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قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٨٢/١٢/٢٤
نقل از روزنامه رسمی شماره  ١٧٢٢١مورخ ١٣٨٣/١/٢٩
قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٩٢/٦/١٢
نقل از روزنامه رسمی شماره  ١٩٩٨٨مورخ ١٣٩٢/٧/٢٣

فصل اول
تعاريف
ماده ١ـ نظامصنفي :قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان ،وظايف ،اختيارات ،حـدود
١

و حقوق افراد و واحدھاي صنفي را طبق اين قانون تعيين ميكند .
ماده ٢ـ فرد صنفي :ھر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتھاي صـنفي اعـم از توليـد،
تبديل ،خريد ،فروش ،توزيع ،خدمات و خدمات فني سرمايهگـذاري کنـد و بـهعنـوان پيشـهور و صـاحب
حرفه و شغل آزاد ،خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي دايـر يـا وسـيله كسـبي فـراھم
آورد و تمام يا قسمتي از كاال ،محصول يا خدمات خود را بهطـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم و بـهصـورت
كلي يا جزئي به مصرفكننده عرضه دارد ،فرد صنفی شناخته میشود.
تبصره )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ صنوفی که قانون خاص دارند ،از شمول اﯾـن قـانون
مستثنی میباشند .قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعاليـت ،تنظـيم و
تنسيق امور واحدھای ذیربط ،نظـارت ،بازرسـی و رسـيدگی بـه تخلفـات افـراد و واحـدھای تحـت
پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين میشود.
ماده ٣ـ واحد صنفي :ھر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشـد و توسـط
فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانهكسب داير شده باشد ،واحد صنفي شناخته ميشود.

٢

تبصره ١ـ فعاليت واحدھاي صنفي سيار در محـل ثابـت بـا اخـذ پروانـهكسـب بـراي ھمـان محـل،
بالمانع است.
1

 .ﻣﺎده  1ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب :1392/6/12از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎم »ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮرﺻﻨﻔﻲ« ﺑﻪ »اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن« ﻧﺎم

»ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮرﺻﻨﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن« ﺑﻪ »اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن« و ﻧﺎم »ﺷﻮراي اﺻﻨﺎف ﻛﺸﻮر« ﺑﻪ »اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان« ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
2

 .ﻣﺎده  57ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب  :1392/6/12آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻣﻮرد1 :ـﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻨﻮف ﺳﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )(3؛ 2ـ

ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ،ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )(12؛ 3ـ ﺗﺒﺼﺮه ) (7ﻣﺎده )(21؛ 4ـ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (3ﻣﺎده
)(22؛  5ـ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزرس ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺮاي اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
)(23؛  6ـ ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺎده ) 37ﻣﻜﺮر(؛ 7ـ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺒﺼﺮه ) (4ﻣﺎده )(45؛  8ـ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (2ﻣﺎده )(60؛ 9ـ ﻣﺎده )(91؛ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق
اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄتﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄتﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.
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تبصره ) ٢اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اماکنی کـه واجـد شـراﯾط الزم جھـت اسـتقرار چنـد
واحد صنفی باشند ،میتوانند بهعنوان محل ثابت کسب ،توسط ﯾک ﯾا چند فـرد صـنفی ،پـس از اخـذ
پروانه کسب از اتحادﯾه ﯾا اتحادﯾهھای ذیربط ،مورد استفاده قرار گيرند .آئـيننامـه اجراﯾـی اﯾـن تبصـره
بهوسيله دبيرخانـه ھيـأت عـالی نظـارت بـا ھمکـاری اتـاق اصـناف اﯾـران و نيـروی انتظـامی جمھـوری
اسالمی اﯾران تھيه میشود و ظـرف سـه مـاه از تـارﯾخ الزماالجـرا شـدن اﯾـن قـانون بـه تصـوﯾب وزﯾـر
صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
تبصره ٣ـ دفاتري كه خدماتي به واحدھاي صنفي سيار مـيدھنـد ،واحـد صـنفي محسـوب مـي
شوند.
مــاده ٤ــ صــنف )اصــالحی مصــوب  :(١٣٩٢/٦/١٢عبــارت اســت از گروھــی از افــراد کــه طبيعــت
فعاليت آنان از ﯾک نوع باشد .صنوف مشمول اﯾـن قـانون ،بـا توجـه بـه نـوع فعاليـت آنھـا بـه دو گـروه
توليدی ـ خدمات فنی و توزﯾعی ـ خدماتی تقسيم میشوند.
ماده ٥ـ پروانه كسب )اصالحی مصوب :(١٣٩٢/٦/١٢مجوزی است که طبق مقررات اﯾن قـانون
به منظور شروع و ادامه کسبوکار ﯾا حرفه بهصورت موقت ﯾا دائم به فـرد ﯾـا افـراد صـنفی بـرای محـل
مشخص ﯾا وسيله کسب معين داده میشود.
تبصره ) ١الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ پروانه کسب موقت تنھا برای ﯾک بار صادر مـیشـود.
مدت اعتبار پروانه کسب موقت ﯾک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره ) ٢الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتحادﯾه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبـار
پروانه کسب ،اخطارﯾه ﯾکماھه برای تبدﯾل پروانه موقت به پروانه دائم ﯾا تمدﯾـد پروانـه دائـم صـادر
نماﯾد و در صورت عدم تبدﯾل ﯾا تمدﯾد پروانه ،واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود.
ماده ٦ـ پروانه تخصصي و فني :گواھينامـهاي اسـت كـه بـر داشـتن مھـارت انجـام دادن كارھـاي
تخصصي يا فني داللت دارد و بهوسيله مراجع ذیصالح صادر ميشود.
ماده ٧ـ اتحاديه :شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صـنف كـه داراي فعاليـت يكسـان يـا
مشابهاند ،براي انجام دادن وظايف و مسئوليتھاي مقرر در اين قانون تشكيل میگردد.
ماده ٨ـ اتاق اصناف شھرسـتان )اصـالحی مصـوب  :(١٣٩٢/٦/١٢اتـاقی متشـکل از رؤسـای
اتحادﯾهھای صنفی ھر شھرستان برای انجام وظاﯾف و مسئوليتھای مقرر در اﯾن قانون است.
ماده ٩ـ اتاق اصناف اﯾران :اتاقی است كه از نمايندگان ھيأت رئيسه اتاق اصـناف شھرسـتانھـاي
كشور با ھدف تقويت مباني نظامصنفي در تھران تشكيل میگردد.
ماده ١٠ـ كميسيون نظارت :كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجـاد ھمـاھنگي بـين
اتحاديهھا و اتاق اصناف شھرستان با سازمانھا و دستگاهھاي دولتي در راسـتاي وظـايف و اختيـارات
آنھا و ھمچنين نظارت بر اتحاديهھا و اتاق اصناف ھر شھرستان تشكيل ميشود.
ماده ١١ـ ھيأت عالي نظارت :ھيأتي است كه به منظور تعيين برنامهريزي ،ھدايت ،ايجـاد ھمـاھنگي
و نظارت بر كليه اتحاديهھا ،اتاق اصناف شھرستانھا ،اتاق اصناف اﯾران وكميسيونھـاي نظـارت تشـكيل
میگردد و باالترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
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فصل دوم
فرد صنفي
ماده ١٢ـ افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس ھر نوع واحد صـنفي يـا اشـتغال بـه كسـبوحرفـه،
٣

نسبت به اخذ پروانهكسب اقدام كنند .
تبصره ١ـ به موجب اصالحيه مصوب ١٣٩٢/٦/١٢حذف شده است.
تبصره ٢ـ كليه دستگاهھايي كه اتحاديهھا براي صدور پروانهكسب از آنھا استعالم مـيكننـد،
موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعالم نظر قطعي و نھاﯾي خود را اعالم دارند .عدم
اعالم نظر در مھلت مقرر بهمنزله نظر مثبت است.
تبصره ) ٣اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ صـدور بـيش از ﯾـک پروانـه کسـب بـرای ھـر فـرد
صنفی واجد شراﯾط قانونی برای ﯾک ﯾا چند محل کسب به شـرط معرفـی مباشـر ،براسـاس آئـين
نامه اجراﯾی موضوع اﯾن ماده بالمانع است.
تبصره ٤ـ درصورتيكه چند نفر ،يك واحد صنفي را بهصورت مشترك اداره كنند ،بهطور مشـترك
مسئوليت امور واحد را عھدهدار خواھند بود.
تبصره ) ٥اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در صورت عدم فعاليـت بـيش از شـش مـاه واحـد
صنفی ،بدون اطالع اتحادﯾه مربوطه ﯾا تغيير محل کسب ﯾا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسـب
ﯾا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غير ،اتحادﯾه موظف است پس از اخطـار پـانزده روزه
به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده ١٣ـ صدور پروانهكسب براي مشاغل تخصصي و فنـي مسـتلزم اخـذ پروانـه تخصصـي و فنـي از
مراجع ذیربط بهوسيله متقاضي است .اگر متقاضي واجـد شـروط الزم بـراي اخـذ پروانـه تخصصـي و
فني نباشد ،حضور يك نفر شاغل دارنده پروانـه تخصصـي و فنـي در واحـد صـنفي بـراي صـدور پروانـه
كسب مشروط ،به نام متقاضي كافي است.
تبصره ـ انواع مشاغل تخصصي و فني به شـرح آئـيننامـهاي خواھـد بـود كـه توسـط دبيرخانـه
ھيأت عالي نظارت و با ھماھنگي وزارتخانهھا و سازمانھاي ذیربط و نظرخـواھي از اتـاق اصـناف
مراكز استانھا تھيه و به تصويب وزير بازرگانی خواھد رسيد.
ماده ) ١٤اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ افراد صنفی مکلفند در ھر سـال حـق عضـوﯾت اتحادﯾـه
ذیربط را بپردازند.

3

 .ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  57ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب » :1392/6/12آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ،ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ

ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ،(12ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ
ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.
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ماده ١٥ـ افراد صنفي عرضهكننده كاالھا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كاال ،يا نصـب تـابلو
در محل كسب يا حرفه ،قيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مكتوب و بـهگونـهاي كـه
براي ھمگان قابل رؤيت باشد ،اعالم كنند.
تبصره ١ـ ھر فرد صنفي در مقابل دريافت بھا ،اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نـام و
نشاني واحد صنفي ،تاريخ ،مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كاالھاي فروختهشده يا خدمات انجام
شده را به مشتري تسليم دارد.
تبصره ٢ـ اتاق اصناف شھرستان ميتواند با تصويب كميسيون نظارت مركـز اسـتان ،بعضـي از
صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معـين ،يـا برخـي ديگـر را كـه دادن صورتحسـاب بـراي آنھـا مشـكل
است ،از دادن صورتحساب معاف كند.
تبصره ٣ـ افراد صنفي كه كاالھاي خود را بهصورت كلـي عرضـه مـيدارنـد بايـد از صورتحسـاب
ھای چاپشده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
تبصره ٤ـ فرد صنفي ،مسئول انطباق كيفيت و كميّت ھر نوع كاالي عرضهشده يا خدمت ارائه
گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
ماده ١٦ـ صاحبان اماكن عمومي به تشـخيص اتـاق اصـناف شھرسـتان و تصـويب كميسـيون نظـارت
مكلفند:
الفـ فھرست قيمت غذا و موادغذاﯾي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مـيشـود در برگـهھـاي
مخصوص تھيـه و در دسـترس مشـتريان قـرار دھنـد و برمبنـاي آن صورتحسـاب بـه مشـتري
تسليم دارند.
بـ نرخ اغذيه و موادغذاﯾي خود را در تابلو مخصوص در محل كسـب بـه قسـمي كـه در معـرض
ديد ھمگان باشد نصب كنند.
ماده ١٧ـ افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جـاري كشـور ،از جملـه قـوانين و مقـررات صـنفي،
انتظامي ،بھداشتي ،ايمني ،حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعملھاي مربوط به نرخ
گذاري كاالھا و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذیربط ابالغ میگردد ،رعايت و اجرا كنند.
تبصره ١ـ افراد صنفي مكلفند پيش از بهكارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل
و اماكن مراجعه مـيكننـد ،مراتـب را بـه اتحاديـه اطـالع دھنـد تـا اتحاديـه پـس از اخـذ نظـر نيـروي
انتظامي ،نسبت به صدور كارتشناساﯾي عكسدار با درج تخصص اقدام الزم را بهعمل آورد.
تبصره ٢ـ افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشـتري دربـاره محصـوالت ،كاالھـا يـا خـدمات،
برخالف واقع تبليغ كنند .در غير اين صورت ،طبق ماده ) (٦٨اين قانون با آنھا رفتار خواھد شد.
تبصره ) ٣الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ انتشار ھرگونه آگھی تبليغاتی به ھر طرﯾق توسط
فــرد صــنفی فاقــد پروانــه کســب معتبــر ،ممنــوع اســت و متخلــف بــه جرﯾمــه نقـدی از ﯾــک ميليــون
) (١/٠٠٠/٠٠٠رﯾال تا دوﯾست و پنجاه ميليون ) (٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠رﯾال محکوم میشود.
رسانهھای گروھی ،چاپخانهھا و مؤسسات توليد محصوالت چندرسانهای مکلفند قبـل از قبـول
سفارش توليد ﯾا نشر ھرگونـه آگھـی تبليغـاتی ،ﯾـک نسـخه از پروانـه کسـب متقاضـی را مطالبـه
نماﯾند ،در غير اﯾن صورت به جرﯾمه نقدی موضوع اﯾن تبصره محکوم میشوند.
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ماده ) ١٨اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ درصورتیکه دارنده پروانه کسـب بخواھـد محـل کسـب
خود را به دﯾگری واگذار کند ،باﯾد درخواست کتبی خود را به اتحادﯾه تسليم نماﯾـد .اتحادﯾـه درصـورتی
که فرد معرفیشده را واجد شراﯾط قانونی بداند با رعاﯾت ساﯾر مقـررات ،پـس از ابطـال پروانـه کسـب
قبلی ،پروانه جدﯾدی به نام فرد معرفیشده صادر میکند.
تبصره )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ درصـورت درخواسـت صـاحب پروانـه مبنـی بـر تغييـر
پروانه کسب به حرفهای دﯾگر ،عالوه بر طی مراحل قانونی ،اسـتعالم و تسـوﯾهحسـاب از اتحادﯾـه
قبلی ضروری است .عدم پاسخگوﯾی اتحادﯾه قبلی ظرف پانزده روز پس از تارﯾخ استعالم بـهمنزلـه
نظر موافق تلقی میشود.
ماده ١٩ـ درصورتيكه دارنده پروانهكسب محجور شود ،قيم ميتواند با رعايت غبطـه محجـور و طبـق
مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.
ماده ٢٠ـ درصورت فوت صاحب پروانهكسب ،حقوق متعـارف ناشـي از واحـد صـنفي متعلـق بـه ورثـه
است .چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنھا مايل باشند ،درصـورت دارا بـودن شـروط فـردي ،مـيتواننـد
ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانهكسب با رعايت مقـررات اقـدام كننـد .پـس از انقضـای مھلـت
مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
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فصل سوم
اتحاديهھا
ماده ٢١ـ در ھر شھرستان كه واحدھاي صنفي با فعاليـتھـاي شـغلي مشـابه يـا ھمگـن وجـود
داشته باشد ،افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه ميكنند.
تبصره ) ١اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتحادﯾه دارای شخصيت حقوقی و غيرانتفاعی اسـت
و پس از ثبت در وزارت صنعت ،معدن و تجارت رسميت میﯾابد.
اساسنامه الگوی اتحادﯾهھای صنفی توسط اتاق اصناف اﯾران با ھمکاری دبيرخانه ھيأت عـالی
نظارت تھيه میشود و به تصوﯾب ھيأت عالی نظارت میرسد.
تبصره ٢ـ حد نصاب تعداد واحدھاي صنفي بـراي تشـكيل يـك اتحاديـه در كشـور بـه شـرح زيـر
است:
الفـ در تھران ٣٠٠ ،واحد.
بـ در شھرستانھاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت ٢٠٠ ،واحد.
جـ در شھرستانھاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت ١٥٠،واحد.
دـ در شھرستانھاي داراي بيش از پانصد ھزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت ١٠٠،واحد.
ھــ در شھرستانھاي با كمتر از پانصد ھزار نفر جمعيت ٥٠ ،واحد.
تبصره ) ٣اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ کميسيون نظارت ھـر شھرسـتان بـا ھمکـاری اتـاق
اصناف شھرستان موظف است اتحادﯾهھاﯾی را که تعداد واحدھای صنفی تحت پوشش آنھا كمتـر از
نصابھای تعيين شده است ،ادغام نماﯾد.
تبصره ) ٤اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اگر تشکيل اتحادﯾه واحد برای تمامی شـھرھا ﯾـا
بخشھای ھر شھرستان به تشخيص کميسيون نظـارت مرکـز اسـتان ممکـن نباشـد ،شـيوه اداره
امور واحدھای صنفی آن شھرھا ﯾا بخشھا تابع آئيننامهای است که توسط اتاق اصـناف اﯾـران بـا
ھمکاری دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه میشود و پس از تأﯾيد ھيأت عالی نظارت حداکثر ظرف
شش ماه از تارﯾخ الزماالجرا شدن اﯾن قانون به تصوﯾب وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
تبصره ٥ـ اگر تشكيل اتحادﯾهاي از واحدھاي صنفي يك شھرستان ،كه تعدادشان به نصـاب مقـرر
جھت تشكيل اتحاديه نرسيده است ،به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان الزم باشـد ،درصـورت
تصويب ھيأت عالي نظارت ،اتحاديهاي با ھمان تعداد واحدھاي موجود تشكيل خواھد شد.
تبصره ٦ـ اگر تشـكيل اتحاديـهاي در مركـز اسـتان از واحـدھاي صـنفي موجـود در شھرسـتانھـاي
ھمان استان بـه تشـخيص كميسـيون نظـارت مركـز اسـتان الزم باشـد ،درصـورت تصـويب ھيـأت عـالي
نظارت ،اتحاديهاي در مركز استان تشكيل خواھد شد .اين اتحاديه مانند ساير اتحاديهھـاي موضـوع ايـن
ماده تلقي خواھد شد.
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تبصره ) ٧اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ چنانچه تعداد واحدھای صنفی در ھر اسـتان جھـت
تشکيل اتحادﯾه به حد نصاب مقرر در اﯾن ماده نرسد با پيشنھاد اتاق اصناف و تأﯾيد وزﯾر صنعت ،معـدن
٤

و تجارت ،اتحادﯾهای از واحدھای صنفی در سطح کشور تشکيل میشود .
ماده ٢٢ـ اتحاديهھا توسط ھيأتمـديره منتخـب اعضـای اتحاديـه اداره مـيشـوند .تعـداد اعضـای ايـن
ھيأت پنج نفر اصلي و دو نفر عليالبدل براي اتحاديهھـاي داراي كـمتـر از ھــزار واحـد صـنفي عضـو و
ھفت نفر اصلـي و سه نفر عليالبدل بـراي اتحاديهھاي داراي بيش از ھزار واحد صنفي عضو خواھـد
بود.
تبصره ) ١اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ مدت مسئوليت اعضای ھيأتمدﯾره اتحادﯾـهھـا از
تارﯾخ انتخاب چھار سال تمام است .اعضای ھيأتمدﯾره با رأی مخفی و مسـتقيم اعضـای اتحادﯾـه
انتخاب میشوند .اعضای مذکور نمیتوانند بيش از دو دوره متوالی و ﯾا چھار دوره متناوب در ھيأت
مدﯾره اتحادﯾه عضوﯾت داشته باشند.
تبصره ٢ـ كميسيون نظارت ھر شھرستان موظف است شش ماه قبل از پايـان ھـر دوره ھيـأت
مدﯾره ،مقدمات برگزاري انتخابات را فراھم آورد.
تبصره ) ٣اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ انتخابات اتحادﯾهھا در دور اول با حضور حداقل ﯾک
سوم اعضاء و درصورت عدمدستيابی به حدنصاب مـذکور ،در دور دوم بـا حضـور حـداقل ﯾـک چھـارم
٥

اعضاء رسميت میﯾابد .
تبصره ٤ـ درصورتيكه بر اثر استعفا ،عزل ،فوت ،بيماري ،حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي
عضو يا اعضاﯾي از ھيأتمديره ،با وجود جايگزيني اعضای عليالبـدل ،آن ھيـأت از نصـاب ايـن مـاده
خارج شود ،كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيـين
اعضای جايگزين اقدام كند .تا انجام انتخابات ،افرادي از اعضای ھمان صنف كه واجد شروط قانوني
براي اداره امور اتحاديه باشند ،توسط اتاق اصناف شھرستان معرفي ميگردنـد تـا پـس از تصـويب
كميسيون نظارت ،بهعنوان اعضای جايگزين به عضويت اصـلي يـا علـيالبـدل ھيـأتمـديره منصـوب
شوند .اگر كـمتـر از دو سـال از مـدت مأموريـت ھيـأتمـديره مانـده باشـد ،مـدت مأموريـت اعضـای
جايگزين تا پايان مدت مأموريت ھيأتمديره ادامه خواھد يافت.
)متن الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اعضای مستعفی ھيأتمدﯾره درصورتیکه به تشخيص
کميسيون نظارت ،به منظور اخالل در انتخابـات اسـتعفا داده باشـند و اعضـای معـزول از آن ھيـأت،
نمیتوانند برای اولين انتخابات بعدی ھيأتمدﯾره اتحادﯾه داوطلب شوند.
4

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

از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.
5

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

ﺗﺒﺼﺮه ) (3ﻣﺎده ) (22ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.

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

تبصـره ٥ــ افـراد منصـوبشـده موضـوع تبصـرهھـاي ) (٣و ) (٤ايـن مـاده داراي كليـه اختيـارات ،حقـوق و
تكاليف ھيأتمدﯾره ،به استثناي عضويت در ھيأترئيسه اتاق اصناف شھرستان خواھند بود.
تبصــره ) ٦الحــاقی مصــوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ـ داوطلــبشــدن کارکنــان اتحادﯾــهھــا ،اتــاق اصــناف
شھرستان و اﯾران و دستگاهھای اجراﯾی موضوع ماده ) (٥قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری در انتخابـات
ھيأتمدﯾره اتحادﯾهھای صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پيش از ثبتنام در انتخابـات
است .اعالم رسمی پذﯾرش استعفای کارکنان موضوع اﯾن ماده پيش از شروع به کـار در ھيـأتمـدﯾره
اتحادﯾه الزامی است.
ماده  ٢٢مکرر )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ شراﯾط داوطلبان عضوﯾت در ھيأتمدﯾره اتحادﯾهھـا
عبارت است از:
١ـ تابعيت جمھوری اسالمی اﯾران.
٢ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمھوری اسالمی اﯾران.
٣ـ نداشتن سوءپيشينه کيفری مؤثر.
٤ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال ،مانند حجر ،ورشکستگی و افالس.
٥ـ عدم اعتياد به موادمخدر.
٦ـ عدم اشتھار به فساد.
٧ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلی دﯾپلم برای افراد فاقد سابقه عضوﯾت در ھيأتمدﯾره اتحادﯾه.
٨ـ حداکثر سن در زمان ثبتنام ھفتاد و پنج سال.
٩ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
١٠ـ وثاقت و امانت.
تبصره ١ـ کميتهای مرکب از نمايندگان وزارت صـنعت ،معـدن و تجـارت ،سـازمان تعزﯾـرات حکـومتی،
نيروی انتظامی جمھوری اسالمی اﯾران و دو نفر از اتاق اصـناف شھرسـتان از مراجـع ذیصـالح شـامل
وزارت اطالعات ،نيروی انتظامی ،سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائيه ظرف ﯾک ماه شـراﯾط مـذکور را
استعالم مینماﯾد .نمايندگان اتاق اصناف شھرستان در اﯾـن کميتـه نباﯾـد خـود نـامزد انتخابـات باشـند.
تصميمگيری در اﯾن کميته با اکثرﯾت آرا صورت میگيرد و نتيجه به متقاضی اعالم میشود.
وظيفه اﯾن کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندھای مذکور از طرﯾق رؤﯾـت اسـناد
مثبته و بررسی مدارک و شواھد است.
تبصره ٢ـ افرادی که صالحيت آنھا توسط کميته موضـوع اﯾـن مـاده رد شـده باشـد مـیتواننـد
ظرف ﯾک ھفته از تارﯾخ ابالغ رأی کميته مزبور تقاضای بررسی مجدد نماﯾند .مرجع رسيدگی مجدد
کميسيون نظارت شھرستان است.
ماده ) ٢٣اصالحی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ در اتحادﯾهھـا افـراد منتخـب بـهترتيـب براسـاس اکثرﯾـت
نسبی آرای مأخوذه شامل ﯾک نفر رئـيس ،دو نفـر ناﯾـب رئـيس )اول و دوم( ،ﯾـک نفـر دبيـر و ﯾـک نفـر

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

خزانهدار تعيين میشود .ھمزمان با برگـزاری انتخابـات اعضـای ھيـأتمـدﯾره اتحادﯾـه ،انتخابـاتی بـرای
٦

انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علیالبدل( برگزار میشود .
تبصره ـ بهموجب اصالحيه مصوب ١٣٩٢/٦/١٢حذف شده است.
تبصره ) ١الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در صورت عدم آمادگی پذﯾرش سمت تعيين شـده
توسط فرد منتخب ،تعوﯾض سمت وی با سمتی که احراز آن نياز به تعداد آرای کمتری دارد بالمـانع
است.
تبصره ) ٢الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در صورت تساوی آرا بين دو ﯾا چنـد نفـر از اعضـای
ھيأتمدﯾره اتحادﯾه ،سمت آنھا به طرﯾق قرعه توسط رئيس کميسيون نظـارت و ﯾـا نماينـده وی و
با حضور اکثرﯾت اعضای ھيأتمدﯾره اتحادﯾه تعيين میشود.
تبصره ) ٣الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در صورت درخواست کليه منتخبان ،سمت آنھا از
طرﯾق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئيس ﯾا نماينده کميسيون نظارت تعيين میشود.
ماده ٢٤ـ ھيأتمدﯾره ھر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر ،كه داراي حـداقل مـدرك كارشناسـي
باشد ،بهصورت تماموقت بهعنوان مدير اجرايي اسـتفاده كنـد .در شھرسـتانھـاي داراي كـمتـر از يـك
ميليون نفر جمعيت ،بهكارگيري افراد ديپلمه بهعنوان مدير اجراﯾي ،بالمانع است .مدير اجرايي مجـري
مصوبات ھيأتمدﯾره و منتخب آن است و با جايگزين شـدن ھيـأتمـدﯾره جديـد مسـتعفي تلقـی مـی
گردد .استفاده از خدمات ھمان مدير در ادوار بعد بالمانع است.
ماده ٢٥ـ در صورت نياز ،كميسيون نظارت مركز استان بنابه درخواسـت اكثريـت نسـبي اتحاديـهھـاي
صنفي شھرستانھاي ھمان استان ،با نظرخواھي از اتاق اصـناف مركـز اسـتان ،نسـبت بـه تشـكيل
مجمع استاني براي اتحاديهھاي آن استان اقدام خواھد كرد .اين مجمـع متشـكل از نماﯾنـدگان ھيـأت
مدﯾره اتحاديهھاي شھرستانھا خواھد بود و بهمنظور تبادلنظـر درخصـوص مشـكالت و امـور صـنفي،
ارائه پيشنھاد و برقراري ارتباط و ھماھنگيھاي الزم با مراجع و مراكز ذيربط تشكيل ميشود.
تبصره ـ تعدا ِد نماﯾندگان ھر شھرسـتان بـه ازاي ھـر پـنج اتحاديـه يـك نفـر خواھـد بـود كـه بـا رأي
رؤساي اتحاديهھا انتخاب خواھند شد .مدت مأموريـت اعضـای ھيـأتمـدﯾره مجمـع اسـتانی دو سـال
است.
ماده ٢٦ـ ھرگاه شخصي بخواھد فعاليتي صنفي را آغاز كند ،ابتدا بايد بـه اتحاديـه ذيربـط مراجعـه و
تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد .اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را
مبنی بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي بهصورت كتبي بـه
متقاضي اعالم كند .عدم اعالمنظر در مدت يادشـده بـهمنزلـه پـذيرش تقاضـا محسـوب مـیگـردد .در
صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه ،متقاضي بايـد از آن تـاريخ ظـرف حـداكثر سـه مـاه مـدارك مـورد نيـاز
اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسـليم دارد .در غيـر ايـن صـورت متقاضـي جديـد محسـوب خواھـد
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 .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ  5ﻣﺎده  57ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب  :1392/6/12آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻣﻮرد ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزرس از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺮاي اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (23ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.

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

گردﯾد .اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك الزم و با رعايت ضوابط ،ظرف پانزده روز نسـبت
به صدور پروانهكسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند .ھمچنين متقاضي پروانهكسب موظف است
از تاريخ دريافت پروانهكسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصــره ١ـ ـ چنانچــه اتحاديــه درخواســت متقاضــي پروانــهكســب را رد كنــد يــا از صــدور پروانــهكســب
استنكاف ورزد ،بايد مراتب را با ذكـر داليـل مسـتند بـهطـور كتبـي بـه متقاضـي اعـالم كنـد .درصـورتيكـه
متقاضي به آن معترض باشد ،ميتواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيسـت روز از تـاريخ دريافـت پاسـخ بـه
اتاق اصناف شھرستان ذیربط تسليم دارد.
اتاق اصناف شھرستان مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نھائي خـود را
براي اجرا به اتحاديه مربوط اعالم کند.
تبصره ٢ـ درصورتيكه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شھرستان معتـرض باشـند مـي
توانند ظرف بيست روز از زمان ابالغ نظر اتاق اصناف شھرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق
مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند .كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك مـاه نظـر خـود را
اعالم دارد .نظر كميسيون نظارت در اين مـورد معتبـر و قابـل اجـرا اسـت ،مگـر آنكـه ھيـأت عـالي
نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض ،نقض كند .در ايـن صـورت نظـر
ھيأت عالي نظارت قطعي و الزماالجرا است .در صورت اعتراض ھريك از طرفين ميتوانند به مراجع
ذیصالح قضايي مراجعه كنند.
تبصره ) ٣اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ برای صنوفی که تعـداد آنھـا بـه حـد نصـاب الزم
برای تشکيل اتحادﯾه نرسيده است ﯾا فاقد اتحادﯾهاند ،ارائـه پروانـه کسـب و سـاﯾر امـور صـنفی از
طرﯾق اتحادﯾه ھمگن ﯾا اتاق اصناف شھرستان مربوط ،بنـا بـه تشـخيص کميسـيون نظـارت صـورت
میگيرد.
تبصره ٤ـ واحدھاي صنفي كه بهعنوان آالينده يا مـزاحم نقـل مكـان داده مـيشـوند ،ھمچنـان
عضو اتحاديهاي كه بودهاند خواھند ماند ،حتي اگر در محدوده جغرافياﯾي جديدي قرار گيرند.
ماده ) ٢٧اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ محل داﯾرشده بهوسيله ھر شخص حقيقی ﯾا حقـوقی
که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادﯾه و تأﯾيد اتاق اصناف شھرستان توسط
نيروی انتظامی پلمب میشود.
تبصره ١ـ قبل از پلمب محل دايرشده ،از ده تا بيست روز به دايركننده مھلت داده ميشـود تـا
كاالھاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره ٢ـ كساني كه پلمب يا الك و مھر محلھاي تعطيلشده در اجراي اين قـانون را بشـكنند
و محلھاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دھند ،به مجازاتھاي مقرر در
قانون مجازات اسالمي محكوم خواھند شد.
تبصره ٣ـ پرداخت عوارض توسط اشـخاص موضـوع ايـن مـاده موجـب احـراز ھـيچيـك از حقـوق
صنفي نخواھد شد.
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تبصره ) ٤الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در صورت عدمشناساﯾی ﯾا عدم درخواست پلمـب
واحدھای صـنفی فاقـد پروانـه کسـب از سـوی اتحادﯾـه مربـوط ،اتـاق اصـناف شھرسـتان و نيـروی
انتظامی جمھوری اسالمی اﯾران مکلفند واحدھای فاقد پروانه کسب را شناساﯾی و پلمب نماﯾند.
تبصره ) ٥الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ درمورد مشاغل خانگی ،سـاﯾر مشـاغل و تعـاونی
ھای توزﯾع و مصرف که براساس قوانين و مقررات دﯾگری تشکيل میشوند بر ھمان اسـاس عمـل
میشود.
ماده ٢٨ـ واحد صنفي تنھا در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئـيننامـهاي كـه بـه تصـويب
وزير بازرگاني خواھد رسيد ،بهطور موقت از يك ھفته تا شش ماه تعطيل میگردد:
الفـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب ،غير از آنچه در پروانهكسـب قيـد گردﯾـده
يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
بـ تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كـه
به تشخيص ھيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرفكننده ميشود.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شھرستان است.
جـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كـه در آئـيننامـه مصـوب كميسـيون
نظارت تعيين شده است.
دـ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني ھيأت عالي و كميسيون نظارت كه بهوسيله اتحاديـه
ھا به واحدھاي صنفي ابالغ شده است.
تبصره ـ تشخيص عدماجرا برعھده اتاق اصناف شھرستان است.
ھـ ـ عدم اجراي تكاليف واحدھاي صنفي به موجب اين قانون.
تبصره ١ـ تعطيل موقت واحد صنفي با اعالم اتحاديه ،رأساً از طريـق نيـروي انتظـامي بـهعمـل
ميآيد.
تبصره ٢ـ ھر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل ميشود مـيتوانـد بـه كميسـيون نظـارت
شكايت كند .نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو ھفته اعالم خواھد شـد ،الزماالجـرا اسـت.
درصورت اعتراض فرد صنفی ميتواند به مراجع ذیصالح قضايي مراجعه كند.
تبصره ٣ـ جبران خسارات واردشده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجـوز اتحاديـه يـا
مراجع ديگر ،به استناد نظر كميسيون نظارت ،برعھده دستوردھنده است.
تبصره ) ٤الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در مواردی که تعطيلی واحد صـنفی بـه تشـخيص
کميسيون نظارت شھرستان موجب عسر و حرج مصـرفکننـده مـیشـود ،واحـد صـنفی مزبـور بـه
جرﯾمه نقدی از دو ميليون ) (٢/٠٠٠/٠٠٠رﯾال تا بيست ميليـون ) (٢٠/٠٠٠/٠٠٠رﯾـال محکـوم مـی
شود.
ماده ) ٢٩اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتحادﯾـهھـا مـیتواننـد وصـول ماليـات ،عـوارض و ھزﯾنـه
خدمات وزارتخانهھا ،شھرداریھا و سازمانھای وابسته به دولت را طبـق مقـررات و قـوانين جـاری در
راستای قرارداد تنظيمی و در قبال اخذ کارمزد عھدهدار شوند و مبالغ وصولشده بابت ماليات ،عـوارض
ﯾا ھزﯾنه خدمات را بالفاصله به حساب قانونی مربوطه وارﯾز کنند.
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تبصره )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ درصورت عدم اقدام از سوی اتحادﯾهھا ،اتاق اصـناف
شھرستان میتواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عھدهدار انجـام مسـئوليتھـای مقـرر در
اﯾن ماده شود.
ماده ٣٠ـ وظايف و اختيارات اتحاديهھا عبارت است از:
الفـ ارائه پيشنھاد براي تھيه ،تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانهكسـب و انـواع پروانـهھـاي الزم
براي مشاغل ،به اتاق اصناف شھرستان.
بـ اجراي مصوبات و بخشنامهھاي ھيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كـه در چـارچوب ايـن
قانون به اتحاديهھا ابالغ میگردد.
تبصره ـ اتاق اصناف شھرستان موظف است مصوبات و بخشنامهھـاي ھيـأت عـالي نظـارت و
كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديهھـا ابـالغ كنـد .پـس از انقضـای ايـن
مھلــت ،دبيرخانــه ھيــأت عــالي نظــارت و كميســيون نظــارت مــيتواننــد بــيواســطه مصــوبات و
بخشنامهھاي خود را به اتحاديهھا براي اجرا ابالغ كنند.
جـ ارائه پيشنھاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شھرستان.
دـ صدور پروانهكسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ھـ ـ ابطال پروانهكسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قـانون و اعـالم آن بـه كميسـيون
نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدھاي صنفي كـه بـدون پروانـهكسـب دايـر مـيشـوند
٧

مطابق ماده ) (٢٧اﯾن قانون يا پروانه آنھا به عللي باطل

ميشود.

وـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه ھر سال به اتاق اصناف شھرسـتان جھـت
رسيدگي و تصويب.
زـ تنظيم ترازنامه ساالنه و تسليم آن تا پايان خرداد مـاه ھـر سـال بـه اتـاق اصـناف شھرسـتان
براي رسيدگي و تصويب.
حـ ايجاد تسھيالت الزم براي آموزشھـاي مـورد نيـاز افـراد صـنفي بـهطـور مسـتقل يـا بـا كمـك
سازمانھاي دولتي يا غيردولتي.
طـ تشكيل كميسيونھاي رسيدگي به شكايات ،حل اختالف ،بازرسي واحدھاي صنفي ،فنـي
و آموزشي و كميسيونھاي ديگر مصوب ھيأت عالي نظارت.
تبصره ١ـ اعضای كميسيونھاي مـذكور بـين سـه تـا پـنج نفرنـد كـه از ميـان اعضـای داراي
پروانهكسب به پيشنھاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شھرستان ذيربط تعيين ميشوند.
تبصره ٢ـ آئيننامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت و اتـاق اصـناف مراكـز
استانھا تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد.
تبصره ٣ـ در صورت بروز اختالف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديـه ،مراتـب بـه اتـاق اصـناف
شھرستان جھت رسيدگي و صدور رأي ارجاع ميشود .طرف معترض نسـبت بـه رأي صـادر
شــده مــيتوانــد ظــرف بيســت روز اعتــراض خــود را بــه كميســيون نظــارت تســليم دارد .نظــر
7
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كميسيون نظارت قطعي و الزماالجرا خواھد بود .درصورت اعتراض ھريك از طرفين مـيتواننـد
به مراجع ذیصالح قضايي مراجعه كنند.
يـ وصول ماليات ،عوارض و ھزينه خدمات بـه نماينـدگي از طـرف وزارتخانـهھـا ،شـھرداريھـا و
سازمانھاي وابسته به دولت.
كـ ھماھنگي با شھرداري و شوراي شھر به منظور ايجاد شھركھاي صنفي و تمركـز تـدريجي
كاالھا و معامالت عمدهفروشي در ميادين و مراكز معين شھري متناسب با احتياجـات شـھر
طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد.
لـ ارائه پيشنھاد به منظور تعيين نرخ كاال و خدمات ،حدود صنفي ،تعداد واحدھاي صنفي مـورد
نياز در ھر سـال جھـت صـدور پروانـهكسـب بـه اتـاق اصـناف شھرسـتان جھـت رسـيدگي و
تصويب كميسيون نظارت.
مـ ساير مواردي كه در اين قانون پيشبيني شده است.
تبصره )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در بخشھا و شھرھای تابعـه مرکـز شھرسـتان کـه بنـا
به اعالم اتحادﯾهھا و تصوﯾب ھيأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طرﯾق اتحادﯾـه مقـدور
نيست ،ادارات دولتی ذیربط ،شھرداریھا ،سـازمانھـای وابسـته و دفـاتر اتـاقھـای اصـناف
شھرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دھند.
ن )الحاقی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ برگزاری دورهھای آموزشی احکام تجارت و کسـبوکـار بـهطـور
مستقل ﯾا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمدﯾد پروانه کسب اعضای صنف.
س )الحاقی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ اتحادﯾهھاﯾی کـه بـيش از دو ھـزار عضـو و بازارھـای گسـترده
صنفی دارند میتواننـد بـرای کمـک و تسـھيل انجـام امـور مـراجعين ،در نقـاط مختلـف دفتـر
نمايندگي تشکيل دھند.
ماده ٣١ـ منابع مالي ھر اتحاديه عبارتند از:
الفـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ وجـوه درﯾـافتی در ازای خـدمات غيرموظـف از قبيـل خـدمات
فنی و آموزشی به اعضای صنف.
جـ كمكھاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
دـ كارمزد وصول ماليـات ،عـوارض و ھزينـه خـدمات وزارتخانـهھـا ،شـھرداریھـا و سـازمانھـاي
وابسته به دولت.
ھـ ـ )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ درصدی از وجوه درﯾافتی بابت صدور و تمدﯾد پروانه کسب.
تبصره ) ١اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتحادﯾهھـا مکلفنـد ھنگـام صـدور و تمدﯾـد پروانـه
کســب مبــالغی را از افــراد ص ـنفی وصــول و درصــدی از آن را بــه حســاب اتــاق اصــناف شھرســتان
)موضوع بند  ١ماده  ٣٧مکرر( و درصد دﯾگری را به حساب اتاق اصـناف اﯾـران )موضـوع بنـد  ١مـاده
 (٤٧وارﯾز کنند .ميزان مبالغ درﯾافتی و درصـد سـھم اتـاقھـای اصـناف شھرسـتان و اﯾـران و نحـوه
وصول وجوه مزبور و ساﯾر بندھای اﯾن ماده متناسب با وضعيت اتحادﯾه ،نوع شغل و شھر ،فقـط در
چارچوب آئيننامهای مجاز است که به پيشنھاد اتاق اصناف اﯾران و بـا ھمکـاری اتـاقھـای اصـناف
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استانھا توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه میشود و حـداکثر ظـرف سـه مـاه از تـارﯾخ الزم
االجرا شدن اﯾن قانون به تصوﯾب وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
تبصره ) ٢اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتحادﯾهھـا موظفنـد بيسـت درصـد ) (%٢٠مبـالغ
درﯾافتی به موجب اﯾن ماده را به حساب اتاق اصناف شھرستان وارﯾز کنند .مبالغی که جھت تھيه
ساختمان و برگزاری دورهھای آموزشی در قالب کمکھای درﯾافتی از اعضـاء اخـذ شـده اسـت بـا
تأﯾيد اتاق اصناف شھرستان از حکم اﯾن تبصره مستثنی است.
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فصل چھارم
اتاق اصناف شھرستان
ماده ) ٣٢اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتاق اصناف ھر شھرستان مرکب از رؤسای اتحادﯾـه
ھای صنوف توليدی ـ خدمات فنی و توزﯾعی ـ خدماتی است.
تبصــره ) ١اصــالحی مصــوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ـ اتــاق اصــناف شھرســتان شخصــيت حقــوقی،
غيرانتفاعی و غيرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان رسميت مـی
ﯾابد.
تبصره ) ٢اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ در شھرسـتانھـاﯾی کـه دو اتـاق اصـناف دارنـد،
کميسيون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی ھيأترئيسه ،نسبت به ادغام اتاقھای
ﯾادشده در ﯾکدﯾگر اقدام نماﯾد .اموال ،داراﯾیھا ،حقوق و تعھدات اتاقھای قبلی پـس از ادغـام بـا
نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جدﯾد انتقال میﯾابد.
تبصره ٣ـ بهموجب اصالحيه مصوب١٣٩٢/٦/١٢حذف شده است.
تبصره ٤ـ بهموجب اصالحيه مصوب١٣٩٢/٦/١٢حذف شده است.
ماده ) ٣٣اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در مراکز استانھـا و شھرسـتانھـا ھيـأترئيسـه اتـاق
اصناف شھرستان دارای پنج نفر عضو اصلی بهترتيب شامل ﯾـک رئـيس ،دو نائـب رئـيس )اول و دوم(،
ﯾک دبير و ﯾک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند .دو نفر از اعضای اصلی ھيأترئيسه از بين
صنوف توليدی ـ خدمات فنی ،دو نفر از صنوف توزﯾعی ـ خدماتی و ﯾک نفر از حائزﯾن اکثرﯾـتآرا انتخـاب
میشوند.
تبصره ـ به موجب اصالحيه مصوب ١٣٩٢/٦/١٢حذف شده است.
ماده ٣٤ـ جلسات اتاق اصناف شھرستانھا بـا حضـور حـداقل دو سـوم اعضـاء تشـكيل مـيشـود و
رسميت مييابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به عالوه يك آرای حاضران در جلسه معتبر خواھـد
بود.
تبصره ـ مدت مأموريت نماينده ھـر اتحاديـه در اتـاق اصـناف شھرسـتان ذيربـط تـا پايـان مـدت
مأموريت او در ھيأتمدﯾره اتحاديه است .در صورت فـوت ،بيمـاري ،محروميـت از حقـوق اجتمـاعي،
استعفا ،حجر يا عزل ھـر نماينـده ،اتحاديـه وفـق مـواد ) (٢٢و ) (٢٣ايـن قـانون نسـبت بـه معرفـي
نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شھرستان اقدام

ميكند.

ماده ) ٣٥اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتاق اصناف شھرستان در اولين جلسه ھر دوره ،ھيـأت
رئيسه اتاق را برای مدت چھار سال انتخاب میکنـد .انتخـاب مجـدد اعضـای مـذکور در محـدوده مـاده
) (١٢بالمانع است.
ماده ٣٦ـ ترتيب انتخاب ھيأترئيسه اتاق اصناف شھرسـتانھـا ،وظـايف ھيـأترئيسـه ،طـرز تشـكيل
جلسات و تعداد كميسيونھاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاقھا و حـقالزحمـه خـدمات آنھـا
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طبق آئيننامهاي خواھد بود كه توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت با كسب نظر از اتاق اصـناف مراكـز
استانھا تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد.
ماده ٣٧ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف شھرستانھا به شرح زير است:
الفـ ايجاد ھماھنگي بين اتحاديهھا ،نظارت بر عملكرد آنھا و راھنمايي صنوف.
بـ تنظيم و تصويب آئيننامهھاي مالي ،استخدامي ،اداري ،آموزشي و تشكيالتي اتحاديهھـا و
تغييرات آنھا.
جـ اظھارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديهھاي تحـت پوشـش بـراي صـدور پروانـهكسـب
جھت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
دـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديهھا درخصوص صـدور پروانـهكسـب از جھـت تطبيـق بـا
مقررات اين قانون و آئيننامهھاي آن.
ھـ ـ تأييد ،انتخاب و معرفي نماﯾندگان اتحاديهھـا بـه ادارهھـاي امـور ماليـاتي ،ھيـأتھـاي حـل
اختالف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمـل
ميآيد.
و )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اجرای مصوبات ھيأت عالی نظارت ،کميسـيون نظـارت و اتـاق
اصناف اﯾران حسب مقررات اﯾن قانون.
زـ ـ نظــارت بــر اجــراي مقــررات فنــي ،بھداشــتي ،ايمنــي ،انتظــامي ،حفــاظتي ،بيمــهگــزاري،
زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدھاي صنفي كـه از طـرف مراجـع ذیربـط وضـع مـي
شود .ھمچنين ھمكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظـامي كـه در مـوارد خـاص تعيـين و
ازطريق اتاق اصناف شھرستان ابالغ میگردد؛ و نيز در اجراي مقررات بھداشـتي ،ايمنـي يـا
زيباسازي با مخالفـت مالـك ملـك مواجـه شـوند ،مـيتواننـد بـا جلـب موافقـت اتـاق اصـناف
شھرستان و با ھزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
حـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديهھا.
طـ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضای ھيأترئيسه به كميسيون نظارت براي نظـارت
بر حسن اجراي انتخابات ھيأتمدﯾره اتحاديهھا.
يـ پيشنھاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديهھا يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه
براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
كـ تعيين نوع و نرخ كاالھا و خدماتي كه افراد ھر صنف ميتواننـد بـراي فـروش ،عرضـه ﯾـا ارائـه
كنند و پيشنھاد آن براي اتخاذ تصـميم بـه كميسـيون نظـارت و اعـالم مصـوبه كميسـيون بـه
اتحاديهھا براي ابالغ بـه افراد صنفي با ھدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل ـ به موجب اصالحيه مصوب ١٣٩٢/٦/١٢حذف شده است.
مـ تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدھاي صنفي با توجه بـه طبيعـت و نـوع كـار آنـان و ارائـه
برنامه براي اتخاذ تصميم بهوسيله كميسيون نظارت.
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تبصره )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ بـه منظـور اﯾجـاد وحـدت روﯾـه بـين کميسـيونھـای
نظارت شھرستانھا ،دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و اﯾام تعطيلی واحـدھای صـنفی
براساس دستورالعملی است که با پيشنھاد اتاق اصناف اﯾران و با ھمکاری نيروی انتظـامی
توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از الزماالجرا شـدن
اﯾن قانون به تصوﯾب وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
نـ ھمكاري و معاضدت با ساير اتاق اصناف شھرستانھا و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
و اتاق تعاون.
سـ تصويب بودجه ،ترازنامه و صورتھاي مالي اتحاديهھا پس از رسيدگي به آنھا و نظـارت بـر
عمليات مالي اتحاديهھا.
عـ ـ درجــهبنــدي واحــدھاي صــنفي ،در مــوارد لــزوم ،طبــق ضــوابط و مقرراتــي كــه توســط وزارت
بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديهھاي ذیربط تھيـه مـيشـود و بـه تصـويب
كميسيون نظارت ميرسد.
ف )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اجرای برنامهھای علمی ،آموزشـی ،فرھنگـی و پژوھشـی مـورد
نياز برای ارتقای سطح آگاھیھای ھيـأتمـدﯾره اتحادﯾـهھـا بـا ھمکـاری دسـتگاهھـای اجراﯾـی و
بخش خصوصی ذیربط و بسيج اصناف کشور در چارچوب مقررات.
صـ تنظيم تـرازنامه و صورتھاي مالي ساالنه و تسليم آن ظرف دو مـاه بعـد از پايـان ھـر سـال
مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره ـكميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتھـاي مـالي را ظـرف يـك مـاه رسـيدگي
كند و نتيجه را به اتاق اصناف شھرسـتان اعـالم دارد .تأييـد ترازنامـه بـهمنزلـه مفاصاحسـاب
دوره عملكرد اتاق اصناف شھرستان خواھد بود.
قـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بھمن مـاه ھـر سـال بـه كميسـيون نظـارت بـراي
تصويب و نظارت بر اجراي آن.
تبصره )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ کميسيون نظارت موظف اسـت تـا پاﯾـان بھمـنمـاه،
بودجه پيشنھادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصوﯾب اعالم نماﯾد.
رـ ساير مواردي كه در اين قانون پيشبيني شده است.
ش )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ تشـکيل واحـدھای بازرسـی و نظـارت بـه منظـور نظـارت بـر
عملکرد واحدھای صنفی و بررسی شکاﯾات.
ت )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ عضوﯾت رؤسای اتاقھای اصناف شھرستانھا و مراکز استان
ھا در شورای اداری شھرستانھا و مراکز استانھا.
تبصره ١ـ اداره امور اتاق اصناف شھرستانھا و ھمچنين پيگيـری و اجـراي مصـوبات اجـالس اتـاق
اصناف شھرستانھا و نيز مسئوليت پيگيری و اجـراي بنـدھاي )الـف() ،د() ،ھــ() ،ز() ،ح() ،ط() ،ل(،
)ن() ،ع( و )ف( اين ماده ،به ھيأترئيسه اتاق اصناف شھرستانھا و ساير وظـايف و اختيـارات محولـه
به اجالس عمومي اعضای اتاق اصناف شھرستانھا واگذار میگردد.

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

تبصره ٢ـ اتاق اصـناف شھرسـتانھـا بـا وزارت آمـوزش و پـرورش در مـورد آمـوزش مھـارتھـاي
شاخه كار دانش ھمكاري الزم را به عمل خواھند آورد.
تبصره ٣ـ اتـاق اصـناف شھرسـتانھـا مجازنـد بـراي تشـكيل بانـك اصـناف ،مؤسسـه اعتبـاري،
صندوق قرضالحسنه ،شركت تعاوني اعتبـار و ديگـر مؤسسـات پـولي ،بـانكي ،مـالي و اعتبـاري،
طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده  ٣٧مکرر )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ منابع مالی اتاق اصناف شھرستان عبارتند از:
١ـ بيست درصد ) (%٢٠درﯾافتی از درآمد اتحادﯾهھا.
٢ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جـرائم و تخلفـات صـنفی موضـوع تبصـره ) (٧مـاده ) (٧٢اﯾـن
قانون.
٣ـ وجوه درﯾافتی در ازای ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتـی و
غيردولتی.

٨

ماده ٣٨ـ در شھرستانھاﯾی كه برخي از اتحاديهھا به علت نداشتن امكانات و توانـاﯾیھـاي الزم
نتوانند صدور پروانهكسب را عھدهدار شوند ،بـه پيشـنھاد آن اتحاديـه و تصـويب كميسـيون نظـارت،
مسئوليت صدور پروانهكسب بهطور موقت به اتاق اصناف شھرستان واگذار میگردد .درصورت رفـع
مشكل ،بنابه پيشنھاد ھمان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت ،مسئوليت صدور پروانهكسـب بـر
عھده اتحاديه قرار خواھد گرفت.
ماده ٣٩ـ وظايف كميسيون بازرسي اتاق اصناف شھرستانھا به قرار زير است:
الفـ بازرسي امور مربوط به اتحاديـهھـا بـه منظـور حصـول اطمينـان از رعايـت ضـوابط و مقـررات
صنفي و تنظيم گزارشھاي الزم.
تبصره ـ كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشھـاي خـود را از طريـق ھيـأترئيسـه
اتاق اصناف شھرستان جھت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
بـ بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شھرستان ميرسد و ارائـه
گزارش الزم به اتاق.
ماده ٤٠ـ مسئوالن اتاق اصناف شھرستانھا و اتحاديـهھـا مكلفنـد تسـھيالت الزم را بـراي انجـام
دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است ،فراھم كنند.
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 .ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ  6ﻣﺎده  57ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب  :1392/6/12آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ،

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺎده ) 37ﻣﻜﺮر( ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.

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

فصل پنجم
اتاق اصناف اﯾران
ماده ) ٤١اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ به منظور تقوﯾـت مبـانی نظـام صـنفی ،سـاماندھی
اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاری ،تصميمگيری و مدﯾرﯾت مسائل صـنفی ،اتـاقی بـه نـام
اتــاق اصــناف اﯾــران در تھــران تشــکيل مــیشــود .اﯾــن اتــاق دارای شخصــيت حقــوقی مســتقل،
غيرتجاری ،غيرانتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده ) ٤٢اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتـاق اصـناف اﯾـران متشـکل از نماﯾنـدگان ھيـأترئيسـه
اتاقھای اصناف شھرستانھای کشور است .تعداد نماﯾندگان اتـاقھـای اصـناف ھـر اسـتان در اتـاق
اصناف اﯾران ﯾک نفر است و به ازای ھر بيست ھزار واحد صنفی ﯾک نماينده دﯾگر اضافه میشـود کـه
بــا نظــارت کميســيون نظــارت مرکــز اســتان و بــا رأی مخفــی اعضــای ھيــأترئيســه اتــاقھــای اصــناف
شھرستانھای آن استان انتخاب و به دبيرخانه ھيأت عالی نظارت معرفی میگردند .تعداد نماﯾنـدگان
استان تھران حداکثر بيست نفر و ساﯾر استانھا حداکثر ده نفر میباشد.
تبصره ١ـ نيمي از نماﯾندگان در ھر مورد ھمواره از صنوف توليدی ـ خدمات فنـي و نـيم ديگـر از
صنوف توزيعي ـ خدماتي خواھند بود.
تبصره ) ٢اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ ھزﯾنـهھـای اعضـای اتـاق اصـناف اﯾـران در قبـال
حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئـيننامـه موضـوع مـاده ) (٤٦قـانون ،تعيـين
میشود و به غير از مبلغ فوق حق درﯾافت وجه دﯾگری را ندارند.
تبصره ) ٣الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ رئيس اتاق اصناف مرکز استان ﯾکـی از نماﯾنـدگان
آن استان در اتاق اصناف اﯾران است.
تبصره ) ٤الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ھرگاه استان جدﯾـدی طبـق قـانون تشـکيل شـود
نماﯾندگان فعلی استانھای مربوطه در اتاق اصناف اﯾران تـا پاﯾـان دوره بـه عضـوﯾت و فعاليـت خـود
ادامه میدھند.
ماده ) ٤٣اصالحی مصـوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ ھيـأترئيسـه اتـاق اصـناف اﯾـران مرکـب از ھفـت نفـر
شامل سه نفر از صنوف توليدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزﯾعی ـ خدماتی است کـه بـا رأی
مخفی اعضای اتاق اصناف اﯾران برای مدت چھارسال انتخاب میشوند .نفر ھفتم بـه پيشـنھاد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و با تصوﯾب ھيأت عالی نظـارت از بـين افـراد متعھـد و آگـاه بـه مسـائل صـنفی
تعيين میشود.
تبصره ١ـ مدت مسئوليت ھيأترئيسه اتاق اصناف اﯾـران نمـيتوانـد بـيش از مـدت باقيمانـده از
عضويت آنھا در ھيأترئيسه اتاق اصناف شھرستانھا باشد .با پايـان يـافتن مـدت مسـئوليت ھـر
عضو ،عضو ديگري با رعايت مفاد ھمين ماده جايگزين خواھد شد.

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

تبصره ٢ـ اعضای اتاق اصناف اﯾران برای انتخاب در ھيأترئيسه اتـاق باﯾـد سـابقه ﯾـک دوره عضـوﯾت
٩

در ھيأترئيسه اتاق اصناف اﯾـران ﯾـا اتـاق اصـناف شھرسـتان را دارا باشـند  .نحـوه بررسـي صـالحيت و
برگزاري انتخابات ھيأترئيسه اتاق اصناف اﯾران به موجب آئيننامهاي خواھـد بـود كـه بـه پيشـنھاد اتـاق
اصناف مراكز استانھا تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد.
ماده ) ٤٤اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب ھيأترئيسه اتاق اصـناف
اﯾران ،اﯾن ھيأت تشکيل جلسه میدھد و از ميان خود ﯾک نفر رئيس ،دو نفر ناﯾب رئـيس )اول و دوم(،
ﯾک نفر دبير و ﯾک نفر خزانهدار انتخاب میکنـد .جلسـهھـای ادواری اتـاق اصـناف اﯾـران در محـل اتـاق
اصناف اﯾران ﯾا ھر مکان دﯾگری که به اعضاء بهطور کتبی اعالم میگردد ،تشکيل میشود.
ماده ) ٤٥اصالحی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ وظاﯾف و اختيارات اتاق اصناف اﯾران به شرح زﯾر است:
١ـ ابالغ دستورالعملھای اجراﯾی و نظـارتی مصـوب ھيـأت عـالی نظـارت بـه اتـاقھـای اصـناف
شھرستانھا.
٢ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت ،معدن و تجـارت و سـاﯾر دسـتگاه
ھای اجراﯾی.
٣ـ ساماندھی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار.
٤ـ تنظيم بودجه ساالنه اتاق و ارائـه آن تـا اول بھمـن مـاه ھـر سـال بـه دبيرخانـه ھيـأت عـالی
نظارت جھت رسيدگی و تصوﯾب در ھيأت عالی نظارت.
٥ـ تنظيم ترازنامه مالی ساالنه و ارائه آن تا پاﯾان اردﯾبھشـت مـاه ھـر سـال بـه دبيرخانـه ھيـأت
عالی نظارت جھت رسيدگی و تصوﯾب در ھيأت عالی نظارت.
٦ـ نظارت بر عملکرد اتـاقھـای اصـناف شھرسـتانھـا و مراکـز اسـتانھـا و مـدﯾرﯾت بازرسـی و
نظارت آنھا بر واحدھای صنفی.
٧ـ ساﯾر امور محوله از سوی ھيـأت عـالی نظـارت و وزارت صـنعت ،معـدن و تجـارت در راسـتای
اختيارات تفوﯾضی در چارچوب اﯾن قانون.
تبصره ) ١الحاقی مصـوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ اتـاق اصـناف اﯾـران مـیتوانـد قسـمتی از وظـاﯾف و
اختيارات خود را به اتاقھای اصناف استانھا و شھرستانھا تفوﯾض کند.
تبصره ) ٢الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ دسـتورالعملھـای موضـوع اﯾـن مـاده باﯾـد بـهگونـهای
تدوﯾن شود کـه متضـمن تـداخل در وظـاﯾف و اختيـارات قـانونی ھيـأت عـالی نظـارت ،کميسـيونھـای
نظارت ،اتحادﯾهھا و اتاقھای اصناف مراکز استانھا و شھرستانھا نشود.
تبصره ) ٣الحاقی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ رئيس اتاق اصناف اﯾران در شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی عضوﯾت میﯾابد.
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 .ﻋﺒﺎرت اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﺪر ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب.1392/6/12
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تبصره ) ٤الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتاق اصناف اﯾران میتواند در راسـتای اﯾفـای وظـاﯾف
خود کميسيونھای تخصصی صنفی متشـکل از اعضـای اتحادﯾـهھـای آن صـنف در سراسـر کشـور را
١٠

تشکيل دھد .
ماده ٤٦ـ شيوه اداره ،مصارف وجوه اتاق اصناف اﯾـران و بازپرداخـت ھزينـهھـاي قابـل قبـول ناشـي از
عضويت اعضاء در اتاق ،به موجب آئيننامهاي خواھد بود كه توسط دبيرخانـه ھيـأت عـالي نظـارت و بـا
نظرخواھي از اتاق اصناف مراكز استانھا تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد.
ماده ) ٤٧اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ منابع مالی اتاق اصناف اﯾران عبارتند از:
 .١سه درصد ) (%٣از درآمد اتاق اصناف شھرستانھا.
 .٢وجوه درﯾافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غيرموظف.
 .٣کمکھای داوطلبانه و بالعوض مردمی.
 .٤وجـوه حاصــل از چـاپ و فــروش نشـرﯾات ،کتــب و جـزوات منتشــره بـه منظــور ارتقـای ســطح
اطالعات و آگاھی اعضای ھيأتمدﯾره اتحادﯾهھا و افراد صنفی.
 .٥درآمد موضوع تبصره ) (٧ماده ) (٧٢اﯾن قانون.
تبصره )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ميزان و نحوه درﯾافت موارد فوق حسب آئـيننامـهای
است که توسط دبيرخانه ھيـأت عـالی نظـارت و بـا ھمکـاری اتـاق اصـناف اﯾـران تھيـه مـیشـود و
حداکثر ظرف سه ماه از الزماالجرا شدن اﯾن قانون به تصوﯾب وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
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 .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ  7ﻣﺎده  57ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب  :1392/6/12آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (4ﻣﺎده ) (45ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.
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فصل ششم
كميسيون نظارت
ماده ) ٤٨اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ کميسيون نظارت در شھرستانھـای ھـر اسـتان بـه
ترتيب زﯾر تشکيل میشود:
الف( در شھرستانھای مراکز استانھا مرکب از مـدﯾران کـل و رؤسـای سـازمانھـا و نھادھـای
استانی ﯾا معاونان آنھا در صورت وجود به شرح زﯾر:
١ـ صنعت ،معدن و تجارت )رئيس کميسيون(.
٢ـ امور مالياتی.
٣ـ بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
٤ـ تعزﯾرات حکومتی.
٥ـ نيروی انتظامی.
٦ـ استاندارد و تحقيقات صنعتی.
٧ـ انجمن حماﯾت از مصرفکنندگان.
٨ـ بسيج اصناف.
٩ـ اتاق بازرگانی و صناﯾع و معادن و کشاورزی استان.
١٠ـ اتاق تعاون استان.
١١ـ رئيس شورای اسالمی استان.
١٢ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف مرکز استان.
١٣ـ نماينده مطلع و تاماالختيار استاندار.
ب( در ساﯾر شھرستانھای ھر استان مرکب از رؤسا ﯾا معاونـان ذیربـط ادارات و نھادھـای زﯾـر در
صورت وجود:
١ـ صنعت ،معدن و تجارت )رئيس کميسيون(.
٢ـ امور مالياتی.
٣ـ بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
٤ـ تعزﯾرات حکومتی.
٥ـ نيروی انتظامی.
٦ـ انجمن حماﯾت از مصرفکنندگان شھرستان.
٧ـ اتاق بازرگانی و صناﯾع و معادن و کشاورزی شھرستان.
٨ـ اتاق تعاون شھرستان.
٩ـ بسيج اصناف.
١٠ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شھرستان.
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١١ـ نماينده مطلع و تاماالختيار فرماندار.
١٢ـ رئيس شورای اسالمی شھرستان.
تبصره ١ـ جلسات كميسيونھاي يادشده با حضور حداقل ھفت نفر از اعضاء رسميت مييابـد
و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواھد بود.
تبصره ٢ـ كميسيون نظارت ميتواند از افراد ذیصالح و صاحبنظر و نيـز نماينـده دسـتگاهھـاي
دولتي يا عمومي ذيمدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره ) ٣اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ کميسيونھای نظارت مراکز استانھا دبيرخانهای
دارند که در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانھا مستقر میباشـد .تشـکيالت اداری ،مـالی و
نحوه فعاليت دبيرخانهھای فوق به موجب آئيننامهای است که توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت
و با کسب نظر از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانھا ،تھيه میشود و ظرف سه ماه از تـارﯾخ
الزماالجرا شدن اﯾن قانون به تصوﯾب ھيأت عالی نظارت میرسد.
ماده ٤٩ـ وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است:
الف )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ تصميمگيری در مورد ادغام اتحادﯾهھا ﯾا تقسيم ﯾک اتحادﯾه
به دو ﯾا چند اتحادﯾه ،تعيين رستهھای صنفی و موافقت با تشکيل اتحادﯾـه جدﯾـد در صـورت
تشخيص ضرورت ﯾا با کسب نظر از اتاق اصناف شھرستان.
تبصره )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ وضعيت اموال ،داراﯾیھا ،حقوق و تعھـدات اتحادﯾـهای
که به دو ﯾا چند اتحادﯾه تقسيم مـیگـردد بـه موجـب آئـيننامـهای تعيـين مـیشـود کـه بـه
پيشنھاد اتاق اصناف اﯾران توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه میشود و حـداکثر ظـرف
شش ماه از تارﯾخ الزماالجرا شدن اﯾن قـانون بـه تصـوﯾب وزﯾـر صـنعت ،معـدن و تجـارت مـی
رسد.
بـ نظارت بر انتخابات اتحاديهھا و اتاق اصناف شھرستان.
جـ رسيدگي و بازرسي عملكـرد اتحاديـهھـا و اتـاق اصـناف شھرسـتان و تطبيـق دادن اقـدامات
انجام شده آنھا با قوانين و مقررات.
دـ رسيدگي به بودجه ،ترازنامه و صورتھاي مالي اتاق اصناف شھرستان و تصويب آنھا.
ھــ ساير مواردي كه در اين قانون پيشبيني شده است.
تبصره ١ـ كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات ھيـأت عـالي نظـارت در حـدود وظـايف و
اختيارات قانونی است.
تبصره ٢ـ كميسيون نظارت ھر شھرستان موظف است بر اساس امكانـات و بـه منظـور رعايـت
مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگـران در ابتـداي ھـر سـال براسـاس دسـتورالعمل تعيـين شـده از
سوي ھيأت عالي نظارت تعداد واحدھاي مورد نياز ھر صنف را در ھر شھرستان مشخص و جھـت
صدور پروانهكسب به اتحاديهھاي صنفي مربوط ابالغ كند.
ماده ٥٠ـ مسئوليت ايجاد ھماھنگي و ھمكاريھاي الزم بـين كميسـيونھـاي نظـارت ،اتحاديـهھـا و
اتاقھای اصناف اسـتان بـر عھـده رئـيس كميسـيون نظـارت شھرسـتان مركـز اسـتان اسـت .رئـيس
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كميسيون نظارت شھرستان مركز استان موظف اسـت بـا تشـكيل جلسـات و گردھمـاﯾيھـا و اتخـاذ
تدابير الزم ،زمينه انجام دادن امور را فراھم آورد.
ماده ) ٥١اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ کميسـيون نظـارت مکلـف اسـت نـرخ کاالھـا و خـدمات
عمومی و انحصاری و کاالھای اساسی ﯾارانهای و ضروری را که ھيأت عـالی نظـارت قيمـتگـذاری آن
ھا را الزم تشخيص میدھد براساس دستورالعمل قيمتگذاری آن ھيأت برای مدت معين تعيـين کنـد
و به اتاق اصناف ذیربط اعالم دارد .نرخ کاالھا و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسالمی ،دولـت
ﯾا شورای اقتصاد تعيين میشود ،برای کميسيون الزمالرعاﯾه است.
اتاق اصناف شھرستان مکلف است مراتب را از طرﯾق رسـانهھـای گروھـی بـرای اطـالع عمـوم
آگھی و از طرﯾق اتحادﯾهھا به افراد و واحدھای صنفی اعالم کنـد .کليـه افـراد و واحـدھای صـنفی
ملزم به رعاﯾت نرخھای تعيين شده از طرف کميسيون نظارت ھستند.
مــاده ) ٥٢اصــالحی مصــوب (١٣٩٢/٦/١٢ـــ کميســيون نظــارت موظــف اســت بــرای نظــارت بــر
واحدھای صنفی ،بازرسان و ناظرانی از بين معتمدان خود تعيين کند .گزارش بازرسـان و نـاظران بـرای
مراجع قانونی ذیصالح قابل پيگيری است .برای بازرسان و نـاظران از سـوی کميسـيون نظـارت کـارت
شناساﯾی صادر میشود.
تبصره )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ دبيرخانـه ھيـأت عـالی نظـارت موظـف اسـت ظـرف
شش ماه پس از الزماالجرا شدن اﯾـن قـانون ،آئـيننامـه اجراﯾـی چگـونگی انتخـاب و تـأمين مـالی
بازرسان و ناظران موضوع اﯾن ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفھای آنھا را تھيه کنـد و بـه
تصوﯾب وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت برساند.
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فصل ھفتم
ھيأت عالي نظارت
ماده ) ٥٣اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ھيأت عالی نظارت با ترکيب زﯾر تشکيل میشود:
الفـ وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت )رئيس ھيأت(.
ب ـ وزﯾر فرھنگ و ارشاد اسالمی.
پ ـ وزﯾر کشور.
ت ـ وزﯾر بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
ثـ وزﯾر دادگستری.
جـ وزﯾر امور اقتصادی و داراﯾی.
چـ رئيس شورای عالی استانھا.
خـ فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اسالمی اﯾران.
دـ ھيأترئيسه اتاق اصناف اﯾران.
ذـ رئيس اتاق بازرگانی ،صناﯾع و معادن و کشاورزی اﯾران.
رـ دبيرکل اتاق تعاون اﯾران.
زـ نماينده بسيج اصناف کشور.
ژـ دو نفر از نماﯾندگان عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به انتخـاب مجلـس بـه
عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.
تبصره ١ـ جلسات ھيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مييابد.
تبصره ٢ـ وزيران ديگر ،براساس دستور جلسه ،با داشتن حق رأي در جلسـات حضـور خواھنـد
يافت.
تبصره ٣ـ ھيأت عالي نظارت ميتواند از افراد ذیصالح و صاحبنظر براي حضـور بـدون داشـتن
حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ٥٤ـ ھيأت عالي نظارت داراي دبيرخانهاي است كه در وزارت بازرگاني مستقر اسـت .دبيرخانـه،
بازوي اجرايي ھيأت عالي نظارت به شمار مـيآيـد و عـالوه بـر ھماھنـگ كـردن امـور ،وظـايف تھيـه و
تدوين مكتوبات مورد نياز جھت تصويب ھيأت و ارائه پيشنھاد را بـر عھـده دارد .تشـكيالت اداري و امـور
مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجـب آئـيننامـهاي خواھـد بـود كـه بـه تصـويب وزيـر بازرگـاني خواھـد
رسيد.
١١

ماده ٥٥ـ وظايف و اختيارات ھيأت عالي نظارت به شرح زير است :
11

 .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ) (38ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺼﻮب  ،1392/6/12ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ( ﻣﺎده) (55ﺣﺬف ،ﺑﻨﺪ)ب( اﺻﻼح و دو ﺑﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ )اﻟﻒ( ﺗﺎ )ط( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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الف )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ابطال انتخابات ﯾا عزل ھيأترئيسه اتحادﯾهھـا ﯾـا اتـاقھـای
اصناف.
بـ ابطال انتخابات يا عزل ھيأترئيسه اتاق اصناف اﯾران .
جـ رسيدگي به اختالف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف شھرستانھا يا اتاق اصناف اﯾران.
د ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانهكسب در سطح كشور.
ھـ ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد ھماھنگي بين کميسـيون
ھاي نظارت ،اتحاديهھا و اتاق اصناف شھرستانھای كشور و اتاق اصناف اﯾران و نظـارت بـر
فعاليت آنھا در حدود مفاد اين قانون.
وـ ارائه راھكارھاي اجرايي مناسـب بـراي صـدور كاالھـا و خـدمات واحـدھاي صـنفي بـا رعايـت
قوانين و مقررات جاري كشور.
زـ ساير مواردي كه به موجب اين قانون به ھيأت عالي نظارت محول گرديده است.
ح )الحاقی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ بررسی و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.
ط )الحاقی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ــ تھيـه و تصـوﯾب دسـتورالعملھـای الزم در رابطـه بـا نحـوه نـرخ
گذاری کاالھا و خدمات واحدھای صنفی.
ماده ) ٥٦اصالحی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ ھيأت عالی نظارت میتواند قسمتی از وظاﯾف خـود را
به کميسيونھای نظارت مراکز استانھا تفوﯾض کند.
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فصل ھشتم
تخلفات و جريمهھا
ماده ٥٧ـ گرانفروشي :عبارت است از عرضه يا فروش كاال يـا ارائـه خـدمت بـه بھـاﯾي بـيش از نـرخ
ھاي تعيينشده بهوسيله مراجع قانوني ذیربـط ،عـدم اجـراي مقـررات و ضـوابط قيمـتگـذاري و انجـام
دادن ھر نوع عملي كه منجر به افزايش بھاي كاال يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گرانفروشي ،با عنايت به دفعات تكرار در طول ھر سـال بـه شـرح زيـر اسـت )اصـالحی
مصوب:(١٣٩٢/٦/١٢
متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خرﯾدار ﯾا مصرفکننده در مرتبه اول بـه دو
برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چھار برابر مبلغ گرانفروشی جرﯾمه میگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشـی جرﯾمـه مـیشـود و عـالوه بـر پرداخـت جرﯾمـه
پارچه ﯾا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت دو ھفته نصب میشود.
در مرتبه چھارم به ھشت برابر مبلغ گرانفروشی جرﯾمه مـیشـود و پارچـه ﯾـا تـابلو بـر سـر در
محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت ﯾک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جرﯾمه میشود و پارچه ﯾـا تـابلو بـر
سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود .ھمچنين به مدت
ششماه ،پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل میگردد.
ماده ٥٨ـ كمفروشي :عبارت است از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمت كمتر از ميـزان يـا معيـار
مقرر شده.
جريمه كمفروشي با عنايت به دفعـات تكـرار در طـول ھـر سـال بـه شـرح زيـر اسـت )اصـالحی
مصوب:(١٣٩٢/٦/١٢
متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خرﯾدار ﯾا مصرفکننـده در مرتبـه اول بـه دو برابـر
مبلغ کمفروشی و در مرتبه دوم به چھار برابر مبلغ کمفروشی جرﯾمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جرﯾمه میشـود و عـالوه بـر پرداخـت جرﯾمـه پارچـه ﯾـا
تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت دو ھفته نصب میشود.
در مرتبه چھارم به ھشت برابر مبلغ کمفروشی جرﯾمه میشود و پارچه ﯾا تابلو بر سر در محـل
کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت ﯾک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کمفروشـی جرﯾمـه مـیشـود و بـه مـدت دو مـاه
پارچه ﯾا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی نصب میگردد .ھمچنين به مدت
شش ماه پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل میگردد.
تبصره )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ عـدم انجـام خـدمات پـس از فـروش در دوره ضـمانت
)گارانتی( توسط متعھد در حکم کـمفروشـی اسـت و متخلـف از اﯾـن امـر عـالوه بـر انجـام خـدمت
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مربوط ،به جرﯾمهھای موضوع اﯾن ماده نيز محکوم میشود .مبنای محاسبه ارزش خـدمات پـس از
فروش ،قيمت کارشناسـی خـدمات مـورد نظـر اسـت کـه توسـط کارشناسـان سـازمان حماﯾـت از
مصرفکنندگان و توليدکنندگان تعيين میشود.
ماده ٥٩ـ تقلب :عبارت است از عرضه يا فروش كاال يـا ارائـه خـدمتي كـه از لحـاظ كيفيـت يـا كميّـت
منطبق با مشخصات كاال يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمــه تقلــب ،بــا عنايــت بــه دفعــات تكــرار در طــول ھــر ســال بــه شــرح زيــر اســت )اصــالحی
مصوب:(١٣٩٢/٦/١٢
متخلف عالوه بر الزام بـه پرداخـت خسـارت واردشـده بـه خرﯾـدار ﯾـا مصـرفکننـده در مرتبـه اول
معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کاال ﯾا خدمت ابرازی ﯾا درخواستی و کاالی عرضـهشـده ﯾـا
فروختهشده ﯾا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چھار برابر مابهالتفاوت مذکور جرﯾمه
میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت ،جرﯾمه میشود و عالوه بر پرداخت جرﯾمـه پارچـه ﯾـا تـابلو
بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت دو ھفته نصب میگردد.
در مرتبه چھارم به ھشت برابر مابهالتفاوت جرﯾمه مـیشـود و پارچـه ﯾـا تـابلو بـر سـر در محـل
کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت ﯾک ماه نصب میگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جرﯾمه میشود و پارچه ﯾا تابلو بـر سـر در
محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میگردد .ھمچنين به مدت شـش
ماه پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل میگردد.
تبصره ) ١اصالحی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ در صورت تقاضای خرﯾدار مبنی بـر اسـترداد کـاالی مـورد
تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جرﯾمه مقـرر ،مکلـف بـه قبـول کـاال و اسـترداد وجـه درﯾـافتی بـه خرﯾـدار
است و در صورت استنکاف ،واحد صنفی تا اجرای کامل حکم ،تعطيل میشود.
تبصره ٢ـ درصورتيكه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شـديدتري پـيشبينـي شـده
باشد ،فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواھد شد.
تبصره ) ٣الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ عرضه ،نگھداری به قصد فروش و فروش کاال بدون
عالمت استاندارد اﯾران و ارائه خـدمات بـدون تأﯾيـد مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتی اﯾـران
درصورتیکه استاندارد کاال ﯾا خدمات اجباری شده باشد ،مشمول مقررات اﯾن ماده میشود.
تبصره ) ٤الحاقی مصـوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ فـروش کاالھـای تـارﯾخ مصـرف گذشـته در حکـم
تقلب محسوب میشود و مرتکب به جرﯾمه مقرر در اﯾـن مـاده محکـوم مـیشـود .چنانچـه کـاال ﯾـا
خدمات عرضهشده بنابر نظر کارشناسی غيرقابل مصرف باشد ،جرﯾمه و خسارت بر مبنـای قيمـت
عرضهشده محاسبه میشود.
ماده ٦٠ـ احتكار :عبارت است از نگھداري كاال بهصورت عمده با تشخيص مراجـع ذیصـالح و امتنـاع
از عرضه آن بـه قصـد گـرانفروشـي يـا اضـرار بـه جامعـه پـس از اعـالم ضـرورت عرضـه از طـرف وزارت
بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيربط.
جرﯾمــه احتکــار ،بــا عناﯾــت بــه دفعــات تکــرار در طــول ھــر ســال بــه شــرح زﯾــر اســت )اصــالحی
مصوب:(١٣٩٢/٦/١٢
مرتبه اول :الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالھای احتکارشده و جرﯾمه نقدی معادل ھفتـاد
درصد ) (%٧٠قيمت روز کاالھای احتکارشده.
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مرتبه دوم :الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالھای احتکارشده و جرﯾمه نقـدی معـادل سـه
برابر قيمت روز کاالھای احتکار شده و نصب پارچه ﯾا تابلو بـر سـر در محـل کسـب بـهعنـوان
متخلف صنفی و تعطيلی محل کسب به مدت ﯾک ماه.
مرتبه سوم :الزام محتکر به عرضه و فروش کـل کاالھـای احتکـار شـده و جرﯾمـه نقـدی معـادل
ھفت برابر قيمت روز کاالھای احتکار شده و نصب پارچه ﯾا تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه
عنوان متخلف صنفی و تعطيلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره ) ١الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ عدم اعالم موجودی کاال بهصورت ماھيانه به اتحادﯾـه
مربوط توسط توليدکنندگان و توزﯾعکنندگان عمده و خرده فروشانی که کاالھای خود را بهصورت عمـده
در انبار ﯾا ھر محل دﯾگری نگھداری میکننـد صـرفاً در مـورد کاالھـاﯾی کـه کميسـيون نظـارت ضـروری
تشخيص بدھد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.
تبصره ) ٢الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ برای کشف تخلف درصـورتیکـه قرائنـی حـاکی از
صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفـا ﯾـا احتکـار کـاال باشـد در صـورت عـدم اعـالم موجـودی
موضوع تبصره ) (١اﯾن مـاده ،حسـب مـورد ،شـعب سـازمان تعزﯾـرات حکـومتی بـا رعاﯾـت مقـررات
قانونی و تحت نظارت مدﯾر کل استان ﯾا رئيس اداره تعزﯾـرات حکـومتی شھرسـتان ،اجـازه ورود بـه
محل ﯾاد شده را صادر میکند و نيـروی انتظـامی موظـف بـه اجـرای دسـتور ابـالغ و اجـرای احکـام
١٢

شعب سازمان تعزﯾرات حکومتی است .
ماده ٦١ـ عرضه خارج از شبكه :عبارت است از عرضه كاال يا ارائه خدمت برخالف ضـوابط و شـبكه
ھاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجراﯾي ذيربط.
جريمه عرضه خارج از شبكه ،با عنايت به دفعات تكرار در طول ھر سال به شرح زير است:
الفـ مرتبه اول :الزام به عرضه كاال يـا ارائـه خـدمت ،در شـبكه و جريمـه نقـدي معـادل دو برابـر
ارزش روز كاال يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
بـ مرتبه دوم :الزام به عرضه كاال يا ارائـه خـدمت در شـبكه و جريمـه نقـدي معـادل چھـار برابـر
ارزش روز كاال يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
جـ مرتبه سوم :الزام به عرضه كاال يا ارائه خدمت در شبكه و جريمـه نقـدي معـادل شـش برابـر
ارزش روز كاال يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچـه يـا تـابلو بـر سـر در
محل كسب بهعنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ماده ٦٢ـ به موجـب مـاده  ٧٧قـانون مبـارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز مصـوب  ١٣٩٢/١٠/٣نسـخ شـده
است.
ماده ٦٣ـ عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع :عبارت است از عـدم ارائـه مـدارك الزم جھـت
اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كـاال
يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كاالھا و خدماتي كه توسط مراجـع
قانوني ذيربط مشمول قيمتگذاري ميگردند.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
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ﺗﺒﺼﺮه ) (2ﻣﺎده ) (60ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.
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جريمه عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع ،با عنايت به دفعات تكرار درطول ھر سال تخلف،
به شرح زير است:
الفـ مرتبه اول :جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كاال يا خدمت.
بـ مرتبه دوم :جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كاال يا خدمت.
جـ مرتبه سوم :جريمه نقدي معادل چھار برابر قيمت رسـمي كـاال يـا خـدمت و نصـب پارچـه يـا
تابلو بر سر در محل كسب بهعنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
ماده ٦٤ـ فروش اجباري :عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كاال يا خـدمت بـه ھمـراه
كاال يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الفـ براي فروش اجباري كاال ،الزام فروشنده به پس گرفتن كاال و جريمه نقدي معادل پنج برابـر
قيمت فروش كاالي تحميلي.
بـ براي فروش اجباري خدمت ،جبران خسارت واردشده به خريدار و جريمـه نقـدي معـادل پـنج
برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده ٦٥ـ عدم درج قيمت :عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كاال ،استفاده نكردن از
تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كـه بـراي مراجعـهكننـدگان
قابل رؤيت نباشد .جريمه عدم درج قيمت در ھر بار تخلف دويست ھزار ) (٢٠٠/٠٠٠﷼ است.
ماده ٦٦ـ عدم صدور صورتحساب :عبارت است از خـودداري از صـدور صورتحسـابي كـه بـا ويژگـي
ھاي مندرج در ماده ) (١٥اين قانون منطبق باشـد .جريمـه عـدم صـدور صورتحسـاب در ھـر بـار تخلـف
دويست ھزار ) (٢٠٠/٠٠٠﷼ است.
ماده ٦٧ـ چنانچه براثر وقوع تخلفھاي مندرج در اين قانون ،خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود ،بـه
درخواست شخص خسارتديده ،فرد صـنفي متخلـف ،عـالوه بـر جريمـهھـاي مقـرر در ايـن قـانون ،بـه
جبران زيانھاي واردشده به خسارتديده نيز محكوم خواھد شد.
تبصره )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ھر فرد صنفی که نسخهای از صورتحسـاب )فـاکتور(
خرﯾد کاال را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و ﯾا از ارائه آن به مأموران خودداری کنـد بـه پرداخـت
پانصد ھزار ) (٥٠٠/٠٠٠رﯾال جرﯾمه محکوم میشود.
ماده ) ٦٨اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ عدم رعاﯾـت مفـاد مـواد ) (١٦و ) (١٧و مقـررات موضـوع
بند )ک( ماده ) (٣٧قانون از سوی فرد صنفی ،تخلف محسوب میشود و متخلف بـه پرداخـت جرﯾمـه
نقدی در مرتبه اول دو ميليون ) (٢/٠٠٠/٠٠٠رﯾال و در مرتبه دوم پـنج ميليـون ) (٥/٠٠٠/٠٠٠رﯾـال و در
مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده ميليون ) (١٠/٠٠٠/٠٠٠رﯾال محکوم میشود.
ماده ٦٩ـ فروش كاال از طريق قرعهكشي ممنوع است .مرتكبين عالوه بـر جبـران خسـارت وارده ،بـه
جريمهاي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواھند شد.
ماده ٧٠ـ اگر اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي بـا فـروش فـوقالعـاده يـا فـروش اقسـاطي بـه اشـخاص
خسارت وارد آورند ،عالوه بر جبران خسارت واردشده به خريدار ،به پرداخت جريمه نقدي معـادل مبلـغ
دريافتي يا قيمت روز كاال يا خدمت عرضهشده ملزم خواھند شد.
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تبصره ـ آئيننامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بـهوسـيله
دبيرخانه ھيأت عالي نظارت تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد.
ماده ) ٧١اصـالحی مصـوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ بـه منظـور تسـھيل دادوسـتد ،ثبـت و مستندسـازی،
نظارت بر قيمتھا و شفافيت در مبادالت اقتصادی ،افراد صنفی عرضـهکننـده کـاال ﯾـا خـدمات مکلفنـد
مطابق اولوﯾتبندی مشاغل که ھر سال اعالم میشود از سـامانه صـندوق مکـانيزه فـروش )(posse
استفاده نماﯾند .معادل ھزﯾنهھای انجامشده بابت خرﯾـد ،نصـب و راهانـدازی دسـتگاه صـندوق فـروش
اعم از سختافزاری و نرمافـزاری توسـط صـاحبان مشـاغل مـذکور ،از درآمـد مشـمول ماليـات مؤدﯾـان
مزبور در اولين سال اسـتفاده قابـل کسـر اسـت .عـدم اسـتفاده صـاحبان مشـاغل مـذکور از صـندوق
فروش در ھر سال ،موجب محروميت از معافيتھای ماليـاتی مقـرر در قـانون بـرای سـال مربـوط مـی
شود.
تبصــره )اصــالحی مصــوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ـ تعيــين صــنوف مشــمول و اولوﯾــتبنــدی و نحــوه
استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات آن به مراجع ذیربط به موجب آئيننامـهای اسـت کـه
توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت با ھمکاری سازمان امور مالياتی و اتاق اصناف اﯾران تھيـه مـی
شود و حداکثر ظرف سه ماه از تارﯾخ الزماالجرا شدن اﯾن قانون به تصوﯾب ھيأت وزﯾران میرسد.
ماده ) ٧٢اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ خرﯾداران و مصرفکنندگان و ھمچنين بازرسان و نـاظران
موضوع ماده ) (٥٢اﯾن قانون میتوانند شکاﯾت ﯾا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اﯾـن قـانون بـه
اتحادﯾهھای ذیربط تسليم ،ارسال ﯾا اعالم دارند.
اتحادﯾهھا موظفند حداکثر ظرف ده روز شکاﯾت ﯾا گزارش تخلـف درﯾـافتی را مـورد بررسـی قـرار
دھند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صـنفی و ﯾـا انصـراف شـاکی پرونـده را مختومـه نماﯾنـد و در
صورت احراز تخلف و ﯾا اعتراض شاکی ،پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزﯾرات حکـومتی و در
شھرستانھا به ادارات تابعه سـازمان مـذکور تسـليم نماﯾنـد .سـازمان تعزﯾـرات حکـومتی و ادارات
تابعه در شھرستانھا مکلفند حداکثر ظرف دو ھفته در جلسـهای بـا دعـوت از شـاکی و مشـتکی
عنه به پرونده رسيدگی و طبق مفاد اﯾن قانون حکم مقتضی را صادر نماﯾند.
تبصره ) ١اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ صدور رأی در مورد تخلفات موضوع اﯾن قانون به غيـر
از مــواردی کــه در تبصــره ) (٢اﯾــن مــاده آمــده اســت ،رأس ـاً توســط رؤســای شــعب ســازمان تعزﯾــرات
حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجـام خواھـد شـد .حضـور نماﯾنـدگان سـازمان صـنعت،
معدن و تجارت و اتاق اصناف ﯾا اتحادﯾه مربـوط در جلسـات رسـيدگی بـه تخلفـات موضـوع اﯾـن تبصـره
بالمانع است .تجدﯾدنظرخواھی در مورد تخلفات موضوع اﯾن تبصره ،مطـابق مقـررات سـازمان تعزﯾـرات
حکومتی انجام میشود.
تبصره ) ٢اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ رسيدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ) ٥٧گران
فروشی() ٥٨ ،کمفروشـی() ٥٩ ،تقلـب() ٦٠ ،احتکـار( و ) ٦٣عـدم اجـرای ضـوابط قيمـتگـذاری و
توزﯾع( در مواردی که موضوع شکاﯾت شاکی ﯾا گزارش بازرس حاکی از تخلف بيش از سـه ميليـون
) (٣/٠٠٠/٠٠٠رﯾــال اســت ،توســط ھيــأتی متشــکل از ﯾکــی از رؤســای شــعب ســازمان تعزﯾــرات
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حکومتی ،نماينده اتـاق اصـناف و نماينـده سـازمان صـنعت ،معـدن و تجـارت بـا دعـوت از شـاکی و
مشتکیعنه انجام خواھد شد.
مبنای مذکور ھرساله براساس نرخ تـورم سـاالنه بـا پيشـنھاد وزارت صـنعت ،معـدن و تجـارت و
تصوﯾب ھيأت وزﯾران قابل تغيير است.
درصورت تجدﯾدنظرخواھی ھر ﯾک از طرفين ،ھيأت تجدﯾدنظر متشکل از ﯾکی از رؤسـای شـعب
تجدﯾدنظر سازمان تعزﯾرات حکومتی ،نماينده اتاق اصناف شھرستان و نماينده اداره صنعت ،معـدن
و تجارت شھرستان به موضوع رسيدگی خواھد کرد .نماﯾندگان اتاق اصناف و اداره صنعت ،معدن و
تجارت شھرستان در ھيأت تجدﯾدنظر مربوط به ھر پرونده باﯾد غير از نماينده دستگاهھای مزبـور در
ھيأت بدوی رسيدگیکننده به ھمان پرونده باشند.
جلسات ھيأتھای رسيدگی بدوی و تجدﯾدنظر بـا حضـور ھـر سـه عضـو رسـمی اسـت و آرای
صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد.
تبصره ) ٣اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ترتيبات رسـيدگی اعـم از ابـالغ ،تشـکيل جلسـات،
واخواھی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزﯾرات حکومتی صورت میگيرد.
تبصره ) ٤اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در مورد تخلفات تبصـره ) (٢درصـورت عـدم وجـود
اداره صنعت ،معدن و تجارت ﯾا اتاق اصناف در شھرستان مربـوط ،نماﯾنـدگان نزدﯾکتـرﯾن شھرسـتان
در جلسه شرکت خواھند کرد.
تبصره ) ٥اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ در صورت عدم امکان تشکيل ھيـأت رسـيدگی در
ھر شھرستان ،با تعيين رئيس سـازمان تعزﯾـرات حکـومتی اسـتان ،ﯾکـی از ھيـأتھـای رسـيدگی
شھرستان ھمجوار استان ﯾا مرکز استان ،وظاﯾف مقرر شده را عھدهدار خواھد شد.
تبصــره ) ٦اصــالحی مصــوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ـ اداره امــور مراجــع رســيدگی بــدوی ،تجدﯾــدنظر و
شعب و مسئوليت تشکيل جلسات رسيدگی برعھده سازمان تعزﯾرات حکومتی شھرستان ﯾا اسـتان
است .ھمچنين مسئوليت ھماھنگی و رسيدگی به تخلفات ھيأتھا ،صدور رأی و ابـالغ آن و آمـوزش
بازرسان و ناظران بر عھده سازمان تعزﯾرات حکومتی میباشد .نحوه نظارت و بازرسـی ،تھيـه گـزارش
و اجرای رأی و رسيدگی به شکاﯾات و تخلفات موضوع اﯾن قانون و تھيه دسـتورالعمل اجراﯾـی و مـالی
آن به موجب اﯾن قانون خواھد بود.
تبصره ) ٧اصـالحی مصـوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ درآمـدھای ناشـی از جرﯾمـهھـای درﯾـافتی بـه
حساب خزانه وارﯾز مـیشـود و معـادل آن در بودجـهھـای سـنواتی منظـور و توسـط وزارت صـنعت،
معدن و تجارت پس از تـأمين بـار مـالی مـاده ) (٤٤اﯾـن قـانون بـهطـور مسـاوی در اختيـار سـازمان
تعزﯾرات حکومتی ،اتاق اصناف اﯾران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار میگيـرد تـا در اجـرای اﯾـن
١٣

قانون ھزﯾنه نماﯾند .
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 .ﻣﺎده  44ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر :ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ) (62ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه ـ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده درﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ،ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﻜﺸﻒ ﻣﺄﻣﻮران ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق

اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ
رﺳﺪ.
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تبصره ) ٨اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ ھر ﯾک از طرفين در صورت اعتراض به آرای صادره
در سازمان تعزﯾرات حکومتی ،میتوانند در دﯾوان عدالت اداری اقامه دعوی نماﯾند.
ماده  ٧٢مکرر )الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ دادگسـتری ،نيـروی انتظـامی جمھـوری اسـالمی
اﯾران ،کليه وزارتخانهھا و دستگاهھای اجراﯾی ،مؤسسـات ،سـازمانھـا ،شـرکتھـای دولتـی ،سـاﯾر
دستگاهھا و شرکتھای دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر ﯾا تصرﯾح نام است ،مؤسسـات
عمومی غيردولتی و سازمانھای تابعـه سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور و بانـکھـا موظفنـد در
اجرای احکام تخلفات موضوع اﯾن قانون با سازمان تعزﯾرات حکومتی ھمکاری نماﯾند.
ماده ٧٣ـ از زمان الزماالجرا شدن اين قانون ،رسيدگي به تخلفات افـراد صـنفي و تعيـين جريمـهھـاي
آنھا تنھا بهموجب احكام اين قانون صورت خواھد پذيرفت .قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جملـه
مصوبات مجمع تشخيص مصـلحت نظـام درخصـوص تعزيـرات حكـومتي مربـوط بـه اصـناف و واحـدھاي
صنفي موضوع اين قانون لغو میگردد.
ماده ) ٧٤اصالحی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ ميزان جرﯾمهھای نقدی تعيـينشـده در اﯾـن قـانون ،ھـر
ساله براساس نرخ تورم ساالنه بنا به پيشنھاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تأﯾيد ھيأت وزﯾران قابـل
تعدﯾل است.
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فصل نھم
ساير مقررات
ماده ) ٧٥اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اتحادﯾهھا و اتاقھای اصـناف شھرسـتان مـیتواننـد
برای خدمات اعضای ھيأتمدﯾره ﯾا ھيأترئيسه خود ،برحسب آئـيننامـهای کـه بـه پيشـنھاد اتـاق
اصناف اﯾران و توسط دبيرخانه ھيأت عالی نظارت تھيه میشود و حداکثر ظرف شـشمـاه از تـارﯾخ
الزماالجرا شدن اﯾن قانون به تصـوﯾب وزﯾـر صـنعت ،معـدن و تجـارت مـیرسـد ،مبـالغی را از محـل
درآمدھای خود در بودجه ساالنه پيشبينی و پرداخت نماﯾند.
تبصره )اصالحی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اعضای موضوع اﯾن ماده تـا زمـانی کـه عضـو ھيـأت
مدﯾره اتحادﯾه ﯾا ھيأترئيسه اتاق اصناف شھرستان باشند ،مشمول قانون تـأمين اجتمـاعی مـی
شوند.
ماده ٧٦ـ ھريك از اعضای ھيأتمدﯾره اتحاديـهھـا و ھيـأترئيسـه اتـاق اصـناف شھرسـتانھـا و اتـاق
اصناف اﯾران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه ،اتاق اصناف شھرستان و اتـاق اصـناف اﯾـران و وجـوھي
كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار ميگيرد ،امين محسوب ميشوند.
حـ َرف
ماده ) ٧٧اصالحی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ــ بـه منظـور حماﯾـت از بافنـدگان فـرش دسـتباف و ِ
مشابه ،به کميسيونھـای نظـارت اجـازه داده مـیشـود ،حسـب مـورد ،نسـبت بـه تشـکيل اتحادﯾـه
استانی و شھرستانی ،جھت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند .اﯾـن اتحادﯾـهھـا تحـت نظـارت
کميسيون نظارت مرکز استان و شھرستانھای خود میباشند.
ماده ٧٨ـ به منظور تقويت صنوف توليدي و توسـعه صـادرات غيرنفتـي كشـور ،بـه پيشـنھاد كميسـيون
نظارت و تصويب ھيأت عالي نظارت ،اتحاديهھاي صادراتي در شھرھاي مركز استان يا تھـران ،بـهصـورت
استاني يا كشوري ،تشكيل خواھد شد .فعاليت اين اتحاديهھا تابع آئيننامـهاي خواھـد بـود كـه توسـط
دبيرخانه ھيأت عالي نظارت تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد.
ماده ٧٩ـ وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند )ھـ( ماده ) (٥٥اين قـانون نسـبت بـه صـدور پروانـه
كسب براي افرادي كه نام برده ميشوند ،درصورتيكه داراي محل كسب ملكي يـا اجـارهاي باشـند،
اقدام كند:
الفـ جانباز ،ھمسر جانباز ،يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز ازكارافتاده.
بـ آزاده ،ھمسر آزاده ،يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده ازكارافتاده.
جـ كليه اعضای خانواده شھدا اعم از ھمسر ،فرزند ،والدين ،خواھر و برادر.
آئيننامه اجرايي اين ماده بهوسيله دبيرخانه ھيأت عالي نظارت با ھمكاري بنيـاد شـھيد ،بنيـاد
جانبازان انقالب اسالمي و ستاد آزادگان تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد.
تبصره ١ـ صدور پروانهكسب پس از دريافت معرفينامه از نھاد ذیربط و احراز شـروط الزم تنھـا
براي يك بار خواھد بود.
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تبصره ٢ـ اتحاديهھا موظفند دارنده پروانهكسب را بهعنوان فرد صنفي بپذيرنـد .ھمچنـين كليـه
سازمانھاي ذیربط موظفند نسبت به اعطای تسھيالت و امكانات ھمسان با سـاير افـراد صـنفي
عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانهكسب اقدام كنند.
تبصره ٣ـ افراد صنفي موضوع اين ماده نميتوانند شغل ديگري داشته باشـند ،يـا از وزارتخانـه
ھاي ديگر موافقت اصـولي يـا پروانـه تأسـيس دريافـت كـرده باشـند ،مگـر آن كـه موضـوع موافقـت
اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانـهكسـب كـرده
اند.
تبصره ٤ـ افراد صنفي موضوع ايـن مـاده مـيتواننـد در صـورت منتقـل شـدن بـه شھرسـتان يـا
استان ديگر ،به شرط ابطال پروانهكسب قبلي ،در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده ،پروانهكسب
معوض دريافت دارند.
ماده ٨٠ـ صدور پروانهكسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاھي بالمانع است.
ماده ٨١ـ نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون ھمكاري الزم را با اتحاديهھـا ،اتـاق
اصناف شھرستانھا و اتاق اصناف اﯾران معمول دارد .نحوه ھمكاري به موجب آئيننامهاي خواھد بـود
كه توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت با ھمكاري وزارت كشـور و نيـروي انتظـامي تھيـه و بـه تصـويب
وزير بازرگاني خواھد رسيد.
ماده ٨٢ـ اگر يك فرد صنفي ،به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازھـا ،يـا رويـدادھاي پـيشبينـينشـده
تحميلي ،امكان ادامه فعاليت صـنفي خـود را از دسـت بدھـد ،مـيتوانـد بـا كسـب نظـر مالـك و تأييـد
كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در ھمان محل بپردازد.
ماده ٨٣ـ شھرداریھا موظفند در صورت تخريـب محـلھـاي كسـب ،در اجـراي طـرحھـاي مصـوب ،از
دريافت ھزينهھاي مترتب بر صدور پروانه سـاخت محـل جديـد خـودداري ورزنـد .اگـر معوضـي از طـرف
شھرداريھا پيشنھاد شود ،ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريبشده كمتر باشد.
ماده ٨٤ـ حراجھاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصـلي واحـدھا يـا افـراد صـنفي طبـق آئـيننامـهاي
خواھد بود كه توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت تھيه و به تصويب وزير بازرگـاني مـيرسـد .برگـزاري
حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئيننامه ،واحد صنفي را مشمول مجـازات منـدرج در مـاده )(٦٨
اين قانون خواھد كرد.
ماده ٨٥ـ برگزاري روز بازارھاي جمعي واحدھا يا افراد صـنفي براسـاس آئـيننامـهاي خواھـد بـود كـه
توسط دبيرخانه ھيأت عالي نظارت تھيه و به تصويب وزير بازرگاني خواھد رسيد.
ماده ) ٨٦اصالحی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ فروشگاهھای بزرگ چندمنظوره که مجموعهای متنـوع از
کاالھا و خدمات مورد نياز عموم را در ﯾک مکان مناسب عرضه مینماﯾند و فروشگاهھای بزرگ زنجيـره
ای تحت مدﯾرﯾت متمرکز و بـا نـام تجـاری واحـد کـه حـداقل در دو فروشـگاه بـه عرضـه کـاال و خـدمات
مبادرت میکنند ،مشمول اﯾن قانون میباشند و باﯾد حداقل عضو ﯾکی از اتحادﯾهھای صـنفی ذیربـط
باشند و پروانه کسب درﯾافت نماﯾند.
تبصره ـ به موجب اصالحيه مصوب١٣٩٢/٦/١٢حذف شده است.
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مــاده ) ٨٧اصــالحی مصــوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ ـ فعاليــت افــراد صــنفی در فضــای مجــازی )ســاﯾبری(
مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادﯾه مربوطه است.
تبصره )الحـاقی مصـوب(١٣٩٢/٦/١٢ــ چگـونگی صـدور مجـوز و نحـوه نظـارت بـر اﯾـنگونـه
فعاليتھای صنفی به موجب آئيننامـه اجراﯾـی اسـت کـه توسـط اتـاق اصـناف اﯾـران بـا ھمکـاری
دبيرخانه ھيأتعالی نظارت و وزارتخانهھای اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات تھيه میشـود و
پس از تأﯾيد ھيأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تارﯾخ الزماالجرا شدن اﯾن قانون به تصـوﯾب
وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
ماده ٨٨ـ دبيرخانه ھيأت عالي نظارت مكلف است بـا ھمكـاري دبيرخانـه شـوراي عـالي منـاطق آزاد
تجاري صنعتي ،نسبت به تھيه آئيننامه اجراﯾـي حـاكم بـر تشـكيل و فعاليـت تشـكلھـاي صـنفي در
مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجرا درآيد.
ماده ٨٩ـ كليه واردكنندگان كاال كه بهصـورت تجـاري بـه واردات كـاال اقـدام مـيكننـد و قصـد توزيـع يـا
فروش كاالھاي وارداتي خود را دارند ،درصورتيكه بـه عرضـه مسـتقيم كـاال بـه مصـرفكننـده مبـادرت
ورزند ،ملزم به اخذ پروانهكسب طبق مقررات اين قانون خواھند بود.
ماده ٩٠ـ وزارتخانهھا ،مؤسسات ،سازمانھا يا شركتھاي دولتـي ،سـاير دسـتگاهھـاي دولتـي كـه
شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نھادھاي عمومي غيردولتي ،كه طبـق قـوانين
جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كاالھا يا خدمات به مصرفكننـدگان ھسـتند ،اعـم از ايـن كـه از
طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند ،از شمول اين قـانون
مستثني ھستند .اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخھاي تعيينشده براي كاالھا و خـدمات
توسط مراجع قانوني ذیربط ،الزامي است .دستگاه دولتي يا نھاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطـه
وظايف و اختيارات قانوني خود ،مسئوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عھـده
دارد .درصورتيكه اين قبيل فعاليتھا به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنھا بـا
مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد ،مشمول قانون نظامصنفي و مقررات آن خواھد بود.
ماده ) ٩١اصالحی مصوب(١٣٩٢/٦/١٢ـ اشخاص حقيقی ﯾا حقوقی اعم از دولتـی ﯾـا غيردولتـی
که طبق قـوانين جـاری موظـف بـه اخـذ مجـوز فعاليـت ﯾـا پروانـه تأسـيس ،بھـرهبـرداری ﯾـا اشـتغال از
وزارتخانهھا ،مؤسسات ،سازمانھا ﯾا شـرکتھـای دولتـی و سـاﯾر دسـتگاهھـای دولتـی کـه شـمول
قانون بر آنھا مستلزم ذکر ﯾا تصرﯾح نـام اسـت مـیباشـند و ھمچنـين نھادھـای عمـومی غيردولتـی
چنانچه به عرضه کاالھا ﯾا خدمات به خردهفروشان ﯾا مصرفکنندگان مبادرت ورزنـد ،مکلفنـد عـالوه بـر
١٤

درﯾافت مجوز فعاليت ﯾا پروانه ،به أخذ پروانه کسب از اتحادﯾه مربوط نيز اقدام کنند .
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ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ  9ﻣﺎده  57ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب  :1392/6/12آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻣﺎده ) (91ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ

ﻻزماﻻﺟﺮاﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲرﺳﺪ.

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

تبصره ) ١ابقای مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ اخذ پروانهكسب از اتحاديه ،مانع اعمال نظارت مقـرر
در قوانين جاري از سوي ھر يك از دستگاهھاي دولتي يا نھادھاي عمومي غيردولتي يـاد شـده بـر
١٥

آنھا نخواھد بود .
تبصره ) ٢الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ کليه واحدھای صـنفی مسـتقر در ميـادﯾن ميـوه و
ترهبار شھرداری ،پاﯾانهھای ورودی ،خروجی ،مسافربری ،فرودگاھی ،اﯾستگاھھای راهآھن و مترو،
مساجد و امـاکن فرھنگـی و مـذھبی درصـورتیکـه بـه عرضـه کـاال و خـدمات بـه عمـوم بپردازنـد،
مشمول اﯾن قانون میباشند و موظفند از اتحادﯾهھای ذیربط موضوع اﯾن قانون پروانه کسـب أخـذ
نماﯾند.
ماده ٩٢ـ سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت ھر يك از كاركنان واحدھاي صنفي مبنی بر
عدم پرداخت حق بيمه در مدت ھمكاري توسط افراد صنفي ميتواند به نظر بازرس يا منـدرجات دفـاتر
قانوني فرد صنفي ،استناد و حق بيمه را دريافـت كنـد .ايـن مبلـغ درصـورت احـراز تخلـف فـرد صـنفي،
معادل حق بيمه پرداختنشده شاكي شاغل و جريمهاي به مبلغ دو برابر آن خواھد بود .چنانچه مبلغ
جريمه كمتر از يكصد ھزار ) (١٠٠/٠٠٠﷼ باشد جريمـه نقـدي معـادل يـكصـد ھـزار ) (١٠٠/٠٠٠﷼
خواھد بود.
ماده ٩٣ـ اتاق اصناف شھرستان منحل نميشود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محولـه تسـامح
ورزد ،يا برخالف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند .در اين صـورت كميسـيون نظـارت مراتـب را بـا
ذكر داليل كافي به ھيأت عالي نظارت اعالم مـيدارد .اگـر ھيـأت عـالي نظـارت پـس از رسـيدگي بـه
داليل طرفين ،انحالل را الزم بداند مراتب را جھت تصويب به وزير بازرگاني اعالم ميدارد.
اتحاديهھا موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحالل اتاق ،نماﯾندگان خود را جھت تشكيل مجدد اتاق
اصناف شھرستان معرفي كنند.
انحالل اتاق اصناف اﯾران نيز به پيشنھاد ھيأت عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواھد بود.
اتاق اصناف شھرستانھا موظفند ظرف يك ماه از تـاريخ انحـالل اتـاق اصـناف اﯾـران ،نماﯾنـدگان
خود را جھت تشكيل مجدد اتاق اصناف اﯾران معرفي كنند.
در صورت اعتراض ھر يك از طرفين ميتوانند به مراجع ذیصالح قضائي مراجعه كنند.
ماده ٩٤ـ آئيننامه اجراﯾي موضوع ماده ) ،(٢٩بند )ي( ماده ) (٣٠و تبصره ) (٣ماده ) (٣٧اين قانون به
پيشنھاد وزارتخانهھاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب ھيأت وزيران خواھد رسيد.
ماده ٩٥ـ وزارت بازرگـاني موظـف اسـت گـزارش عملكـرد ايـن قـانون را سـاليانه بـه كميسـيونھـاي
اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد.
مــاده  ٩٥مکــرر ) ١الحــاقی مصــوب (١٣٩٢/٦/١٢ــ رســيدگی بــه تخلفــات اعضــای ھيــأتمــدﯾره
اتحادﯾهھا و ھيأترئيسـه اتـاقھـای اصـناف شھرسـتان حسـب شـکاﯾات و گـزارشھـاﯾی کـه بـا ذکـر
مشخصات شاکی و گزارشدھنده واصل میشود بر عھده کميسيونھای نظارت است.
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 .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ) (55ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺼﻮب  ،1392/6/12ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ) (2ﺑﻪ ﻣﺎده ) (91ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺒﺼﺮه ﺳﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده

ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ) (1ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ماده  ٩٥مکرر ) ٢الحاقی مصوب (١٣٩٢/٦/١٢ـ رسيدگی به تخلفات صنفی کليـه افـراد صـنفی
به موجب احکام اﯾن قانون خواھد بود و کليه قوانين عام و خاص مغاﯾر ،لغو میشود.
ماده ٩٦ـ از تاريخ الزماالجرا شدن ايـن قانون ،قانون نظام صنفي مصـوب  ١٣٥٩/٤/١٣شـوراي انقـالب
و كليه اصـالحات و الحاقـات بعـدي آن و قـانون ايجـاد تسـھيالت الزم جھـت صـدور پروانـهكسـب بـراي
جانبازان ،اسراي آزادشده و خانواده محتـرم شـھدا مصـوب  ١٣٦٨/١٢/١٣و »مـواد ) (١٧) ،(١٥) ،(١٤و
) (٢٢قانون حماﯾت از حقوق مصرفکنندگان مصوب «١٣٨٨/٧/١٥

١٦

و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بالاثر

میگردد.
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 .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  59ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ،1392/6/12ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻟﻐﻮﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (96ﻗﺎﻧﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد» :ﻣﻮاد

) (17) ،(15) ،(14و ) (22ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب .1388/7/15

