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حسین طاهرمحمدی:تدوین؛از کتاب قانون نظام صنفی به انضمام برگزیده ای از قوانین و مقررات مرتبط با مجوز مجلس شورای اسالمیبرگرفته

نقل از روزنامه ،24/12/1382قانون نظام صنفی کشور مصوب

29/1/1383مورخ 17221رسمی شماره 

، نقل از 12/6/1392وب قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مص

23/7/1392مورخ 19988روزنامه رسمی شماره 

فصل اول

تعاریف
بـوط بـه سـازمان، وظـایف، اختیـارات، حـدود و حقـوق افـراد و         قواعد و مقرراتی است که امور مر:صنفیـ نظام1ماده 

.1کندواحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می

های صـنفی اعـم از تولیـد، تبـدیل، خریـد، فـروش،       هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت:ـ فرد صنفی2ماده 

ور و صـاحب حرفـه و شـغل آزاد، خـواه بـه شخصـه یـا بـا         عنوان پیشهگذاری کند و بهتوزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه

طـور  مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا خـدمات خـود را بـه   

.شودکننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میصورت کلی یا جزئی به مصرفمستقیم یا غیرمستقیم و به

. باشـند صنوفی که قانون خاص دارند، از شـمول ایـن قـانون مسـتثنی مـی     ـ )12/6/1392حی مصوب اصال(تبصره 

ربـط، نظـارت،   قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظـیم و تنسـیق امـور واحـدهای ذی    

.شودمربوطه معین میبازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون

هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ :ـ واحد صنفی3ماده 

2.شودکسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میپروانه

نام » اتاق اصناف شهرستان«به » مجمع امورصنفی«االجرا شدن این قانون نام از تاریخ الزم: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب1ماده . 1

. یابدتغییر می» اتاق اصناف ایران«به » شورای اصناف کشور«و نام » اتاق اصناف مرکز استان«به » مجمع امورصنفی مرکز استان«

ـ 2؛ )3(یار موضوع ماده تعیین صنوف سـ1: های اجرایی این قانون درموردنامهآئین: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده . 2

ماده ) 3(ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره 4؛ )21(ماده ) 7(ـ تبصره 3؛ )12(نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده 

تاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت5؛ )22(

های موضوع ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون7؛ )مکرر37(ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده 6؛ )23(

االجرا شدن این قانون توسط اتاق ماه از تاریخ الزم؛ ظرف سه)91(ـ ماده 9؛ )60(ماده ) 2(ـ شرایط اعالم موجودی موضوع تبصره 8؛ )45(ماده ) 4(تبصره 

.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میعالی نظارت به شود و پس از تأیید هیأتعالی نظارت تهیه میاصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت
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.ن محل، بالمانع استکسب برای همافعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانهـ1تبصره 

اماکنی که واجد شرایط الزم جهت استقرار چند واحد صنفی باشـند، مـی  ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (2تبصره 

ربـط،  های ذیعنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیهتوانند به

وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکـاری اتـاق اصـناف ایـران و     اجرایی این تبصره بهنامهآئین. مورد استفاده قرار گیرند

االجـرا شـدن ایـن قـانون بـه تصـویب وزیـر        شود و ظرف سه ماه از تاریخ الزمنیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه می

.رسدصنعت، معدن و تجارت می

.شونددهند، واحد صنفی محسوب میی صنفی سیار میدفاتری که خدماتی به واحدهاـ3تبصره 

عبارت است از گروهی از افراد کـه طبیعـت فعالیـت آنـان از یـک نـوع       ): 12/6/1392اصالحی مصوب (ـ صنف 4ماده 

ها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و تـوزیعی ـ خـدماتی تقسـیم      صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن. باشد

. وندشمی

مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شـروع و ادامـه   ):12/6/1392اصالحی مصوب(کسب ـ پروانه 5ماده 

.شودصورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میوکار یا حرفه بهکسب

مـدت اعتبـار پروانـه    . شـود قت تنها برای یک بار صـادر مـی  پروانه کسب موـ )12/6/1392الحاقی مصوب (1تبصره 

.سال استسال و پروانه کسب دائم پنجکسب موقت یک

اتحادیـه صـنفی مکلـف اسـت بـا انقضـای مـدت اعتبـار پروانـه کسـب،           ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (2تبصره 

ه دائم صادر نمایـد و در صـورت عـدم تبـدیل یـا      ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پرواناخطاریه یک

.شودتمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می

ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی داللت دارد و گواهینامه:ـ پروانه تخصصی و فنی6ماده 

.شودصالح صادر میوسیله مراجع ذیبه

انـد، بـرای انجـام    شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یـا مشـابه  : ادیهـ اتح7ماده 

.گرددمین قانون تشکیلهای مقرر در ایدادن وظایف و مسئولیت

هـای صـنفی هـر    اتـاقی متشـکل از رؤسـای اتحادیـه    ):12/6/1392اصـالحی مصـوب   (ـ اتاق اصناف شهرستان 8ماده 

. های مقرر در این قانون استرای انجام وظایف و مسئولیتشهرستان ب

هـای کشـور بـا هـدف تقویـت      شهرسـتان یأت رئیسه اتاق اصنافاتاقی است که از نمایندگان ه:ـ اتاق اصناف ایران9ماده 

.گرددصنفی در تهران تشکیل میمبانی نظام

هـا و اتـاق اصـناف    رتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیهکمیسیونی است که به منظور برقراری ا:ـ کمیسیون نظارت10ماده 

ها و اتاق اصناف ها و همچنین نظارت بر اتحادیههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و دستگاهشهرستان با سازمان

.شودهر شهرستان تشکیل می
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فصل دوم

فرد صنفی

کسـب  وحرفه، نسبت بـه اخـذ پروانـه   ی یا اشتغال به کسبافراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفـ12ماده 

.3اقدام کنند

.حذف شده است12/6/1392به موجب اصالحیه مصوب ـ1تبصره 

کننـد، موظفنـد ظـرف مـدت     ها استعالم میکسب از آنها برای صدور پروانههایی که اتحادیهکلیه دستگاهـ2تبصره 

منزلـه نظـر   عدم اعالم نظر در مهلـت مقـرر بـه   . قطعی و نهایی خود را اعالم دارندپانزده روز از تاریخ دریافت استعالم نظر 

.مثبت است

صدور بیش از یک پروانه کسب بـرای هـر فـرد صـنفی واجـد شـرایط       ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (3تبصره 

.ده بالمانع استنامه اجرایی موضوع این ماقانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آئین

نامه اجرایی این قانون درمورد نحوه صدور، تمدید و تعویض آئین«: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده 2موجب بند به. 3

االجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی ، ظرف سه ماه از تاریخ الزم)12(پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده 

.رسده تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت بنظارت تهیه می
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طور مشترک مسـئولیت امـور   صورت مشترک اداره کنند، بهکه چند نفر، یک واحد صنفی را بهدرصورتیـ4تبصره 

.دار خواهند بودواحد را عهده

در صورت عدم فعالیت بیش از شش مـاه واحـد صـنفی، بـدون اطـالع      ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (5تبصره 

ل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانـه کسـب یـا واگـذاری محـل صـنفی دارای پروانـه        اتحادیه مربوطه یا تغییر مح

.کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند

وسـیله  ربـط بـه  ع ذیکسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنـی از مراجـ  صدور پروانهـ13ماده 

اگر متقاضی واجد شروط الزم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شـاغل دارنـده پروانـه    . متقاضی است

.کسب مشروط، به نام متقاضی کافی استتخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه

ـ  بود که توسـط دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت و بـا       ای خواهدنامهانواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئینتبصره 

هـا تهیـه و بـه تصـویب وزیـر      ربـط و نظرخـواهی از اتـاق اصـناف  مراکـز اسـتان      های ذیها و سازمانهماهنگی وزارتخانه

.بازرگانی خواهد رسید

.بپردازندربط را ذیافراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیهـ )12/6/1392اصالحی مصوب (14ماده 

کننده کاالها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال، یا نصب تـابلو در محـل کسـب یـا     افراد صنفی عرضهـ15ماده 

ای که برای همگان قابل رؤیـت باشـد، اعـالم    گونهطور روشن و مکتوب و بهحرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را به

.کنند

بل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نـام و نشـانی واحـد صـنفی،     هر فرد صنفی در مقاـ1تبصره 

.شده را به مشتری تسلیم داردشده یا خدمات انجامتاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کاالهای فروخته

ا مشـاغل را تـا   تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یـ اتاق اصناف شهرستان میـ2تبصره 

.ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کندمبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آن

شـده  هـای چـاپ  دارنـد بایـد از صورتحسـاب   صورت کلـی عرضـه مـی   افراد صنفی که کاالهای خود را بهـ3تبصره 

.استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند

شده یا خـدمت ارائـه گردیـده بـا وجـه یـا       فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کاالی عرضهـ4تبصره

.اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است

:صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفندـ 16ماده 

هـای مخصـوص تهیـه و در    شود در برگـه رای مصرف مشتریان ارائه میـ فهرست قیمت غذا و موادغذایی را که بالف

.دسترس مشتریان قرار دهند و برمبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند

ـ نرخ اغذیه و موادغذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسـمی کـه در معـرض دیـد همگـان باشـد       ب

.نصب کنند

قوانین و مقررات جـاری کشـور، از جملـه قـوانین و مقـررات صـنفی، انتظـامی، بهداشـتی،         افراد صنفی مکلفند ـ17ماده 

گـذاری کاالهـا و خـدمات را کـه از سـوی      های مربوط به نـرخ ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل

.گردد، رعایت و اجرا کنندربط ابالغ میمراجع قانونی ذی
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کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه مـی پیش از بهافراد صنفی مکلفندـ1تبصره 

شناسـایی عکـس  کنند، مراتب را به اتحادیه اطالع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کـارت 

.عمل آورددار با درج تخصص اقدام الزم را به

ند برای جلب مشتری درباره محصوالت، کاالهـا یـا خـدمات، بـرخالف واقـع تبلیـغ       افراد صنفی مجاز نیستـ2تبصره 

.ها رفتار خواهد شداین قانون با آن) 68(در غیر این صورت، طبق ماده . کنند

انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صـنفی فاقـد پروانـه    ـ)12/6/1392الحاقی مصوب (3تبصره 

ریـال تـا دویسـت و پنجـاه میلیـون      ) 000/000/1(است و متخلـف بـه جریمـه نقـدی از یـک میلیـون       کسب معتبر، ممنوع

.شودریال محکوم می) 000/000/250(

ای مکلفند قبل از قبـول سـفارش تولیـد یـا نشـر      ها و مؤسسات تولید محصوالت چندرسانههای گروهی، چاپخانهرسانه

سب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضـوع  هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه ک

.شوندمحکوم میاین تبصره

که دارنده پروانه کسـب بخواهـد محـل کسـب خـود را بـه دیگـری        درصورتیـ)12/6/1392اصالحی مصوب (18ماده 

شـده را واجـد شـرایط    کـه فـرد معرفـی   ورتیدرصاتحادیه. واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید

.کندشده صادر میقانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی

ای درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفـه ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (تبصره 

عدم پاسخگویی اتحادیـه قبلـی   . حساب از اتحادیه قبلی ضروری استطی مراحل قانونی، استعالم و تسویهدیگر، عالوه بر 

.شودمنزله نظر موافق تلقی میظرف پانزده روز پس از تاریخ استعالم به

قـانون  تواند با رعایت غبطـه محجـور و طبـق مقـررات ایـن     کسب محجور شود، قیم میکه دارنده پروانهدرصورتیـ19ماده 

.نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند

چنانچـه ورثـه یـا    . کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثـه اسـت  درصورت فوت صاحب پروانهـ20ماده 

کسـب  هتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، مینماینده قانونی آن

.پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. با رعایت مقررات اقدام کنند
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فصل سوم

هااتحادیه

های شغلی مشابه یا همگـن وجـود داشـته باشـد، افـراد صـنفی بـا        در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتـ21ماده 

.کنندیل اتحادیه میرعایت این قانون مبادرت به تشک

شـود و  های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیـه مـی  اساسنامه الگوی اتحادیه

.رسدتصویب هیأت عالی نظارت میبه

:حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر استـ2تبصره 

.واحد300ـ در تهران، الف

.واحد200های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ـ در شهرستانب

.واحد150دو میلیون نفر جمعیت،تر از های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمـ در شهرستانج

.واحد100تر از یک میلیون نفر جمعیت،های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمـ در شهرستاند

.واحد50تر از پانصد هزار نفر جمعیت، های با کمـ در شهرستانهـ

ناف شهرسـتان موظـف   کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصـ )12/6/1392اصالحی مصوب (3تبصره 

.های تعیین شده است، ادغام نمایدتر از نصابها کمهایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آناست اتحادیه

هـای هـر   اگـر تشـکیل اتحادیـه واحـد بـرای تمـامی شـهرها یـا بخـش         ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (4تبصره 

هـا  اشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخـش شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نب

شـود و پـس از تأییـد    ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیـه مـی  نامهتابع آئین

تجـارت  االجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن وهیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزم

.رسدمی

ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیـه  اگر تشکیل اتحادیهـ5تبصره 

ای با همان نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان الزم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه

.تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد
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چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیـه بـه حـد    ـ)12/6/1392اصالحی مصوب (7تبصره 

ای از واحدهای صنفی در نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه

.4شودسطح کشور تشکیل می

تعداد اعضای این هیأت پـنج نفـر اصـلی و دو    . شوندمدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میها توسط هیأتاتحادیهـ22ماده 

البدل بــرای اتحادیـه  تر از هـزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلـی و سه نفر علیهای دارای کمالبدل برای اتحادیهنفر علی

.واهد بودهای دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خ

هـا از تـاریخ انتخـاب چهـار     مدیره اتحادیهمدت مسئولیت اعضای هیأتـ )12/6/1392اصالحی مصوب (1تبصره

تواننـد  اعضای مذکور نمـی . شوندمدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میاعضای هیأت. سال تمام است

.مدیره اتحادیه عضویت داشته باشندهیأتبیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در 

مدیره، مقدمات برگـزاری  کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأتـ2تبصره

.انتخابات را فراهم آورد

سـوم اعضـاء و   ها در دور اول با حضـور حـداقل یـک   انتخابات اتحادیهـ )12/6/1392اصالحی مصوب (3تبصره 

.5یابددستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت میورت عدمدرص

که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضـایی از  درصورتیـ4تبصره 

ماده خـارج شـود، کمیسـیون نظـارت مکلـف      البدل، آن هیأت از نصاب اینمدیره، با وجود جایگزینی اعضای علیهیأت

تـا انجـام انتخابـات، افـرادی از     . است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کنـد 

اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیـه باشـند، توسـط اتـاق اصـناف شهرسـتان معرفـی مـی        

مـدیره  البـدل هیـأت  عنـوان اعضـای جـایگزین بـه عضـویت اصـلی یـا علـی        ویب کمیسیون نظارت، بهگردند تا پس از تص

مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایـان  تر از دو سال از مدت مأموریت هیأتاگر کم. منصوب شوند

.مدیره ادامه خواهد یافتمدت مأموریت هیأت

ظرف سه ماه ) 21(ماده ) 7(نامه اجرایی این قانون در مورد تبصره آئین: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده 3به موجب بند . 4

شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به ه هیأت عالی نظارت تهیه میاالجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخاناز تاریخ الزم

.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می

نامه اجرایی این قانون در مورد نحوه برگزاری انتخابات موضوع آئین: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده 4به موجب بند . 5

شود و پس از االجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میظرف سه ماه از تاریخ الزم) 22(ماده ) 3(تبصره 

.رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میتأیید هیأت عالی نظارت به
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که به تشـخیص کمیسـیون نظـارت، بـه     مدیره درصورتیعضای مستعفی هیأتاـ )12/6/1392متن الحاقی مصوب (

توانند بـرای اولـین انتخابـات بعـدی هیـأت     منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی

.مدیره اتحادیه داوطلب شوند

ها، اتاق اصناف شهرسـتان و ایـران و دسـتگاه   شدن کارکنان اتحادیهداوطلبـ)12/6/1392الحاقی مصوب (6تبصره 

های صنفی منوط به اسـتعفای  مدیره اتحادیهشوری در انتخابات هیأتقانون مدیریت خدمات ک) 5(های اجرایی موضوع ماده 

اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضـوع ایـن مـاده پـیش از     . نام در انتخابات استآنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت

.مدیره اتحادیه الزامی استشروع به کار در هیأت

: ها عبارت است ازمدیره اتحادیهایط داوطلبان عضویت در هیأتشرـ)12/6/1392الحاقی مصوب (مکرر 22ماده 

.ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران1

.ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران2

.پیشینه کیفری مؤثرـ نداشتن سوء3

.ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس4

.موادمخدرـ عدم اعتیاد به5

.ـ عدم اشتهار به فساد6

.مدیره اتحادیهـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت7

.نام هفتاد و پنج سالـ حداکثر سن در زمان ثبت8

.ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم9

.ـ وثاقت و امانت10

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بنـدهای مـذکور از طریـق رؤیـت اسـناد مثبتـه و بررسـی        

.هد استمدارک و شوا

توانند ظرف یک هفته از تـاریخ  ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد میافرادی که صالحیت آنـ2تبصره 

.مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. ابالغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند
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ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مـأخوذه شـامل   تخب بهها افراد مندر اتحادیهـ)12/6/1392اصالحی مصوب(23ماده 

همزمـان بـا برگـزاری    . شـود دار تعیـین مـی  ، یک نفر دبیر و یـک نفـر خزانـه   )اول و دوم(یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس 

.6دشوبرگزار می) البدلاصلی و علی(مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس انتخابات اعضای هیأت

.حذف شده است12/6/1392موجب اصالحیه مصوب بهتبصره ـ 

در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسـط فـرد منتخـب،    ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (1تبصره 

.تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بالمانع است

مدیره اتحادیـه،  ورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیأتدر صـ )12/6/1392الحاقی مصوب (2تبصره 

مـدیره  توسط رئیس کمیسـیون نظـارت و یـا نماینـده وی و بـا حضـور اکثریـت اعضـای هیـأت         ها به طریق قرعهسمت آن

.شوداتحادیه تعیین می

طریـق برگـزاری   هـا از در صورت درخواست کلیـه منتخبـان، سـمت آن   ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (3تبصره 

.شودانتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می

صـورت  مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسـی باشـد، بـه   هیأتـ24ماده 

کـارگیری افـراد   میلیـون نفـر جمعیـت، بـه    تر از یکهای دارای کمدر شهرستان. عنوان مدیر اجرایی استفاده کندوقت بهتمام

مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شـدن  مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت. عنوان مدیر اجرایی، بالمانع استدیپلمه به

.استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بالمانع است. گرددمدیره جدید مستعفی تلقی میهیأت

هـای  هـای صـنفی شهرسـتان   ، کمیسیون نظارت مرکز استان بنابه درخواست اکثریت نسـبی اتحادیـه  در صورت نیازـ25ماده 

های آن استان اقدام خواهد همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه

نظـر درخصـوص   منظـور تبـادل  هـا خواهـد بـود و بـه    تانهای شهرسـ مدیره اتحادیهاین مجمع متشکل از نمایندگان هیأت. کرد

.شودربط تشکیل میهای الزم با مراجع و مراکز ذیمشکالت و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی

انتخـاب  هـا  تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیهتبصره ـ  

.مدیره مجمع استانی دو سال استمدت مأموریت اعضای هیأت. خواهند شد

ربط مراجعـه و تقاضـای کتبـی خـود را     هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیـ26ماده 

بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظـرف  اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی. تسلیم و رسید دریافت دارد

منزلـه  نظـر در مـدت یادشـده بـه    عدم اعالم. صورت کتبی به متقاضی اعالم کندپانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به

در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تـاریخ ظـرف حـداکثر سـه مـاه      . گرددپذیرش تقاضا محسوب می

. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم داردمدارک مورد

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

نامه اجرایی این قانون درمورد شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر آئین: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده 5به موجب بند . 6

االجرا شدن این قانون ظرف سه ماه از تاریخ الزم) 23(مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده عملکرد هیأت

.رسدشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت مینه هیأت عالی نظارت تهیه میتوسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخا
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کسـب ظـرف شـش مـاه     سب موظف است از تاریخ دریافت پروانـه کهمچنین متقاضی پروانه. تسلیم آن به متقاضی اقدام کند

.نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند

توانند ظـرف بیسـت روز   که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معتـرض باشند میدرصورتیـ2بصره ت

. از زمان ابالغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مـذکور بـه کمیسـیون نظـارت مـنعکس کننـد      

نظر کمیسـیون نظـارت در ایـن مـورد معتبـر و قابـل       . دکمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعالم دار

در . که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کنداجرا است، مگر آن

تواننـد بـه مراجـع    در صورت اعتراض هریک از طرفین مـی . االجرا استاین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و الزم

.قضایی مراجعه کنندصالح ذی

ها به حد نصاب الزم بـرای تشـکیل اتحادیـه    برای صنوفی که تعداد آنـ )12/6/1392اصالحی مصوب (3تبصره 

اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یـا اتـاق اصـناف شهرسـتان     نرسیده است یا فاقد اتحادیه

. گیردصورت میمربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت 

ای کـه بـوده  شوند، همچنان عضو اتحادیهعنوان آالینده یا مزاحم نقل مکان داده میواحدهای صنفی که بهـ4تبصره 

.اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند

قی که پروانه کسـب بـرای آن   وسیله هر شخص حقیقی یا حقومحل دایرشده بهـ )12/6/1392اصالحی مصوب (27ماده 

.شودصادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می

شـود تـا کاالهـای موجـود در     قبل از پلمب محل دایرشده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده مـی ـ1تبصره 

.محل را تخلیه کند

هـای مزبـور را   شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای تعطیللمب یا الک و مهر محلکسانی که پـ2تبصره 

های مقرر در قانون مجـازات اسـالمی محکـوم خواهنـد     به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات

.شد

.ک از حقوق صنفی نخواهد شدیپرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچـ3تبصره 

شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقـد  در صورت عدمـ )12/6/1392الحاقی مصوب (4تبصره 

پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایـران مکلفنـد واحـدهای    

.ایندفاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نم

های توزیع و مصـرف کـه   درمورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونیـ )12/6/1392الحاقی مصوب (5تبصره 

.شودشوند بر همان اساس عمل میبراساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می
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یب وزیـر بازرگـانی   ای کـه بـه تصـو   نامـه واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل منـدرج در آئـین  ـ28ماده 

:گرددطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میخواهد رسید، به

کسب قید گردیـده یـا کمیسـیون نظـارت     ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانهالف

.مجاز شمرده است

ن دسته از صنوفی که بـه تشـخیص هیـأت    ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آب

.شودکننده میعالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف

.تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان استتبصره ـ 

نامـه مصـوب کمیسـیون نظـارت تعیـین شـده       ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئینج

.است

ها به واحدهای صـنفی  وسیله اتحادیهبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که بهـ عدم اجرای مصود

.ابالغ شده است

.اجرا برعهده اتاق اصناف شهرستان استتشخیص عدمتبصره ـ 

.ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانونهـ

.آیدعمل میه، رأساً از طریق نیروی انتظامی بهتعطیل موقت واحد صنفی با اعالم اتحادیـ1تبصره 

نظـر  . توانـد بـه کمیسـیون نظـارت شـکایت کنـد      شـود مـی  هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیـل مـی  ـ2تبصره 

توانـد  درصورت اعتراض فرد صـنفی مـی  . االجرا استکمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد، الزم

. ضایی مراجعه کندصالح قبه مراجع ذی

جبران خسارات واردشده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد ـ3تبصره 

.دهنده استنظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور

در مـواردی کـه تعطیلـی واحـد صـنفی بـه تشـخیص کمیسـیون نظـارت          ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (4تبصره 

ریال ) 000/000/2(شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون کننده میرستان موجب عسر و حرج مصرفشه

.شودریال محکوم می) 000/000/20(تا بیست میلیون 

هـا،  توانند وصول مالیـات، عـوارض و هزینـه خـدمات وزارتخانـه     ها میاتحادیهـ)12/6/1392اصالحی مصوب (29ماده 

های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کـارمزد  ها و سازمانشهرداری

.شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بالفاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کننددار شوند و مبالغ وصولعهده

توانـد بـا   ها، اتاق اصناف شهرستان میدم اقدام از سوی اتحادیهدرصورت عـ)12/6/1392الحاقی مصوب (تبصره 

.های مقرر در این ماده شودمسئولیتر انجام داتنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده

:ها عبارت است ازوظایف و اختیارات اتحادیهـ30ماده 

های الزم برای مشاغل، بـه اتـاق   پروانهکسب و انواعهـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانالف

.اصناف شهرستان



www.shemiranasnaf.ir

حسین طاهرمحمدی:تدوین؛از کتاب قانون نظام صنفی به انضمام برگزیده ای از قوانین و مقررات مرتبط با مجوز مجلس شورای اسالمیبرگرفته

هـا  های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون بـه اتحادیـه  ـ اجرای مصوبات و بخشنامهب

.گرددابالغ می

.اتاق اصناف شهرستانـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف بهج

.کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوطـ صدور پروانهد

کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسـیون نظـارت و جلـوگیری از    ـ ابطال پروانههـ 

هـا بـه   یا پروانـه آن 7این قانون) 27(شوند مطابق ماده میکسب دایرادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه

.شودعللی باطل              می

.ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویبـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی و

.اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویبـ تنظیم ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق ز

هـای دولتـی یـا    طور مستقل یـا بـا کمـک سـازمان    های مورد نیاز افراد صنفی بهـ ایجاد تسهیالت الزم برای آموزشح

.غیردولتی

های رسیدگی به شکایات، حل اختالف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسـیون ـ تشکیل کمیسیونط

.هیأت عالی نظارتهای دیگر مصوب 

کسـب بـه پیشـنهاد    های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضـای دارای پروانـه  اعضای کمیسیونـ1تبصره 

.شوندربط تعیین میاتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی

هـا تهیـه و بـه    اسـتان نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکـز آئینـ2تبصره 

.تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

در صورت بروز اختالف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب بـه اتـاق اصـناف شهرسـتان جهـت      ـ3تبصره 

توانـد ظـرف بیسـت روز    طرف معتـرض نسـبت بـه رأی صـادر شـده مـی      . شودرسیدگی و صدور رأی ارجاع می

درصورت . االجرا خواهد بودنظر کمیسیون نظارت قطعی و الزم. ظارت تسلیم دارداعتراض خود را به کمیسیون ن

.صالح قضایی مراجعه کنندتوانند به مراجع ذیاعتراض هریک از طرفین می

های وابسته بـه  ها و سازمانها، شهرداریـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهی

.دولت

های صنفی و تمرکـز تـدریجی کاالهـا و معـامالت     هنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکـ هماک

فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی کـه بـه تصـویب    عمده

.کمیسیون نظارت برسد

.12/6/1392الحاقی مصوب » این قانون27مطابق ماده «عبارت . 7
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ود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت ـ ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کاال و خدمات، حدل

.کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارتصدور پروانه

.بینی شده استـ سایر مواردی که در این قانون پیشم

طور مستقل یا با کمک وکار بهزشی احکام تجارت و کسبهای آموـ برگزاری دوره)12/6/1392الحاقی مصوب(ن 

.بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

تواننـد  هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارنـد مـی  ـ اتحادیه)12/6/1392الحاقی مصوب(س 

.لف دفتر نمایندگی تشکیل دهندبرای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مخت

:منابع مالی هر اتحادیه عبارتند ازـ31ماده 

.ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیهالف

ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنـی و آموزشـی بـه    )12/6/1392اصالحی مصوب (ب 

.اعضای صنف

.های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقیـ کمکج

.های وابسته به دولتها و سازمانها، شهرداریـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهد

.ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب)12/6/1392الحاقی مصوب (هـ ـ 

نـه کسـب مبـالغی را از    ها مکلفند هنگـام صـدور و تمدیـد پروا   اتحادیهـ)12/6/1392اصالحی مصوب (1تبصره 

و درصـد دیگـری   ) مکرر37ماده 1موضوع بند (افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان 

هـای اصـناف   میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتـاق . واریز کنند) 47ماده 1موضوع بند (را به حساب اتاق اصناف ایران 

وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شـهر، فقـط   شهرستان و ایران و نحوه وصول 

هـا توسـط   هـای اصـناف اسـتان   ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و بـا همکـاری اتـاق   نامهدر چارچوب آئین

جرا شدن ایـن قـانون بـه تصـویب وزیـر      االشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزمدبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می

.رسدصنعت، معدن و تجارت می

مبـالغ دریـافتی بـه موجـب ایـن      ) %20(ها موظفند بیست درصد اتحادیهـ )12/6/1392اصالحی مصوب (2تبصره 

هـای آموزشـی در   مبالغی که جهت تهیـه سـاختمان و برگـزاری دوره   . ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند

.های دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی استقالب کمک
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فصل چهارم

اتاق اصناف شهرستان

هـای صـنوف تولیـدی ـ     اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیهـ)12/6/1392اصالحی مصوب (32ماده 

.ماتی استخدمات فنی و توزیعی ـ خد

اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجـاری دارد  ـ)12/6/1392اصالحی مصوب (1تبصره 

.یابدو پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می

ف هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظـارت موظـ  در شهرستانـ)12/6/1392اصالحی مصوب (2تبصره 

هـا،  اموال، دارایـی . های یادشده در یکدیگر اقدام نمایدرئیسه، نسبت به ادغام اتاقاست پس از انقضای دوره قانونی هیأت

.یابدهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال میحقوق و تعهدات اتاق

.ه استحذف شد12/6/1392موجب اصالحیه مصوببهـ3تبصره 

.حذف شده است12/6/1392موجب اصالحیه مصوببهـ4تبصره 

رئیسه اتاق اصـناف شهرسـتان دارای پـنج    ها هیأتها و شهرستاندر مراکز استانـ)12/6/1392اصالحی مصوب (33ماده 

البـدل  عضو علـی دار و دو نفر، یک دبیر و یک خزانه)اول و دوم(رئیس، دو نائب رئیسترتیب شامل یک نفر عضو اصلی به

رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنـی، دو نفـر از صـنوف تـوزیعی ـ خـدماتی و        دو نفر از اعضای اصلی هیأت. باشندمی

.شوندآرا انتخاب مییک نفر از حائزین اکثریت

.حذف شده است12/6/1392به موجب اصالحیه مصوب تبصره ـ 

یابـد و تصـمیمات   شود و رسمیت میا حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل میها بجلسات اتاق اصناف شهرستانـ34ماده 

.متخذه با اکثریت نصف به عالوه یک آرای حاضران در جلسه معتبر خواهد بود

ـ  ربط تا پایـان مـدت مأموریـت او در هیـأت    مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذیتبصره 

صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر یا عزل هـر نماینـده، اتحادیـه    در . مدیره اتحادیه است

مانـده بـه اتـاق اصـناف شهرسـتان اقـدام                       این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقی) 23(و ) 22(وفق مواد 

.کندمی

رئیسه اتاق را برای مـدت  ف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأتاتاق اصناـ)12/6/1392اصالحی مصوب (35ماده 

.بالمانع است) 12(انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده . کندچهار سال انتخاب می
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رئیسه، طرز تشکیل جلسـات و تعـداد کمیسـیون   ها، وظایف هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستانترتیب انتخاب هیأتـ36ماده 

ای خواهد بـود کـه توسـط دبیرخانـه     نامهها طبق آئینالزحمه خدمات آنها و حقسایر مقررات مربوط به اداره اتاقهای آن و

.ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسیدهیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان

:زیر استها به شرحوظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستانـ37ماده 

.ها و راهنمایی صنوفها، نظارت بر عملکرد آنـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیهالف

.هاها و تغییرات آنهای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیالتی اتحادیهنامهـ تنظیم و تصویب آئینب

کسـب جهـت بررسـی و    وانـه های تحت پوشـش بـرای صـدور پر   ـ اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیهج

.تصویب کمیسیون نظارت

کسب از جهت تطبیق با مقررات ایـن قـانون و   ها درخصوص صدور پروانهـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیهد

.های آننامهآئین

الیـاتی و سـایر   هـای حـل اخـتالف م   های امور مالیاتی، هیأتها به ادارههـ ـ  تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه 

.آیدمراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می

ـ اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب )12/6/1392اصالحی مصوب (و 

.مقررات این قانون

گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربـوط  بیمهـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ز

همچنین همکاری بـا مـأموران انتظـامی در اجـرای     . شودربط وضع میبه واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی

.مقررات

چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق اتاق اصـناف  تبصره ـ  

ردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی بـا مخالفـت مالـک ملـک مواجـه      گشهرستان ابالغ می

.توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورندشوند، می

.هاـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیهح

رئیسه به کمیسیون نظـارت بـرای نظـارت بـر حسـن اجـرای       ر نماینده از بین اعضای هیأتـ انتخاب و معرفی یک نفط

.هامدیره اتحادیهانتخابات هیأت

ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم بـه  ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیهی

.کمیسیون نظارت

توانند برای فروش، عرضه یا ارائـه کننـد و پیشـنهاد آن    الها و خدماتی که افراد هر صنف میـ تعیین نوع و نرخ کاک

ها برای ابالغ بـه افراد صنفی بـا هـدف   برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعالم مصوبه کمیسیون به اتحادیه

.جلوگیری از تداخل صنفی

.حذف شده است12/6/1392ل ـ به موجب اصالحیه مصوب 

ـ تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم م

.وسیله کمیسیون نظارتبه
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هـا،  هـای نظـارت شهرسـتان   ـ به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسـیون )12/6/1392الحاقی مصوب (تبصره 

و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دسـتورالعملی اسـت کـه بـا پیشـنهاد      دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار 

شود و حـداکثر ظـرف   اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می

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

.ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاونضدت با سایر اتاق اصناف شهرستانـ همکاری و معان

هـا و نظـارت بـر عملیـات مـالی      ها پـس از رسـیدگی بـه آن   های مالی اتحادیهـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورتس

.هااتحادیه

تی که توسط وزارت بازرگانی و بـا کسـب نظـر    بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراـ درجهع

.رسدشود و به تصویب کمیسیون نظارت میربط تهیه میهای ذینیروی انتظامی و اتحادیه

های مالی ساالنه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت ـ تنظیم تـرازنامه و صورتص

.برای رسیدگی و تصویب

ـ  مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق های کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتتبصره 

.منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بودتأیید ترازنامه به. اصناف شهرستان اعالم دارد

ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بـر اجـرای   ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمنق

.نآ

ماه، بودجه پیشنهادی اتـاق  ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن)12/6/1392الحاقی مصوب (تبصره 

.اصناف را بررسی و پس از تصویب اعالم نماید

.بینی شده استـ سایر مواردی که در این قانون پیشر

رت بر عملکرد واحدهای صـنفی  ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظا)12/6/1392الحاقی مصوب (ش 

.و بررسی شکایات

هـا در شـورای اداری   ها و مراکز استانهای اصناف شهرستانـ عضویت رؤسای اتاق)12/6/1392الحاقی مصوب (ت 

.هاها و مراکز استانشهرستان

ها و نیز ف شهرستانها و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجالس اتاق اصنااداره امور اتاق اصناف شهرستانـ1تبصره 

رئیسـه اتـاق   این مـاده، بـه هیـأت   ) ف(و ) ع(، )ن(، )ل(، )ط(، )ح(، )ز(، )هـ(، )د(، )الف(مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای 

.گرددها واگذار میها و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجالس عمومی اعضای اتاق اصناف شهرستاناصناف شهرستان

هـای شـاخه کـار دانـش     با وزارت آمـوزش و پـرورش در مـورد آمـوزش مهـارت     هاشهرستاناتاق اصنافـ2تبصره 

.همکاری الزم را به عمل خواهند آورد
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الحسـنه،  مجازنـد بـرای تشـکیل بانـک اصـناف، مؤسسـه اعتبـاری، صـندوق قـرض         هااتاق اصناف شهرستانـ3تبصره

.عتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنندشرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و ا

:منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند ازـ)12/6/1392الحاقی مصوب (مکرر 37ماده 

.هادریافتی از درآمد اتحادیه) %20(ـ بیست درصد 1

.این قانون) 72(ماده ) 7(ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره 2

8.ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی3

هـای الزم نتواننـد صـدور پروانـه    ها به علت نداشـتن امکانـات و توانـایی   هایی که برخی از اتحادیهدر شهرستانـ38ماده 

طـور موقـت   کسب بـه ه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانهدار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیکسب را عهده

درصـورت رفـع مشـکل، بنابـه پیشـنهاد همـان اتحادیـه و تصـویب کمیسـیون          . گـردد به اتاق اصناف شهرستان واگذار می

.کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفتنظارت، مسئولیت صدور پروانه

:ها به قرار زیر استق اصناف شهرستانوظایف کمیسیون بازرسی اتاـ39ماده 

ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گـزارش ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیهالف

.های الزم

رئیسه اتـاق اصـناف شهرسـتان    های خود را از طریق هیأتتبصره ـ کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش 

.یسیون نظارت تسلیم داردجهت بررسی کم

.رسد و ارائه گزارش الزم به اتاقـ بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان میب

ها مکلفند تسهیالت الزم را برای انجام دادن وظایفی کـه طبـق ایـن    و اتحادیهها مسئوالن اتاق اصناف شهرستانـ40ماده 

.رسی محول شده است، فراهم کنندقانون به کمیسیون باز

قانون در مورد میزان و نحوه دریافت منابع مالی، نامه اجرایی اینآئین: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده 6موجب بند به. 8

االجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میظرف سه ماه از تاریخ الزم) مکرر37(موضوع بندهای ماده 

.رسدشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می
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فصل پنجم

اتاق اصناف ایران

به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در ـ)12/6/1392اصالحی مصوب (41ماده 

ایـن اتـاق   . ودشـ گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل مـی سیاستگذاری، تصمیم

.دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است

های اصناف شهرسـتان رئیسه اتاقاتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأتـ )12/6/1392اصالحی مصوب (42ماده

نفر است و بـه ازای هـر بیسـت هـزار     های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یکتعداد نمایندگان اتاق. های کشور است

رئیسه شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأتواحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می

تعـداد نماینـدگان اسـتان    . گردندهای آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی میهای اصناف شهرستاناتاق

.باشدها حداکثر ده نفر میحداکثر بیست نفر و سایر استانتهران 

نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نـیم دیگـر از صـنوف تـوزیعی ـ       ـ1تبصره 

.خدماتی خواهند بود

نجـام تکـالیف   های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضـور و ا هزینهـ )12/6/1392اصالحی مصوب (2تبصره 

شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافـت وجـه   قانون، تعیین می) 46(نامه موضوع ماده محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین

.دیگری را ندارند

رئیس اتاق اصـناف مرکـز اسـتان یکـی از نماینـدگان آن اسـتان در اتـاق        ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (3تبصره 

.اصناف ایران است

هـای  هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استانـ )12/6/1392الحاقی مصوب (4ه تبصر

.دهندمربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می

نفـر از صـنوف   رئیسه اتاق اصناف ایران مرکـب از هفـت نفـر شـامل سـه     هیأتـ)12/6/1392اصالحی مصوب (43ماده 

تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصـناف ایـران بـرای مـدت       

نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بـین افـراد   . شوندچهارسال انتخاب می

.شودن میمتعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیی
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هـا در هیـأت  تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنرئیسه اتاق اصناف ایران نمیمدت مسئولیت هیأتـ1تبصره

با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضـو، عضـو دیگـری بـا رعایـت مفـاد همـین مـاده         . ها باشدرئیسه اتاق اصناف شهرستان

.جایگزین خواهد شد

رئیسـه اتـاق اصـناف ایـران، ایـن هیـأت       ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأتـ)12/6/1392اصالحی مصوب (44ماده 

دار انـه ، یـک نفـر دبیـر و یـک نفـر خز     )اول و دوم(دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئـیس  تشکیل جلسه می

طور کتبی های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء بهجلسه. کندانتخاب می

.شودگردد، تشکیل میاعالم می

.هاهای اصناف شهرستانی اجرایی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهاـ ابالغ دستورالعمل1

.های اجراییـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه2

.ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار3

آن تا اول بهمن ماه هر سال بـه دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت جهـت رسـیدگی و        ـ تنظیم بودجه ساالنه اتاق و ارائه4

.تصویب در هیأت عالی نظارت

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

.و تصویب در هیأت عالی نظارت

ها بـر واحـدهای   ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها و مراکز استانهای اصناف شهرستانـ نظارت بر عملکرد اتاق6

.صنفی

ـ سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضـی در  7

.چارچوب این قانون

های تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقاتاق اصناف ایران میـ )12/6/1392الحاقی مصوب (1تبصره 

.ها تفویض کندها و شهرستاناصناف استان

ای تـدوین شـود کـه متضـمن     گونـه های موضوع این ماده باید بهدستورالعملـ )12/6/1392الحاقی مصوب (2تبصره

ها های اصناف مراکز استانها و اتاقاتحادیههای نظارت،تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون

.ها نشودو شهرستان

وگوی دولـت و بخـش خصوصـی    گفترئیس اتاق اصناف ایران در شورای ـ )12/6/1392الحاقی مصوب(3تبصره 

.یابدعضویت می

.12/6/1392عبارت الحاقی به صدر تبصره به موجب قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب. 9
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هـای  یونتواند در راستای ایفـای وظـایف خـود کمیسـ    اتاق اصناف ایران میـ )12/6/1392الحاقی مصوب (4تبصره 

.10های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهدتخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه

های قابل قبول ناشی از عضویت اعضـاء در اتـاق،   شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینهـ46ماده 

ها تهیـه و  و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت نامهبه موجب آئین

.به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

:منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند ازـ )12/6/1392اصالحی مصوب (47ماده 

.هااز درآمد اتاق اصناف شهرستان) %3(سه درصد . 1

.یرموظفوجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غ. 2

.های داوطلبانه و بالعوض مردمیکمک. 3

وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطالعات و آگاهی اعضای . 4

.ها و افراد صنفیمدیره اتحادیههیأت

.این قانون) 72(ماده ) 7(درآمد موضوع تبصره . 5

ای اسـت کـه توسـط    نامـه میزان و نحوه دریافـت مـوارد فـوق حسـب آئـین     ـ)12/6/1392الحاقی مصوب (تبصره 

االجرا شدن ایـن  شود و حداکثر ظرف سه ماه از الزمدبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می

.رسدقانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می

نامه اجرایی این قانون در مورد شرح وظایف، نحوه برگزاری آئین: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده 7به موجب بند . 10

االجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری ظرف سه ماه از تاریخ الزم) 45(ماده ) 4(ای موضوع تبصره هانتخابات و منابع مالی کمیسیون

.رسدشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میدبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می



www.shemiranasnaf.ir

حسین طاهرمحمدی:تدوین؛از کتاب قانون نظام صنفی به انضمام برگزیده ای از قوانین و مقررات مرتبط با مجوز مجلس شورای اسالمیبرگرفته

فصل ششم

کمیسیون نظارت

:شودترتیب زیر تشکیل میهای هر استان بهکمیسیون نظارت در شهرستانـ)12/6/1392اصالحی مصوب (48ده ما

ها در ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانهای مراکز استاندر شهرستان) الف

:صورت وجود به شرح زیر

).کمیسیونرئیس (ـ صنعت، معدن و تجارت 1

.ـ امور مالیاتی2

.ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی3

.ـ تعزیرات حکومتی4

.ـ نیروی انتظامی5

.ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی6

.کنندگانـ انجمن حمایت از مصرف7

.ـ بسیج اصناف8

.ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان9

.ـ اتاق تعاون استان10

.ـ رئیس شورای اسالمی استان11

.ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان12

.االختیار استاندارـ نماینده مطلع و تام13

:ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجودهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیدر سایر شهرستان) ب

).رئیس کمیسیون(ـ صنعت، معدن و تجارت 1

.ـ امور مالیاتی2

.ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی3

.ـ تعزیرات حکومتی4

.ـ نیروی انتظامی5

.کنندگان شهرستانـ انجمن حمایت از مصرف6

.ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان7

.ـ اتاق تعاون شهرستان8



www.shemiranasnaf.ir

حسین طاهرمحمدی:تدوین؛از کتاب قانون نظام صنفی به انضمام برگزیده ای از قوانین و مقررات مرتبط با مجوز مجلس شورای اسالمیبرگرفته

.ـ بسیج اصناف9

.شهرستانـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف 10

.االختیار فرماندارـ نماینده مطلع و تام11

.ـ رئیس شورای اسالمی شهرستان12

یابد و تصمیمات با اکثریت های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت میجلسات کمیسیونـ1تبصره 

. مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود

های دولتی یـا عمـومی ذی  نظر و نیز نماینده دستگاهصالح و صاحباد ذیتواند از افرکمیسیون نظارت میـ2تبصره 

.مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد

ای دارند کـه در سـازمان   ها دبیرخانههای نظارت مراکز استانکمیسیونـ )12/6/1392اصالحی مصوب (3تبصره 

های فوق به موجب آئـین تشکیالت اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه. باشدمیها مستقر صنعت، معدن و تجارت استان

هـا، تهیـه مـی   ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استاننامه

.رسدیاالجرا شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت مشود و ظرف سه ماه از تاریخ الزم

:وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر استـ49ماده 

ها یـا تقسـیم یـک اتحادیـه بـه دو یـا چنـد        گیری در مورد ادغام اتحادیهـ تصمیم)12/6/1392اصالحی مصوب (الف 

های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظـر  اتحادیه، تعیین رسته

.ز اتاق اصناف شهرستانا

ای که بـه دو یـا چنـد    ها، حقوق و تعهدات اتحادیهـ وضعیت اموال، دارایی)12/6/1392اصالحی مصوب (تبصره 

شود که به پیشـنهاد اتـاق اصـناف ایـران توسـط دبیرخانـه       ای تعیین مینامهگردد به موجب آئیناتحادیه تقسیم می

االجرا شدن این قانون بـه تصـویب وزیـر    ظرف شش ماه از تاریخ الزمشود و حداکثرهیأت عالی نظارت تهیه می

.رسدصنعت، معدن و تجارت می

.ها و اتاق اصناف شهرستانـ نظارت بر انتخابات اتحادیهب

ها با قوانین و ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیهج

.تمقررا

.بینی شده استـ سایر مواردی که در این قانون پیشهـ

کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظـارت در حـدود وظـایف و اختیـارات قـانونی      ـ1تبصره 

.است

ر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمـومی و حفـظ   کمیسیون نظارت هـ2تبصره 

حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مـورد نیـاز   

.کندهای صنفی مربوط ابالغکسب به اتحادیههر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه
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های اصـناف  اسـتان بـر    ها و اتاقهای نظارت، اتحادیههای الزم بین کمیسیونمسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاریـ50ماده 

رئیس کمیسیون نظارت شهرسـتان مرکـز اسـتان موظـف اسـت بـا       . عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است

.زم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آوردها و اتخاذ تدابیر التشکیل جلسات و گردهمایی

کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کاالهـا و خـدمات عمـومی و انحصـاری و     ـ)12/6/1392اصالحی مصوب (51ماده 

دهـد براسـاس   هـا را الزم تشـخیص مـی   گـذاری آن ای و ضـروری را کـه هیـأت عـالی نظـارت قیمـت      کاالهای اساسی یارانه

نرخ کاالها و خـدماتی  . ربط اعالم داردآن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیگذاریدستورالعمل قیمت

.الرعایه استشود، برای کمیسیون الزمکه از طرف مجلس شورای اسالمی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می

موم آگهی و از طریق اتحادیـه های گروهی برای اطالع عاتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه

هـای تعیـین شـده از طـرف     کلیه افراد و واحدهای صنفی ملـزم بـه رعایـت نـرخ    . ها به افراد و واحدهای صنفی اعالم کند

.کمیسیون نظارت هستند

کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بـر واحـدهای صـنفی، بازرسـان و     ـ)12/6/1392اصالحی مصوب (52ماده 

بـرای  . صـالح قابـل پیگیـری اسـت    گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی. بین معتمدان خود تعیین کندناظرانی از

.شودبازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می

دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف اسـت ظـرف شـش مـاه پـس از الزم     ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (تبصره 

نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع ایـن مـاده و چگـونگی    شدن این قانون، آئیناالجرا

.ها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساندهای آننظارت و برخورد با تخلف
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فصل هفتم

هیأت عالی نظارت

:شودهیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میـ )12/6/1392اصالحی مصوب (53ماده 

).رئیس هیأت(ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت الف

.ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیب 

.پ ـ وزیر کشور

.ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

.ـ وزیر دادگستریث

.ـ وزیر امور اقتصادی و داراییج

.هاـ رئیس شورای عالی استانچ

.فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانـ خ

.رئیسه اتاق اصناف ایرانـ هیأتد

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

.ـ دبیرکل اتاق تعاون ایرانر

.ـ نماینده بسیج اصناف کشورز

عنوان عضـو نـاظر بـدون    تخاب مجلس بهـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به انژ

.حق رأی

.یابدجلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت میـ1تبصره 

.وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافتـ2تبصره 

ظـر بـرای حضـور بـدون داشـتن حـق رأی در       نصـالح و صـاحب  توانـد از افـراد ذی  هیأت عالی نظارت میـ3تبصره 

.جلسات خود دعوت به عمل آورد

دبیرخانـه، بـازوی اجرایـی هیـأت     . ای است که در وزارت بازرگانی مستقر استهیأت عالی نظارت دارای دبیرخانهـ54ماده 

نیاز جهت تصویب هیأت بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات موردآید و عالوهعالی نظارت به شمار می
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ای خواهد بـود کـه بـه    نامهتشکیالت اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین. و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد

.تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

:11وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر استـ55ماده 

.های اصنافها یا اتاقرئیسه اتحادیهـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت)12/6/1392اصالحی مصوب (الف

.رئیسه اتاق اصناف ایران ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأتب

.کسب در سطح کشورـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانهد 

ها و های نظارت، اتحادیههـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون 

.ها در حدود مفاد این قانونهای کشور و اتاق اصناف ایران  و نظارت بر فعالیت آناتاق اصناف شهرستان

ی صدور کاالها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری ـ ارائه راهکارهای اجرایی مناسب براو

.کشور

.ـ سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده استز

.ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور)12/6/1392الحاقی مصوب(ح

گذاری کاالها و خدمات های الزم در رابطه با نحوه نرخدستورالعملـ تهیه و تصویب)12/6/1392الحاقی مصوب(ط 

.واحدهای صنفی

هـای  توانـد قسـمتی از وظـایف خـود را بـه کمیسـیون      ـ هیأت عالی نظارت می)12/6/1392اصالحی مصوب(56ماده 

.ها تفویض کندنظارت مراکز استان

اصالح و دو بند به آن الحاق و همچنین ) ب(حذف، بند) 55(ماده) الف(، بند12/6/1392ظام صنفی مصوب قانون اصالح قانون ن) 38(به موجب ماده . 11

.تغییر نام یافته است) ط(تا ) الف(ترتیب شماره بندها به
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فصل هشتم

هاتخلفات و جریمه

):12/6/1392اصالحی مصوب(به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است فروشی، با عنایتجریمه گران

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

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

شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محـل  فروشی جریمه میش برابر مبلغ گراندر مرتبه سوم به ش

.شودعنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میکسب به

عنـوان  شـود و پارچـه یـا تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه         فروشی جریمه میدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران

.شودت یک ماه نصب میمتخلف صنفی به مد

شود و پارچه یا تابلو بر سـر در محـل کسـب بـه    فروشی جریمه میدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران

مـاه، پروانـه کسـب وی تعلیـق و محـل      همچنین به مدت شش. شودعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می

.گرددکسب تعطیل می

.تر از میزان یا معیار مقرر شدهبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمع:فروشیـ کم58ماده 

):12/6/1392اصالحی مصوب(فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است جریمه کم

عنـوان متخلـف   شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهفروشی جریمه میبرابر مبلغ کمدر مرتبه چهارم به هشت 

.شودصنفی به مدت یک ماه نصب می
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شود و به مدت دو مـاه پارچـه یـا تـابلو بـر سـر در       فروشی جریمه میدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم

همچنین به مدت شش مـاه پروانـه کسـب وی تعلیـق و محـل      . ددگرعنوان متخلف صنفی نصب میمحل کسب به

.گرددکسب تعطیل می

توسط متعهـد  ) گارانتی(عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (تبصره 

نیز محکـوم  های موضوع این مادهفروشی است و متخلف از این امر عالوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمهدر حکم کم

مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظـر اسـت کـه توسـط کارشناسـان      . شودمی

.شودکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میسازمان حمایت از مصرف

با مشخصات کـاال  عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق:ـ تقلب59ماده 

.یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد

):12/6/1392اصالحی مصوب(جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است 

کننـده در مرتبـه اول معـادل دو برابـر مابـه     متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یـا مصـرف  

شده یا خدمت ارائه داده شـده و  شده یا فروختهال یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کاالی عرضهالتفاوت ارزش کا

.شودالتفاوت مذکور جریمه میدر مرتبه دوم به چهار برابر مابه

عنـوان متخلـف   شود و پارچه یا تابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه     التفاوت جریمه میدر مرتبه چهارم به هشت برابر مابه

.گرددصنفی به مدت یک ماه نصب می

عنـوان  تابلو بر سر در محـل کسـب بـه   شود و پارچه یاالتفاوت جریمه میدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه

همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیـق و محـل کسـب    . گرددمتخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می

.گرددتعطیل می

بینی شـده باشـد، فـرد متقلـب بـه      که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیشدرصورتیـ2تبصره 

.مجازات مزبور محکوم خواهد شد

عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کاال بـدون عالمـت اسـتاندارد    ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (3تبصره 

کـه اسـتاندارد کـاال یـا خـدمات      ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران درصـورتی   

.شوداجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می

شـود  فروش کاالهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب مـی ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (4تبصره 

شـده بنـابر نظـر کارشناسـی غیرقابـل      چنانچه کاال یا خدمات عرضه. شودو مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می

.شودشده محاسبه میمصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه
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صالح و امتناع از عرضه آن به قصـد  صورت عمده با تشخیص مراجع ذیت است از نگهداری کاال بهعبار: احتکارـ60ماده 
.ربطفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیگران

):12/6/1392اصالحی مصوب(جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است 
قیمـت  ) %70(الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد : مرتبه اول

.روز کاالهای احتکارشده
الزام محتکر به عرضه و فروش کـل کاالهـای احتکارشـده و جریمـه نقـدی معـادل سـه برابـر قیمـت روز          : مرتبه دوم

عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محـل کسـب   شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهکاالهای احتکار
.به مدت یک ماه

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقـدی معـادل هفـت برابـر قیمـت روز      : مرتبه سوم
ان متخلف صنفی و تعطیلی محـل کسـب   عنوکاالهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به

.به مدت سه ماه
صـورت ماهیانـه بـه اتحادیـه مربـوط توسـط       عـدم اعـالم موجـودی کـاال بـه     ـ)12/6/1392الحاقی مصوب (1تبصره 

صورت عمـده در انبـار یـا هـر محـل دیگـری       کنندگان عمده و خرده فروشانی که کاالهای خود را بهتولیدکنندگان و توزیع
شـود و بـا   نند صرفاً در مورد کاالهایی که کمیسیون نظارت ضـروری تشـخیص بدهـد تخلـف محسـوب مـی      کنگهداری می

.شودمتخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می
کـه قرائنـی حـاکی از صـحت گـزارش و      برای کشف تخلف درصـورتی ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (2تبصره 

ایـن مـاده، حسـب    ) 1(صورت عدم اعالم موجودی موضوع تبصـره  ضرورت ورود به محل اختفا یا احتکار کاال باشد در
مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئـیس اداره تعزیـرات   

کنـد و نیـروی انتظـامی موظـف بـه اجـرای دسـتور ابـالغ و        حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می

.12اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است

هـای تعیـین شـده از    عبارت است از عرضه کاال یا ارائه خدمت برخالف ضوابط و شـبکه : ـ عرضه خارج از شبکه61ماده 

.ربططرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی

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

الزام به عرضه کاال یا ارائه خـدمت، در شـبکه و جریمـه نقـدی معـادل دو برابـر ارزش روز کـاال یـا         : ـ مرتبه اولالف

.خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف

ا الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شـبکه و جریمـه نقـدی معـادل چهـار برابـر ارزش روز کـاال یـ        : ـ مرتبه دومب

.خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف

الزام به عرضه کاال یا ارائه خـدمت در شـبکه و جریمـه نقـدی معـادل شـش برابـر ارزش روز کـاال یـا          : ـ مرتبه سومج

عنوان متخلـف صـنفی   خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به

.به مدت یک ماه

شرایط اعالم موجودی موضوع نامه اجرایی این قانون در مورد آئین: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده 8موجب بند به. 12

شود و پس از االجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میظرف سه ماه از تاریخ الزم) 60(ماده ) 2(تبصره 

.رسدتأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می
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.نسخ شده است3/10/1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 77به موجب ماده ـ62ماده 

عبارت است از عدم ارائه مدارک الزم جهت اجرای ضوابط قیمت: گذاري و توزیعـ عدم اجراي ضوابط قیمت63ماده 

دمت وارداتی یا در اختیار گـرفتن  گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کاال یا خ

.گردندگذاری میربط مشمول قیمتتولید داخلی برای آن دسته از کاالها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی

.تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی استتبصره ـ

سـال تخلـف، بـه شـرح زیـر      گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هـر  جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت

:است

.جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کاال یا خدمت: ـ مرتبه اولالف

.جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت: ـ مرتبه دومب

جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت و نصب پارچـه یـا تـابلو بـر سـر در محـل       : ـ مرتبه سومج

.عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماهبهکسب

.عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کاال یا خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر: ـ فروش اجباري64ماده 

:جریمه فروش اجباری به شرح زیر است

نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کاالی ـ برای فروش اجباری کاال، الزام فروشنده به پس گرفتن کاال و جریمه الف

.تحمیلی

ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت واردشده به خریدار و جریمه نقدی معادل پـنج برابـر مبلـغ خـدمت     ب

.اجباری

عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کاال، استفاده نکـردن از تـابلو نـرخ دسـتمزد     : ـ عدم درج قیمت65ماده 

جریمـه عـدم درج   . کننـدگان قابـل رؤیـت نباشـد    محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعهخدمت در

.ریال است) 000/200(قیمت در هر بار تخلف دویست هزار 

هـای منـدرج در مـاده    عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی: ـ عدم صدور صورتحساب66ماده 

.ریال است) 000/200(جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار . طبق باشداین قانون من) 15(

های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شـود، بـه درخواسـت شـخص     چنانچه براثر وقوع تخلفـ67ماده 

دیـده نیـز   های واردشده به خسـارت ان زیانهای مقرر در این قانون، به جبربر جریمهدیده، فرد صنفی متخلف، عالوهخسارت

.محکوم خواهد شد

خرید کاال را در واحـد  ) فاکتور(ای از صورتحساب هر فرد صنفی که نسخهـ )12/6/1392الحاقی مصوب (تبصره 

ریـال جریمـه   ) 000/500(صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند بـه پرداخـت پانصـد هـزار     

.شودکوم میمح

) 37(مـاده  ) ک(و مقـررات موضـوع بنـد    ) 17(و ) 16(عدم رعایت مفاد مواد ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (68ماده 

) 000/000/2(شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می
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ریال محکوم ) 000/000/10(ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ) 000/000/5(ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون 

.شودمی

ای معادل سه برابـر  بر جبران خسارت وارده، به جریمهمرتکبین عالوه . کشی ممنوع استفروش کاال از طریق قرعهـ69ماده 

.مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد

بـر  العاده یا فروش اقساطی به اشـخاص خسـارت وارد آورنـد، عـالوه    با فروش فوقاگر اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ70ماده 

شـده  جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کاال یـا خـدمت عرضـه   

.ملزم خواهند شد

ـ  وسیله دبیرخانـه هیـأت عـالی    ب این قانون بهنامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویآئینتبصره 

.نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

ها و شفافیت در به منظور تسهیل دادوستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتـ )12/6/1392اصالحی مصوب (71ماده 

شـود از  بندی مشاغل که هر سال اعالم مـی ق اولویتکننده کاال یا خدمات مکلفند مطابمبادالت اقتصادی، افراد صنفی عرضه

انـدازی دسـتگاه   شده بابـت خریـد، نصـب و راه   های انجاممعادل هزینه. استفاده نمایند) posse(سامانه صندوق مکانیزه فروش 

ور در افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیـان مزبـ  افزاری و نرمصندوق فروش اعم از سخت

عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجـب محرومیـت از   . اولین سال استفاده قابل کسر است

. شودهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میمعافیت

بنـدی و نحـوه اسـتفاده از صـندوق و     تعیـین صـنوف مشـمول و اولویـت    ــ  )12/6/1392اصالحی مصوب (تبصره 

ای اسـت کـه توسـط دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت بـا         نامهربط به موجب آئینگونگی ارائه اطالعات آن به مراجع ذیچ

االجـرا شـدن ایـن    شود و حداکثر ظرف سـه مـاه از تـاریخ الزم   همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می

.رسدقانون به تصویب هیأت وزیران می

) 52(کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضـوع مـاده   خریداران و مصرفـ)12/6/1392ی مصوب اصالح(72ماده 

ربـط تسـلیم، ارسـال یـا     های ذیتوانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیهاین قانون می

.اعالم دارند

ارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قـرار دهنـد و در صـورت    ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزاتحادیه

احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شـاکی پرونـده را مختومـه نماینـد و در صـورت احـراز تخلـف و یـا اعتـراض          

هـا بـه ادارات تابعـه سـازمان مـذکور تسـلیم       شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان

ای بـا دعـوت از   ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسـه سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان. مایندن

.عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایندشاکی و مشتکی

نون به غیر از مـواردی کـه در   صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قاـ )12/6/1392اصالحی مصوب (1تبصره 

عنه انجام این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی) 2(تبصره 

حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصـناف یـا اتحادیـه مربـوط در جلسـات رسـیدگی بـه        . خواهد شد
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تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع ایـن تبصـره، مطـابق مقـررات سـازمان      . بالمانع استهتخلفات موضوع این تبصر

.شودتعزیرات حکومتی انجام می

کـم (58، )فروشـی گران(57رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (2تبصره 

در مـواردی کـه موضـوع شـکایت     ) گذاری و توزیعتعدم اجرای ضوابط قیم(63و ) احتکار(60، )تقلب(59، )فروشی

ریال است، توسـط هیـأتی متشـکل از یکـی از     ) 000/000/3(شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون 

رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت بـا دعـوت از       

.انجام خواهد شدعنهشاکی و مشتکی

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم ساالنه با پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجـارت و تصـویب هیـأت وزیـران      

.قابل تغییر است

درصورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سـازمان  

اف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضـوع رسـیدگی   تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصن

نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط بـه هـر پرونـده    . خواهد کرد

.کننده به همان پرونده باشندهای مزبور در هیأت بدوی رسیدگیباید غیر از نماینده دستگاه

های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرای صـادره بـا دو رأی موافـق    جلسات هیأت

.باشدمعتبر می

ترتیبات رسیدگی اعم از ابالغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (3تبصره 

.دگیربه موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می

درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن ) 2(در مورد تخلفات تبصره ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (4تبصره 

.و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد

در هـر شهرسـتان، بـا    در صورت عدم امکان تشـکیل هیـأت رسـیدگی    ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (5تبصره 

هـای رسـیدگی شهرسـتان همجـوار اسـتان یـا مرکـز اسـتان،         تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیـأت 

.دار خواهد شدوظایف مقرر شده را عهده

اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشـکیل  ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (6تبصره 

همچنـین مسـئولیت همـاهنگی و رسـیدگی بـه      . یدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان اسـت جلسات رس

نحـوه  . باشـد ها، صدور رأی و ابالغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سـازمان تعزیـرات حکـومتی مـی    تخلفات هیأت

تخلفـات موضـوع ایـن قـانون و تهیـه دسـتورالعمل       نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی بـه شـکایات و   

.اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود

شـود  های دریافتی به حساب خزانه واریز میدرآمدهای ناشی از جریمهـ )12/6/1392اصالحی مصوب (7تبصره 

ایـن  ) 44(تأمین بار مـالی مـاده   های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس ازو معادل آن در بودجه
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طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجـارت قـرار مـی   قانون به

.13گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند

سـازمان  هر یـک از طـرفین در صـورت اعتـراض بـه آرای صـادره در       ـ )12/6/1392اصالحی مصوب (8تبصره 

.توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایندتعزیرات حکومتی، می

هـا و  دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، کلیـه وزارتخانـه  ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (مکرر 72ماده 

هـا  دولتی که شمول قانون بر آنهای ها و شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها، شرکتهای اجرایی، مؤسسات، سازماندستگاه

ها های تابعه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانکمستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان

.موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند

موجب احکام ها تنها بههای آناین قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمهاالجرا شدناز زمان الزمـ73ماده 

قوانین و مقررات مغایر با این قـانون از جملـه مصـوبات مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام        . این قانون صورت خواهد پذیرفت

.گرددمیدرخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو 

شده در این قـانون، هـر سـاله براسـاس نـرخ تـورم       های نقدی تعیینمیزان جریمهـ)12/6/1392اصالحی مصوب(74ماده 

.ساالنه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است

: شودقانون الحاق می) 62(شرح زیر به ماده یک تبصره به : انون نظام صنفی کشورقانون اصالح ق44ماده . 13

الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کاال توسط اتاق نامه اجرایی این ماده درمورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حقتبصره ـ آئین

تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میاالجرا شدن قانون به ماه از تاریخ الزمشود و حداکثر ظرف سهربط تهیه میهای ذیاصناف ایران با همکاری دستگاه

. رسد
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فصل نهم

سایر مقررات

تواننـد بـرای خـدمات اعضـای     های اصـناف شهرسـتان مـی   ها و اتاقحادیهاتـ)12/6/1392اصالحی مصوب (75ماده 

ای که به پیشـنهاد اتـاق اصـناف ایـران و توسـط دبیرخانـه هیـأت عـالی         نامهرئیسه خود، برحسب آئینمدیره یا هیأتهیأت

عت، معـدن و  االجـرا شـدن ایـن قـانون بـه تصـویب وزیـر صـن        ماه از تاریخ الزمشود و حداکثر ظرف ششنظارت تهیه می

.بینی و پرداخت نمایندرسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه ساالنه پیشتجارت می

مدیره اتحادیه یـا هیـأت  اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأتـ )12/6/1392اصالحی مصوب (تبصره 

.دشونرئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می

ها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه رئیسه اتاق اصناف شهرستانها و هیأتمدیره اتحادیههریک از اعضای هیأتـ76ماده 

و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان  و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سـایر قـوانین و مقـررات در    

.شوندن محسوب میگیرد، امیاختیار آنان قرار می

هـای  به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرَف مشـابه، بـه کمیسـیون   ـ)12/6/1392اصالحی مصوب(77ماده 

شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشـابه مزبـور   نظارت اجازه داده می

.باشندهای خود میظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستانها تحت ناین اتحادیه. اقدام کنند

کسب برای افرادی کـه  این قانون نسبت به صدور پروانه) 55(ماده ) هـ(وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند ـ79ماده 

:ای باشند، اقدام کندکه دارای محل کسب ملکی یا اجارهوند، درصورتیشنام برده می

.ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز ازکارافتادهالف

.ـ آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ازکارافتادهب

.ضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادرـ کلیه اعج



www.shemiranasnaf.ir

حسین طاهرمحمدی:تدوین؛از کتاب قانون نظام صنفی به انضمام برگزیده ای از قوانین و مقررات مرتبط با مجوز مجلس شورای اسالمیبرگرفته

وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقالب اسـالمی و  نامه اجرایی این ماده بهآئین

.ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

ربـط و احـراز شـروط الزم تنهـا بـرای یـک بـار        نامه از نهـاد ذی از دریافت معرفیکسب پس صدور پروانهـ1تبصره 

.خواهد بود

ربـط  هـای ذی همچنـین کلیـه سـازمان   . عنوان فرد صنفی بپذیرندکسب را بهها موظفند دارنده پروانهاتحادیهـ2تبصره 

کسـب اقـدام   ن اتحادیه برای دارنده پروانهموظفند نسبت به اعطای تسهیالت و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آ

.کنند

هـای دیگـر موافقـت    توانند شغل دیگـری داشـته باشـند، یـا از وزارتخانـه     افراد صنفی موضوع این ماده نمیـ3تبصره

اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصـولی یـا پروانـه تأسـیس مـرتبط بـا موضـوع        

.اندکسب کردهاشد که برای آن درخواست پروانهفعالیتی ب

توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، بـه شـرط ابطـال    افراد صنفی موضوع این ماده میـ4تبصره 

.کسب معوض دریافت دارندکسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانهپروانه

.ای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بالمانع استکسب برصدور پروانهـ80ماده 

هـا و  ها، اتاق اصـناف شهرسـتان  نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری الزم را با اتحادیهـ81ماده 

الی نظـارت بـا   ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیـأت عـ  نامهنحوه همکاری به موجب آئین. اتاق اصناف ایران  معمول دارد

.همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

نشـده تحمیلـی، امکـان ادامـه     بینـی اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پـیش ـ82ماده 

تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کـاربری محـل کسـب    تواند با کسب نظر مالک و فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می

.به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد

هـای  هـای مصـوب، از دریافـت هزینـه    های کسب، در اجـرای طـرح  ها موظفند در صورت تخریب محلشهرداریـ83ماده 

ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن یاگر معوضی از طرف شهردار. مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند

.تر باشدشده کمنباید از ارزش روز محل کسب تخریب

ای خواهـد بـود کـه توسـط     نامـه های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یـا افـراد صـنفی طبـق آئـین     حراجـ84ماده 

بدون رعایـت ضـوابط منـدرج در آن    برگزاری حراج. رسددبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می

.این قانون خواهد کرد) 68(نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده آئین

ای خواهد بـود کـه توسـط دبیرخانـه هیـأت      نامهبرگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آئینـ85ماده 

.خواهد رسیدعالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی 

ای متنـوع از کاالهـا و خـدمات    های بزرگ چنـدمنظوره کـه مجموعـه   فروشگاهـ)12/6/1392اصالحی مصوب(86ماده 

ای تحت مـدیریت متمرکـز و بـا نـام     های بزرگ زنجیرهنمایند و فروشگاهمورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می

باشند و باید حداقل کنند، مشمول این قانون میکاال و خدمات مبادرت میتجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه 

.ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایندهای صنفی ذیعضو یکی از اتحادیه
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.حذف شده است12/6/1392به موجب اصالحیه مصوبتبصره ـ

مسـتلزم أخـذ پروانـه کسـب از     ) یسـایبر (فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ـ)12/6/1392اصالحی مصوب(87ماده 

.اتحادیه مربوطه است

هـای صـنفی بـه    گونـه فعالیـت  چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر ایـن ـ )12/6/1392الحاقی مصوب(تبصره 

هـای  عـالی نظـارت و وزارتخانـه   نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران بـا همکـاری دبیرخانـه هیـأت    موجب آئین

شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سـه مـاه از تـاریخ    طات و فناوری اطالعات تهیه میاطالعات و ارتبا

.رسداالجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میالزم

بت بـه  دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صـنعتی، نسـ  ـ88ماده 

های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تـا پـس از تصـویب وزیـر     نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلتهیه آئین

.بازرگانی به اجرا درآید

کننـد و قصـد توزیـع یـا فـروش کاالهـای       صورت تجاری به واردات کاال اقـدام مـی  کلیه واردکنندگان کاال که بهـ89ماده 

کسـب طبـق   کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخـذ پروانـه  که به عرضه مستقیم کاال به مصرفا دارند، درصورتیوارداتی خود ر

.مقررات این قانون خواهند بود

هـا مسـتلزم   های دولتی که شمول قانون بر آنهای دولتی، سایر دستگاهها یا شرکتها، مؤسسات، سازمانوزارتخانهـ90ماده 

و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کاالها یا خـدمات  ذکر یا تصریح نام است

کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یـا دیگـر اشـخاص بـه ایـن کـار مبـادرت        به مصرف

شـده بـرای کاالهـا و    هـای تعیـین  و مقـررات جـاری و نـرخ   اما رعایت سایر قوانین. ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند

دسـتگاه دولتـی یـا نهـاد عمـومی غیردولتـی متبـوع در حیطـه وظـایف و          . ربط، الزامی استخدمات توسط مراجع قانونی ذی

یـن قبیـل   کـه ا درصورتی. اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد

ها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنفعالیت

.صنفی و مقررات آن خواهد بودقانون نظام

اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یـا غیردولتـی کـه طبـق قـوانین جـاری       ـ )12/6/1392اصالحی مصوب(91ماده 

هـای  هـا یـا شـرکت   هـا، مؤسسـات، سـازمان   برداری یا اشتغال از وزارتخانهاخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهرهموظف به 

باشـند و همچنـین نهادهـای    ها مستلزم ذکر یـا تصـریح نـام اسـت مـی     های دولتی که شمول قانون بر آندولتی و سایر دستگاه

کنندگان مبادرت ورزنـد، مکلفنـد عـالوه بـر     فروشان یا مصرفه خردهعمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کاالها یا خدمات ب

.14مربوط نیز اقدام کننددریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه

ظرف سه ماه از تاریخ ) 91(نامه اجرایی این قانون در مورد ماده آئین: 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 57ماده 9به موجب بند 14

شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر ن قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میاالجراشدن ایالزم

.رسدصنعت، معدن و تجارت می
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کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقـرر در قـوانین جـاری از    اخذ پروانهـ )12/6/1392ابقاي مصوب (1تبصره 

.15ها نخواهد بودهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنستگاهسوی هر یک از د

بـار شـهرداری، پایانـه   کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میـوه و تـره  ـ )12/6/1392الحاقی مصوب (2تبصره 

و مــذهبی آهــن و متــرو، مســاجد و امــاکن فرهنگــی  هــای ورودی، خروجــی، مســافربری، فرودگــاهی، ایســتگاههای راه 

ربـط  هـای ذی باشـند و موظفنـد از اتحادیـه   که به عرضه کاال و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون میدرصورتی

.موضوع این قانون پروانه کسب أخذ نمایند

بر عـدم پرداخـت حـق    سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی ـ92ماده 

تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، اسـتناد و حـق بیمـه را    مه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میبی

ای به مبلغ دو نشده شاکی شاغل و جریمهاین مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت. دریافت کند

صـد هـزار   ریال باشد جریمه نقـدی معـادل یـک   ) 000/100(صد هزار تر از یکچنانچه مبلغ جریمه کم. برابر آن خواهد بود

.ریال خواهد بود) 000/100(

شود مگر در مـواردی کـه در انجـام وظـایف محولـه تسـامح ورزد، یـا بـرخالف         اتاق اصناف شهرستان منحل نمیـ93ماده 

راتب را بـا ذکـر دالیـل کـافی بـه هیـأت عـالی        در این صورت کمیسیون نظارت م. مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند

اگر هیأت عالی نظارت پـس از رسـیدگی بـه دالیـل طـرفین، انحـالل را الزم بدانـد مراتـب را جهـت          . داردنظارت اعالم می

.داردتصویب به وزیر بازرگانی اعالم می

یل مجدد اتاق اصناف شهرسـتان  ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحالل اتاق، نمایندگان خود را جهت تشکاتحادیه

.معرفی کنند

.انحالل اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود

ها  موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحالل اتاق اصناف ایران، نمایندگان خود را جهت تشـکیل  اتاق اصناف شهرستان

. کنندمجدد اتاق اصناف ایران معرفی

.صالح قضائی مراجعه کنندتوانند به مراجع ذیدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می

هـای  این قانون به پیشنهاد وزارتخانه) 37(ماده ) 3(و تبصره ) 30(ماده ) ی(، بند )29(نامه اجرایی موضوع ماده آئینـ94ماده 

.خواهد رسیدامور اقتصادی و دارائی و بازرگانی به تصویب هیأت وزیران 

های اقتصادی و برنامه و بودجـه و  وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونـ95ماده 

.محاسبات مجلس شورای اسالمی ارسال نماید

سـه اتـاق  رئیها و هیـأت مدیره اتحادیهرسیدگی به تخلفات اعضای هیأتـ)12/6/1392الحاقی مصوب (1مکرر 95ماده 

شود بـر عهـده   دهنده واصل میهایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارشهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش

.های نظارت استکمیسیون

قانون، تبصره سابق این ماده ) 91(ده به ما) 2(، با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی مصوب ) 55(به موجب ماده . 15

.تغییر نام یافته است) 1(به تبصره 
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رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون ـ)12/6/1392الحاقی مصوب (2مکرر 95ماده 

.شودام و خاص مغایر، لغو میخواهد بود و کلیه قوانین ع

شـورای انقـالب و کلیـه اصـالحات و     13/4/1359صنفی مصوب االجرا شدن ایـن قانون، قانون نظام از تاریخ الزمـ96ماده 

کسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خـانواده محتـرم   الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیالت الزم جهت صدور پروانه

ــرف   ) 22(و ) 17(، )15(، )14(مــواد «و 13/12/1368شــهدا مصــوب   ــانون حمایــت از حقــوق مص کننــدگان مصــوب  ق

. گرددو نیز سایر قوانین مغایر لغو و بالاثر می16»15/7/1388

مواد «: شودقانون اضافه می) 96(، عبارت زیر به موارد لغوشده موضوع ماده 12/6/1392قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 59براساس ماده . 16

. 15/7/1388ندگان مصوب کنقانون حمایت از حقوق مصرف) 22(و ) 17(، )15(، )14(


