
مجلس شوراي اسالمی1392/6/12با آخرین اصالحات مصوب -قانون نظام صنفی کشور 

تعاریف-فصل اول 

اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي وظایف، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، :نظام صنفی-1ماده 
.کندمیصنفی را طبق این قانون تعیین 

اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، صنفی هايهر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت:فرد صنفی-2ماده 
ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت عنوان پیشهکند و بهگذاريتوزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه

خود را به طور مستقیم یا تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا خدمات محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد ودیگران 
.شوددارد، فرد صنفی شناخته میغیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه 

قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه . باشندصنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می-تبصره
ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهاي تحت ور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهاي ذيصد

.شودپوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می
صنفی با سیار باشد و توسط فرد یا افراد هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله:واحد صنفی-3ماده 

. شودشناخته میاخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی 
االجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهآئین

تصویب وزیر صنعت، معدن و نظارت به عالی شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت تهیه میایران با همکاري دبیرخانه هیأت 
.رسدتجارت می

.همان محل، بالمانع استفعالیت واحدهاي صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي -1تبصره
عنوان محل ثابت کسب، توسط توانند به اماکنی که واجد شرایط الزم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می-2تبصره

نامه اجرائی آئین. ربط، مورد استفاده قرار گیرندهاي ذيد فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیهیک یا چن
وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاري اتاق اصناف ایران و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران تهیه این تبصره به 

.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میاالجراء شدن این قانون به شود و ظرف سه ماه از تاریخ الزممی
.شوندمحسوب میدهند، واحد صنفی دفاتري که خدماتی به واحدهاي صنفی سیار می-3تبصره
صنوف مشمول این قانون، با توجه . عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد:صنف-4ماده 

.شوندخدماتی تقسیم می-خدمات فنی و توزیعی-دو گروه تولیديبه نوع فعالیت آنها به 
وکار یا حرفه به صورت ب منظور شروع و ادامه کسمجوزي است که طبق مقررات این قانون به :پروانه کسب-5ماده 

.شودموقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی براي محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می
سال و پروانه کسب دائم مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک . شودبار صادر میپروانه کسب موقت تنها براي یک -1تبصره
.سال استپنج 

، اخطاریه یک ماهه براي تبدیل پروانه موقت به ا انقضاي مدت اعتبار پروانه کسباتحادیه صنفی مکلف است ب-2تبصره
پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه 

.شودتلقی می
کارهاي تخصصی یا فنی داللت دارد و اشتن مهارت انجام دادناي است که بر دگواهینامه:پروانه تخصصی و فنی-6ماده 

.شودصالح صادر میبه وسیله مراجع ذي



اند، براي انجام فعالیت یکسان یا مشابهشخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که داراي:اتحادیه-7ماده 
.دگردتشکیل میهاي مقرر در این قانوندادن وظایف و مسؤولیت

هاي صنفی هر شهرستان براي انجام وظایف و اتاقی متشکل از رؤساي اتحادیه:اتاق اصناف شهرستان-8ماده 
.هاي مقرر در این قانون استمسؤولیت

هاي کشور با هدف تقویت اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان:اتاق اصناف ایران-9ماده 
.گرددمیدر تهران تشکیل مبانی نظام صنفی 

ها و اتاق اصناف هماهنگی بین اتحادیهکمیسیونی است که به منظور برقراري ارتباط و ایجاد :کمیسیون نظارت-10ماده
ها و اتاق اصناف وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیهها و دستگاههاي دولتی در راستاي شهرستان با سازمان

.شودتشکیل میان هر شهرست
کلیه ریزي، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت برهیأتی است که به منظور تعیین برنامه:هیأت عالی نظارت-11ماده

گردد و باالترین مرجع نظارت بر میهاي نظارت تشکیل ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیونها، اتاق اصناف شهرستاناتحادیه
.امور اصناف کشور است

فرد صنفی-فصل دوم 

کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به -12ماده
. اقدام کنند

االجراء الزماجرائی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ نامهآئین
عالی شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت تهیه میشدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت

.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت مینظارت به 
. 12/06/1392حذفی -1تبصره
کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از میاز آنها استعالم ها براي صدور پروانه کسبکلیه دستگاههایی که اتحادیه-2تبصره

.عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. را اعالم دارندتاریخ دریافت استعالم نظر قطعی و نهائی خود 
به شرط صدور بیش از یک پروانه کسب براي هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی براي یک یا چند محل کسب-3تبصره

.نامه اجرائی موضوع این ماده بالمانع استمعرفی مباشر، براساس آئین
طور مشترك مسؤولیت امور واحد را به درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترك اداره کنند، -4تبصره
.دار خواهند بودعهده

ن اطالع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدو-5تبصره
فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاري محل صنفی داراي پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار 

.روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کندپانزده
ربط به وسیله تخصصی و فنی از مراجع ذيتلزم اخذ پروانه صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصی و فنی مس-13ماده

براي اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه اگر متقاضی واجد شروط الزم . متقاضی است
.فنی در واحد صنفی براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی استتخصصی و

دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی اي خواهد بود که توسط نامهتخصصی و فنی به شرح آئینانواع مشاغل-تبصره
ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانربط وهاي ذيها و سازمانوزارتخانه

.رسیدخواهد
.ربط را بپردازنداتحادیه ذيعضویت افراد صنفی مکلفند در هر سال حق-14ماده



روي کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا افراد صنفی عرضه کننده کاالها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب-15ماده
اي که براي همگان قابل رؤیت باشد، اعالم گونهطور روشن و مکتوب و به به حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را

.دکنن
شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی -1تبصره

.شده یا خدمات انجام شده را به مشتري تسلیم دارددریافتی و نوع و مشخصات کاالهاي فروخته 
بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی نظارت مرکز استان،تواند با تصویب کمیسیون اتاق اصناف شهرستان می-2تبصره

.آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کندمعین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب براي 
هاي چاپ شده استفاده کنند و صورتحسابدارند باید از افراد صنفی که کاالهاي خود را به صورت کلی عرضه می-3تبصره

.خریدار را نیز در آن بنویسندمشخصات 
خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کاالي عرضه شده یا-4تبصره

.دریافتی مندرج در صورتحساب است
:کمیسیون نظارت مکلفندصاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب-16ماده
هاي مخصوص تهیه و در دسترس در برگهشود فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که براي مصرف مشتریان ارائه می-الف

.به مشتري تسلیم دارندمشتریان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب 
.د نصب کنندکه در معرض دید همگان باشنرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی-ب

مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاري کشور، از جمله قوانین و-17ماده
گذاري کاالها و خدمات را که از سوي مراجع قانونی هاي مربوط به نرخدستورالعملحفاظت فنی و زیباسازي محیط کار و

.یت و اجرا کنندگردد، رعاربط ابالغ میذي
کننـد، خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه میکارگیري کسانی که براي انجام دادن افراد صنفی مکلفند پیش از به-1تبصره

دار با از اخـذ نظـر نیـروي انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکسمراتب را به اتحادیه اطالع دهنـد تا اتحادیه پس 
.ام الزم را به عمل آورداقددرج تخصص 

در غیر . خدمات، برخالف واقع تبلیغ کنندافراد صنفی مجاز نیستند براي جلب مشتري درباره محصوالت، کاالها یا -2تبصره
.رفتار خواهد شداین قانون با آنها ) 68(این صورت طبق ماده 

اقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی ف-3تبصره
.شودریال محکوم می) 250.000.000(ریال تا دویست و پنجاه میلیون ) 1.000.000(جریمه نقدي از یک میلیون 

هرگونه اي مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر ها و مؤسسات تولید محصوالت چند رسانههاي گروهی، چاپخانهرسانه
صورت به جریمه نقدي موضوع این تبصره تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این آگهی

.شوندمحکوم می
واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگري -18ماده

شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از یه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد اتحاد. به اتحادیه تسلیم نماید
.کندابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدي به نام فرد معرفی شده صادر می

قانونی، استعالم اي دیگر، عالوه بر طی مراحل بر تغییر پروانه کسب به حرفهدر صورت درخواست صاحب پروانه مبنی-تبصره
عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعالم به منزله . و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروري است

.شودنظر موافق تلقی می
غبطه محجور و طبق مقررات این قانون تواند با رعایت در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می–19ماده

.نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند



چنانچه ورثه یا . صنفی متعلق به ورثه استدر صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد –20ماده
توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با بودن شروط فردي، مینماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا

.پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط استپس از انقضاي مهلت مقرر . مقررات اقدام کنندرعایت 

هااتحادیه-فصل سوم 

همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت هاي شغلی مشابه یا در هر شهرستان که واحدهاي صنفی با فعالیت-21ماده
.کنندمیاین قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه 

انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت یراتحادیه داراي شخصیت حقوقی و غ-1تبصره
.یابدمی

شود و به اتاق اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میهاي صنفی توسطاساسنامه الگوي اتحادیه
.رسدتصویب هیأت عالی نظارت می

:شرح زیر استاتحادیه در کشور به حد نصاب تعداد واحدهاي صنفی براي تشکیل یک-2تبصره
واحد 300در تهران، -الف
واحد200هاي با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، در شهرستان-ب
واحد150هاي داراي بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، در شهرستان-ج
واحد100جمعیت، از یک میلیون نفر هاي داراي بیش از پانصد هزار نفر و کمتردر شهرستان-د

واحد50هاي با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، در شهرستان-هـ 
هایی را که تعداد واحـدهاي کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه-3تبصره

.ام نمایدصنفی تحت پوشش آنها کمتـر از نصابهاي تعیین شده است، ادغ
تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان اگر تشکیل اتحادیه واحد براي تمامی شهرها یا بخشهاي هر شهرستان به-4تبصره

اي است که توسط اتاق اصناف ایران با نامهشهرها یا بخشها تابع آئینممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهاي صنفی آن 
شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تهیه میهمکاري دبیرخانه هیأت عالی نظارت 

.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میاالجراء شدن این قانون به الزم
به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه اي از واحدهاي صنفی یک شهرستان، که تعدادشان اگر تشکیل اتحادیه-5تبصره

اي با همان استان الزم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهشخیص کمیسیون نظارت مرکز نرسیده است، به ت
.واحدهاي موجود تشکیل خواهد شدتعداد 
هاي همان استان به تشخیص شهرستاناي در مرکز استان از واحدهاي صنفی موجود دراگر تشکیل اتحادیه-6تبصره

اي در مرکز استان تشکیل خواهد تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهالزم باشد، در صورت کمیسیون نظارت مرکز استان 
.هاي موضوع این ماده تلقی خواهد شدمانند سایر اتحادیهاین اتحادیه . شد

اد پیشنهچنانچه تعداد واحدهاي صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با-7تبصره
. شوداي از واحدهاي صنفی در سطح کشور تشکیل میاتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه

االجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاري اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهآئین
.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میعالی نظارت به از تأیید هیأت شود و پسعالی نظارت تهیه میدبیرخانه هیأت 

تعداد اعضاي این هیأت پنج نفر اصلی و دو .شوندها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاي اتحادیه اداره میاتحادیه-22ماده
هاي البدل براي اتحادیهصلی و سه نفر علیهزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اهاي داراي کمتر از البدل براي اتحادیهنفر علی
.بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بودداراي 



اعضاي هیأت مدیره با رأي . ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام استمدت مسؤولیت اعضاي هیأت مدیره اتحادیه-1تبصره
متوالی و یا چهار دوره متناوب بیش از دو دورهتواننداعضاي مذکور نمی. شوندمخفی و مستقیم اعضاي اتحادیه انتخاب می
.در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند

دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاري کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر -2تبصره
.انتخابات را فراهم آورد

سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در ها در دور اول با حضور حداقل یک انتخابات اتحادیه-3تبصره
. یابددور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می

این قانون توسط اتاق االجراء شدن اجرائی نحوه برگزاري انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهآئین
تصویب وزیر صنعت، عالی نظارت به شود و پس از تأیید هیأتعالی نظارت تهیه میاصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت 

.رسدمعدن و تجارت می
هیأت حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی ازدر صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماري، حجر یا محرومیت از -4تبصره

آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف البدل،مدیره، با وجود جایگزینی اعضاي علی
افرادي از اعضاي همان صنف تا انجام انتخابات، . نسبت به برگزاري انتخابات براي تعیین اعضاي جایگزین اقدام کندشش ماه

گردند تا پس از تصویب توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی میمور اتحادیه باشند،که واجد شروط قانونی براي اداره ا
دو سال اگر کمتر از . البدل هیأت مدیره منصوب شونداعضاي جایگزین به عضویت اصلی یا علیکمیسیون نظارت، به عنوان 

مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد پایاناز مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضاي جایگزین تا 
.یافت

منظور اخالل در انتخابات استعفاء داده باشند تشخیص کمیسیون نظارت، به اعضاي مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به 
.شوندتوانند براي اولین انتخابات بعدي هیأت مدیره اتحادیه داوطلبو اعضاي معزول از آن هیأت، نمی

اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به این ماده داراي کلیه ) 4(و ) 3(هاي راد منصوب شده موضوع تبصرهاف-5تبصره
.استثناي عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود

قانون ) 5(ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههاي اجرائی موضوع مادهداوطلب شدن کارکنان اتحادیه-6تبصره
هاي صنفی منوط به استعفاي آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت مدیریت خدمات کشوري در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه

اعالم رسمی پذیرش استعفاي کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه . نام در انتخابات است
.الزامی است

:ها عبارت است ازداوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیهشرایط -مکرر22ماده
.تابعیت جمهوري اسالمی ایران-1
.اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوري اسالمی ایران-2
.نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر-3
.عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس-4
.عدم اعتیاد به مواد مخدر-5
.عدم اشتهار به فساد-6
.داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم براي افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه-7
.نام هفتاد و پنج سالحداکثر سن در زمان ثبت -8
.داشتن پروانه کسب معتبر دائم-9

.وثاقت و امانت-10
عدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروي انتظامی جمهوري اي مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، مکمیته-1تبصره

صالح شامل وزارت اطالعات، نیروي انتظامی، سازمان ثبت اسالمی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي



رستان در این کمیته نمایندگان اتاق اصناف شه. نمایدماه شرایط مذکور را استعالم میاحوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک 
گیرد و نتیجه به متقاضی اعالم تصمیم گیري در این کمیته با اکثریت آراء صورت می. نباید خود نامزد انتخابات باشند

.شودمی
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارك و 

.شواهد است
توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ رأي افرادي که صالحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می-2تبصره

.مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. کمیته مزبور تقاضاي بررسی مجدد نمایند
أخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آراي مها افراد منتخب به در اتحادیه-23ماده

همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هیأت مدیره . شوددار تعیین می، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه)اول و دوم(رئیس 
. شودبرگزار می) البدلاصلی و علی(اتحادیه، انتخاباتی براي انتخاب دو نفر بازرس 

از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی براي اتاق اجرائی شرح وظایف بازرسنامهآئین
االجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزم

تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت نظارت به عالی شود و پس از تأیید هیأتعالی نظارت تهیه میهمکاري دبیرخانه هیأت 
.رسدمی

در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وي با سمتی که احراز آن نیاز -1تبصره
.به تعداد آراي کمتري دارد بالمانع است

دیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس در صورت تساوي آراء بین دو یا چند نفر از اعضاي هیأت مدیره اتحا-2تبصره
.شودکمیسیون نظارت و یا نماینده وي و با حضور اکثریت اعضاي هیأت مدیره اتحادیه تعیین می

درصورت درخـواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگـزاري انتخابات داخلـی در حضور رئیس یا نماینده -3تبصره
.شودکمیسیون نظارت تعیین می

حداقل مدرك کارشناسی باشد، به صورت تمام هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که داراي -24ماده
هاي داراي کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیري افراد دیپلمه در شهرستان.وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند

و با جایگزین شدن هیأت یر اجرایی مجري مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است مد. مدیر اجرایی، بالمانع استبه عنوان 
.مدیر در ادوار بعد بالمانع استاستفاده از خدمات همان . گرددمدیره جدید مستعفی تلقی می

هاي نهاي صنفی شهرستانسبی اتحادیهدر صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت -25ماده
هاي آن استان اقدام مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی براي اتحادیههمان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف 

منظور تبادل نظر ها خواهد بود و به هاي شهرستاناین اتاق متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه. خواهد کرد
ربط تشکیل هاي الزم با مراجع و مراکز ذيهماهنگیشنهاد و برقراري ارتباط ودرخصوص مشکالت و امور صنفی، ارائه پی

.شودمی
ها انتخاب که با رأي رؤساي اتحادیهتعداد نمایندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود-تبصره

.مجمع استانی دو سال استمدت مأموریت اعضاي هیأت مدیره . خواهند شد
ربط مراجعه و تقاضاي کتبی خود را ذيهرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه -26ماده

در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف اتحادیه مکلف است . تسلیم و رسید دریافت دارد
مدت یاد شده به عدم اعالم نظر در. رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعالم کنداحتساب ایام غیر تعطیل پانزده روز با 

اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه در صورت قبول تقاضا توسط. گرددمنزله پذیرش تقاضا محسوب می
. ت متقاضی جدید محسوب خواهد گردیددر غیر این صور. کند و به اتحادیه تسلیم داردمدارك مورد نیاز اتحادیه را تکمیل

روز نسبت به صدور پروانه کسب و اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارك الزم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده 



پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه همچنین متقاضی . تسلیم آن به متقاضی اقدام کند
.محل کسب اقدام کندح نسبت به افتتا

پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور -1تبصره
تواند اعتراض کتبی در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می. اعالم کندبا ذکر دالیل مستند به طور کتبی به متقاضی 

.ربط تسلیم داردظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذيخود را
نهائی خود را براي اجرا به اتحادیه مربوط اعالم اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر 

.کند
توانند ظرف بیست روز از زمان باشند میعترض درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان م-2تبصره

کمیسیون نظارت مکلف . نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنندابالغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را
عالی اجرا است، مگر آن که هیأتنظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل. است ظرف یک ماه نظر خود را اعالم دارد

در این صورت نظر هیأت عالی نظارت . دریافت اعتراض، نقض کندنظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از 
.کنندصالح قضایی مراجعه توانند به مراجع ذيدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می. استاالجراءقطعی و الزم

اند، ارائه پروانه زم براي تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیهبراي صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب ال-3تبصره
کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت 

.گیردمی
اند اي که بودههمچنان عضو اتحادیهشوند،واحدهاي صنفی که به عنوان آالینده یا مزاحم نقل مکان داده می-4تبصره

.جدیدي قرار گیرندخواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی
وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست محل دایر شده به -27ماده

.شوداتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروي انتظامی پلمب می
شود تا کاالهاي موجود در محل را میقبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده-1تبصره

.تخلیه کند
هاي مزبور را به نحوي را بشکنند و محلهاي تعطیل شده در اجراي این قانونکسانی که پلمب یا الك و مهر محل-2تبصره

.هاي مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شدمجازاتمورد استفاده قرار دهند، به از انحاء براي کسب
.یک از حقوق صنفی نخواهد شدپرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ-3تبصره
سوي اتحادیه مربوط، اتاق در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفی فاقد پروانه کسب از -4تبصره

.اصناف شهرستان و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند
هاي توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگري تشکیل در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی-5تبصره

.شودعمل میشوند بر همان اساس می
اي که به تصویب وزیر صنعت، معدن و نامهآئینواحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در -28ماده

:گرددماه تعطیل میششتجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا 
قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز نه کسب اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروا-الف

.شمرده است
از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته -ب

.شودمینظارت موجب عسر و حرج براي مصرف کننده 
.تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است-تبصره

.مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده استنامهعدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین-ج
ها به واحدهاي صنفی ابالغ وسیله اتحادیهعدم اجراي مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به -د

.شده است



.ناف شهرستان استتشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اص-تبصره
.عدم اجراي تکالیف واحدهاي صنفی به موجب این قانون-هـ

.آیدانتظامی به عمل میتعطیل موقت واحد صنفی با اعالم اتحادیه، رأساً از طریق نیروي -1تبصره
یسیون نظارت نظر کم. نظارت شکایت کندتواند به کمیسیون شود میهر فرد صنفی که واحد کسب وي تعطیل می-2تبصره

صالح تواند به مراجع ذيدر صورت اعتراض فرد صنفی می. االجراء استالزمکه حداکثر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد،
.مراجعه کندقضایی 
مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با -3تبصره

.استن نظارت، بر عهده دستور دهنده کمیسیو
کننده و حرج مصرفتشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر در مواردي که تعطیلی واحد صنفی به -4تبصره

ریال محکوم ) 20.000.000(ریال تا بیست میلیون )2.000.000(شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدي از دو میلیون می
.شودمی

هاي وابسته به دولت ها و سازمانها، شهرداريوزارتخانهمالیات، عوارض و هزینه خدمات توانند وصول ها میحادیهات-29ماده
دار شوند و مبالغ وصول شده بابت را طبق مقررات و قوانین جاري در راستاي قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهده

.ه به حساب قانونی مربوطه واریز کنندمالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بالفاصل
تواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد ها، اتاق اصناف شهرستان میدر صورت عدم اقدام از سوي اتحادیه-تبصره
.هاي مقرر در این ماده شوددار انجام مسؤولیتعهده
:ها عبارت است ازوظایف و اختیارات اتحادیه-30ماده
هاي الزم براي مشاغل، به اتاق اصناف پروانهه پیشنهاد براي تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ارائ-الف

شهرستان
ها ابالغ در چارچوب این قانون به اتحادیههاي هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که اجراي مصوبات و بخشنامه-ب

گرددمی
نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز هاي هیأت عالیشهرستان موظف است مصوبات و بخشنامهاتاق اصناف -تبصره

توانند انقضاي این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت میپس از . ها ابالغ کنداز تاریخ دریافت به اتحادیه
.اي اجرا ابالغ کنندها برهاي خود را به اتحادیهمصوبات و بخشنامهواسطه بی
ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان-ج
مقررات مربوطصدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارك متقاضیان با رعایت قوانین و -د

یري از ادامه کمیسیون نظارت و جلوگابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به -هـ
گردداین قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می) 27(شوند مطابق ماده میفعالیت واحدهاي صنفی که بدون پروانه کسب دایر 

جهت رسیدگی و تصویبتنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان -و
لیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسیدگی و تصویبتنظیم ترازنامه ساالنه و تس-ز
هاي دولتی یا غیر کمک سازمانایجاد تسهیالت الزم بـراي آموزشهاي مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با -ح

دولتی
هاي صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهاي رسیدگی به شکایات، حل اختالف، بازرسی واحدهاي تشکیل کمیسیون-ط

دیگر مصوب هیأت عالی نظارت
داراي پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و هاي مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضاي اعضاي کمیسیون-1تبصره

.شوندمیربط تعیین تصویب اتاق اصناف شهرستان ذي
ها تهیه و به تصویب وزیر دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استاننامه اجرایی این بند توسطآئین-2تبصره

.صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید



در صورت بروز اختالف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور -3تبصره
تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت ر شده میرأي صادطرف معترض نسبت به. شودرأي ارجاع می

توانند به مراجع طرفین میدر صورت اعتراض هر یک از . االجراء خواهد بودنظـر کمیسیون نظارت قطعی و الزم. داردتسلیم 
.صالح قضایی مراجعه کنندذي
هاي وابسته به دولتها و سازمانشهرداريها، وزارتخانهوصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف -ي
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی هماهنگی با شهرداري و شوراي شهر به منظور ایجاد شهرکهاي صنفی و تمرکز -ك

رت برسدتصویب کمیسیون نظااحتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به در میادین و مراکز معین شهري متناسب با 
واحدهاي صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد -ل

جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارتپروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان 
بینی شده استسایر مواردي که در این قانون پیش -م

تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات ها وهاي تابعه مرکـز شهرستان که بنـا به اعـالم اتحادیهدر بخشها و شهر-تبصره
هاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف ها، سازمانشهرداريربط،ادارات دولتی ذيصنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، 

.مذکور را انجام دهندحسب مورد مجازند خدماتهاشهرستان
هاي آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و رگزاري دورهب-ن

تمدید پروانه کسب اعضاي صنف
توانند براي کمک و تسهیل انجام امور هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفی دارند میاتحادیه-س

.فتر نمایندگی تشکیل دهندمراجعین، در نقاط مختلف د
:منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از-31ماده
حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه-الف
وجوه دریافتی در ازاي خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاي صنف-ب
کمکهاي دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی-ج 
هاي وابسته به دولتسازمانها و ها، شهرداريو هزینه خدمات وزارتخانهکارمزد وصول مالیات، عوارض-د 
درصدي از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب-هـ

ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدي از آن را به حساب اتحادیه-1تبصره
) 47ماده 1موضوع بند(و درصد دیگري را به حساب اتاق اصناف ایران ) مکرر37ماده1ضوع بندمو(اتاق اصناف شهرستان 

میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهاي . واریز کنند
پیشنهاد اتاق اصناف به اي مجاز است کهنامهآئیناین ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب

شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میایران و با همکاري اتاقهاي اصناف استان
.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میاالجراء شدن این قانون به الزم

ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز مبالغ دریافتی به موجب این %) 20(بیست درصد ها موظفنداتحادیه-2تبصره
هاي آموزشی در قالب کمکهاي دریافتی از اعضاء أخذ شده است با مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاري دوره. کنند

.تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است

اتاق اصناف شهرستان-فصل چهارم 

.خدماتی است-خدمات فنی و توزیعی-هاي صنوف تولیدياتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحادیه-32ماده



ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجاري دارد و پس ازاتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر -1تبصره
.یابدمیتجارت استان رسمیت

هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانونی هیأت رئیسه، در شهرستان-2تبصره
ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلی پس از ادغام با نظارت اموال، دارایی. نسبت به ادغام اتاقهاي یاد شده در یکدیگر اقدام نماید

.یابدبه اتاق جدید انتقال میکمیسیون نظارت مذکور
ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل ها و شهرستاندر مراکز استان-33ماده

دو نفر از اعضاي اصلی . باشندالبدل میدار و دو نفر عضو علی، یک دبیر و یک خزانه)اول و دوم(رئیس یک رئیس، دو نائب 
نفر از حائزین اکثریت آراء خدماتی و یک -خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی-ئیسه از بین صنوف تولیديرهیأت

.شوندانتخاب می
یابد و تصمیمات شود و رسمیت میمیها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیلجلسات اتاق اصناف شهرستان-34ماده

.در جلسه معتبر خواهد بودضران متخذه با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حا
مدت مأموریت او در هیأت مدیره ربط تا پایانمدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذي-تبصره

حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد در صورت فوت، بیماري، محرومیت از . اتحادیه است
.کندمیقانون نسبت به معرفی نماینده دیگري براي مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقداماین ) 23(و ) 22(

انتخاب . کنداتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب می-35ماده
.بالمانع است) 22(مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده 

طرز تشکیل جلسات و تعداد ها، وظایف هیأت رئیسه،ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان-36ماده
اي خواهد بود که توسط نامهالزحمه خدمات آنها طبق آئینحقهاي آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و کمیسیون

خواهد ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت اصناف مراکز استاننظارت با کسب نظر از اتاق دبیرخانه هیأت عالی 
.رسید
:ها به شرح زیر استوظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان-37ماده
.ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوفایجاد هماهنگی بین اتحادیه-الف
.ها و تغییرات آنهااتحادیهی، اداري، آموزشی و تشکیالتی هاي مالی، استخدامنامهتنظیم و تصویب آئین-ب
پروانه کسب جهت بررسی و تصویب هاي تحت پوشش براي صدور اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه-ج

.کمیسیون نظارت
این قانون و جهت تطبیق با مقرراتها درخصوص صدور پروانه کسب ازنظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحادیه-د

.هاي آننامهآئین
اختالف مالیاتی و سایر مراجعی که هاي امور مالیاتی، هیأتهاي حلها به ادارهتأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه-هـ

.آیدصنوف به عمل میبه موجب قانون معرفی نماینده از طرف 
.اق اصناف ایران حسب مقررات این قانوناجراي مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و ات-و
گزاري، زیباسازي و سایر مقررات مربوط به بیمهنظارت بر اجراي مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، -ز

.همچنین همکاري با مأموران انتظامی در اجراي مقررات. شودربط وضع میذيواحدهاي صنفی که از طرف مراجع 
تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابالغ نچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاصچنا-تبصره

توانند با جلب موافقت یا زیباسازي با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، میگردد؛ و نیز در اجراي مقررات بهداشتی، ایمنی می
.قتضی را به عمل آورنداتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام م

.هارسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه-ح
نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون -ط

.هاهیأت مدیره اتحادیه



یا چند اتحادیه براي اتخاذ تصمیم به ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یهپیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحاد-ي
.کمیسیون نظارت

عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن براي توانند براي فروش،تعیین نوع و نرخ کاالها و خـدماتی که افـراد هر صنف می-ك
ها براي ابالغ به افراد صنفی با هدف جلوگیري از کمیسیون به اتحادیهاتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعالم مصوبه

.تداخل صنفی
.12/06/1392حذفی -ل
آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصمیم به تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهاي صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار-م

.وسیله کمیسیون نظارت
ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام هاي نظارت شهرستانونمنظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیبه -تبصره

تعطیلی واحدهاي صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاري نیروي انتظامی توسط 
تصویب وزیر صنعت، به االجراء شدن این قانونشود و حداکثر ظرف سه ماه از الزمدبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می

.رسدمعدن و تجارت می
. معادن و کشاورزي و اتاق تعاونها و اتاق بازرگانی و صنایع و همکاري و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان-ن

.هااتحادیهنظارت بر عملیات مالی ها پس از رسیدگی به آنها و تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالی اتحادیه-س
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب بندي واحدهاي صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسطدرجه-ع

.رسدتصویب کمیسیون نظارت میبه شود و ربط تهیه میهاي ذينظر نیروي انتظامی و اتحادیه
ها با هاي هیأت مدیره اتحادیهآگاهید نیاز براي ارتقاي سطح هاي علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی موراجراي برنامه-ف

. ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقرراتهمکاري دستگاههاي اجرائی و بخش خصوصی ذي
هر سال مالی به کمیسیون نظارت براي تنظیم ترازنامه و صورتهاي مالی ساالنه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان -ص

. و تصویبرسیدگی 
رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهاي مالی را ظرف یک ماه -تبصره

.مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بودتأیید ترازنامه به منزله . شهرستان اعالم دارد
.براي تصویب و نظارت بر اجراي آنهر سال به کمیسیون نظارتتنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه -ق

ماه، بودجه پیشنهادي اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعالم کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن-تبصره
.نماید

.بینی شده استسایر مواردي که در این قانون پیش-ر
.ور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفی و بررسی شکایاتتشکیل واحدهاي بازرسی و نظارت به منظ-ش
.هاها و مراکز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراکز استانعضویت رؤساي اتاق اصناف شهرستان-ت

اجالس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیري اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیري و اجراي مصوبات -1تبصره
این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر ) ف(و ) ع(، )ن(، )ط(، )ح(، )ز(، )هـ(، )د(، )الف(اجراي بندهاي و

.گرددوظایف و اختیارات محوله به اجالس عمومی اعضاي اتاق اصناف واگذار می
شاخه کار دانش همکاري الزم را به مهارتهاي ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش اتاق اصناف شهرستان-2تبصره

.عمل خواهند آورد
الحسنه، شرکت تعاونی صندوق قرضها مجازند براي تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباري،اتاق اصناف شهرستان-3تبصره

.داعتباري، طبق قوانین و مقررات جاري کشور اقدام کنناعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و 
:منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از-مکرر37ماده

هادریافتی از درآمد اتحادیه%)20(بیست درصد -1
.این قانون) 72(ماده ) 7(درصدي از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره -2



.دولتیقی اعم از دولتی و غیروجوه دریافتی در ازاي ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقو-3
االجراء شدن این اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهاي این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهآئین

عالی نظارت به شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت تهیه میقانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت 
.رسدیب وزیر صنعت، معدن و تجارت میتصو

هاي الزم نتوانند صدور پروانه کسب را توانائیها به علت نداشتن امکانات و هایی که برخی از اتحادیهدر شهرستان-38ماده
تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و عهده

کمیسیون نظارت، مسؤولیت در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب. گردداصناف شهرستان واگذار می
.صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت

:ها به قرار زیر استوظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان-39ماده
.ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهاي الزمها به منظور حصول اطمینان از رعایت ادیهبازرسی امور مربوط به اتح-الف

رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهاي خود را از طریق هیأت -تبصره
.کمیسیون نظارت تسلیم دارد

.و ارائه گزارش الزم به اتاقرسد به اتاق اصناف شهرستان میبازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که-ب
انجام دادن وظایفی که طبق این ها مکلفند تسهیالت الزم را براي ها و اتحادیهمسؤوالن اتاق اصناف شهرستان-40ماده

.قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند

اتاق اصناف ایران-فصل پنجم 

گیري و ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاري، تصمیممنظور تقویت مبانی نظام صنفی، به -41ماده
این اتاق داراي شخصیت حقوقی مستقل، . شودمدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می

.غیر تجاري، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است
تعداد نمایندگان . هاي کشور استاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهاي اصناف شهرستانات-42ماده

اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازاي هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه 
هاي آن اي مخفی اعضاي هیات رئیسه اتاقهاي اصناف شهرستانشود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رمی

تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر . گردنداستان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می
.استانها حداکثر ده نفر می باشد

خدماتی -و نیم دیگر از صنوف توزیعیخدمات فنی -نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدي-1تبصره
.خواهند بود

نامه هاي اعضاي اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئینهزینه-2تبصره
.غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگري را ندارندشود و به قانون، تعیین می) 46(موضوع ماده 

.رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است-3تبصره
هاي مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان هرگاه استان جدیدي طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان-4تبصره

.دهنددوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می
نفر از خدمات فنی و سه -صنوف تولیدياق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از هیأت رئیسه ات-43ماده

نفر هفتم به . شوندمخفی اعضاي اتاق اصناف ایران براي مدت چهار سال انتخاب میخدماتی است که با رأي -صنوف توزیعی
تعیین ین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفیپیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از ب

.شودمی



مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه تواند بیش از مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی-1تبصره
ده جایگزین مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگري با رعایت مفاد همین مابا پایان یافتن . ها باشد شهرستاناتاق اصناف
.خواهد شد

اعضـاي اتاق اصناف ایـران بـراي انتخاب در هیأت رئیسه اتاق بایـد سابقـه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق -2تبصره
اصناف ایران نحوه بررسی صالحیت و برگزاري انتخابات هیأت رئیسه اتاق . اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند

ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت استاناي خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز نامهآئینبه موجب 
.خواهد رسید

دهد و از میان خود ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می-44ماده
هاي ادواري اتاق جلسه. کنددار انتخاب میخزانه، یک نفر دبیر و یک نفر)و دوماول(یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس 

.شودگردد، تشکیل میطور کتبی اعالم میاصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگري که به اعضاء به 
:شرح زیر استوظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به -45ماده

.هاهاي اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستانالعملابالغ دستور-1
.ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههاي اجرائی-2
.ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار-3
رائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در تنظیم بودجه ساالنه اتاق و ا-4

.هیأت عالی نظارت
تنظیم ترازنامه مالی ساالنه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و -5

.تصویب در هیأت عالی نظارت
.ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهاي صنفیها و مراکز استاناقهاي اصناف شهرستاننظارت بر عملکرد ات-6
سایر امور محوله از سوي هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختیارات تفویضی در چارچوب -7

.این قانون
ها تفویض ها و شهرستاناختیارات خود را به اتاقهاي اصناف استانتواند قسمتی از وظایف و اتاق اصناف ایران می-1تبصره

.کند
اي تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی گونههاي موضوع این ماده باید به العملدستور-2تبصره

.ها نشودرستانها و شهها و اتاقهاي اصناف مراکز استانهاي نظارت، اتحادیههیأت عالی نظارت، کمیسیون
.یابدوگوي دولت و بخش خصوصی عضویت میرئیس اتاق اصناف ایران در شوراي گفت-3تبصره
هاي تخصصی صنفی متشکل از اعضاي تواند در راستاي ایفاي وظایف خود کمیسیوناتاق اصناف ایران می-4تبصره

.هاي آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهداتحادیه
هاي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ ی شرح وظایف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالی کمیسیوناجرائنامهآئین
شود و پس از تأیید عالی نظارت تهیه میاالجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت الزم

.رسدت میتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارعالی نظارت به هیأت 
هاي قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به هزینهشیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت -46ماده

تهیه و به ها که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استاناي خواهد بود نامهموجب آئین
.، معدن و تجارت خواهد رسیدتصویب وزیر صنعت

:منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از-47ماده
.هااز درآمد اتاق اصناف شهرستان%) 3(سه درصد -1
.وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف-2
.کمکهاي داوطلبانه و بالعوض مردمی-3



منظور ارتقاي سطح اطالعات و آگاهی اعضاي هیأت جزوات منتشره به وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و -4
.ها و افراد صنفیمدیره اتحادیه

.این قانون) 72(ماده ) 7(درآمد موضوع تبصره -5
عالی نظارت و با همکاري اتاق اي است که توسط دبیرخانه هیأتنامهمیزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آئین-تبصره

تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت االجراء شدن این قانون بهماه از الزمشود و حداکثر ظرف سه ان تهیه میاصناف ایر
.رسدمی

کمیسیون نظارت-فصل ششم 

:شودهاي هر استان به ترتیب زیر تشکیل میکمیسیون نظارت در شهرستان-48ماده
ها و نهادهاي استانی یا معاونان آنها در صورت دیران کل و رؤساي سازمانها مرکب از مهاي مراکز استاندر شهرستان-الف 

:وجود به شرح زیر
)رئیس کمیسیون(صنعت، معدن و تجارت -1
امور مالیاتی-2
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-3
تعزیرات حکومتی-4
نیروي انتظامی -5
استاندارد و تحقیقات صنعتی-6
کنندگانانجمن حمایت از مصرف-7
بسیج اصناف-8
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي استان-9

اتاق تعاون استان-10
رئیس شوراي اسالمی استان-11
رئیس اتاق اصناف مرکز استانرئیس و نائب-12
االختیار استاندارنماینده مطلع و تام-13
:ربط ادارات و نهادهاي زیر در صورت وجودمعاونان ذيهاي هر استان مرکب از رؤسا یا در سایر شهرستان-ب 
)رئیس کمیسیون(صنعت، معدن و تجارت -1
امور مالیاتی-2
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-3
تعزیرات حکومتی-4
نیروي انتظامی -5
انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان-6
شهرستاناتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي -7
اتاق تعاون شهرستان-8
بسیج اصناف -9

رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان-10
االختیار فرماندارنماینده مطلع و تام-11
رئیس شوراي اسالمی شهرستان-12



طلق یابد و تصمیمات با اکثریت مرسمیت میهاي یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاءجلسات کمیسیون-1تبصره
.آراي حاضران معتبر خواهد بود

مدخل دستگاههاي دولتی یا عمومی ذينظر و نیز نماینده صالح و صاحب تواند از افراد ذيکمیسیون نظارت می-2تبصره
.عمل آورددعوت به بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات 

ها مستقر د که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استاناي دارنها دبیرخانههاي نظارت مراکز استانکمیسیون-3تبصره
اي است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نامهموجب آئینهاي فوق به تشکیالت اداري، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه. باشدمی

االجراء شدن این زمشود و ظرف سه ماه از تاریخ الها، تهیه مینظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
.رسدتصویب هیأت عالی نظارت میقانون به 

:وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است -49ماده
هاي صنفی و موافقت ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستهگیري در مورد ادغام اتحادیهتصمیم-الف

.تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستانبا تشکیل اتحادیه جدید درصورت 
اي نامهگردد به موجب آئیناي که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میها، حقوق و تعهدات اتحادیهوضعیت اموال، دارایی-تبصره

ماه از کثر ظرف شش شود و حداعالی نظارت تهیه میشود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت تعیین می
.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میاالجراء شدن این قانون به تاریخ الزم

.ها و اتاق اصناف شهرستاننظارت بر انتخابات اتحادیه-ب 
.مقرراتاقدامات انجام شده آنها با قوانین و ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادنرسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه-ج
.آنهارسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب -د 

.بینی شده استسایر مواردي که در این قانون پیش-هـ 
.درحدود وظایف و اختیارات قانونی استکمیسیون نظارت موظف به اجراي تصمیمات هیأت عالی نظارت-1تبصره
منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق به ظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و کمیسیون ن-2تبصره

دستورالعمل تعیین شده از سوي هیأت عالی نظارت تعداد واحدهاي مورد نیاز هر صنف دیگران در ابتداي هر سال بر اساس 
.ابالغ کندمربوط هاي صنفی را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه

ها و اتاقهاي اصناف استان بر نظارت، اتحادیههاي هاي الزم بین کمیسیونمسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاري-50ماده
رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با . مرکز استان استعهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان 

.خاذ تدابیر الزم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آوردها و اتجلسات و گردهمائیتشکیل
اي و ضروري را که کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کاالها و خدمات عمومی و انحصاري و کاالهاي اساسی یارانه-51ماده

مدت معین گذاري آن هیأت برايدهد بر اساس دستورالعمل قیمتگذاري آنها را الزم تشخیص میعالی نظارت قیمتهیأت 
طرف مجلس شوراي اسالمی، دولت یا شوراي نرخ کاالها و خدماتی که از . ربط اعالم داردتعیین کند و به اتاق اصناف ذي

.الرعایه استشود، براي کمیسیون الزماقتصاد تعیین می
ها به افراد از طریق اتحادیهعموم آگهی وهاي گروهی براي اطالع اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه

نظارت کلیه افراد و واحدهاي صنفی ملزم به رعایت نرخهاي تعیین شده از طرف کمیسیون . و واحدهاي صنفی اعالم کند
.هستند

کمیسیون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین -52ماده
براي بازرسان و ناظران از سوي کمیسیون . صالح قابل پیگیري استازرسان و ناظران براي مراجع قانونی ذيگزارش ب. کند

.شودنظارت کارت شناسایی صادر می
نامه اجرایی االجراء شدن این قانون، آئیندبیـرخانه هیأت عالـی نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از الزم-تبصره

مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهیه کند و چگونگی انتخاب و تأمین 
.تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساندبه 



هیأت عالی نظارت-فصل هفتم 

:شودهیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می-53ماده
)رئیس هیأت(وزیر صنعت، معدن و تجارت -الف
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی-ب
وزیر کشور-پ
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-ت
وزیر دادگستري -ث
وزیر امور اقتصادي و دارایی -ج
ها رئیس شوراي عالی استان-چ
فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -خ
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران -د
انی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران رئیس اتاق بازرگ-ذ
دبیرکل اتاق تعاون ایران -ر
نماینده بسیج اصناف کشور -ز
دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق راي -ژ

.یابدمیرسمیت جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء -1تبصره
.حضور خواهند یافتوزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات -2تبصره
حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود صالح و صاحب نظر براي تواند از افراد ذيهیأت عالی نظارت می-3تبصره

.دعوت به عمل آورد
دبیرخانه، بازوي . اي است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر استدبیرخانههیأت عالی نظارت داراي -54ماده

کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت هماهنگآید و عالوه بر اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می
اي نامهآئیننحـوه اداره دبیـرخانه به موجب تشکیالت اداري و امور مالی و. پیشنهاد را بر عهده داردتصویب هیأت و ارائه

.خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید
:وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است-55ماده
.ها یا اتاقهاي اصنافابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه-الف
.ایراناتاق اصنافرئیسههیاتیا عزلانتخاباتابطال-ب
.ایراناصنافیا اتاق هاشهرستانبه اختالف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف رسیدگی-ج
.کشوردر سطحکسبصدور پروانهبر چگونگینظارتدستورالعملتعیین-د

ها و اتاق ، اتحادیهنظارتايهنکمیسیوبین ایجاد هماهنگیو قانونیوظایفانجامبر حسننظارتدستورالعملتعیین-هـ
.قانونآنها در حدود مفاد اینبر فعالیتایران و نظارتاصنافي کشور و اتاقهاشهرستاناصناف 

.کشورجاريتو مقرراقوانینبا رعایتصنفیواحدهايصدور کاالها و خدماتبرايمناسباجراییراهکارهايارائه-و
.استگردیده محولنظارتعالیهیاتبهقانوناینموجببهکهسایر مواردي-ز
.بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور-ح
.گذاري کاالها و خدمات واحدهاي صنفیهاي الزم در رابطه با نحوه نرخالعملتهیه و تصویب دستور-ط

.ها تفویض کندهاي نظارت مراکز استانتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیونعالی نظارت میهیأت -56ماده



هاتخلفات و جریمه-فصل هشتم 

هاي تعیین شده به وسیله بهائی بیش از نرخعبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت به :فروشیگران-57ماده
گذاري و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهاي کاال یا ضوابط قیمتربط، عدم اجراي مقررات و مراجع قانونی ذي

.زیان خریدار گرددخدمت به
:یت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر استفروشی، با عناجریمه گران

فروشی و کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانمتخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف
.گرددفروشی جریمه میدر مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران

شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب وشی جریمه میفردر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران
.شودمدت دو هفته نصب میبه عنوان متخلف صنفی به 

عنوان متخلف شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به فروشی جریمه میدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران
.ودشمدت یک ماه نصب میصنفی به 

عنوان شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به فروشی جریمه میبرابر مبلغ گراندر مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده 
ماه، پروانه کسب وي تعلیق و محل کسب تعطیل همچنین به مدت شش . شودمدت دو ماه نصب میمتخلف صنفی به 

.گرددمی
.میزان یا معیار مقرر شدهضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمتر ازعبارت است از عر:کم فروشی-58ماده

:فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر استجریمه کم
فروشی و در کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کممتخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف

.شودفروشی جریمه میم به چهار برابر مبلغ کممرتبه دو
شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب فروشی جریمه میدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم

.شودمدت دو هفته نصب میعنوان متخلف صنفی به به 
عنوان متخلف صنفی و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به شود فروشی جریمه میدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم

.شودمدت یک ماه نصب میبه 
مدت دو ماه پارچه یا تابلـو بر سر در محل شود و به فروشی جریمه میدر مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کم

وانه کسب وي تعلیق و محل کسب تعطیل همچنین به مدت شش ماه پر. گرددعنوان متخلف صنفی نصب میکسب بـه 
.گرددمی

فروشی است و متخلف از این توسط متعهد در حکم کم) گارانتی(عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت -تبصره
مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از . شودهاي موضوع این ماده نیز محکوم میامر عالوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه

کنندگان و تولیدکنندگان وش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرففر
.شودتعیین می

کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کاال عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمتی که از لحاظ :تقلب-59ماده
.یا خدمت ابرازي یا درخواستی نباشد

:ریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر استج
التفاوت ارزش کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهمتخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف

ئه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر شده یا خدمت اراکاال یا خدمت ابرازي یا درخواستی و کاالي عرضه شده یا فروخته 
.شودالتفاوت مذکور جریمه میمابه

شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به التفاوت، جریمه میدر مرتبه سوم به شش برابر مابه
.گرددعنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می



عنوان متخلف صنفی به شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به التفاوت جریمه میر مابهدر مرتبه چهارم به هشت براب
.گرددمدت یک ماه نصب می

عنوان متخلف شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به التفاوت جریمه میدر مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه
.گرددماه پروانه کسب وي تعلیق و محل کسب تعطیل میهمچنین به مدت شش . دگردمدت دو ماه نصب میصنفی به 

در صورت تقاضاي خریدار مبنی بر استرداد کاالي مورد تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به -1تبصره
.شوداجراي کامل حکم، تعطیل میقبول کاال و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا 

بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات پیشدرصورتی که در قوانین دیگر براي عمل متقلبانه مجازات شدیدتري -2تبصره
.مزبور محکوم خواهد شد

تأیید مؤسسه عـرضـه، نگهداري به قصـد فروش و فروش کاال بـدون عالمت استاندارد ایران و ارائه خدمات بـدون-3تبصره
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کاال یا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات این ماده 

.شودمی
شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم فروش کاالهاي تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می-4تبصره

شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبناي قیمت مات عرضه چنانچه کاال یا خد. شودمی
.شودشده محاسبه میعرضه 

صالح و امتناع از عرضه آن به قصد مراجع ذيعبارت است از نگهداري کاال به صورت عمده با تشخیص :احتکار -60ماده
ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم گران
.ربطذي

:شرح زیر استبه جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال
قیمت روز %) 70(الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل هفتاد درصد -مرتبه اول

.کاالهاي احتکار شده
الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل سه برابر قیمت روز کاالهاي -مرتبه دوم
.عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماهده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به احتکار ش

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل هفت برابر قیمت روز کاالهاي -مرتبه سوم
.ماهان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه عنواحتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به 

عدم اعالم موجودي کاال به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده -1تبصره
ایی که کنند صرفاً در مورد کاالهصورت عمده در انبار یا هر محل دیگري نگهداري میفروشانی که کاالهاي خود را به 

.شودشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میکمیسیون نظارت ضروري تشخیص بدهد تخلف محسوب می
که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کاال باشد براي کشف تخلف در صورتی-2تبصره

، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات این ماده) 1(درصورت عدم اعالم موجودي موضوع تبصره 
قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر 

. کند و نیروي انتظامی موظف به اجراي دستور ابالغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی استمی
االجراء شدن این قانون توسط اتاق اجرائی شرایط اعالم موجودي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهینآئ

تصویب وزیر صنعت، عالی نظارت به شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت تهیه میاصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت 
.رسدمعدن و تجارت می

هاي تعیین شده از بر خالف ضوابط و شبکهعبارت است از عرضه کاال یا ارائه خدمت :رج از شبکهعرضه خا-61ماده
. ربطذيطرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی 

:زیر استجریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح 



معادل دو برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج کاال یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدي الزام به عرضه -مرتبه اول-الف
.شده از شبکه در زمان تخلف

چهار برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل -مرتبه دوم-ب
.شده از شبکه در زمان تخلف

شش برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل -ه سوممرتب-ج
.تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماهشده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا 

کاالي قاچاق توسط واحدهاي صنفی ممنوع عرضه و فروشحمل و نقل، نگهداري،:عرضه و فروش کاالي قاچاق-62ماده
:گرددطول هر سال به شرح زیر جریمه میاست و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در 

.کاالي قاچاق موجود به نفع دولتجریمه نقدي معادل دو برابر قیمت روز کاالي قاچاق و ضبط -مرتبه اول -الف
کاالي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب عادل پنج برابر قیمت روز کاالي قاچاق، ضبط جریمه نقدي م-مرتبه دوم -ب

.متخلف صنفی به مدت یک ماهپارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان 
قاچاق موجود به نفع دولت و نصب جریمه نقدي معادل ده برابر قیمت روز کاالي قاچاق، ضبط کاالي -مرتبه سوم-ج

.صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماهیا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف پارچه 
بینی شده باشد متخلف به مجازات پیشچنانچه در قوانین دیگر براي عرضه و فروش کاالي قاچاق مجازات شدیدتري -د

.مزبور محکوم خواهد شد
الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و ء، نحوه تخصیص و پرداخت حقنامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراآئین-تبصره

شود و حداکثـر ظرف سه ماه از تاریخ ربط تهیه مینگهداري کاال توسط اتاق اصناف ایران با همکاري دستگاههاي ذي
.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میاالجراء شدن قانـون به الزم

مدارك الزم جهت اجراي ضوابط عبارت است از عدم ارائه :گذاري و توزیعمتعدم اجراي ضوابط قی-63ماده
ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کاال یا خدمت وارداتی یا در اختیار گذاري و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه قیمت

.گردندمیگذاري ط مشمول قیمتربآن دسته از کاالها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذيگرفتن تولید داخلی براي 
.تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است-تبصره

:طول هر سال تخلف، به شرح زیر استگذاري و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در جریمه عدم اجراي ضوابط قیمت
.جریمه نقدي معادل نصف قیمت رسمی کاال یا خدمت-مرتبه اول-الف
.جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت-مرتبه دوم-ب
نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به جریمه نقدي معادل چهار برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت و -مرتبه سوم-ج

.مدت یک ماهعنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به 
.خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگرعبارت است از فروش اجباري یک یا چند نوع کاال یا :فروش اجباري-64ماده

:جریمه فروش اجباري به شرح زیر است
معادل پنج برابر قیمت فروش کاالي براي فروش اجباري کاال، الزام فروشنده به پس گرفتن کاال و جریمه نقدي -الف

.تحمیلی
.نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباريجبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه براي فروش اجباري خدمت،-ب

استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کاال،:عدم درج قیمت-65ماده
جـریمه عـدم درج . رؤیت نباشـدکننـدگان قابلکه براي مراجعه خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوي 

.ریال است) 200.000(دویست هـزار قیمت در هـر بار تخلف 
) 15(هاي مندرج در ماده صورتحسابی که با ویژگیعبارت است از خودداري از صدور:عدم صدور صورتحساب-66ماده

.ریال است) 200.000(زار صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هجریمه عدم . این قانون منطبق باشد



اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص هاي مندرج در این قانون، خسارتی به چنانچه براثر وقوع تخلف-67ماده
هاي مقرر در این قانون، به جبران زیانهاي وارد شده به خسارت دیده نیز بر جریمهخسارت دیده، فرد صنفی متخلف، عالوه 

.خواهد شدمحکوم 
خرید کاال را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به ) فاکتور(اي از صورتحساب هر فرد صنفی که نسخه-صرهتب

.شودریال جریمه محکوم می) 500.000(مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار 
صنفی، تخلف قانون از سوي فرد) 37(ماده) ك(و مقررات موضوع بند ) 17(و ) 16(عدم رعایت مفاد مواد -68ماده

ریال و در مرتبه دوم پنج ) 2.000.000(شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدي در مرتبه اول دو میلیون محسوب می
.شودریال محکوم می)10.000.000(ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده میلیون )5.000.000(میلیون 

اي معادل سه برابر خسارت وارده، به جریمهمرتکبین عالوه بر جبران . کشی ممنوع استطریق قرعهفروش کاال از -69ماده
.مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد

اشخاص خسارت وارد آورند، عالوه بر العاده یا فروش اقساطی به اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق-70ماده
جریمه نقدي معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کاال یا خدمت عرضه شده به پرداخت جبران خسارت وارد شده به خریدار،

.شدملزم خواهند 
وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت قانون به نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آئین-تبصره

.رسیدتهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد 
منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادالت اقتصادي، افراد صنفی به -71ماده

( شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش بندي مشاغل که هر سال اعالم میکننده کاال یا خدمات مکلفند مطابق اولویتعرضه 
posse (اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از شده بابت خرید، نصب و راههاي انجاممعادل هزینه. استفاده نمایند
افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل افزاري و نرمسخت

هاي مالیاتی مقرر از معافیتعدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت . کسر است
.شوددر قانون براي سال مربوط می

ربط به بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات آن به مراجع ذيتعیین صنوف مشمول و اولویت-تبصره
اق اصناف ایران تهیه عالی نظارت با همکاري سازمان امور مالیاتی و اتاي است که توسط دبیرخانه هیأتنامهموجب آئین

.رسدتصویب هیأت وزیران میاالجراء شدن این قانون به ماه از تاریخ الزمشود و حداکثر ظرف سه می
توانند شکایت یا گزارش این قانون می) 52(کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع مادهخریداران و مصرف-72ماده

.ربط تسلیم، ارسال یا اعالم دارندهاي ذيون به اتحادیهخود را درمورد تخلفات موضوع این قان
ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و درصورت احراز عدم اتحادیه

نده را در مرکز تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرو
سازمان تعزیرات حکومتی . ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نماینداستان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان

عنه به پرونده رسیدگی اي با دعوت از شاکی و مشتکیها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسهو ادارات تابعه در شهرستان
.ون حکم مقتضی را صادر نمایندو طبق مفاد این قان

این ماده آمده است، رأساً توسط ) 2(غیر از مواردي که در تبصره صدور رأي درمورد تخلفات موضوع این قانون به -1تبصره
حضور نمایندگان سازمان . عنه انجام خواهد شدرؤساي شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی

. رت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بالمانع استصنعت، معدن و تجا
.شودتجدیدنظر خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می

عدم (63و ) احتکار(60، )تقلب(59، )فروشیکم(58، )فروشیگران(57رسیدگی بدوي به تخلفات موضوع مواد -2تبصره
در مواردي که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه ) گذاري و توزیعاجراي ضوابط قیمت



ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤساي شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق ) 3.000.000(میلیون
.عنه انجام خواهد شدصنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیاصناف و نماینده سازمان

مبناي مذکور هر ساله براساس نرخ تورم ساالنه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر 
.است

تجدیدنظر سازمان تعزیرات در صورت تجدیدنظر خواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤساي شعب
. حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد

نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده 
.کننده به همان پرونده باشندر در هیأت بدوي رسیدگی دستگاههاي مزبو

جلسات هیأتهاي رسیدگی بدوي و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر 
.باشدمی

زیرات موجب مقررات سازمان تعترتیبات رسیدگی اعم از ابالغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجراي احکام به -3تبصره
.گیردحکومتی صورت می

در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، ) 2(در مورد تخلفات تبصره -4تبصره
.نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد

ئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین ر-5تبصره
.دار خواهد شدیکی از هیأتهاي رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده

اداره امور مراجع رسیدگی بدوي، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان -6تبصره
همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأي و ابالغ . استتعزیرات حکومتی شهرستان یا استان

نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجراي . باشدآن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می
موجب این قانون خواهد الی آن به رأي و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و م

.بود
هاي سنواتی منظور و شود و معادل آن در بودجههاي دریافتی به حساب خزانه واریز میدر آمدهاي ناشی از جریمه-7تبصره

طور مساوي در اختیار سازمان تعزیراتاین قانون به ) 62(توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده 
.گیرد تا در اجراي این قانون هزینه نمایندحکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می

توانند در دیوان عدالت اداري هریک از طرفین در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می-8تبصره
.اقامه دعوي نمایند

ها و دستگاههاي اجرائی، مؤسسات، ي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، کلیه وزارتخانهدادگستري، نیرو-مکرر72ماده
ها، شرکتهاي دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، سازمان

و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان
.موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاري نمایند

هاي آنها تنها به موجب تعیین جریمهاالجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و از زمان الزم-73ماده
مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات قوانین و. احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت

.گرددتعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهاي صنفی موضوع این قانون لغو میدرخصوص 
بر اساس نرخ تورم ساالنه بنا به پیشنهاد وزارت شده در این قانون، هر ساله هاي نقدي تعیین میزان جریمه-74ماده

.استو تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل صنعت، معدن



سایر مقررات-فصل نهم 

مدیره یا هیأت رئیسه خود، بر حسب توانند براي خدمات اعضاي هیأتها و اتاقهاي اصناف شهرستان میاتحادیه-75ماده
شود و حداکثر ظرف شش ماه از رت تهیه میعالی نظااي که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأتنامهآئین

در رسد، مبالغی را از محل درآمدهاي خود تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میاالجراء شدن این قانون به تاریخ الزم
.نمایندبینی و پرداخت بودجه ساالنه پیش

أت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول اعضاي موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هی-تبصره
.شوندقانون تأمین اجتماعی می

ها و اتاق اصناف ایران نسبت به ها و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانهر یک از اعضاي هیأت مدیره اتحادیه-76ماده
اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجراي این قانون و سایر قوانین و مقررات در ووجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان

.شوندیگیرد، امین محسوب مآنان قرار میاختیار 
شود، حسب هاي نظارت اجازه داده میمنظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرَف مشابه، به کمیسیونبه -77ماده

ها تحت اتحادیهاین . مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند
.باشندهاي خود میشهرستاننظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و

پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت به منظور تقویت صنوف تولیدي و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به -78ماده
. شهرهاي مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوري، تشکیل خواهد شدهاي صادراتی در عالی نظارت، اتحادیه

تصویب وزیر صنعت، به اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و نامهها تابع آئیناین اتحادیهفعالیت 
.معدن و تجارت خواهد رسید

نسبت به صدور پروانه کسب این قانون ) 55(ماده ) هـ(وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند -79ماده
:اي باشند، اقدام کندکسب ملکی یا اجارهد، در صورتی که داراي محلشونبراي افرادي که نام برده می

.از کارافتادهجانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز-الف
.کارافتادهآزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از-ب 
.عضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادرکلیه ا-ج 

شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاري بنیاد آئین
.خواهد رسیدوزیر صنعت، معدن و تجارت 

.شروط الزم تنها براي یک بار خواهد بودربط و احرازنامه از نهاد ذيیصدور پروانه کسب پس از دریافت معرف-1تبصره
ربط موظفند هاي ذيهمچنین کلیه سازمان.ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرنداتحادیه-2تبصره

.راي دارنده پروانه کسب اقدام کنندسایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه بنسبت به اعطاي تسهیالت و امکانات همسان با
هاي دیگر موافقت اصولی یا پروانه وزارتخانهتوانند شغل دیگري داشته باشند، یا از افراد صنفی موضوع این ماده نمی-3تبصره

اي آن موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برتأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که 
.انددرخواست پروانه کسب کرده

شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه توانند در صورت منتقل شدن به افراد صنفی موضوع این ماده می-4تبصره
.این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارندکسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد 

.کن با کاربري اداري یا کارگاهی بالمانع استصدور پروانه کسب براي اما-80ماده
ها، اتاقهاي اصناف و اتاق اصناف اتحادیهنیروي انتظامی کشور موظف است در اجراي این قانون همکاري الزم را با -81ماده

وزارت همکاري اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نامهموجب آئینبه نحوه همکاري . ایران معمول دارد
.کشور و نیروي انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید



بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه پیشاگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوي مصرف یا نیازها، یا رویدادهاي -82ماده
تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربري محل کسب به کسب نظر مالک و تواند بافعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می

.دیگري در همان محل بپردازدفعالیت صنفی 
هاي مترتب طرحهاي مصوب، از دریافت هزینهها موظفند در صورت تخریب محلهاي کسب، در اجراي شهرداري-83ماده

ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از اگر معوضی از طرف شهرداري. خودداري ورزندبر صدور پروانه ساخت محل جدید 
.ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد

اي خواهد بود که توسط نامهطبق آئیني فردي یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی هاحراج-84ماده
برگزاري حراج بدون رعایت ضوابط . رسدصنعت، معدن و تجارت میتصویب وزیر دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به 

.این قانون خواهد کرد) 68(ده صنفی را مشمول مجازات مندرج در مانامه، واحد مندرج در آن آئین
اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت نامهآئینبرگزاري روز بازارهاي جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس -85ماده

.عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهدرسید
ز کاالها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب اي متنوع اهاي بزرگ چند منظوره که مجموعهفروشگاه-86ماده

اي تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در دو فروشگاه به هاي بزرگ زنجیرهنمایند و فروشگاهعرضه می
ربط نفی ذيهاي صباشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیهکنند، مشمول این قانون میعرضه کاال و خدمات مبادرت می

.باشند و پروانه کسب دریافت نمایند
.مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است) سایبري(فعالیت افراد صنفی در فضاي مجازي -87ماده

نامه اجرائی است که توسط اتاق هاي صنفی به موجب آئینچگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت-تبصره
شود و هاي اطالعات و ارتباطات و فناوري اطالعات تهیه میعالی نظارت و وزارتخانهبا همکاري دبیرخانه هیأتاصناف ایران

تصویب وزیر صنعت، معدن و قانون به االجراء شدن این عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزمپس از تأیید هیأت 
.رسدتجارت می

عالی مناطق آزاد تجاري صنعتی، نسبت به شوراينظارت مکلف است با همکاري دبیرخانه دبیرخانه هیأت عالی-88ماده
فعالیت تشکلهاي صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر نامه اجرائی حاکم بر تشکیل وتهیه آئین

.اجرا در آیدصنعت، معدن و تجارت به 
و قصد توزیع یا فروش کاالهاي وارداتی کنند ه به صورت تجاري به واردات کاال اقدام میکلیه واردکنندگان کاال ک-89ماده

به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کاال
.بوداین قانون خواهند

دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر شرکتهاي دولتی، سایر دستگاههاي ها یاها، مؤسسات، سازمانوزارتخانه-90ماده
غیر دولتی، که طبق قوانین جاري ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کاالها یا خدمات به یا تصریح نام است و نهادهاي عمومی 

اشخاص به این کار مبادرت ورزند، دیگر کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یامصرف
قوانین و مقررات جاري و نرخهاي تعیین شده براي کاالها و خدمات اما رعایت سایر . از شمول این قانون مستثنی هستند

اختیارات دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و. ربط، الزامی استذيتوسط مراجع قانونی 
.عهده داردنونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برقا
انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یادر

.مقررات آن خواهد بودصورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و 
فعالیت یا پروانه دولتی که طبق قوانین جاري موظف به أخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر-91ماده

هاي دولتی که شمول شرکتهاي دولتی و سایر دستگاهها یاها، مؤسسات، سازمانبرداري یا اشتغال از وزارتخانهتأسیس، بهره
باشند و همچنین نهادهاي عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کاالها یا یح نام است میقانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصر



کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ پروانه فروشان یا مصرفخدمات به خرده
.کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند

االجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاري دبیرخانه سه ماه از تاریخ الزماجرائی این ماده ظرفنامهآئین
.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میعالی نظارت بهشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت تهیه میهیأت 
هاي دولتی یا سوي هر یک از دستگاهاري ازاخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین ج-1تبصره

.بودنهادهاي عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد
هاي ورودي، خروجی، مسافربري، فرودگاهی، بار شهرداري، پایانهکلیه واحدهاي صنفی مستقر در میادین میوه و تره-2تبصره

مذهبی در صورتی که به عرضه کاال و خدمات به عموم بپردازند، آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و هاي راهایستگاه
. ربط موضوع این قانون پروانه کسب أخذ نمایندهاي ذيباشند و موظفند از اتحادیهمشمول این قانون می

واحدهاي صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان -92ماده
تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را میمه در مدت همکاري توسط افراد صنفی بی

اي به مبلغ دو شاغل و جریمهاین مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی . کنددریافت
ریال باشد جریمه نقدي معادل یکصد هزار ) 100.000(کمتر از یکصد هزارچنانچه مبلغ جریمه. برابر آن خواهد بود

.ریال خواهد بود) 100.000(
محوله تسامح ورزد، یا برخالف مصالح شود مگر در مواردي که در انجام وظایف منحل نمیاتاق اصناف شهرستان-93ماده

مراتب را با ذکر دالیل کافی به هیأت عالی نظارت اعالم کمیسیون نظارتدر این صورت . عمومی و وظایف مقرر رفتار کند
تصویب به وزیر دالیل طرفین، انحالل را الزم بداند مراتب را جهت هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی بهاگر. داردمی

تشکیل ن خود را جهت ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحالل اتاق، نمایندگااتحادیه. داردصنعت، معدن و تجارت اعالم می
.معرفی کنندمجدد اتاق اصناف شهرستان

اتاق اصناف . صنعت، معدن و تجارت خواهد بودانحالل اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر
یل مجدد اتاق اصناف نمایندگان خود را جهت تشکها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحالل اتاق اصناف ایران،شهرستان

.ایران معرفی کنند
.کنندصالح قضائی مراجعه توانند به مراجع ذيدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می

این قانون به پیشنهاد ) 37(ماده )3(و تبصره ) 30(ماده ) ي(، بند )29(نامه اجرائی موضوع ماده آئین-94ماده
.تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدبهو صنعت، معدن و تجارت هاي امور اقتصادي و دارائی وزارتخانه

کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به -95ماده
.و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارسال نماید

رئیسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب ها و هیأتمدیره اتحادیهرسیدگی به تخلفات اعضاي هیأت -1مکرر95ماده
.هاي نظارت استشود بر عهده کمیسیوندهنده واصل میهایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارششکایات و گزارش

عام و موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانینرسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به -2مکرر95ماده
.شودخاص مغایر، لغو می

شوراي انقالب و کلیه اصالحات و 13/04/1359االجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب از تاریخ الزم-96ماده
تسهیالت الزم جهت صدور پروانه کسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم الحاقات بعدي آن و قانون ایجاد 

و 15/7/1388کنندگان مصوب قانون حمایت از حقوق مصرف) 22(و ) 17(، )15(، )14(و مواد 13/12/1368وب شهدا مص
.گرددنیز سایر قوانین مغایر لغو و بالاثر می


