خانواده محتـرم شـھدا مصـوب 

»١٥/٧/١٣٨٨کنندگان مصوب قانون حمایت از حقوق مصرف) ٢٢(
١٦
و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بالاثر  

 . گرددمی
 

                                                            
مواد «: شودقانون اضافه مي) 96(، عبارت زير به موارد لغوشده موضوع ماده 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  59براساس ماده . 16
 . 15/7/1388كنندگان مصوب قانون حمايت از حقوق مصرف) 22(و ) 17(، )15(، )14(
 


