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 با اصلاحات و الحاقات بعدی( 82/28/2828)مصوب  قانون نظام صنفي

 های مربوطهها و دستورالعملنامهبه انضمام آئین
 

  تعاریف -فصل اول 

 افراد و واحدهاي ، حدود و حقوق، اختيارات، وظايفسازمان به امور مربوط كه است : قواعد و مقرراتيصنفي نظام ـ 1 ماده

 كند.مي تعيين قانون اين را طبق صنفي

، شخريد، فرو ،از توليد، تبديل اعمصنفي هاي از فعاليت در يكي كه يا حقوقي حقيقي : هر شخصفرد صنفي ـ 2 ماده

يا با  شخصه به آزاد، خواه و شغل حرفه ور و صاحبپيشه عنوانكند و بهگذاري سرمايه فني و خدمات ، خدماتتوزيع

طور خود را بهيا خدمات  از كالا، محصول يا قسمتي آورد و تمام فراهم كسبي داير يا وسيله كسبي محلديگران  مباشرت

 شود.مي شناخته دارد، فردصنفي عرضه كنندهمصرف به يا جزئي كلي صورتو به يا غيرمستقيم مستقيم

 ي. قانون خاص قانونباشنديم يقانون مستثن نيكه قانون خاص دارند، از شمول ا يصنوف (21/6/21)اصلاحي  تبصره ـ 

ه ب يدگيو رس ينظارت، بازرس ربط،يذ يامور واحدها قيو تنس ميتنظ ت،ياست كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعال

 .شوديم نيتحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه مع يتخلفات افراد و واحدها
شماره  يرا، و 2يسنج يينايصنف بهيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  22/24/2926مورخ  2401 براي اطلاع بيشتر به راي شماره[

 ].رجوع نماييددر پاورقي  1شركتها و موسسات حمل و نقلي در خصوص عدالت ادار وانيد يعموم اتيه 22/6/2966مورخ  66-042

                                                           
 هيأت عمومي دیوان عدالت اداري: 71/74/19مورخ  7401رأي شماره  1

اس قانون خاص قانوني است كه بر اس .باشنداين قانون مستثني مي قـانون نظام صنفي كشور صنوفـي كـه قانون خاص دارند از شمول ۲ بـر مبناي تبصره مـاده

احت رآن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به ص

ي هاي وابسته پزشكسازي جزء حرفهاوم جامعه پزشكي كشور، رشته عينكشود و به موجب تبصره سوم قانون آموزش مددر متن قانون مربوطه معين مي

، صدور 1۶۱۱ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1 ماده 1۱ و 1۱ تعريف و احصاء شده است و مطابق بندهاي

ظارت، نظارت و كنترل بر واحدها و مؤسسات بهداشتي و درماني به وزارت پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي و ن

نامه تأسيس مؤسسات ساخت و فروش آيين» اي تحت عنواننامهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي محول شده است و وزارتخانه مذكور بر همين اساس آيين

، رسيدگي به تخلفات صنفي حرف وابسته 1۶۲۶ كيل سازمان نظام پزشكي مصوب سالقانون تش ۲۲ تدوين و ابلاغ نموده است و بر اساس ماده «عينك طبي

با توجه به مراتب صنف بينايي سنجي كه اجازه ساخت عينك طبي را دارند از شمول قانون نظام صنفي خارج است و  .الذكر واگذار شده استبه سازمان فوق

قانون  ۲۲ و ماده 1۲ ماده 1 الذكر تشخيص شد و مستند به بندت عينك طبي، مغاير قوانين فوقنامه مورد شكايت فقط در قسمت ساخآيين 11 گروه ۶ بند

 .شودابطال مي 1۶۳۲ تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال

 رئيس هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

 عدالت اداري:هيات عمومي دیوان  77/9/7869مورخ  041-69راي شماره  ۲

قانون  11نظر به اينكه ماده « صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.» 1۶۲۲قانون نظام صنفي مصوب  ۲به صراحت تبصره ماده 

و مقررات  1۶۱۲ابري مصوب ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و تر ۶و بند  1۶3۶تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب 

لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي  ۶و همچنين ماده  1۶۱۱قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر مصوب 

شركتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از  مسافربري بين شهري و داخل شهري تهران مبين وظايف و مسئوليتهاي وزارت راه و ترابري در امور مختلف

ريزي، سياستگذاري، نرخ گذاري، نظارت بر كيفيت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسيدگي به تخلفات مختلف حيث صدور و تمديد پروانه فعاليت، برنامه

باشند. د بحث از جهات گوناگون داراي قوانين خاص ميشركتها و مؤسسات مزبور در مراجع ذيصلاح است و در نتيجه شركتها و موسسات حمل و نقل مور

دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني كه  ۲۱/۱/1۶۲3مورخ  ۶1۱۲۲/۱۲بنابراين از شمول مقررات قانون نظام صنفي مستثني هستند و بخشنامه شماره 

شود و به استناد دود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده ميمتضمن شمول قانون نظام صنفي به اشخاص فوق الاشعار است، خلاف قانون و خارج از ح

 .شودقانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ۱۲و ماده  1۳اصل يكصدوهفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 
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با  يفرد يا افراد صنف سيار باشد و توسطيا وسيله  ثابت در محل آن فعاليت كه : هر واحد اقتصادي واحد صنفي ـ 3 ماده

 شود.مي شناختهباشد، واحد صنفي  داير شده كسب اخذ پروانه

 .است ، بلامانعمحل همانبراي  كسب با اخذ پروانه ثابت سيار در محل صنفي واحدهاي فعاليت ـ 1 تبصره

عنوان به تواننديباشند، م يلازم جهت استقرار چند واحد صنف طيكه واجد شرا ياماكن ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ 2 تبصره

فاده مورد است ربط،يذ يهاهياتحاد اي هيپس از اخذ پروانه كسب از اتحاد ،يچند فرد صنف اي کيمحل ثابت كسب، توسط 

 يانتظام يوريو ن رانياتاق اصناف ا يبا همكار تنظار يعالأتيه رخانهيدب لهيوستبصره به نيا ياجرائ نامهنيي. آرنديقرار گ

صنعت، معدن و  ريوز بيتصوقانون به نيالاجراء شدن الازم خيماه از تارو ظرف سه شوديم هيته رانيا ياسلام يجمهور

 .       رسديتجارت م

 شوند.مي محسوبدهند، واحد صنفي سيار مي صنفي واحدهاي به خدماتي كه دفاتري ـ 3 تبصره

نوع باشد. صنوف  کيآنان از  تيفعال عتياز افراد كه طب يصنف: عبارت است از گروه  ( 21/6/21 ي) اصلاح  ـ 4 ماده 

 .      وندشيم ميتقس يـ خدمات يعيو توز يات فنـ خدم يديدو گروه تولآنها به  تيقانون، با توجه به نوع فعال نيمشمول ا

وكار منظور شروع و ادامه كسبقانون به نياست كه طبق مقررات ا يپروانه كسب: مجوز  ( 21/6/21 ي) اصلاح  ـ 5 ماده

 . شوديداده م نيكسب مع لهيوس ايمحل مشخص  يبرا يافراد صنف ايدائم به فرد  ايحرفه به صورت موقت  اي

 السکي. مدت اعتبار پروانه كسب موقت شوديصادر م بارکي يپروانه كسب موقت تنها برا ( 21/6/21) الحاقي  ـ1 تبصره

 سال است. و پروانه كسب دائم پنج

 ليبدت يبرا كماههي هي، اخطارمدت اعتبار پروانه كسب يمكلف است با انقضا يصنف هياتحاد(  21/6/21 ي) الحاق ـ2تبصره

ر حكم د يپروانه، واحد صنف ديتمد اي ليو در صورت عدم تبد ديپروانه دائم صادر نما ديتمد ايپروانه موقت به پروانه دائم 

 .شوديم يواحد بدون پروانه تلق

ارد و د دلالت يا فني تخصصي دادن كارهايانجام مهارت بر داشتن كه است اي: گواهينامهو فني تخصصي پروانه ـ 6 ماده

 شود.صادر مي صلاحذي مراجع وسيله به

 انجام اند، براييا مشابه يكسان فعاليتداراي  كه يا چند صنف از افراد يک كه است حقوقي : شخصيتي اتحاديه ـ 7 ماده

 گردد.مي تشكيلقانون  مقرر در اين هايو مسؤوليت وظايف دادن

انجام  يهر شهرستان برا يصنف يهاهياتحاد يمتشكل از رؤسا ياتاق اصناف شهرستان: اتاق (21/6/21 ي)اصلاح ـ ۸ ماده

 قانون است. نيمقرر در ا يهاتيو مسؤول فيوظا

 كشور با هدف شهرستانهاياتاق هاي اصناف  رئيسه هيأت از نمايندگان كه است يي: شورارانياتاق اصناف ا  ـ 9 ماده

 گردد.مي تشكيل در تهران صنفي نظام نيمبا تقويت

هاي  اتاق ها واتحاديه بين و ايجاد هماهنگي ارتباط منظور برقراريبه كه است : كميسيوني نظارت كميسيون ـ 11 ماده

تاق اها و بر اتحاديه تنظار آنها و همچنين و اختيارات وظايفدر راستاي  دولتي با سازمانها و دستگاههاياصناف شهرستان 

 شود.مي تشكيلهر شهرستان هاي اصناف 

 : نظارت عالي هيأت ـ 11 ماده

اتاق هاي اصناف ها، اتحاديه بر كليه و نظارت ، ايجاد هماهنگي، هدايتريزيبرنامه منظور تعيين به كه است هيأتي

 .شور استك بر امور اصناف نظارت مرجع گردد و بالاترينميتشكيل  نظارت كشور و كميسيونهاي اصناف ، شورايشهرستان
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 فرد صنفی –فصل دوم 

 كسب هاخذ پروان به ، نسبتو حرفه كسب بهيا اشتغال  واحد صنفي هر نوع از تأسيس موظفند قبل افراد صنفي ـ 12 ماده

 كنند. اقدام

 .]حذف شده است 21/6/21مصوب  اصلاح قانون نظام صنفي اين تبصره بموجب قانون[  ـ 1 تبصره

 انزدهپ مدت كنند، موظفند ظرفمياز آنها استعلام  كسب صدور پروانه ها براياتحاديه كه دستگاههايي كليه ـ 2 تبصره

 .است نظر مثبت منزله مقرر به نظر در مهلت اعلام دارند. عدم خود را اعلام و نهائي نظر قطعي استعلام دريافت روز از تاريخ

 چند اي کي يبرا يقانون طيواجد شرا يهر فرد صنف يپروانه كسب برا کياز  شيصدور ب (21/6/21 ي)اصلاح ـ3تبصره

 ماده بلامانع است.  نيموضوع ا ياجرائ نامهنييمباشر، بر اساس آ يمحل كسب به شرط معرف

ا امور واحد ر مسؤوليت طور مشترككنند، بهاداره مشترك صورترا به واحدصنفي نفر، يک چند كهدرصورتي ـ 4 تبصره

 بود. خواهند دار عهده

 رييتغ ايمربوطه  هيبدون اطلاع اتحاد ،ياز شش ماه واحد صنف شيب تيدر صورت عدم فعال (21/6/21 ي)اصلاح ـ 5 تبصره

وظف م هياتحاد ر،يپروانه كسب به غ يدارا يمحل صنف يواگذار ايتوسط صاحب پروانه كسب  تينوع فعال ايمحل كسب 

 مزبور پروانه كسب را ابطال كند. يروزه به واحد صنفاست پس از اخطار پانزده

 وسيله هب بطرذي از مراجع و فني تخصصياخذ پروانه  مستلزم و فني تخصصي مشاغل براي كسب صدور پروانه ـ 13 ماده

 روانهپ دارنده نفر شاغل نباشد، حضور يک و فني تخصصي اخذ پروانه برايلازم  واجد شروط . اگر متقاضياست متقاضي

 .است كافي متقاضي نام، بهمشروط كسب صدور پروانه براي در واحد صنفي و فني تخصصي

 ماهنگيو با ه نظارت عالي هيأت دبيرخانه توسط خواهد بود كه اينامهآئين شرح به و فني تخصصي مشاغل انواع ـ تبصره

 خواهد وزير بازرگاني تصويب و به مراكز استانها تهيهاتاق هاي اصناف از  و نظرخواهي ربطذي ها و سازمانهايوزارتخانه

 رسيد.

 را بپردازند. ربطيذ هياتحادتيمكلفند در هر سال حق عضو يافراد صنف (21/6/21 ي)اصلاح  ـ14ماده

يا  سبك تابلو در محل كالا، يا نصب رويبرچسب  مكلفند با الصاق كالاها و خدمات كننده عرضه افراد صنفي  ـ 15 ماده

 باشد، اعلام رؤيت قابل همگان رايب كه ايگونهو به و مكتوب طور روشنرا به واحد كالا يا دستمزد خدمت ، قيمتحرفه

 كنند.

، ، تاريخواحد صنفي و نشاني نام شامليا دستمزد بايد صورتحسابي  بها، اجرت دريافت در مقابل هر فرد صنفي ـ 1 تبصره

 دارد. متسلي مشتري را به شده انجام يا خدمات شدهفروخته  كالاهاي و مشخصات و نوع دريافتي مبلغ

 ا تا مبلغير يا مشاغل از صنوف ، بعضيمركز استان نظارت كميسيون تواند با تصويبمياتاق اصناف شهرستان  ـ 2 تبصره

 كند. معاف صورتحساب ، از دادناست آنها مشكلبراي  صورتحساب دادن ديگر را كه ، يا برخيمعين

نند ك استفاده شده چاپ دارند بايد از صورتحسابهايمي عرضه كلي صورت خود را به كالاهاي كه افراد صنفي ـ 3 تبصره

 بنويسند. خريدار را نيز در آن و مشخصات

 تيا اجر با وجه گرديده ارائه يا خدمت شدهعرضه كالاي هر نوع و كميت كيفيت انطباق ، مسؤولفرد صنفي ـ 4 تبصره

قانون  12و  9اين ماده ، رجوع شود به مواد  9تا  2تبصره هاي  بيشتر درخصوصجهت اطلاع [ .است در صورتحساب مندرج دريافتي

   2 .]12/1/2926مصوب  انيو سامانه مؤد يفروشگاه يهاانهيپا

                                                           
الاجراء شدن اين قانون، سامانه  ماه از تاريخ لازمپانزده سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت  -انیو سامانه مؤد يفروشگاه يهاانهیقانون پا 8ماده  1

 .نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كنداندازي و امكان ثبت مؤديان را راه 
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 مكلفند : نظارت كميسيونو تصويب اتاق اصناف شهرستان  تشخيص به عمومي اماكن صاحبان ـ 16 ماده

 و در دسترس تهيه مخصوص هايشود در برگهمي ارائه مشتريان مصرف براي را كه غذا و مواد غذائي قيمت ـ فهرست الف

 دارند. تسليم مشتريبه صورتحساب آن قراردهند و برمبناي مشتريان

 ند.كن باشد نصب ديد همگان در معرض كهقسمي  به كسب در محل خود را در تابلو مخصوص و مواد غذائي اغذيه ـ نرخ ب

، ، ايمني، بهداشتي، انتظاميصنفي و مقررات قوانين كشور، از جمله جاري و مقررات مكلفند قوانين افراد صنفي ـ 17 ماده

قانوني  مراجع از سوي را كه تكالاها و خدما گذارينرخ به مربوط هايكار و دستورالعمل محيط و زيباسازي فني حفاظت

 و اجرا كنند. گردد، رعايتمي ابلاغ ربطذي

كنند، مي مراجعه و اماكن منازل به خدماتدادن  انجام براي كه كساني كارگيرياز به مكلفند پيش افراد صنفيـ  1 تبصره

 دار با درجعكس شناسائي صدور كارت به ، نسبتانتظامي خذ نظر نيروياز ا پس دهند تا اتحاديه اطلاع اتحاديه را به مراتب

 آورد. عمل را به لازم اقدام تخصص

نند. ك تبليغ واقع ، برخلاف، كالاها يا خدماتمحصولات درباره مشتري جلب مجاز نيستند براي افراد صنفيـ  2 تبصره

 با آنها رفتار خواهدشد. قانون اين( 66) ماده طبق صورت درغير اين

فاقد پروانه كسب معتبر،  يتوسط فرد صنف قيبه هر طر يغاتيتبل يهرگونه آگهانتشار  ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ 3تبصره

محكوم  الير( 444/444/644) ونيليم صدهشتتا  الير( 444/444/9) ونيليم سهاز  ينقد مهيممنوع است و متخلف به جر

  (26/24/2044مبالغ جريمه ، اصلاحي ).شوديم

رگونه نشر ه اي ديمكلفند قبل از قبول سفارش تول يامحصولات چندرسانه ديها و مؤسسات تولچاپخانه ،يگروه يهارسانه

تبصره  نيموضوع ا ينقد مهيبه جر صورتنياريدر غ ند،يرا مطالبه نما ينسخه از پروانه كسب متقاض کي ،يغاتيتبل يآگه

 .شونديمحكوم م

 ديواگذار كند، با يگريكه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به د يدرصورت ( 21/6/21 ي) اصلاح  ـ1۸ماده

ند با بدا يقانون طيشراشده را واجد  يكه فرد معرف يدرصورت هي. اتحاددينما ميتسل هيخود را به اتحاد يدرخواست كتب

 . كنديشده صادر م ينام فرد معرف هب يديپروانه جد ،يمقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبل ريسا تيرعا

 يعلاوه بر ط گر،يد ياپروانه كسب به حرفه رييتغ بريدرصورت درخواست صاحب پروانه مبن (21/6/21 ي)الحاق ـ تبصره

پس  ظرف پانزده روز يقبل هياتحاد يياست. عدم پاسخگو يضرور يقبل هيحساب از اتحاد هياستعلام و تسو ،يمراحل قانون

 .شوديم ياستعلام به منزله نظرموافق تلق خياز تار

                                                           
الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلام  گونه اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلاماتسامانه مؤديان بايد به  - 7تبصره 

( ۱۱ماده)( ۲)هاي لازم به دستگاههاي اجرائي را از طريق بسترهاي يكپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره 

فراهم كند. همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت  1۶۳3/ 1۲/ 1۱جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 .فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد

مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه  ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده، فقط صورتحساب سه - ۲تبصره 

 .معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود

باشد مبادرت به صدور صورتحساب افزاري مي  افزاري و نرممالياتي و تجهيزات سخت مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه   -8تبصره 

عات افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاافزاري و نرم مالياتي و تجهيزات سخت  نمايند. ويژگي ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه الكترونيكي مي

 .ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي شود

هاي قانون ماليات ( 1۱۳ماده )( ۲اين قانون، تبصره )( ۶پس از انقضاي مواعد مذكور در ماده )  -انیو سامانه مؤد يفروشگاه يهاانهیقانون پا -۲1ماده 

قانون نظام صنفي ( ۱۱و همچنين ماده )( 13ماده )( ۶و )( ۲، )(1هاي ) با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو و احكام مندرج در تبصره 1۶۱۱مستقيم مصوب 

 .شود با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اشخاص مشمول اين قانون منتفي مي 1۶۲۲/ 1۲/ ۲۱كشور مصوب 
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 قانون اين مقررات محجور و طبق غبطهتواند با رعايت مي محجور شود، قيم كسب پروانه دارنده كهدرصورتي ـ 19 ماده

 كند.قداما واحد صنفي يا انتقال اداره به نسبت

ا ي ورثه . چنانچهاست ورثه به متعلق از واحد صنفي ناشي متعارف ، حقوقكسب پروانه صاحب فوت درصورتـ  21 ماده

 كسب اخذ پروانه به نسبت دو سال مدت توانند ظرف، ميفردي شروط دارا بودن باشند، درصورت آنها مايل قانوني نماينده

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

 اتحادیه ها –فصل سوم 

با  باشد، افراد صنفي وجود داشته يا همگن مشابه شغلي هايبا فعاليت صنفي واحدهاي كه در هر شهرستانـ  21 ماده

 كنند.مياتحاديه  تشكيل به مبادرت قانون اين رعايت

است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و  يانتفاعريو غ يحقوق تيشخص يدارا هياتحاد (21/6/21 ي)اصلاح ـ1 تبصره

 . ابدييم تيتجارت رسم

ه و ب شوديم هينظارت ته يعالأتيه رخانهيدب يبا همكار رانياتاق اصناف ا توسط يصنف يهاهياتحاد يالگو اساسنامه

 .رسدينظارت م يعالأتيه بيتصو

 :زير است شرحدر كشور به اتحاديه يک تشكيل براي صنفي تعداد واحدهاي نصاب حد ـ  2 تبصره

 واحد 944،  ـ در تهران الف       

 واحد 144،  نفر جمعيت از دو ميليون با بيش ـ در شهرستانهاي ب       

 واحد 254،نفر جمعيت نفر و كمتر از دو ميليون ميليون از يک بيش داراي ـ در شهرستانهاي ج       

 واحد 244، نفر جمعيت ميليون از پانصد هزار نفر و كمتر از يک بيش داراي د ـ در شهرستانهاي       

 واحد 54، با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت هـ ـ در شهرستانهاي       

 ييهاهياتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاد ينظارت هر شهرستان با همكار ونيسيكم (21/6/21 ي)اصلاح ـ3تبصره

 .ديشده است، ادغام نما نييتع يتحت پوشش آنها كمتر از نصابها يصنف يرا كه تعداد واحدها

 ونيسيكم صيتشخهر شهرستان به يبخشها ايشهرها  يتمام يواحد برا هياتحاد لياگر تشك (21/6/21 ي)اصلاحـ 4 تبصره

اق است كه توسط ات يانامهنييبخشها تابع آ ايشهرها آن يصنف ياداره امور واحدها وهينظارت مركز استان ممكن نباشد، ش

نظارت حداكثر ظرف شش ماه  يعالأتيه دييپس از تأ و شوديم هينظارت ته يعالأتيه رخانهيدب يبا همكار رانياصناف ا

 .رسديصنعت، معدن و تجارت م ريوز بيتصوقانون به نيالاجراء شدن الازم خياز تار

    حاديهات تشكيل مقرر جهت نصاب بهتعدادشان  ، كهشهرستان يک صنفي از واحدهاي اياتحاديه اگر تشكيل ـ 5 تبصره

با  اي، اتحاديهنظارت عاليهيأت  تصويب باشد، درصورت لازم مركز استان ارتنظ كميسيون تشخيص ، بهنرسيده است

 خواهد شد. موجود تشكيل تعداد واحدهاي همان

 تشخيص به استان همان موجود در شهرستانهاي صنفي از واحدهاي در مركز استان اياتحاديه اگر تشكيل ـ 6 تبصره

خواهد  تشكيل در مركز استان اي، اتحاديهنظارت عالي هيأت تصويب باشد، درصورت لازم مركز استان نظارت كميسيون

 خواهد شد. تلقي ماده اين موضوع يهامانند ساير اتحاديهاتحاديه  شد. اين

به حدنصاب مقرر در  هياتحاد ليدر هر استان جهت تشك يصنف يچنانچه تعداد واحدها ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ7تبصره

ور در سطح  كش يصنف ياز واحدها ياهيصنعت، معدن و تجارت، اتحاد ريوز ديياتاق اصناف و تأ شنهاديپ ماده نرسد با نيا

 .شوديم ليتشك
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و  نفر اصلي پنج هيأت اين شوند. تعداد اعضايمي اداره اتحاديه اعضاي منتخب مديره هيأت ها توسطاتحاديه ـ 22 ماده

 براي البدلنفر علي و سه نفر اصلي عضو و هفت كمتر از هزار واحد صنفي داراي هاياتحاديه براي البدلدو نفر علي

 عضو خواهد بود. زار واحد صنفياز ه بيشداراي  هاياتحاديه

 يانتخاب چهارسال تمام است. اعضا خياز تار هاهياتحاد رهيمد أتيه ياعضا تيمدت مسؤول ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ 1 تبصره

و  يمتوال از دو دوره شيب تواننديمذكور نم ي. اعضاشونديانتخاب م هياتحاد ياعضا ميو مستق يمخف يبا رأ رهيمد أتيه

 .دداشته باشن تيعضو هياتحاد رهيمد أتيچهار دوره متناوب در ه اي

 برگزاري ، مقدماتمديره هيأت هر دوره از پايان قبل ماه شش است موظف هر شهرستان نظارت كميسيون ـ 2 تبصره

 آورد. را فراهم انتخابات

به حد نصاب مذكور،  يابيدستاعضاء و در صورت عدم سومکيدر دور اول با حضور حداقل  هاهيانتخابات اتحاد ـ 3 تبصره

 .        ابدييم تياعضاء رسم چهارمکيدر دور دوم با حضور حداقل 

 أتاز هي عضو يا اعضائي اجتماعي از حقوق ، حجر يا محروميت، بيماري، فوتبر اثر استعفاء، عزل كه درصورتي ـ 4 تبصره

 فظر است مكلف نظارت شود، كميسيون خارج ماده اين از نصاب هيأت ، آنالبدلعلي اعضاي ني، با وجود جايگزيمديره

 همان از اعضاي ، افراديانتخابات كند. تا انجام اقدام جايگزين اعضاي تعيين براي انتخابات برگزاري به نسبتماه  شش

 ز تصويبا گردند تا پسمي معرفياتاق اصناف شهرستان  باشند، توسط امور اتحاديه ارهاد براي قانوني واجد شروط كه صنف

 و سالشوند. اگر كمتر از د منصوب مديره هيأت البدليا علي اصلي عضويت به جايگزين اعضايعنوان ، بهنظارت كميسيون

 ادامه مديره هيأت مأموريت مدت تاپايان جايگزين اعضاي ريتمأمو باشد، مدت مانده مديره هيأت مأموريت از مدت

 .خواهديافت

منظور اخلال در انتخابات نظارت، به ونيسيكم صيتشخبه كهيدرصورت رهيمد أتيه يمستعف ياعضا (21/6/21ي)الحاق "

 "شوند.داوطلب هياتحاد رهيمد أتيه يانتخابات بعد نياول يبرا توانندينم أت،يمعزول از آن ه ياستعفاء داده باشند و اعضا

، مديره هيأت و تكاليف ، حقوقاختياراتكليه  داراي ماده ( اين0( و )9)هايتبصره موضوع شده افراد منصوب ـ 5 تبصره

 خواهند بود.اتاق اصناف شهرستان  رئيسه در هيأت عضويت استثناي به

 ياجرائ يو دستگاهها رانيشهرستان و ا اتاق اصناف ها،هيشدن كاركنان اتحادداوطلب ( 21/6/21 ي) الحاق ـ 6 تبصره

ل آنان از شغ يمنوط به استعفا يصنف يهاهياتحاد رهيمدأتيدر انتخابات ه يخدمات كشور تيريقانون مد( 5موضوع ماده)

ه كار از شروع ب شيماده پ نيكاركنان موضوع ا ياستعفا رشيپذ ينام درانتخابات است. اعلام رسماز ثبت شيخود پ يقبل

 است.    يالزام هياتحاد رهيمد أتيدر ه

 عبارت است از:  هاهياتحاد رهيمد أتيدر ه تيداوطلبان عضو طيشرا ( 21/6/21 ي) الحاق مکررـ 22 ماده 
  رانيا  ياسلام يجمهور تيـ تابع2

   رانيا ياسلام يبه نظام جمهور يـ اعتقاد و التزام عمل1

 مؤثر  يفريك نهيشيـ نداشتن سوء پ9

 و افلاس  يتصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگ تيـ عدم ممنوع0

 به مواد مخدر  اديـ عدم اعت 5

 ـ عدم اشتهار به فساد  6

  هياتحاد رهيمد أتيدر ه تيافراد فاقد سابقه عضو يبرا پلميد يليـ داشتن حداقل مدرك تحص 1

 نام هفتاد و پنج سال ـ حداكثر سن در زمان ثبت 6

 ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم2

 ـ وثاقت و امانت 24
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 يرجمهو يانتظام يروين ،يحكومت راتيوزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعز ندگانيمركب از نما ياتهيكمـ 1 تبصره

سازمان ثبت  ،يانتظام يرويشامـل وزارت اطلاعات، ن صلاحيو دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذ رانيا ياسلام

 تهيمك نياتاق اصناف شهرستان در ا ندگاني. نمادينمايرا استعلام م كورمذ طيشرا ماهکيظرف  هيقضائاحوال كشور و قوه

اعلام  يبه متقاض جهيو نت رديگيآراء صورت م تيبا اكثر تهيكم نيدر ا يريگميخود نامزد انتخابات باشند. تصم دينبا

 . شوديم

 مدارك ياسناد مثبته و بررس تيرؤ قيمذكور از طر ياز صحت موارد مندرج در بندها نانيحصول اطم تهيكم نيا فهيوظ

 و شواهد است.

لاغ اب خيهفته از تار کيظرف  تواننديماده رد شده باشد م نيموضوع ا تهيآنها توسط كم تيكه صلاح يافراد ـ2تبصره

 نظارت شهرستان است. ونيسيمجدد كم يدگي. مرجع رسنديمجدد نما يبررس يمزبور تقاضا تهيكم يرأ

نفر  کيمأخوذه شامل  يآرا ينسب تيبراساس اكثر بيترتافراد منتخب به هاهيدر اتحاد ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ23ماده

 ياعضا انتخابات ي. همزمان با برگزارشوديم نييدار تعنفر خزانه کيو  رينفر دب کي)اول و دوم(،  سيرئبيدو نفر نا س،يرئ

 . شودي( برگزار مالبدليو عل ياصلانتخاب دو نفر بازرس ) يبرا يانتخابات ه،ياتحاد رهيمد أتيه

ا ب يسمت و ضيشده توسط فرد منتخب، تعو نييسمت تع رشيپذ يدر صورت عدم آمادگ ( 21/6/21 ي) الحاق ـ1 تبصره

 دارد بلامانع است.  يكمتر يبه تعداد آرا ازيكه احراز آن ن يسمت

 قيسمت آنها به طر ه،ياتحاد رهيمد أتيه يچند نفر از اعضا ايدو  نيآراء ب يدر صورت تساو ( 21/6/21 ي) الحاق ـ2 تبصره

 . ودشيم نييتع هياتحاد رهيمد أتيه ياعضا تيو با حضور اكثر يو ندهينما اينظارت و  ونيسيكم سيقرعه توسط رئ

در حضور  يانتخابات داخل يبرگزار قيمنتخبان، سمت آنها از طر هيدر صورت درخواست كل ( 21/6/21 ي) الحاق ـ3تبصره

 .شوديم نيينظارت تع ونيسيكم ندهينما اي سيرئ

 صورت باشد، به كارشناسي مدرك حداقلداراي  نفر، كه يک از خدمات است مكلف هر اتحاديه مديره هيأت ـ 24 ماده

افراد  كارگيري ، بهنفر جمعيت ميليون كمتر از يک داراي كند. در شهرستانهاي استفاده مدير اجرايي عنوان به وقت تمام

 شدن و با جايگزين است آن و منتخب مديره هيأت مصوبات مجري . مدير اجرايياست ، بلامانعيمدير اجرايعنوان به ديپلمه

 .است مدير در ادوار بعد بلامانعهمان  از خدمات گردد. استفادهمي تلقي جديد مستعفي مديره هيأت

 تانهايشهرس صنفي هاياتحاديه نسبياكثريت  درخواست بنا به مركز استان نظارت نياز، كميسيون درصورت ـ 25 ماده

 آن هاياتحاديه براي استاني مجمع تشكيل به ، نسبتمركز استاناتاق اصناف شهرستان از  ، با نظرخواهياستان همان

 منظور تبادلستانها خواهدبود و بهشهر هاياتحاديه مديره هيأت از نمايندگان متشكل مجمع خواهد كرد. اين اقدام استان

 ربطو مراكز ذي با مراجع لازم هايو هماهنگي ارتباط پيشنهاد و برقراري ، ارائهو امور صنفي مشكلات نظر درخصوص

 شود.مي تشكيل

 ابها انتخاتحاديه رؤساي يبا رأ نفر خواهد بود كه يک اتحاديه هر پنج ازاي به هر شهرستان تعداد نمايندگان ـ تبصره

 .است دو سال استاني مجمعمديره  هيأت اعضاي مأموريت خواهند شد. مدت

خود  يكتب و تقاضاي مراجعه ربطذياتحاديه  را آغاز كند، ابتدا بايد به صنفي بخواهد فعاليتي شخصي هرگاه ـ 26 ماده 

تقاضا حداكثر  بر رد يا قبول نظر خود را مبني مقررات در چارچوب است مكلف اديهدارد. اتح و رسيد دريافت را تسليم

 به اد شدهي نظر درمدتاعلام كند. عدم اعلام متقاضي به كتبي صورت به رسمي غيرتعطيل ايام روز با احتساب پانزده ظرف

 ر سهحداكث ظرف تاريخ بايد از آن ، متقاضياتحاديه تقاضا توسط قبول گردد. درصورتمي تقاضا محسوب پذيرش منزله

 خواهد جديد محسوب متقاضي صورت دارد. در غير اين تسليم اتحاديه كند و بهرا تكميل مورد نياز اتحاديه مدارك ماه

 صدور پروانه به روز نسبتپانزده  ، ظرفابطضو و با رعايت لازم مدارك تمام از دريافت پس است موظف گرديد. اتحاديه
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 ظرف بكس پروانه دريافت از تاريخ است موظف كسب پروانه متقاضي كند. همچنين اقدام متقاضي به آن و تسليم كسب

 كند. اقدام كسب محل افتتاح به نسبت ماه شش

 اتبورزد، بايد مر استنكاف كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب پروانه يمتقاض درخواست اتحاديه چنانچه ـ 1 تبصره 

 كتبي د اعتراضتوانباشد، مي معترض آن به متقاضي كهكند. درصورتي اعلاممتقاضي  به طور كتبيمستند به را با ذكر دلايل

 دارد. تسليم ربطذياصناف شهرستان اتاق  به پاسخ دريافت روز از تاريخ بيست خود را ظرف

 اديهاتح اجرا به خود را براي و نظرنهائي رسيدگي متقاضي اعتراض روز به پانزده طي است مكلف اتاق اصناف شهرستان

 كند. اعلام مربوط

 روز از زمان بيست توانند ظرفباشند ميمعترض اتاق اصناف شهرستان نظر  به يا متقاضي اتحاديه كهدرصورتي ـ 2 تبصره

 سيونكنند. كمي منعكس نظارت كميسيون مذكور به اتاقنظر  به خود را نسبت اعتراضاتاق اصناف شهرستان نظر  ابلاغ

 ، مگراجرا استمورد معتبر و قابل  در اين نظارت دارد. نظر كميسيون نظر خود را اعلام ماه يک ظرف استمكلف  نظارت

 نظر صورت كند. دراين ، نقضاعتراض از دريافت پس ماه يک را ظرف نظارت نظر كميسيون نظارت عالي هيأت كه آن

 قضايي صلاحذي مراجع توانند بهمي از طرفين هر يک اعتراض . درصورتالاجراء استو لازم قطعي نظارت عالي هيأت

 كنند.مراجعه

اقد ف اياست  دهينرس هياتحاد ليتشك يكه تعداد آنها به حد نصاب لازم برا يصنوف يبرا (21/6/21 ياصلاح) ـ 3 تبصره

 صياتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخ ايهمگن  هياتحاد قياز طر يامور صنف ريارائه پروانه كسب و سا اند،هياتحاد

 .رديگينظارت صورت م ونيسيكم

 براي يا موقت دائمكسب  پروانه كه يا حقوقي حقيقي هر شخص وسيلهبه داير شده محل ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ27ماده

 گردد.مي پلمبانتظامي  نيروي رأساً ازطريق اتحاديه باشد، با اعلام صادر نشده آن

 موجود در محل شود تا كالاهايميداده  مهلت دهدايركنن روز به تا بيست ، از دهداير شده محل از پلمب قبل ـ 1 تبصره

 كند. را تخليه

 مزبور را به هايرا بشكنند و محلقانون  اين در اجراي تعطيل شده هايو مهر محل يا لاك پلمب كه كساني ـ 2 تبصره

 خواهند شد. محكوم اسلامي مجازات قانون مقرر در هايمجازاتقرار دهند، به  مورد استفاده كسب از انحاء براي نحوي

 نخواهد شد. صنفي از حقوق يک احراز هيچ موجب ماده اين موضوع اشخاص توسط عوارض پرداخت ـ 3 تبصره

 يفاقد پروانه كسب ازسو يصنف يعدم درخواست پلمب واحدها اي ييدرصورت عدم شناسا ( 21/6/21 ي) الحاق ـ4تبصره 

فاقد پروانه كسب را  يمكلفند واحدها رانيا ياسلام يجمهور يانتظام يرويمربوط، اتاق اصناف شهرستان و ن هياتحاد

 .نديو پلمب نما ييشناسا

و  نيو مصرف كه براساس قوان عيتوز يهايمشاغل و تعاون ريسا ،يدر مورد مشاغل خانگ ( 21/6/21 ي) الحاق ـ 5 تبصره

 .شوديبر همان اساس عمل م شونديم ليتشك يگريمقررات د

خواهد  وزير بازرگاني تصويب به كه اينامهدر آئين مندرج مراحل از گذرانيدن تنها درموارد زير پس واحد صنفيـ  2۸ ماده

 گردد:مي تعطيل ماهتا شش هفته از يک طور موقترسيد، به

مجاز  نظارت يا كميسيون قيد گرديده كسب در پروانه ، غير از آنچهسبك ديگر در محل يا مشاغل شغل به ـ اشتغال الف

 .است شمرده

 عاليهيأت تشخيصبه كه از صنوفيدسته  آن روز براي پانزده مدت به حداقل موجه دليل بدون كسب محل ـ تعطيل ب

 شود.ميكننده مصرف براي عسر و حرج موجب نظارت

 .استاتاق اصناف شهرستان با  دليل بودن موجه تشخيص ـ هتبصر
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براي [.ستا شده تعيين نظارت كميسيون مصوبنامه در آئين كه ضوابطي براساس اتحاديه به عضويت حق پرداخت ـ عدم ج

 ]انتهاي قانونرجوع كنيد به آيين نامه اجرايي اين ماده در آگاهي بيشتر 

 ابلاغ صنفي واحدهاي ها بهاتحاديه وسيلهبه كه نظارت و كميسيون عالي هيأت قانوني و دستورات مصوبات اجراي د ـ عدم

 .است شده

 .استاتاق اصناف شهرستان  اجرا بر عهده عدم تشخيص ـ تبصره

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

 آيد.مي عمل به انتظامينيروي ، رأسًا از طريقاتحاديه با اعلام واحد صنفي موقت تعطيل ـ 1 تبصره

 يونكند. نظر كميس شكايت نظارت كميسيون تواند بهشود ميمي تعطيل وي واحد كسب كه هر فرد صنفي ـ 2 تبصره

 مراجع تواند بهمي فرد صنفي اعتراض . درصورتالاجراء استزمخواهد شد، لا اعلام دو هفته حداكثر ظرف كه نظارت

 كند. مراجعهقضايي  صلاحذي

استناد ديگر، به يا مراجع با مجوز اتحاديه غيرموجه دراثر تعطيل واحد صنفي به وارد شده خسارات جبران ـ 3 تبصره 

 .استدستوردهنده  ، برعهدهنظارت نظر كميسيون

نظارت شهرستان موجب  ونيسيكم صيتشخبه يواحد صنف يليكه تعط يدر موارد ( 21/6/21 ي) الحاق ـ4 تبصره

تا  الير (6.544.444) صد هزارپان و ونيليم ششاز  ينقد مهيمزبور به جر يواحد صنف شود،يكننده موحرج مصرفعسر

 (26/24/2044مبالغ جريمه ، اصلاحي ).شوديمحكوم م الير( 65.444.444) ونيليمشصت و پنج 

و  هايها، شهرداروزارتخانه خدمات نهيعوارض و هز ات،يمالوصول تواننديم هاهياتحاد ( 21/6/21 صلاحي) ا ـ29 ماده

دار و در قبال اخذ كارمزد عهده يميقرارداد تنظ يدر راستا يجار نيوابسته به دولت را طبق مقررات و قوان يهاسازمان

حكم [ .كنند زيمربوطه وار يبلافاصله به حساب قانون اخدمات ر نهيهز ايعوارض  ات،يشوند و مبالغ وصول شده بابت مال

نسخ  1/9/2044افزوده مصوب  و قانون ماليات بر ارزش 94/2/26، بموجب قانون تنقيح قوانين مالياتي مصوب مالياتي اين قسمت

 .]گرديد

قرارداد و در  ميبا تنظ تواندياتاق اصناف شهرستان م ها،هياتحاد يدر صورت عدم اقدام از سو ( 21/6/21 ي) الحاق ـ تبصره

 ماده شود. نيمقرر در ا يهاتيدار انجام مسؤولقبال اخذ كارمزد عهده

 از: است ها عبارتاتحاديه و اختيارات وظايف  ـ 31 ماده

اتاق  ، بهغلمشا براي لازم هايپروانهو انواع  كسب صدور پروانه يا تغيير ضوابط ، تنظيمتهيه پيشنهاد براي ـ ارائه الف       

 .اصناف شهرستان

ها اتحاديه به قانون اين درچارچوبكه  نظارت و كميسيون نظارت عالي هيأت هايو بخشنامه مصوبات ـ اجراي ب       

 گردد.مي ابلاغ

 نجپ را ظرف نظارت و كميسيون نظارتعالي هيأت هايو بخشنامه مصوبات است موظفاتاق اصناف شهرستان  ـ تبصره

 ارتنظ و كميسيون نظارت عاليهيأت ، دبيرخانهمهلت اين از انقضاي كند. پس ها ابلاغاتحاديه به دريافت روز از تاريخ

 كنند. اجرا ابلاغ ها براياتحاديه خود را به هايو بخشنامه مصوباتواسطه توانند بيمي

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

 .مربوط و مقررات قوانين با رعايت متقاضيان تقاضا و مدارك با دريافت كسب د ـ صدور پروانه       

از  و جلوگيري نظارت كميسيونبه  آن و اعلام قانون اين مقررات طبق كسب محل و تعطيل كسب پروانه هـ ابطال        

 شوند يا پروانهمي داير "( 21/6/21 ي) الحاق قانون نيا 11مطابق ماده " ،كسب پروانه بدون كه صنفي واحدهاي فعاليت ادامه

 گردد.مي باطل عللي آنها به
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 .و تصويب رسيدگي جهتاتاق اصناف شهرستان  به هر سال ماهتا آخر دي آن بعد و تسليم سال بودجه و ـ تنظيم       

 .صويبو ت رسيدگي براياتاق اصناف شهرستان  به هر سال خردادماه تا پايان آن و تسليم سالانه رازنامهت ز ـ تنظيم       

ا ي دولتي سازمانهاي يا با كمک طور مستقل به مورد نياز افراد صنفي آموزشهاي براي لازم ـ ايجاد تسهيلات ح       

 .غيردولتي

 سيونهايو كمي و آموزشي ، فنيصنفي واحدهاي ، بازرسياختلاف ، حلشكايات به رسيدگي سيونهايكمي ـ تشكيل ط       

 .نظارت عالي هيأت ديگر مصوب

و  اديهپيشنهاد اتح به كسب پروانه داراياعضاي  از ميان نفرند كه تا پنج سه مذكور بين كميسيونهاي اعضاي ـ 1 تبصره

 شوند.ميتعيين  ربطذياتاق اصناف شهرستان  تصويب

 همراكز استانها تهياتاق هاي اصناف شهرستان و  نظارت عالي هيأت دبيرخانه بند توسط اين اجرايي نامهآئين ـ 2 تبصره

 خواهد رسيد. وزير بازرگاني تصويب و به

و  رسيدگي جهتاتاق اصناف شهرستان به  ، مراتبو اتحاديه افراد صنفي بين صنفي بروز اختلاف درصورت ـ 3 تبصره 

 كميسيون خود را به روز اعتراض بيست تواند ظرفمي صادرشده رأيبه  نسبت معترض شود. طرفمي ارجاع صدور رأي

 به توانندمي از طرفين هر يک اعتراض الاجراء خواهد بود. درصورتو لازم عيقط نظارت دارد. نظر كميسيون تسليم نظارت

 كنند. مراجعه قضايي صلاحذي مراجع

 به وابسته ها، شهرداريها و سازمانهايوزارتخانه از طرف نمايندگي به خدمات و هزينه ، عوارضماليات ـ وصول ي       

 .]نسخ گرديد 94/2/26، بموجب قانون تنقيح قوانين مالياتي مصوب ين قسمتحكم مالياتي ا[ .دولت

 كالاها و معاملات و تمركز تدريجي صنفي منظور ايجاد شهركهايشهر به و شوراي با شهرداري ـ هماهنگي ك       

 سيونكمي تصويببه كه و ضوابطي مقررات شهر طبق با احتياجات متناسب شهري و مراكز معين در ميادين فروشيعمده

 برسد. نظارت

 هتج موردنياز در هر سال صنفي ، تعداد واحدهاي، حدود صنفيكالا و خدمات نرخ منظور تعيينپيشنهاد به ـ ارائه ل       

 .نظارت كميسيون و تصويب رسيدگي جهتاتاق اصناف شهرستان  به كسبصدور پروانه

تابعه مركز  يدر بخشها و شهرها(  21/6/21 ي) الحاق". است شده بينيپيش قانون در اين كه ـ ساير مواردي م       

ادارات  ست،يمقدور ن هياتحاد قيازطر ينظارت انجام خدمات صنف يعالأتيه بيتصوو هاهيشهرستان كه بنا به اعلام اتحاد

حسب مورد مجازند خدمات مذكور را  اصناف شهرستان يوابسته و دفاتر اتاقها يهاسازمان ها،يشهردار ربط،يذ يدولت

 "انجام دهند.

ـ        اف اصن جيبا كمک بس ايطور مستقل احكام تجارت و كسب و كار به يآموزش يهادوره يبرگزار ( 21/6/21 ي) الحاق ن 

 .صنف  يپروانه كسب اعضا ديكشور قبل از صدور و تمد

 كمک يبرا تواننديدارند م يگسترده صنف ياز دو هزار عضو و بازارها شيكه ب ييهاهياتحاد(  21/6/21 يالحاق) ـ  س      

 دهند. ليتشك يندگيدر نقاط مختلف دفتر نما ن،يانجام امور مراجع ليو تسه

 دماتخ انجام نظارت عاليهيأت ها و تصويباتحاديه اعلام بنا به كه مركز شهرستان تابعه در بخشها و شهرهاي ـ تبصره

 خدمات انجام مورد مجاز به حسب وابسته ، شهرداريها، سازمانهايدولتي باشد. اداراتمقدور نمي اتحاديه ازطريق صنفي

 باشند.مذكور مي

 عبارتند از: هر اتحاديه مالي منابع  ـ 31 ماده

 .در اتحاديه افراد صنفي عضويت ـ حق الف       

 .صنف يبه اعضا يو آموزش يخدمات فن لياز قب رموظفيخدمات غ يدر ازا يافتيوجوه در ( 21/6/21 صلاحي) ا ـ ب       
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 .يا حقوقي حقيقي از اشخاص دريافتي ـ كمكهاي ج       

حكم مالياتي [ .دولت به وابسته ها، شهرداريها و سازمانهايوزارتخانه خدمات و هزينه ، عوارضماليات د ـ كارمزد وصول       

 .].نسخ گرديد 94/2/26اين قسمت ، بموجب قانون تنقيح قوانين مالياتي مصوب 

 .پروانه كسب ديبابت صدور و تمد يافتياز وجوه در يدرصد ( 21/6/21 ي) الحاقهـ        

وصول و  يرا از افراد صنف يپروانه كسب مبالغ ديمكلفند هنگام صدور و تمد هاهياتحاد ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ1 تبصره

را به حساب اتاق اصناف  يگريمكرر( و درصد د 91 ماده 2 از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان )موضوع بند يدرصد

و نحوه  رانياصناف شهرستان و ا يهااتاق همو درصد س يافتيمبالغ در زانيكنند. م زيوار( 01ماده  2 )موضوع بند رانيا

 يانامهنيينوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آ ه،ياتحاد تيماده متناسب با وضع نيا يبندها ريوصول وجوه مزبور و سا

ه يهنظارت ت يعالأتيه رخانهياصناف استانها توسط دب ياتاقها يا همكارو ب رانياتاق اصناف ا شنهاديپبه  مجاز است كه

 .       رسديصنعت، معدن و تجارت م ريوز بيتصوقانون به نيالاجراء شدن الازم خيو حداكثر ظرف سه ماه از تار شوديم

ماده را به حساب  نيبه موجب ا يافتيمبالغ در( 14۲درصد ) ستيموظفند ب هاهياتحاد(  21/6/21 ي) اصلاح  ـ 2 تبصره

 يافتيدر يدر قالب كمكها يآموزش يهادوره يساختمان و برگزار هيكه جهت ته يكنند. مبالغ زياتاق اصناف شهرستان وار

 است. يمستثن هتبصر نياتاق اصناف شهرستان از حكم ا ديياز اعضاء اخذ شده است با تأ
 

اتاق اصناف »به  «يمجمع امور صنف»قانون نام  نيشدن ا الاجراءلازم خياز تار ( :21/6/21قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب از [ 

 «رانياتاق اصناف ا»به « اصناف كشور يشورا»و نام « اتاق اصناف مركز استان»به « مركز استان يمجمع امور صنف»، نام «شهرستان

 ].ابدييم رييتغ
 

 اتاق اصناف شهرستان –فصل چهارم 

و  يـ خدمات فن يديصنوف تول يهاهياتحاد ياتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤسا ( 21/6/21 ياصلاح)  ـ32ماده

 است.  يـ خدمات يعيتوز

ثبت در  دارد و پس از يتجارريو غ يرانتفاعيغ ،يحقوق تياتاق اصناف شهرستان شخص ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ1تبصره

 . ابدييم تيسازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسم

 ينظارت موظف است پس از انقضا ونيسيكه دو اتاق اصناف دارند، كم ييهادر شهرستان ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ2تبصره

حقوق و تعهدات  ها،يي. اموال، دارادياقدام نما گريكديشده در  ادي يها نسبت به ادغام اتاق سه،يرئ أتيه يدوره قانون

 .ابدييانتقال م ديدنظارت مذكور به اتاق ج ونيسيپس از ادغام با نظارت كم يقبل ياتاقها

ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو ها و شهرستاندر مراكز استان ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ33ماده

باشند. البدل ميدار و دو نفر عضو علي)اول و دوم(، يک دبير و يک خزانه رئيساصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب

نفر از رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک دو نفر از اعضاي اصلي هيأت

 شوند. حائزين اكثريت آراء انتخاب مي

 يابد و تصميماتمي شود و رسميتمي اعضاء تشكيل دو سوم ضور حداقلبا ح اتاق اصناف شهرستانها جلسات ـ 34 ماده

 معتبر خواهد بود. در جلسهآراء حاضران  يک علاوهبه نصف با اكثريت متخذه

 همديراو در هيأت مأموريت مدتتا پايان  ربطذياتاق اصناف شهرستان در  هر اتحاديه نماينده مأموريت مدت ـ تبصره

مواد  وفق ، اتحاديههر نماينده ، استعفاء، حجر يا عزلاجتماعياز حقوق ، محروميت، بيماريفوت . درصورتاست اتحاديه

 ند.كمياقدام اتاق اصناف شهرستان  به باقيمانده مدت براي ديگري نماينده معرفي بهنسبت  قانون ( اين19( و )11)

مدت چهار سال  ياتاق را برا سهيرئ أتيجلسه هر دوره، ه نياتاق اصناف شهرستان در اول ( 21/6/21 ي) اصلاح ـ35ماده

 بلامانع است.( 21) مذكور در محدوده ماده ي. انتخاب مجدد اعضاكنديانتخاب م
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عداد و ت جلسات ، طرز تشكيلرئيسههيأت ، وظايفاتاق هاي اصناف شهرستان  رئيسه هيأت انتخاب ترتيب ـ 36 ماده

 خواهد بود كه اينامهآئين آنها طبق خدمات الزحمهو حق اتاق هاي اصناف اداره به مربوط و ساير مقررات آن كميسيونهاي

 ربازرگانيوزي تصويب و به مراكز استانها تهيهاتاق هاي اصناف شهرستان نظر از  با كسب نظارت عاليهيأت دبيرخانه توسط

 خواهد رسيد.

 :زير است شرح بهاتاق هاي اصناف شهرستان  و اختيارات وظايف  ـ 37 ماده

 .صنوف بر عملكرد آنها و راهنمايي ها، نظارتاتحاديه بين ـ ايجاد هماهنگي الف       

 آنها. ها و تغييراتاتحاديهو تشكيلاتي  ، آموزشي، اداري، استخداميمالي هاينامهآئين و تصويب ـ تنظيم ب       

 و تصويب بررسي جهت كسب صدور پروانه براي پوشش تحت هاياتحاديه داخلي خاص ـ اظهارنظر درمورد ضوابط ج       

 .نظارت كميسيون

و  قانون اين با مقررات تطبيق از جهت كسب صدور پروانه ها درخصوصاتحاديه اقدامات اجراي بر حسن د ـ نظارت       

 .آن هاينامهآئين

و ساير  مالياتي اختلاف حل ، هيأتهايامور مالياتي هاياداره ها بهاتحاديه نمايندگان و معرفي هـ تأييد، انتخاب       

 آيد.مي عملبه صنوفازطرف  نماينده معرفي قانون موجببه كهمراجعي

 نيحسب مقررات ا رانينظارت و اتاق اصناف ا ونيسينظارت، كم يعالأتيمصوبات ه ياجرا ( 21/6/21 ي) اصلاحـ  و      

 قانون        

 ربوطم و ساير مقررات ، زيباسازيگزاري، بيمه، حفاظتيانتظامي، ، ايمني، بهداشتيفني مقررات بر اجراي ز ـ نظارت      

 .مقررات در اجراي انتظامي با مأموران همكاري شود. همچنينمي وضع ربطذي مراجع ازطرف كه صنفي واحدهاي به

گردد؛ يم ابلاغاتاق اصناف  و ازطريق تعييندر موارد خاص  كه انتظامي ضوابط دادن در انجام افراد صنفي چنانچه ـ تبصره

تاق ا موافقت توانند با جلبشوند، مي مواجه ملک مالک با مخالفت يا زيباسازي ، ايمنيبهداشتي مقررات و نيز دراجراي

 آورند. عمل را به مقتضي خود اقدام و با هزينهاصناف 

 ها.اتحاديه تصميمات به نسبت صنفي افراد اعتراض به ـ رسيدگي ح       

 اجراي بر حسن نظارت براي نظارت كميسيون به رئيسه اعضاء هيأت از بين نفر نماينده يک و معرفي ـ انتخاب ط       

 ها.اتحاديه مديره هيأت انتخابات

 اذ تصميماتخ براي دو يا چند اتحاديه به اتحاديه يک يا تقسيمها اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ـ پيشنهاد تشكيل ي       

 .نظارت كميسيون به

 كنند و پيشنهاد آنيا ارائه ، عرضهفروش توانند برايمي افراد هر صنف كه كالاها و خدماتي و نرخ نوع ـ تعيين ك       

 جلوگيري با هدف افراد صنفي به ابلاغ ها براياتحاديه به كميسيونمصوبه  و اعلام نظارت كميسيون به اتخاذ تصميم براي

 .صنفي از تداخل

 با جمعيت متناسب صنفي حدود و تعداد واحدهاي تعيين براي مقتضي با وسائل و آمار لازم اطلاعات آوريـ جمع ل       

 .گيريتصميم جهت نظارت كميسيون به آن و نيازها و ارائه

 ذ تصميماتخا براي برنامه و ارائه كار آنان و نوع طبيعت به با توجه صنفي واحدهاي تعطيلكار و ايام ساعات ـ تنظيم م       

 .نظارت كميسيون وسيله به

 ميها، دستورالعمل نحوه تنظنظارت شهرستان يهاونيسيكم نيب هيوحدت رو جاديمنظور ابه(   21/6/21 ي) الحاق ـ تبصره

 يروين يو با همكار رانياتاق اصناف ا شنهادياست كه با پ يبراساس دستورالعمل يصنف يواحدها يليتعط اميساعات كار و ا
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 بيتصوقانون به نيالاجراء شدن اظرف سه ماه از لازم حداكثرو  شوديم هينظارت ته يعالأتيه رخانهيتوسط دب يانتظام

 .]انتهاي قانون به دستورالعمل اين بند در رجوع كنيدبراي آگاهي بيشتر [ .رسديصنعت، معدن و تجارت م ريوز

 .تعاون و اتاق ايران و معادن و صنايع بازرگاني و اتاقاتاق هاي اصناف شهرستان با ساير  و معاضدت ـ همكاري ن      

 ها.هاتحادي مالي بر عمليات آنها و نظارت به از رسيدگي ها پساتحاديه مالي و صورتهاي ، ترازنامهبودجه ـ تصويب س      

نظر  و با كسب بازرگانيوزارت توسط كه و مقرراتي ضوابط ، طبق، در موارد لزومصنفي واحدهاي بنديـ درجه ع       

 رسد.مي نظارت كميسيون تصويبشود و بهمي تهيه ربطذي هايو اتحاديه يانتظامنيروي

ـ          يهايآگاهسطح  يارتقا يبرا ازيمورد ن يو پژوهش يفرهنگ ،يآموزش ،يعلم يهابرنامه ياجرا ( 21/6/21 ي) اصلاحف 

اصناف كشور در چهارچوب  جيو بس ربطيذ يو بخش خصوص ياجرائ يدستگاهها يبا همكار هاهياتحاد رهيمد أتيه

 .مقررات

 رتنظا كميسيون به مالي هر سالبعد از پايان  دو ماه ظرف آن و تسليم سالانه مالي هايو صورت ترازنامه ـ تنظيم ص       

 .و تصويب رسيدگي براي

ق اصناف اتا را به كند و نتيجه رسيدگيماه يک ظرف را مالي و صورتهاي ترازنامه است مكلف نظارت كميسيون ـ تبصره

 خواهد بود.اتاق اصناف شهرستان عملكرد  دوره مفاصاحسابمنزله  به دارد. تأييد ترازنامه اعلامشهرستان 

 بر اجراي و نظارت تصويب براينظارت  كميسيون به هر سال ماه بهمن تا اول آن بعد و تسليم سال بودجه ـ تنظيم ق       

 .آن

 و ياتاق اصناف را بررس يشنهاديماه، بودجه پبهمن انينظارت موظف است تا پا ونيسيكم ( 21/6/21 ي) الحاق تبصره ـ

 .دياعلام نما بيپس از تصو

 .است شده بينيپيش قانون در اين كه ر ـ ساير مواردي       

 يو بررس يصنف يو نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدها يبازرس يواحدها ليتشك  ( 21/6/21 ي) الحاقش ـ        

  اتيشكا

ها و شهرستان يادار يها در شوراها و مراكز استاناصناف شهرستان ياتاقها يرؤسا تيعضو ( 21/6/21 ي) الحاقـ  ت       

 .هامراكز استان

 و نيز مسؤوليتاتاق اصناف  اجلاسمصوبات  و اجراي پيگيري و همچنيناتاق اصناف شهرستان امور  اداره ـ 1 تبصره

و  اتاق اصناف رئيسه هيأت ، بهماده ( اين( و )ف(، )ع(، )ن(، )ل(، )ط(، )د(، )هـ(، )ز(، )ح)الف بندهاي و اجراي پيگيري

 گردد.واگذار مياصناف اتاق  اعضاي عمومي اجلاس به محوله و اختيارات ساير وظايف

 عمل را به لازم همكاري كار دانش شاخهمهارتهاي  درمورد آموزش و پرورش آموزش با وزارتاتاق اصناف  ـ 2 تبصره

 خواهند آورد.

 تشرك، الحسنهقرض ، صندوقاعتباري ، مؤسسهاصناف بانک تشكيل مجازند براياتاق اصناف شهرستانها  ـ 3 تبصره

 كنند. كشور اقدام جاري و مقررات قوانين ، طبقو اعتباري ، مالي، بانكيپولي اعتبار و ديگر مؤسسات تعاوني

 منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:  ( 21/6/21) الحاقي   ـ مکرر 37 ماده

 ها دريافتي از درآمد اتحاديه (14۲) ـ بيست درصد2

 ( اين قانون 11( ماده )1ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره )1

 دولتيـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير9

 كسب نتوانند صدور پروانه لازم هايتوانائيو  امكانات نداشتن علتها بهاز اتحاديه برخي كه در شهرستانهائي ـ 3۸ ماده

اتاق  به طور موقت به كسب صدور پروانه ، مسؤوليتنظارت كميسيون و تصويب اتحاديه پيشنهاد آن دار شوند، بهرا عهده
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صدور  ، مسؤوليتنظارت كميسيون و تصويب اتحاديه پيشنهاد همان ، بنابهمشكل رفع گردد. درصورتواگذار مياصناف 

 .قرار خواهدگرفت اتحاديه برعهده كسب پروانه

 :قرار زير است بهاتاق اصناف  بازرسي كميسيون وظايف ـ 39 ماده

 ايزارشهگ و تنظيم صنفي و مقررات ضوابط از رعايت اطمينان منظور حصول ها بهاتحاديه به امور مربوط ـ بازرسي الف       

 .لازم

 بررسي جهت اتاق اصناف رئيسه هيأت طريق خود را از و گزارشهاي بررسي نتيجه است موظف ـ كميسيون تبصره       

 دارد. تسليم نظارت كميسيون

 . اتاق اصناف به لازم گزارش رسد و ارائهمياتاق اصناف  به كه و اعتراضاتي شكايات به و رسيدگي ـ بازرسي ب       

 هب قانون اين طبق كه وظايفي دادن انجام را براي لازم ها مكلفند تسهيلاتو اتحاديهاتاق اصناف  مسؤولان ـ 41 ماده

 كنند. ، فراهماست شده محول بازرسي كميسيون
 

 اتاق اصناف ایران –فصل پنجم 

ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياستگذاري ، تقويت مباني نظام صنفي، منظور به ( 21/6/21) اصلاحي  ـ41ماده

يت شود. اين اتاق داراي شخصايران در تهران تشكيل مي اصناف صنفي، اتاقي به نام اتاقگيري و مديريت مسائل تصميم 

 حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.

هاي كشور اتاق اصناف ايران متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان ( 21/6/21) اصلاحي  ـ42ماده

ازاي هر بيست هزار واحد صنفي است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به

ا رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و بيک نماينده ديگر اضافه مي

گردند. تعداد نمايندگان استان تهران عالي نظارت معرفي ميهاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأتاصناف شهرستان

 باشد.حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر مي

 يخدمات -يعياز صنوف توز گريد ميو ن يخدمات فن -يديدر هر مورد همواره از صنوف تول ندگانياز نما يمين -1تبصره 

 خواهند بود.

هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه هزينه  ( 21/6/21) اصلاحي  ـ2تبصره

 وجه ديگري را ندارند.  غير از مبلغ فوق حق دريافت شود و به( قانون، تعيين مي06) نامه موضوع مادهاتاق در آيين

 رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.  ( 21/6/21) الحاقي  ـ3تبصره

هاي مربوطه در اتاق نمايندگان فعلي استان، هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود (  21/6/21) الحاقي ـ 4تبصره

 دهند.    اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي

صنوف توليدي ـ خدمات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از   ( 21/6/21) اصلاحي  ـ43ماده

مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب  كه با رأي نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است فني و سه

عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأتمي

 شود.تعيين ميمسائل صنفي 

 ئتيه آنها در تياز عضو ماندهياز مدت باق شيتواند ب ياصناف كشور نم اتاق سهيرئ ئتيه يها تيمدت مسئوول -1تبصره 

ماده  نيمفاد هم تيبا رعا يگريهر عضو، عضو د تيمدت مسئوول افتني انيباشد. با پااتاق هاي اصناف شهرستان  سهيرئ

 خواهد شد. نيگزيجا
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رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت ( 21/6/21) الحاقي  " ـ 2 تبصره

 رئيسه أتهي انتخابات و برگزاري صلاحيت بررسي . نحوه"شهرستان را دارا باشنداصناف يا اتاق اصنافرئيسه شورايدر هيأت

 و به مراكز استانها تهيهاتاق هاي اصناف شهرستان پيشنهاد  هب خواهد بود كه اينامهآيين موجبكشور به  اصنافشوراي 

 خواهد رسيد. وزير بازرگاني تصويب

ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه   ( 21/6/21) اصلاحي  ـ44ماده

. كنددار انتخاب ميخزانهدوم(، يک نفر دبير و يک نفردهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس)اول و مي

ردد، گطور كتبي اعلام ميهاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء بهجلسه

 شود.تشكيل مي

 شرح زير است: وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به  ( 21/6/21) اصلاحي  ـ45ماده

  .هاعالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستانهاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأتالعملـ ابلاغ دستور2

  .ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي1

  .بط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازارـ ساماندهي امور مرت9

عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب ماه هر سال به دبيرخانه هيأتـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن 0

  .عالي نظارتدر هيأت

عالي نظارت جهت رسيدگي و ماه هر سال به دبيرخانه هيأتـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت 5

  .عالي نظارتتصويب در هيأت

  .ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفيها و مراكز استانـ نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان 6

در چهارچوب عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي ـ ساير امور محوله از سوي هيأت1

  .اين قانون

ها تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استاناتاق اصناف ايران مي ( 21/6/21) الحاقي ـ 1 تبصره

 ها تفويض كند. و شهرستان

داخل در وظايف اي تدوين شود كه متضمن تگونههاي موضوع اين ماده بايد بهالعملدستور ( 21/6/21) الحاقي  ـ2 تبصره

 ود. ها نشها و شهرستانها و اتاقهاي اصناف مراكزاستانهاي نظارت، اتحاديهعالي نظارت، كميسيونو اختيارات قانوني هيأت

 يابد. وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت ميرئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت ( 21/6/21) الحاقي  ـ3تبصره

هاي تخصصي صنفي تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيوناتاق اصناف ايران مي ( 21/6/21) الحاقي  ـ4تبصره

 هاي آن صنف در سراسر كشـور را تشكيل دهد.متشكل از اعضاي اتحاديه

اعضاء در  از عضويت ناشي قبول قابل هايهزينهكشور و بازپرداخت  اصناف شوراي وجوه ، مصارفاداره شيوهـ  46 ماده

اتاق هاي اصناف شهرستان از  و با نظرخواهي نظارت عاليهيأت دبيرخانه توسط خواهدبود كه اينامهآيين موجبشورا، به

 خواهد رسيد. وزير بازرگاني تصويبو به مراكز استانها تهيه

 منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:   ( 21/6/21) اصلاحي  ـ47ماده

 ها ( از درآمد اتاق اصناف شهرستان۲ 9درصد)ـ سه2

 ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف 1

 ـ كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي 9

منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، كتب و جزوات منتشره به0

 في ها و افراد صنمديره اتحاديه
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 ( اين قانون 11( ماده)1ـ درآمد موضوع تبصره) 5

عالي اي است كه توسط دبيرخانه هيأتنامهميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين ( 21/6/21) الحاقي  تبصره ـ 

تصويب وزير بهالاجراء شدن اين قانون ماه از لازمشود و حداكثر ظرف سهنظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه مي

 رسد.صنعت، معدن و تجارت مي
 

 کمیسیون نظارت –فصل ششم 

 شود: هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل ميكميسيون نظارت در شهرستان  ( 21/6/21) اصلاحي  ـ4۸ماده

معاونان آنها در  ها و نهادهاي استاني ياها مركب از مديران كل و رؤساي سازمانهاي مراكز استانالف ـ در شهرستان     

 شرح زير:  به صورت وجود

 ـ صنعت، معدن و تجارت )رئيس كميسيون( 2

 ـ امور مالياتي 1

 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 9

 ـ تعزيرات حكومتي 0

 ـ نيروي انتظامي  5

 ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي  6

 كنندگان ـ انجمن حمايت از مصرف1

 ـ بسيج اصناف  6

 ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان 2

 ـ اتاق تعاون استان 24

 ـ رئيس شوراي اسلامي استان 22

 رئيس اتاق اصناف مركز استان ـ رئيس و نائب21

 الاختيار استاندار ـ نماينده مطلع و تام29

 ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود: هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذيب ـ در ساير شهرستان      

 ـ صنعت، معدن و تجارت )رئيس كميسيون( 2

 ـ امور مالياتي 1

 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 9

 ـ تعزيرات حكومتي 0

 ـ نيروي انتظامي  5

 شهرستان  ـ انجمن حمايت از مصرف كنندگان 6

 ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان 1

 ـ اتاق تعاون شهرستان  6

 ـ بسيج اصناف 2

 ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان 24

 الاختيار فرماندار ـ نماينده مطلع و تام22

 ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان21
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 مطلق با اكثريت يابد و تصميماتمي نفر از اعضاء رسميت هفت حضور حداقلبا  يادشده كميسيونهاي جلسات ـ 1 تبصره 

 معتبر خواهد بود. حاضران آراي

 مدخلذي يا عمومي دولتي دستگاههاينظر و نيز نماينده و صاحب صلاحتواند از افراد ذيمي نظارت كميسيون ـ 2 تبصره

 آورد. عملبه دعوت جلساتحضور در  براي رأي حق داشتنبدون

اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و ها دبيرخانههاي نظارت مراكز استانكميسيون ( 21/6/21) اصلاحي  ـ3تبصره 

ه اي است كنامهموجب آيينهاي فوق بهباشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانهها مستقر ميتجارت استان

ماه شود و ظرف سهها، تهيه ميعالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهيأتتوسط دبيرخانه 

 رسد.عالي نظارت ميتصويب هيأتالاجراء شدن اين قانون بهاز تاريخ لازم

 :زير است شرح به نظارت يسيونكم و اختيارات وظايف ـ 49 ماده

ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين گيري در مورد ادغام اتحاديهتصميم ( 21/6/21) اصلاحي الف ـ 

 هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستانرسته

د گرده به دو يا چند اتحاديه تقسيم مياي كها، حقوق و تعهدات اتحاديهوضعيت اموال، دارايي ( 21/6/21) اصلاحي  تبصره ـ

شود و عالي نظارت تهيه ميشود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأتاي تعيين مينامهبه موجب آيين

 رسد.تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميالاجراء شدن اين قانون بهماه از تاريخ لازمحداكثر ظرف شش

 اتاق هاي اصناف شهرستانها و  هيخابات اتحادنظارت بر انت -ب

 نيدادن اقدامات انجام شده آنها با قوان قيو تطباتاق هاي اصناف شهرستان ها و  هيعملكرد اتحاد يو بازرس يدگرسي –ج 

 و مقررات. 

 آنها.  بيو تصواتاق هاي اصناف شهرستان  يمال يبه بودجه، ترازنامه و صورتها يدگرسي –د 

 شده است. ينيب شيقانون پ نيكه در ا يموارد ريسا -هـ 

 .است قانوني و اختيارات درحدود وظايفنظارت  عاليهيأت تصميمات اجراي به موظف نظارت كميسيون ـ 1 تبصره

 حقوق ظو حف عمومي مصالح منظور رعايتو به امكانات براساس است موظف هر شهرستان نظارت كميسيون ـ 2 تبصره

 مورد نياز هر صنف تعداد واحدهاي نظارت عالي هيأت از سوي شده تعيين دستورالعملبراساس  هر سال در ابتداي ديگران

 كند. ابلاغمربوط  صنفي هاياتحاديه به كسب صدور پروانه و جهت مشخص را در هر شهرستان

اتاق هاي اصناف شهرستان ها و ، اتحاديهنظارتكميسيونهاي  بين لازم هايو همكاري ايجاد هماهنگي مسؤوليتـ  51 ماده

 موظف انمركز است شهرستان نظارت كميسيون . رئيساست مركز استانشهرستان  نظارت كميسيون رئيس برعهده استان

 آورد. امور را فراهم دادن انجام ، زمينهاتخاذ تدابير لازم ها وو گردهمائي جلسات با تشكيل است

كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي  ( 21/6/21) اصلاحي  ـ 51 ماده

گذاري عمل قيمتدهد براساس دستورالگذاري آنها را لازم تشخيص ميعالي نظارت قيمتاي و ضروري را كه هيأتيارانه

طرف مجلس شوراي ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه ازآن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي

 الرعايه است. شود، براي كميسيون لازماسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي

 ها به افرادعموم آگهي و ازطريق اتحاديههي براي اطلاع هاي گرواتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را ازطريق رسانه

ت نظاركليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيونو واحدهاي صنفي اعلام كند. 

 هستند.
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اظراني از بين كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ن ( 21/6/21) اصلاحي  ـ 52ماده

صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي

 شود. از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي

الاجراء شدن اين لازم ماه پس ازعالي نـظارت موظـف اسـت ظرف ششدبيرخـانه هيـأت  ( 21/6/21) اصلاحي  تبصره ـ

نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با قانون، آيين

 تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.تخلفهاي آنها را تهيه كند و به
 

 هیئت عالی نظارت –فصل هفتم 

 شود: عالي نظارت با تركيب زير تشكيل ميهيأت ( 21/6/21) اصلاحي  ـ 53ماده

 .رئيس هيأت(الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت )   

 .ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي   

 .پ ـ وزير كشور   

 .ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   

 .ث ـ وزير دادگستري   

  ي.ج ـ وزير امور اقتصادي و داراي   

  .هارئيس شوراي عالي استانچ ـ    

  .خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران   

  .رئيسه اتاق اصناف ايراندـ هيأت   

  .ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران   

 .رـ دبيركل اتاق تعاون ايران   

  .زـ نماينده بسيج اصناف كشور   

دگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق ژـ دو نفر از نماين   

 .رأي

 يابد.مي اعضاء رسميت نسبي با حضور اكثريت نظارت عاليهيأت جلسات ـ 1 تبصره

 .يافتحضور خواهند در جلسات  رأي حق ، با داشتندستور جلسه ديگر، براساس وزيران ـ 2 تبصره

خود  در جلسات رأي حق داشتن حضور بدوننظر براي  و صاحب صلاحتواند از افراد ذيمي نظارت عالي هيأت ـ 3 تبصره

 آورد. عمل به دعوت

 هيأت يياجرا ، بازوي. دبيرخانهمستقر است بازرگانيدر وزارت كه است ايدبيرخانه داراي نظارت عالي هيأت ـ 54 ماده

و  تهيأ تصويب مورد نياز جهت مكتوبات وتدوين تهيه امور، وظايف كردنبر هماهنگآيد و علاوه شمار ميبه  نظارت عالي

 به خواهد بود كه اينامهآئينموجب به  دبيرخانه اداره و نحوه و امورمالي اداري دارد. تشكيلات پيشنهاد را برعهدهارائه 

 خواهد رسيد. وزير بازرگاني تصويب

 :زير است شرح به نظارت عالي هيأت و اختيارات وظايف ـ 55 ماده

 .هاي اصنافها يا اتاقابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه ( 21/6/21) اصلاحي الف ـ        

 كشور. اصناف شوراي رئيسه هيأت يا عزل انتخابات ـ ابطال ب       

 كشور. اصنافيا شوراي اتاق هاي اصناف شهرستان و  نظارت كميسيون بين اختلاف به ج ـ رسيدگي       

 كشور. در سطح كسب صدور پروانه بر چگونگي نظارت دستورالعمل د ـ تعيين       
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ها حاديه، اتنظارت كميسيونهايبين  و ايجاد هماهنگي قانوني وظايف انجام بر حسن نظارت دستورالعمل ـ تعيين ـه        

 .قانون آنها درحدود مفاد اين بر فعاليت كشور و نظارت اصناف كشور و شورايهاي اصناف اتاقو 

 جاري و مقررات قوانين با رعايت صنفيواحدهاي صدور كالاها و خدمات براي مناسب اجرايي راهكارهاي و ـ ارائه        

 كشور.

 .استگرديده  محول نظارت عالي هيأت به قانون اين موجب به كه ز ـ ساير مواردي       

 .بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور ( 21/6/21) الحاقي ح ـ        

گذاري كالاها و خدمات واحدهاي هاي لازم در رابطه با نحوه نرخالعملتهيه و تصويب دستور ( 21/6/21) الحاقي ط ـ        

 .صنفي

ها هاي نظارت مراكز استانتواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيونعالي نظارت ميهيأت ( 21/6/21) اصلاحي ـ  56ماده

 تفويض كند.
 

 لفات و جریمه هاتخ –فصل هشتم 

 وسيلهبه شدهتعيين هاياز نرخ بيش بهائيبه  خدمت كالا يا ارائه يا فروش از عرضه است : عبارتفروشيگران ـ 57 ماده

ا كال هايب افزايش منجر به كه عملي هر نوع دادن و انجام گذاريقيمت و ضوابط مقررات اجراي ، عدمربطذي قانوني مراجع

 خريدار گردد. زيان به يا خدمت

 :فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير استجريمه گران

كننده در مرتبه اول به دو برابر شده به خريدار يا مصرفمتخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد ( 21/6/21) اصلاحي 

 گردد. مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي

ل ارچه يا تابلو بر سر در محشود و علاوه بر پرداخت جريمه پدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي       

 شود. مدت دو هفته نصب ميكسب به عنوان متخلف صنفي به

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

 شود. ماه نصب ميمدت يکصنفي به

شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميبه ده در مرتبه پنجم و مراتب بعدي       

ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب شود. همچنين به مدت ششمدت دو ماه نصب ميعنوان متخلف صنفي بهبه

 گردد.تعطيل مي

 .يا معيار مقرر شده كمتر از ميزان خدمت كالا يا ارائه يا فروش از عرضه است : عبارتفروشي كم ـ 5۸ ماده

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

كننده در مرتبه اول به دو برابر متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف ( 21/6/21) اصلاحي 

 شود. فروشي جريمه ميچهار برابر مبلغ كم فروشي و در مرتبه دوم بهمبلغ كم

شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل فروشي جريمه ميدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم       

 شود. مدت دو هفته نصب ميعنوان متخلف صنفي بهكسب به

خلف عنوان متشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب بهمه ميفروشي جريدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم       

 شود. ماه نصب ميمدت يکصنفي به

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

ت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل گردد. همچنين به مدعنوان متخلف صنفي نصب ميمحل كسب به

 گردد. مي
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فروشي )گارانتي( توسط متعهد در حكم كم عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( 21/6/21) الحاقي  تبصره ـ

مبناي محاسبه شود. هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مياست و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه

ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از 

 شود. كنندگان و توليدكنندگان تعيين ميمصرف

كالا  صاتخبا مش منطبق يا كميت كيفيتازلحاظ  كه خدمتي كالا يا ارائه يا فروش از عرضه است : عبارتتقلب ـ 59 ماده

 نباشد. يا درخواستي ابرازي يا خدمت

 :جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است

كننده در مرتبه اول معادل دو متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف ( 21/6/21) اصلاحي 

شده يا خدمت ارائه داده شده و در شده يا فروختهالتفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضهبرابر مابه

 شود. ميالتفاوت مذكور جريمه مرتبه دوم به چهار برابر مابه

شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب التفاوت، جريمه ميدر مرتبه سوم به شش برابر مابه       

 گردد. عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب ميبه

عنوان متخلف شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب بهالتفاوت جريمه ميدر مرتبه چهارم به هشت برابر مابه       

 گردد. ماه نصب ميمدت يکصنفي به

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

ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل گردد. همچنين به مدت ششماه نصب ميمدت دومتخلف صنفي به

 گردد. مي

در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت  ( 21/6/21) اصلاحي  ـ 1 تبصره

دريافتي به خريدار است و درصورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل  جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه

 شود.حكم، تعطيل مي

 به باشد، فرد متقلب شده بينيپيششديدتري  مجازات متقلبانه عمل ديگر براي در قوانين كه درصورتي ـ 2 تبصره

 خواهد شد. مزبور محكوم مجازات

عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات  ( 21/6/21) الحاقي  ـ3تبصره

كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي

 شود. مقررات اين ماده مي

شود و مرتكب به جريمه خ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب ميفروش كالاهاي تاري ( 21/6/21) الحاقي  ـ4تبصره

شده بنابر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضهمقرر در اين ماده محكوم مي

 شود.شده محاسبه ميخسارت برمبناي قيمت عرضه

د قص به آن از عرضه و امتناع صلاحذي مراجعبا تشخيص  عمده صورت كالا به از نگهداري است احتكار : عبارت ـ 61 ماده

 .ربطذي قانوني يا ساير مراجع بازرگاني وزارت ازطرف عرضه ضرورت از اعلام پس جامعه يا اضرار به فروشيگران

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

مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل  ( 21/6/21) اصلاحي        

  .( قيمت روز كالاهاي احتكار شده14۲) درصدهفتاد

ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي         مرتبه دوم 

  .ماهعنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يکاحتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به
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روش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و ف       

عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به

  .ماهسه

توسط توليدكنندگان و  عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط ( 21/6/21) الحاقي  ـ1 تبصره

كنند صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري ميكنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را بهتوزيع

شود و با متخلفان برابر مقررات صرفًا در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي

 شود. مربوط رفتار مي

كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل براي كشف تخلف در صورتي ( 21/6/21) الحاقي  ـ2تبصره

( اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات 2اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره )

رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا 

كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات محل ياد شده را صادر مي

 حكومتي است.

 فاز طر شدهتعيين هايبكهو ش ضوابط برخلاف خدمت كالا يا ارائه از عرضه است : عبارتاز شبكه خارج عرضه ـ 61 ماده

 .ربطذياجرائي  يا دستگاه بازرگاني وزارت

 :زير استشرح به هر سال تكرار در طول دفعات به ، با عنايتاز شبكه خارج عرضه جريمه

 روز كالا يا خدمت دو برابر ارزش ادلمع نقدي و جريمه ، در شبكهخدمت كالا يا ارائه عرضه به ـ الزام اول ـ مرتبه الف       

 .تخلف در زمان از شبكه شده خارج

 روز كالا يا خدمت چهار برابر ارزشمعادل  نقدي و جريمه در شبكه خدمت كالا يا ارائه عرضه به ـ الزام دوم ـ مرتبه ب       

 .تخلف در زمان از شبكه شده خارج

 روز كالا يا خدمت برابر ارزش شش معادل نقدي و جريمه در شبكه خدمت كالا يا ارائه عرضه به ـ الزام سوم ـ مرتبه ج       

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

 .].2ارز نسخ شده است و قانون مبارزه با قاچاق كالا 11ماده تبصره آن بموجب  و 61ماده  [ ـ 62 ماده

 گذاريقيمت ضوابط اجراي جهت لازم مداركارائه  از عدم است : عبارتو توزيع گذاريقيمت ضوابط اجراي عدمـ  63 ماده

ليد تو يا دراختيار گرفتن وارداتي كالا يا خدمت ترخيص از تاريخ ماه سه فظرعذر موجه  بدون قانوني مراجع به و توزيع

 گردند.مي گذاريقيمت مشمول ربطذي قانوني مراجع توسط كه از كالاها و خدماتي دسته آنبراي  داخلي

 .است صنعت، معدن و تجارت عذر با وزارت بودن موجه تشخيص ـ تبصره

 :زير است شرح ، بهتخلف هر سال تكرار درطول دفعات به ، با عنايتو توزيع گذاريقيمت ضوابط اجراي عدم جريمه

                                                           
با اصلاحات  1۶1۲/ ۲۳/1۲از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب   -قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز  11ماده  1

مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل  1۲/۲/1۶۱۱قاچاق كالا و ارز مصوببعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به 

( قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۶۱( و )۶3، مواد )۳/۲/1۶۶۱قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب 

( قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت ۳( و بند )ب( ماده )۲(، ماده)۶تبصره ماده ) ،۲۱/1۲/۶۲۲1( قانون نظام صنفي مصوب ۱۲ماده )،  ۲۱/11/1۶۱1

( قانون الحاق ۶( ماده )1، تبصره )1۱/۱/1۶۱۱( قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۲، بند )د( ماده)۲۶/11/1۶۱۶از ماهواره مصوب 

( و ۲(، )1، بندهاي )11/1۲/1۶۱۳( قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب ۶ده )(  و اصلاح ما1يك تبصره به ماده )

( قانون اختيارات مالي و ۱( و )۱(، )3(، )۱(، )۶، مواد )3/۲/1۶۲۱( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1۲( ماده )۱)

 1۱/۳/1۶3۲و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب 1۳/۱/1۶۱۲ان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب استخدامي سازم

 شود.مي نسخشوراي انقلاب 



 22                                                                                مجــید  اینــانلو – رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 .كالا يا خدمت رسمي قيمت نصف معادل نقدي ـ جريمه اول ـ مرتبه الف       

 .كالا يا خدمت رسمي دوبرابر قيمت معادل نقدي ـ جريمه دوم ـ مرتبه ب       

 يا تابلو برسردر محل پارچه و نصب كالا يا خدمت رسمي چهار برابر قيمت معادل نقدي ـ جريمه سوم ـ مرتبه ج       

 .ماه يک مدتبه  كسب محل و تعطيل صنفي متخلف عنوان به كسب

 ديگر. كالا يا خدمت همراه به كالا يا خدمت يا چند نوع يک اجباري از فروش است : عبارتاجباري فروش ـ 64 ماده

 :زير است شرح به اجباري فروش جريمه

 كالاي فروش برابر قيمت پنج معادلنقدي  كالا و جريمه گرفتنپس به فروشنده كالا، الزام اجباري فروش ـ براي الف       

 .تحميلي

 خدمت برابر مبلغ پنج معادل نقدي خريدار و جريمه به وارد شده خسارت ، جبرانخدمت اجباري فروش ـ براي ب       

 .اجباري

 خدمت دستمزد از تابلو نرخ نكردن دهبر كالا، استفا قيمت برچسب نكردن از نصب است : عبارتقيمت درج عدم ـ 65 ماده

ر در ه قيمت درج عدم نباشد. جريمه رؤيت قابل كنندگانمراجعه براي كه نحويبه قيمت يا درج يا حرفه كسب در محل

 (26/24/2044 ي، اصلاح مهيغ جرل)مب .است ( ريال1.644.444) هزار دو ميليون و ششصد بار تخلف

( 25) در ماده مندرج هايبا ويژگي كه از صدور صورتحسابي از خودداري است : عبارتصدور صورتحساب عدم ـ 66 ماده

، مهيغ جرل)مب .است ( ريال1.444.444) دو ميليون در هر بار تخلف صدور صورتحسابعدم  باشد. جريمه منطبق قانون اين

 .]12/1/2926مصوب  انيو سامانه مؤد يفروشگاه يهاانهيقانون پا 12و  9به مواد  كنيدرجوع  بيشترجهت اطلاع [ (26/24/2044 ياصلاح

 شخص درخواستواردشود، به ثالث اشخاصبه  ، خسارتيقانون در اين مندرج هايتخلف اثر وقوع بر چنانچه ـ 67 ماده

يز ن ديدهخسارت به واردشده هايزيان جبران ، بهقانون مقرر در اين هايبر جريمه ، علاوهمتخلف ، فرد صنفيديدهخسارت

 خواهد شد. محكوم

اي از صورتحساب)فاكتور( خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ هر فرد صنفي كه نسخه(  21/6/21) الحاقي  تبصره ـ

 .شودريال جريمه محكوم مي (1.444.444)دو ميليون  مبلغ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت
 (26/24/2044 ي، اصلاح مهيغ جرل)مب

( قانون از سوي 91( و مـقررات موضوع بند )ك( ماده )21( و )26عدم رعـايت مفاد مـواد )(  21/6/21) اصلاحي  ـ 6۸ماده

 و ريال( 6.444.444) ميليون هشتشود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول صنفي، تخلف محسوب ميفرد

ريال  (04.444.444)هل ميليون چمرتبه سوم و مراتب بعدي به  و در ريال (14.444.444)بيست ميليون در مرتبه دوم 

 (26/24/2044 ي، اصلاح مهيغ جرل)مب .شودمحكوم مي

 سه معادل ايجريمه ، بهوارده خسارتبر جبران  علاوه . مرتكبيناست ممنوع كشيقرعه كالا ازطريق فروش ـ 69 ماده

 خواهند شد. محكوم دريافتي برابر مبالغ

بر  واردآورند، علاوه خسارت اشخاص به اقساطي يا فروش العادهفوق با فروش يا حقوقي حقيقي اگر اشخاص ـ 71 ماده

 شدهعرضه روز كالا يا خدمت يا قيمت دريافتي مبلغ معادل نقديجريمه پرداخت خريدار، به به واردشده خسارت جبران

 شد. خواهند ملزم

 نظارت يعالهيأت دبيرخانه وسيلهبه قانون اين تصويب از تاريخ ماه شش ظرف ماده اين موضوع اجرايي امهنآئين ـ تبصره

 ]براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به آيين نامه اجرايي اين ماده در انتهاي قانون[. خواهدرسيد. وزيربازرگاني تصويبو به تهيه

ها و شفافيت در مبادلات منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتبه ( 21/6/21) اصلاحي  ـ71ماده

امانه شود از سبندي مشاغل كه هر سال اعلام ميكننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويتاقتصادي، افراد صنفي عرضه
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اندازي دستگاه صندوق ده بابت خريد ، نصب و راهشهاي انجام( استفاده نمايند. معادل هزينهposseصندوق مكانيزه فروش )

افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال افزاري و نرمفروش اعم از سخت

ي اهاستفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيتكسر است. عدماستفاده قابل

و قانون  94/2/26حكم مالياتي اين قسمت، بموجب قانون تنقيح قوانين مالياتي مصوب [شود.مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي

 .]نسخ گرديد 1/9/2044بر ارزش افزوده مصوب  اتيمال

چگونگي ارائه اطلاعات آن بندي و نحوه استفاده از صندوق و تعيين صنوف مشمول و اولويت ( 21/6/21) الحاقي تبصره ـ 

عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اي است كه توسط دبيرخانه هيأتنامهربط به موجب آيينبه مراجع ذي

 رسد.تصويب هيأت وزيران ميالاجراء شدن اين قانون بهماه از تاريخ لازمشود و حداكثر ظرف سهاصناف ايران تهيه مي

( اين قانون 51) كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع مادهخريداران و مصرف(  21/6/21لاحي ) اص ـ72ماده

 ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند. هاي ذيتوانند شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديهمي

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

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

رات سازمان تعزي ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند.مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان

رونده عنه به پاي با دعوت از شاكي و مشتكيها مكلفند حداكثر ظرف دوهفته در جلسهحكومتي و ادارات تابعه در شهرستان

 رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند. 

( اين ماده 1مواردي كه در تبصره) غير ازصدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به(  21/6/21) اصلاحي ـ 1تبصره

عنه انجام خواهد شد. حضور آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي

نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين 

تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام  تبصره بلامانع است.

 شود. مي

 64)تقلب(،  52فروشي(، )كم56فروشي(، )گران 51 رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد(  21/6/21) اصلاحي  ـ2تبصره

اردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از گذاري و توزيع( درمو)عدم اجراي ضوابط قيمت 69)احتكار( و 

توسط هيأتي متشكل از  "(26/24/2044 ي، اصلاح مهيغ جرل)مب ريال است (21.444.444)دوازده ميليون "تخلف بيش از 

يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از 

 عنه انجام خواهد شد. شاكي و مشتكي

تغيير  ن قابلمبناي مذكور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيرا

 است. 

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

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

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

 كننده به همان پرونده باشند. دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي

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

 باشد. مي
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موجب مقررات ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به ( 21/6/21) اصلاحي  ـ3تبصره

  2گيرد.سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي

( درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف 1) درمورد تخلفات تبصره ( 21/6/21) اصلاحي  ـ4تبصره

 در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد. 

درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان  ( 21/6/21) الحاقي  ـ 5تبصره

دار از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقررشده را عهدهتعزيرات حكومتي استان، يكي 

 خواهد شد. 

اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي  ( 21/6/21) الحاقي  ـ 6تبصره

يت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤول

باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حكومتي مي

 موجبگزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به

 قانون خواهد بود. اين 

شود و معادل آن در هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميدرآمدهاي ناشي از جريمه ( 21/6/21) الحاقي  ـ7تبصره

طور مساوي ( اين قانون به00) هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي مادهبودجه

گيرد تا در اجراي اين قانون ومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ميدراختيار سازمان تعزيرات حك

 هزينه نمايند. 

توانند هريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي ( 21/6/21) الحاقي  ـ ۸ تبصره

 در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

هاي ها و دستگاهدادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه ( 21/6/21) الحاقي  مکررـ 72ماده

هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر ها و شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها، شركتاجرائي، مؤسسات، سازمان

د در ها موظفنهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانکنيا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازما

 اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

 جبمو آنها تنها به هايجريمه و تعيين افراد صنفي تخلفات به ، رسيدگيقانون اين الاجراء شدنلازم از زمان ـ 73 ماده

 نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبات ازجمله قانون مغاير با اين مقررات و . قوانينپذيرفت خواهد صورت قانون اين احكام

 گردد.لغو مي قانون اين موضوع صنفي و واحدهاي اصناف به مربوط حكومتي تعزيرات درخصوص

براساس نرخ تورم سالانه بنا به شده در اين قانون، هر ساله هاي نقدي تعيينميزان جريمه ( 21/6/21) اصلاحي  ـ74ماده

 است.پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل 
 

 سایر مقررات –فصل نهم 

مديره يا توانند براي خدمات اعضاي هيأتها و اتاقهاي اصناف شهرستان مياتحاديه ( 21/6/21) اصلاحي  ـ75 ماده

شود عالي نظارت تهيه مياي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأتنامهرئيسه خود، برحسب آيينهيأت
                                                           

 ،يو پنجاه و نهم قانون اساس كصدياصل  ريقسمت اخ مطابق، كشور يعال وانيد يعموم أتيه ۲۱/11/1۶۳۲مورخ  ۱۲۱شماره  هيرو وحدت يرأبموجب  1

نظرات »، 1۶۱۱و كنترل ساختمان مصوّب  يقانون سازمان نظام مهندس ۲۱و طبق ماده « آنها منوط به حكم قانون است تيصلاح نييها و تعدادگاه ليتشك»

 تيظر اكثربه ن ن،ين در ماده مذكور، اطلاق دارد. بنابرامورد نظر مقنّ تيو قطع «ستالاجرا او لازم يموافق، قطع يسه رأ تيبا اكثر ينظام مهندس يانتظام يشورا

ته، ندانس ييرا قابل اعتراض در مرجع قضا ينظام مهندس يانتظام ينظر استان تهران كه نظر صادره از شورا ديدادگاه تجد ۲۲شعبه  يرأ ،يعموم أتيه ياعضا

 ت.اس يقانون نيو مطابق با مواز حيصح
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رسد، مبالغي را از صنعت، معدن و تجارت ميتصويب وزير الاجراء شدن اين قانون بهماه از تاريخ لازمو حداكثر ظرف شش

 نمايند. بيني و پرداخت در بودجه سالانه پيشمحل درآمدهاي خود 

رئيسه اتاق اصناف مديره اتحاديه يا هيأت اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت  ( 21/6/21) اصلاحي  تبصره ـ

 شوند.شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي

كشور  اصناف و شوراياتاق هاي اصناف شهرستان  رئيسه ها و هيأتاتحاديه مديره هيأت از اعضاي هر يک ـ 76 ماده

و  و ساير قوانين قانون اين دراجراي كه كشور و وجوهي اصناف و شوراياتاق اصناف ، اتحاديه و اموال وجوه به نسبت

 شوند.مي محسوب گيرد، امينقرار مي ندر اختيار آنا مقررات

هاي نظارت اجازه منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيونبه  ( 21/6/21) اصلاحي  ـ77ماده

شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. داده مي

 باشند.هاي خود ميها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستاناتحاديه ناي

 هيأت صويبو ت نظارت پيشنهاد كميسيونكشور، به غيرنفتي صادرات و توسعه توليدي صنوف منظور تقويت به ـ 7۸ ماده

 عاليتخواهدشد. ف ، تشكيليا كشوري استاني صورت، بهتهرانيا  مركز استان در شهرهاي صادراتي هاي، اتحاديهنظارت عالي

 خواهد رسيد. وزيربازرگاني تصويبو به  تهيه نظارت عاليهيأت دبيرخانه توسط خواهدبود كه اينامهآئين ها تابعاتحاديه اين

 كه افرادي براي كسبصدور پروانه بهنسبت قانون  ين( ا55بند )هـ( ماده ) بارعايت است مكلف بازرگاني وزارت ـ 79 ماده

 كند: باشند، اقدام اييا اجاره ملكي كسبمحل  داراي كهشوند، درصورتيمي برده نام

 .جانباز از كارافتاده از فرزندان و يكي جانباز متوفي از فرزندان ـ جانباز، همسر جانباز، يكي الف       

 .ازكارافتاده آزاده از فرزندان و يكي متوفي آزاده از فرزندان ، يكي، همسر آزادهـ آزاده ب       

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

و  سلاميا انقلاب بنياد شهيد، بنياد جانبازان مكاريبا ه نظارت عالي هيأت دبيرخانه وسيله به ماده اين اجرايي نامهآئين

 خواهد رسيد.وزيربازرگاني  تصويب و به تهيه ستاد آزادگان

 بار خواهد بود. يک تنها براي لازم و احراز شروط ربطاز نهاد ذي نامهمعرفي از دريافت پس كسب صدور پروانه ـ 1 تبصره

موظفند  ربطذي سازمانهاي كليه بپذيرند. همچنين فرد صنفي عنوانرا به كسب پروانه موظفند دارندهها اتحاديهـ  2 تبصره

 كنند.اقدام كسب پروانه دارنده براي اتحاديه عضو آن با ساير افراد صنفي همسان و امكانات تسهيلات اعطاي به نسبت

يا  ولياص ديگر موافقت هايباشند، يا از وزارتخانه داشته ديگري توانند شغلنمي ادهم اين موضوع افراد صنفي ـ 3 تبصره

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

 اند.كرده كسب پروانه درخواست آن براي

 پروانه الابط شرط ديگر، به يا استان شهرستانبه  شدن منتقل توانند درصورتمي ماده اين موضوع افراد صنفي ـ 4 تبصره

 دارند. دريافت معوض كسب ، پروانهماده مفاد اين جديد با رعايت ، در محلقبلي كسب

 .است بلامانع يا كارگاهي اداري با كاربري اماكن براي كسب صدور پروانه ـ ۸1 ماده

اتاق هاي اصناف شهرستان ها، را با اتحاديه لازم همكاري قانون اين دراجراي است كشور موظف انتظامي نيروي ـ ۸1 ماده

 نظارت عالي هيأت دبيرخانه توسط خواهدبود كه اينامهينآئ موجببه همكاري  دارد. نحوه كشور معمول اصناف و شوراي

براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به آيين [2خواهد رسيد. وزير بازرگاني تصويب و به تهيه انتظامي كشور و نيروي وزارت با همكاري

 .]نامه اجرايي اين ماده در انتهاي قانون

                                                           
حكمي در رابطه با دريافت هزينه پلمپ يا فك پلمپ از واحدهاي صنفي وجود : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ۲/11/1۶۳۲مورخ  ۶11۱بموجب دادنامه  1

ها يـهمـاده، اتحاداين « ب»هاي صنفي مشخص شده و با توجه به اينكه براساس بند قانون نظام صنفي ، منابع مالي اتحاديه ۶1به موجب ماده  از طرفي،ندارد. 
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 ادامه ، امكانتحميلي نشده بينيپيشيا نيازها، يا رويدادهاي  مصرف تغيير الگوي سبب، بهفرد صنفي اگر يک ـ ۸2 ماده

 به كسبلمح كاربري و با حفظ نظارت و تأييد كميسيون نظر مالک تواند باكسببدهد، مي خود را از دست صنفي فعاليت

 بپردازد. محل در همان ديگريصنفي فعاليت

 مترتب هايهزينه ، از دريافتمصوب طرحهاي، دراجراي كسب هاي محل تخريب شهرداريها موظفند درصورت ـ ۸3 ماده

نبايد از  روز آن شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش از طرف ورزند. اگر معوضي جديد خودداري محل ساخت بر صدور پروانه

 كمتر باشد. شده تخريب كسب روز محل ارزش

 توسط خواهد بود كه اينامهآئين طبقواحدها يا افراد صنفي  يا غيرفصلي فصلي يا جمعي فردي هايحراج ـ ۸4 ماده

 نآ در مندرج ضوابط رعايت بدون حراج رسد. برگزاريمي وزير بازرگاني تصويبو به تهيه نظارت عالي هيأت دبيرخانه

براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به آيين [ خواهد كرد.  قانون  ( اين66) در ماده  مندرج مجازات را مشمول ، واحد صنفينامهآئين

 .]نامه اجرايي اين ماده در انتهاي قانون

 هيأت دبيرخانه توسط بود كهخواهد  اينامهآئينبراساس  واحدها يا افراد صنفي جمعي روز بازارهاي برگزاري ـ ۸5 ماده

 .]براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به آيين نامه اجرايي اين ماده در انتهاي قانون[ خواهد رسيد. وزير بازرگاني تصويب و به تهيه نظارت عالي

مورد نياز عموم اي متنوع از كالاها و خدمات فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره كه مجموعه  ( 21/6/21) اصلاحي  ـ ۸6ماده

اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيرهرا در يک مكان مناسب عرضه مي

باشند و بايد حداقل عضو يكي از كنند، مشمول اين قانون ميحداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي

 .]براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به آيين نامه اجرايي اين ماده در انتهاي قانون[ .پروانه كسب دريافت نمايند ربط باشند وهاي صنفي ذياتحاديه

)سايبري( مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحاديه  فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي  ( 21/6/21) اصلاحي  ـ ۸7ماده

 مربوطه است. 

ي اجرائ نامههاي صنفي به موجب آيينمجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت چگونگي صدور ( 21/6/21) الحاقي  تبصره ـ

و فناوري  هاي اطلاعات و ارتباطاتعالي نظارت و وزارتخانه است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت

ويب تصقانون بهالاجراء شدن اينخ لازمماه از تاريعالي نظارت حداكثر ظرف سهشود و پس از تأييد هيأتاطلاعات تهيه مي

 رسد.وزير صنعت، معدن و تجارت مي

 بت، نسصنعتي آزاد تجاري مناطق عاليشوراي دبيرخانه  با همكاري است مكلف نظارت عالي هيأت دبيرخانهـ  ۸۸ ماده

 تصويب از كند تا پسآزاد كشور اقدام در مناطق صنفي تشكلهاي و فعاليت بر تشكيل حاكم اجرائي نامهآئين تهيه به

 اجرا درآيد.به وزيربازرگاني

 وارداتي كالاهاي يا فروش كنند و قصد توزيعمي كالا اقدام واردات به تجاري صورت به كالا كه واردكنندگان كليهـ  ۸9 ماده

 قرراتم طبق كسب اخذ پروانه به ورزند، ملزم مبادرت كنندهمصرف بهكالا  مستقيم عرضه به كه خود را دارند، درصورتي

 بود. خواهند قانون اين

 مبر آنها مستلز قانون شمول كه دولتي، ساير دستگاههاي دولتي ، سازمانها يا شركتهايها، مؤسساتوزارتخانهـ  91 ماده

 دماتكالاها يا خ مستقيم عرضه يا مجاز به ملزم جاري قوانين طبق ، كهغيردولتيعمومي  و نهادهاي است نام ذكر يا تصريح

 ادرتكار مب اين به خود يا ديگر اشخاص به متعلق و تأسيسات اماكن ازطريق كه از اين هستند، اعم كنندگانمصرفبه 

و  كالاها براي شده تعيين و نرخهاي جاري و مقررات ساير قوانين هستند. اما رعايت مستثني قانون اين ورزند، از شمول

 و وظايف در حيطه متبوع غيردولتي يا نهاد عمومي دولتي . دستگاهاست ، الزاميربطذيقانوني  مراجع توسط خدمات

                                                           
قانون نظام صنفي  ۲۱توانند اقدام به دريافت وجه نمايند و درخواست انجام پلمپ و فك پلمپ بر مبناي مفاد ماده صرفاً در قبال خدمات غيرموظف خود مي

 باشدها مياز وظايف اتحاديه
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 بيلق اين كه دارد. درصورتي را برعهده اماكن رهادا به و ساير امور مربوط و كنترل نظارت خود، مسؤوليت قانوني اختيارات

 لپذيرد، مشمو صورت خصوصي بخش آنها با مشاركت دادن انجام واگذار گردد يا يا حقوقي حقيقي اشخاص فعاليتها به

 2خواهد بود. آن و مقررات صنفي نظام قانون

دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ حقوقي اعم از دولتي يا غيراشخاص حقيقي يا   ( 21/6/21) اصلاحي  ـ91ماده

شركتهاي دولتي و ساير ها ياها، مؤسسات، سازمانبرداري يا اشتغال از وزارتخانهفعاليت يا پروانه تأسيس، بهرهمجوز 

تي ن نهادهاي عمومي غيردولباشند و همچنيدستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي

كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت فروشان يا مصرفچنانچه به عرضه كالاها يا خـدمات به خرده

 .]در انتهاي قانونبراي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به آيين نامه اجرايي اين ماده [ يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند.

يا  دولتي از دستگاههاي هر يک ازسوي جاري مقرر در قوانين نظارت اعمال ، مانعاز اتحاديه كسب اخذ پروانه ـ1 تبصره

 بر آنها نخواهد بود. ياد شده غيردولتي عمومي نهادهاي

هاي ورودي، خروجي، بار شهرداري، پايانه وه و ترهكليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين مي ( 21/6/21) الحاقي  ـ2تبصره

كه به عرضه كالا و خدمات آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتيمسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه

 ايند.ب اخذ نمربط موضوع اين قانون پروانه كسهاي ذيباشند و موظفند از اتحاديهبه عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي

 قح پرداخت بر عدم مبني صنفي واحدهاياز كاركنان  هر يک شكايت درصورت فقط اجتماعي تأمين سازمان ـ 92 ماده 

 بيمه ، استناد و حقفرد صنفي دفاتر قانوني يا مندرجات نظر بازرستواند بهميافراد صنفي  توسط همكاري در مدت بيمه

 هب ايو جريمه شاغلشاكي  نشده پرداخت بيمه حق ، معادلفرد صنفي احراز تخلف درصورت مبلغ كند. اينفت را دريا

يكصدهزار  معادل نقدي باشد جريمه (ريال244،444كمتر از يكصدهزار ) جريمه مبلغ خواهد بود. چنانچه دو برابر آن مبلغ

 خواهد بود. ( ريال244،444)

 عمومي مصالح ورزد، يا برخلاف تسامح محولهوظايف  در انجام كه شود مگر در مواردينمي منحلاتاق اصناف  ـ 93 دهما

دارد. مي اعلام نظارت عالي هيأت به كافي را با ذكر دلايل مراتب نظارت كميسيونصورت  مقرر رفتار كند. در اين و وظايف

 اعلام وزير بازرگاني به تصويب را جهت بداند مراتب را لازم ، انحلالطرفين دلايلبه از رسيدگي پس نظارت عالياگر هيأت

 دارد.مي

 افاتاق اصنمجدد  تشكيل خود را جهت ، نمايندگاناتاق اصناف شهرستان  انحلال از تاريخ ماهيک ها موظفند ظرفاتحاديه

 كنند. معرفي

 خواهد بود. وزيربازرگاني و تصويب نظارت عاليپيشنهاد هيأت كشور نيز به اصناف شوراي انحلال

مجدد  تشكيل خود را جهت ، نمايندگاناصناف شوراي انحلال از تاريخ ماهيک موظفند ظرفاتاق هاي اصناف شهرستان 

 كنند. كشور معرفي اصناف شوراي

 كنند.مراجعه  قضائي صلاحذي مراجع توانند بهمي ز طرفينا هر يک اعتراض درصورت

پيشنهاد به قانون ( اين91) ( ماده9) ( و تبصره94) ( ماده)ي (، بند12) ماده موضوع اجرائي نامهآئين ـ 94 ماده

 رسيد.خواهد  وزيران هيأت تصويببهو بازرگاني  و دارائي اموراقتصادي هايوزارتخانه

 و اقتصادي هايكميسيونبه را ساليانه قانون عملكرد اين گزارش است موظف صنعت، معدن و تجارتوزارت  ـ 95 ماده

 نمايد. ارسال اسلامي شوراي مجلس و محاسبات و بودجه برنامه

                                                           
اخذ جريمه از اشخاص حقوقي در فرضي كه شخص حقيقي محكوم هيات عمومي ديوان عدالت اداري،  1۳/11/1۶۳۱مورخ  11۱۲بموجب دادنامه شماره  1

 .به پرداخت جريمه است با احكام قانوني مغايرت دارد
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هاي اصناف رئيسه اتاقها و هيأتاتحاديهمديره رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت ( 21/6/21) الحاقي  ـ 1مکرر 95ماده 

هاي شود برعهده كميسيوندهنده واصل ميهايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارششهرستان حسب شكايات و گزارش

 نظارت است.

موجب احكام اين قانون خواهد بود رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به(  21/6/21) الحاقي  ـ2مکرر 95ماده 

 شود.كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي و

و  اصلاحات و كليه انقلاب شوراي 29/0/2952مصوب  صنفي نظام ، قانونقانون اين الاجراء شدنلازم از تاريخ ـ 96 ماده

 محترم و خانواده هآزاد شد ، اسرايجانبازان براي كسب صدور پروانه جهت لازم ايجاد تسهيلات و قانون آن بعدي الحاقات

كنندگان قوق مصرف( قانون حمايت از ح11( و )21(، )25(، )20) مواد (21/6/21)الحاقي " 29/21/2966 شهدا مصوب

 گردد.مغاير لغو و بلااثر مي و نيز ساير قوانين  "25/1/2966مصوب 
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  یقانون اصلاح قانون نظام صنف یاجرائ یهانامهنییآها و دستورالعمل
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 واحدهای صنفي موقتتعطیل  نامه اجراييآيین

 (قانون نظام صنفي 16موضوع ماده )

 تعاریف: -1ماده 

 قانون نظام صنفي. قانون:

اتاق اصناف شهرستان براي اتحاديه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مركز استان براي اتحاديه استاني و اتاق  اتاق اصناف:

 اصناف ايران براي اتحاديه كشوري.

 (iranianasnaf.irسامانه الكترونيكي اصناف )به نشاني سامانه اصناف:

گردد. واحد صنفي تنها در موارد زير توسط اتحاديه مربوط پس از طي ترتيبات ذكر شده به طور موقت تعطيل مي -2ماده 

رات ه تعزيدر مواردي كه براي واحد صنفي متخلف، جريمه نقدي نيز لحاظ شده باشد، اتحاديه موظف است موضوع را به ادار

 حكومتي به منظور اعمال جرايم ارسال نمايد.

قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب  -2

 شمرده است:

 كالاو خدمت غير مجاز. اخطار ده روزه براي خودداري از ارايه -مرتبه اول

 صنفي به مدت يک هفته.تعطيل واحد  -مرتبه دوم

 تعطيل واحد صنفي به مدت شش ماه. -مرتبه سوم

 در صورت تكرار تخلف، با واحد صنفي متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.

 باشد.قانون نمي (66اجراي مقررات فوق نافي اعمال جريمه موضوع ماده) -1تبصره

 بر اساس  پوشش اتحاديه ديگر، آن اتحاديه موظف استدرصورت اشتغال واحد صنفي در رسته صنفي تحت  -2تبصره

واحد  كه اي( قانون، اقدام و رونوشت اخطاريه صادره را براي اطلاع اتحاديه91مصوبه كميسيون نظارت مطابق بند)ك( ماده)

 باشد ارسال نمايد.مي عضو آن صنفي

از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي دسته  تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن -1

شود، در هر مرتبه الزام به ارايه كالا و خدمات و مينظارت و يا كميسيون نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده 

 ( قانون.16( ماده)0جريمه نقدي برابر تبصره)

 باشد.ربط ميتشخيص موجه بودن دليل تعطيلي بر عهده اتاق اصناف ذي -1تبصره

واحدهاي صنفي مشمول اين ماده كه بنا به احتياج شخصي يا ضروري، قصد تعطيل موقت محل كسب خود را  -2تبصره

بيش از پانزده روز در سال داشته باشند، بايد مراتب را كتباً به اتحاديه مربوط براي كسب موافقت اعلام نمايند. واحدهاي 

 باشند.ربط نيز ميمحل كسب، ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مراجع ذي ( قانون در مورد تعطيل22صنفي موضوع ماده)

 ( قانون:92( ماده)2نامه اجرايي تبصره)عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس مقررات آيين -9

 .اخطار ده روزه براي پرداخت حق عضويت -مرتبه اول

 تعطيل واحد صنفي براي مدت يک هفته. -مرتبه دوم

 تعطيل واحد صنفي براي مدت شش ماه. -وممرتبه س

درصورت پرداخت حق عضويت و مشروط به گذشت يک هفته از تاريخ پلمب، محل كسب با اعلام اتحاديه توسط  -تبصره

 نيروي انتظامي فک پلمب مي گردد.
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يا كميسيون عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب قانون همچنين مصوبات و دستورات هيأت عالي نظارت و  -0

 )بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون(. به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است: وسيله اتحاديهنظارت كه به 

 اخطار ده روزه براي الزام به انجام تكاليف مقرر. -مرتبه اول

 تعطيل واحد صنفي به مدت يک هفته. -مرتبه دوم

 تعطيل واحد صنفي به مدت شش ماه. -مرتبه سوم

عدم اجراي ضوابط انتظامي كه به تاييد هيات عالي نظارت رسيده و از طريق اتحاديه به واحد صنفي ابلاغ گرديده  -تبصره

 نيز مشمول مقررات اين بند خواهد شد.

آيد. نيروي انتظامي موظف است انتظامي به عمل ميتعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، از طريق نيروي  -3ماده

 ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفي را پلمب نمايد.نسبت به 

را به نحوي از انحاء براي كسب، مورد  هاي تعطيل شده را بشكنند و محلكساني كه پلمب يا لاك و مهر محل -تبصره

 محكوم خواهند شد.هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي استفاده قرار دهند، به مجازات

نامه در دو نسخه تهيه، يک نسخه به متصدي واحد صنفي ابلاغ و نسخه دوم با قيد هاي موضوع اين آييناخطاريه -4ماده 

شود. در صورت عدم حضور تاريخ به امضاي متصدي واحد صنفي و ابلاغ كننده رسيده و در پرونده صنفي بايگاني مي

دريافت و امضاي اخطاريه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذكر تاريخ در نسخه  متصدي واحد صنفي و يا امتناع از

 گردد.دوم قيد و در پرونده صنفي وي درج مي

اتحاديه موظف است هنگام صدور اخطاريه و نيز حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نيروي انتظامي نسبت به ثبت 

 نمايد. اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام

كند.  نظارت شكايتتواند به كميسيون شود مينامه تعطيل ميهر فرد كه واحد صنفي وي برابر مقررات اين آيين -5ماده 

الاجراء است. رسيدگي به شكايت اعضاي اتحاديه لازم نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،

توانند در صورت باشد افراد صنفي ميوز برعهده دبيرخانه هيات عالي نظارت ميهاي كشوري نيز حداكثر ظرف پانزده ر

 مراجعه نمايند.صلاح قضايي اعتراض، به مراجع ذي

ه غير موج  است و تشخيصجبران خسارات وارده به واحد صنفي در اثر تعطيل غير موجه بر عهده دستور دهنده  -تبصره

 ت مي باشد.بودن تعطيلي بر عهده كميسيون نظار

اتحاديه موظف است درصورت عدم فعاليت واحدهاي صنفي بيش از شش ماه بدون اطلاع قبلي پس از اخطاريه  –6ماده  

 پانزده روزه و در صورت عدم بازگشايي، پروانه كسب واحد صنفي را باطل نمايد.

مايد نو يا سهميه بندي شده مي اتحاديه موظف است در صورتي كه واحد صنفي مبادرت به عرضه كالاي اساسي -تبصره

 ربط نيز ارسال نمايد.رونوشت اخطاريه صادره و موضوع تعطيل واحد صنفي را به مرجع ذي

توسط دبيرخانه هيات عالي  قانون نظام صنفي( 16) تبصره در اجراي ماده( 2( ماده و )1نامه مشتمل بر)اين آيين - 7ماده

 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است. 11/1/2920ن تهيه و در تاريخ نظارت با همكاري اتاق اصناف ايرا
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 دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ايام تعطیل واحدهای صنفي

 قانون نظام صنفي( 91ماده  «م»)موضوع تبصره بند 
 
  

 ـ تعاریف:1 ماده

 قانون نظام صنفي. قانون: -

 دبيرخانه هيات عالي نظارت. دبيرخانه: -

 كميسيون نظارت شهرستان. كميسيون نظارت: -

 اتاق اصناف شهرستان. اتاق اصناف: -

اتاق اصناف مي بايست با توجه به طبيعت و نوع كار واحدهاي صنفي و با استفاده از ظرفيت كميسيون امور  -2ماده 

ن اقدام و پس از تاييد اجلاس اتاق براي تصويب به كميسيون اقتصادي اتاق نسبت به تنظيم ساعت كار و ايام تعطيل آنا

 نظارت ارسال نمايد.

 و زيارتي سياحتي، جمله از)ديگر لازم ملاحظات و فعاليت نوع گرفتن درنظر است موظف با نظارت كميسيون –3ماده

 .نمايد تصميم اتخاذ و مطرح نظارت كميسيون جلسه در را اصناف اتاق پيشنهاد( انتظامي

 سبح يا و مركزي دفتر يا فروشگاه كار ساعت تابع كشوري اتحاديه پوشش تحت صنفي واحدهاي كار ساعات -تبصره

 .باشد مي ربطذي تخصصي دستگاه مورد

رت روض حسب است موظف نظارت كميسيون. باشد مي كشور رسمي تقويم مطابق صنفي واحدهاي تعطيل ايام -4ماده

نسبت به تعيين شيفت كاري جهت رسته ها و يا تعدادي از واحدهاي صنفي، ن و يا تعطيلات نوروز( )نظير ماه مبارك رمضا

 بمنظور جلوگيري از عسر و حرج مردم در تامين مايحتاج ضروري اقدام نمايد.

ربط مي بايست مصوبات كميسيون نظارت درخصوص ساعت كار و ايام ذي هاي اتحاديه همكاري با اصناف اتاق -5ماده

تعطيل را از طريق درج در روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي و يا ساير طرق مقتضي به اطلاع واحدهاي صنفي مربوطه و 

 مصرف كنندگان برساند.

 معرض در كه نحوي بهواحدهاي صنفي مي بايست اطلاعيه ساعت كار خود را در تابلو مخصوص در محل كسب  -6ماده

 .نمايند نصب باشد همگان ديد

 بازخورد و اجرا نحوه تعطيل، ايام و كار ساعات تصويب تاريخ از ماه سه مهلت ظرف موظفند  صنفي هاي اتحاديه -7ماده

صلاحات احتمالي از طريق اتاق اصناف به كميسيون نظارت گزارش نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن ا انجام جهت را آن

 بر عهده اتحاديه و اتاق اصناف مي باشد.اجراي ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي به ترتيب 

( آيين نامه 1( ماده )0) بند مطابق بايست مي صنفي واحدهاي سوي از كار ساعات مقررات رعايت عدم صورت در تبصره:

 ( قانون اقدام گردد.16اجرايي موضوع ماده )

 با تبصره( 1) و ماده( 6) بر مشتمل صنفي، نظام قانون( 91) ماده( م) بند تبصره اجراي در دستورالعمل اين  -۸ ماده

به  26/22/2920تاريخ  در و تهيه نظارت عالي هيات دبيرخانه توسط انتظامي نيروي همكاري و ايران اصناف اتاق پيشنهاد

 تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.
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 آيین نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق العاده و حراج

 قانون نظام صنفي( 60و ماده  14)موضوع تبصره ماده 
 

 تعاریف: -1ماده 

 .قانون نظام صنفي قانون:

 كميسيون نظارت شهرستان. كميسيون نظارت:

 اتاق اصناف شهرستان. اتاق اصناف:

 اتحاديه صنفي. اتحاديه:

غيرمساوي در به ترتيبي كه تمام يا قسمـتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا  عرضــه كالاو خدمــات فروش اقساطي:

 سررسيدهاي معين از خريدار دريافت گردد طبق شرايط و ضوابط اين آيين نامه.

قيمت   عرضه كالا و خدمات به قيمـت حداقل پانزده درصد پايين تر از قيمـت متعارف بازار، فروش فوق العاده و حراج:

 ط اين آيين نامه.مصوب و يا ضوابط نرخ گذاري ، در ايام خاص و مدت معين طبق شرايط و ضواب

چنانچه واحد صنفي براي فروش اقساطي كالاي خود تمايل به دريافت مبلغي مازاد بر قيمت نقدي آن كالا را  -2ماده

 داشته باشد مشروط به رعايت موازين قانوني و توافق بين خريدار و فروشنده خواهد بود.

اي كالا و خدمـات موضوع اين آيين نامه توسط اعلام قيمـت فروش نقـدي و اقسـاطي به صورت قطعي بر -تبصره 

 فروشنده الزامي است.

در فروش اقسـاطي قرارداد بين خريدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات كامل كالا يا خدمـت، مبــلغ پرداخت  -3ماده

ي و نحوه طنقدي، درصد سود قانوني و تنظيم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطي، مبلغ فروش اقسا

 پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضميمن الزامي است.

در صـورتي كه خريـدار قبـل از سررسيـد مقـرر قصـد واريز تمام يا بخشـي از بدهـي خود را داشـته باشد  -4ماده 

 فروشنده مكلف است مدت بازپرداخت را مجددًا براساس فرمول اوليه محاسبه و تصفيه حسـاب نمايد.

متقاضيان فروش فوق العاده و حراج مي بايسـت قبـل از برگزاري، نسـبـت به ارائه مـدارك زيـر را به اتحاديه  -5ماده 

 مربوطه اقدام نمايند.

 تصوير پروانه كسب معتبر. -الف

 فهرست كليه كالاهاي مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج. -ب

 ه كالا.فاكتور خريد يا مداركي دال بر قيمت تمام شد -ج

 فهرست قيمت كالاهاي مورد نظر در حالت فروش عادي و با احتساب تخفيف. -د

 اعلام درصد تخفيف. -هـ

اتحاديه موظف است حداكثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العـاده و حــراج جهت  -6ماده 

 د.متقاضيان اقدام و رونوشت آن را براي اطلاع اتاق اصناف ارسال نماي

 اتحاديه ممنوع است.  اخذ هر گونه مبلغي از واحدهاي صنفي براي موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط -1تبصره 

تعداد دفعات برگزاري فروش فوق العاده و حراج واحدهاي صنفي حداكثـر چهار نوبت در سال و هـر نوبت  -2تبصره 

 حداكثر به مدت يک ماه مي باشد.
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پس از دريافت مجوز موظفند ضمن الصـاق تابلو فروش فوق العـاده و حـراج و درج قيمـت كالاهاي  متقاضيان -7ماده 

مورد نظر، نرخ اوليه ،ميزان تخفيف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مكان مناسـب به طوري كه در معرض ديد 

  همگان باشد نصب نمايند.

مقررات اين آيين نامـه اقدام به فروش فـوق العـاده يا حـراج نمايد در صورتي كه واحد صنفي بدون رعايت  -۸ماده 

 متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محكوم خواهد شد.

اتحاديه و واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف مكلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده، شكايات  -9ماده 

ت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزيرات حكومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان ها واصله را بررسي و در صور

 معرفي نمايند.

 نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه بر عهده اتحاديه هاي ذي ربط و اتاق اصناف مي باشد. -11ماده 

( تبصـره بوسيله 9( مـاده و )22مشتـمل بر )  ( قانون،60( و ماده )14اين آيين نامه در اجراي تبصـره ماده ) -11ماده 

به تصويب وزير صنـعـت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ  11/2/2920نظارت تهيه و در تاريخ   دبيرخانه هيات عالي

 تصويب آيين نامه هاي قبلي لغو مي گردد.
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 های اصناف و اتاق اصناف ايران ها، اتاق با اتحاديه نامه نحوه همکاری نیروی انتظامي آيین
 قانون نظام صنفي( 62)موضوع ماده 

  
 ـ تعاریف:1ماده 

 قانون نظام صنفي. قانون:

 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران )پليس نظارت بر اماكن عمومي(. ناجا:

 اتاق اصناف شهرستان اتاق اصناف:

 اتحاديه صنفي اتحاديه:

 (.iranianasnaf.ir الكترونيكي صدور پروانه كسب )به نشانيسامانه  سامانه اصناف:

 ( قانون:21( ماده )2نحوه همكاري نيروي انتظامي با اتحاديه ها در اجراي تبصره ) -2ماده  

 ( قانون بر اساس پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تاييد دبيرخانه هيات عالي تعيين       21( ماده )2هاي مشمول تبصره ). رسته2

 مي گردد.

ربط را ( افراد معرفي شده توسط واحدهاي صنفي ذي2هاي موضوع بند )ها موظفند پس از مشخص شدن رسته. اتحاديه1

 به ناجا معرفي نمايند.

بايست ظرف مدت يک هفته نظر خود را جهت صدور كارت به اتحاديه اعلام نمايد.عدم اعلام نظر در مهلت مقرر . ناجا مي9

 مثبت تلقي مي گردد.به منزله نظر 

 بايست به طور مستند ومستدل به اتحاديه اعلام گردد.اعلام نظر منفي از سوي ناجا درخصوص فرد معرفي شده مي تبصره:

دار جهت پس از كسب نظر ناجا، ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور كارت شناسايي عكس . اتحاديه موظف است0

 متقاضي اقدام نمايد.

( 11ها درخصوص تعطيل وپلمب واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب )موضوع ماده)همكاري ناجا با اتحاديهنحوه   -3ماده 

 قانون(:

 شناسايي و معرفي واحد صنفي بدون پروانه كسب به اتاق اصناف توسط اتحاديه. -2

مراتب را تاييد و اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحد صنفي مورد نظر بدون پروانه كسب باشد  -1

 بلافاصله به ناجا اعلام نمايد.

( 2اخطار پلمب به واحد صنفي مذكور حداكثر ظرف يک هفته از تاريخ اعلام اتاق اصناف توسط ناجا با رعايت تبصره)  -9

 ( قانون11ماده)

م با قيد تاريخ به اخطاريه در دو نسخه تهيه، يک نسخه به متصدي واحد بدون پروانه كسب ابلاغ و نسخه دو -1تبصره 

شود. در صورت عدم حضور متصدي واحد كننده رسيده و در پرونده مربوطه درج ميامضاي متصدي واحد فاقد پروانه و ابلاغ

و يا امتناع از دريافت و امضاي اخطاريه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذكر تاريخ در نسخه دوم قيد و در پرونده وي 

 دبيرخانه هيأت عالي نظارت واتاق اصناف ايران تهيه خواهد شد. ي اخطاريه توسط ناجا و با همكاريگردد. الگودرج مي

كليه اطلاعات مربوط به شناسايي، معرفي و پلمب واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب بايد توسط اتحاديه يا اتاق  -2تبصره

بايست تصوير اخطاريه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت اصناف)به تشخيص اتاق( در سامانه اصناف ثبت گردد. ناجا نيز مي

 در پرونده صنفي و سامانه اصناف به اتحاديه و يا اتاق اصناف منعكس نمايد.

 .پلمب واحد بدون پروانه كسب توسط ناجا ظرف مدت ده تا بيست روز از زمان ابلاغ اخطار -0
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هاي مزبور را به نحوي از راي قانون را بشكنند و محلهاي تعطيل شده در اجكساني كه پلمب يا لاك و مهر محل -تبصره

هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي توسط ناجا به بايست براي اعمال مجازاتانحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، مي

 ربط معرفي شوند.مراجع قضايي ذي

ربط مذكور از سوي اتحاديه، اتاق اصناف ذيدرصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي   –4ماده 

نامه پلمب نمايند. )موضوع تبصره ( اين آيين9و ناجا مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و مطابق ضوابط ماده)

 ( قانون(.11( ماده)0)

قانون(مطابق  16اده ها درخصوص تعطيل موقت واحدهاي صنفي متخلف )موضوع منحوه همكاري ناجا با اتحاديه -5ماده 

 شود.( قانون انجام مي16با آيين نامه اجرايي ماده )

 ( قانون نسبت به تأمين مأمور مورد نياز اقدام نمايد.16( و )11ناجا مكلف است براي انجام تكاليف مقرردر مواد ) -6ماده 

پذير نون صرفاً در موارد زير امكان( قا11فک پلمب واحد صنفي با اعلام اتحاديه و توسط ناجا، مطابق ماده ) -7ماده 

 باشد:مي

ثبت درخواست متقاضي صدور پروانه كسب در سامانه اصناف و ارائه بخشي از مدارك شامل )سند مالكيت عين و  -2

منفعت و يا منافع، گواهي اداره امور مالياتي( بديهي است پس از فک پلمب بايد ساير مدارك نيز مطابق مقررات ارائه و 

 گردد. تكميل

اعلام انصراف دارنده واحد صنفي از ادامه فعاليت، براي يكبار و مشروط به اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم فعاليت مجدد  -1

 در آن مكان تا اخذ پروانه كسب.

در صورت ادامه فعاليت واحد صنفي فک پلمب شده، واحد مذكور مجدداً پلمب و فک پلمب دوباره آن صرفاً   -تبصره

 دريافت پروانه كسب خواهد بود.منوط به 

هاي اصناف و ناجا فرايند همكاري خود را تسهيل ناجا و دبيرخانه هيات عالي نظارت موظفند ضمن اتصال سامانه -۸ماده

 نمايند.

( تبصره توسط دبيرخانه هيات 5( ماده و )2( قانون نظام صنفي مشتمل بر )62نامه در اجراي ماده )اين آيين -9ماده 

به تصويب وزير  45/40/2925ظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي تهيه و در تاريخ عالي ن

 صنعت، معدن و تجارت رسيده است واز تاريخ تصويب آيين نامه قبلي لغو مي گردد.
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 نحوه برگزاری روز بازارهای جمعي آيین نامه اجرايي

 صنفي(قانون نظام  65)موضوع ماده 

  

 تعاریف: – 1ماده  

مكاني است جهت عرضه كالا و محصولات صرفًا داخلي توسط افراد يا واحدهاي صنفي كه بصورت موقت وفق  روز بازار:

 شرايط اين آيين نامه ايجاد مي گردد.

 كارگروه راهبري روز بازارهاي جمعي. کارگروه:

 اهداف: – 2ماده 

 صنايع دستي، خانگي و روستايي حمايت از توليدات داخلي منجمله -الف

 كمک به رفع سد معابر عمومي و فروشندگان كم سرمايه-ب

در هرشهرستان كارگروهي  نامهو نظارت بر حسن اجراي اين آيين به منظور تشخيص ضرورت ايجاد روز بازارها - 3ماده

 گردد:متشكل از روسا يا معاونين دستگاههاي زير تشكيل مي

 شهرداري )رييس( .1

 سازمان و يا اداره صنعت، معدن و تجارت .2

 جهادكشاورزي .3

 اتاق اصناف .4

 تعاون،كار ورفاه اجتماعي .5

 ضمناً در صورت تشخيص جلسات كارگروه با حداقل چهار عضو تشكيل و تصميمات آن با سه راي معتبرخواهد بود تبصره:

 آيد.كت در جلسات دعوت به عمل ميجهت شر كارگروه، از نمايندگان ساير دستگاهها و تشكلها بدون داشتن حق راي

و ضابطه توليدات  هاي قابل واگذاريضرورت ايجاد يک يا چند روز بازار، تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرف، مكان  – 4ماده 

با پيشنهاد مشترك شهرداري و اتاق اصناف بر  داخلي به منظور جلوگيري از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهاي صنفي

 باشد.عهده كارگروه مي

و فاقد  هسرماي و نيز فروشندگان كم اعم از صنفي، صنعتي، مشاغل خانگي و روستايي، صنايع دستي متقاضيان -5ماده 

 بيني شده مطابق مقررات تعيين شده توسط كارگروه استفاده نمايند.توانند از امكانات روز بازارهاي پيشمكان مي

 باشد.كالاهاي قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومي كشور ميچگونگي قيمت گذاري  -6ماده

( تبصره توسط دبيرخانه 2( ماده و )1( قانون نظام صنفي مشتمل بر)65نامه به استناد ماده )اين آيين -7ماده 

  به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد. 19/42/2920نظارت تهيه و در تاريخ  عالي هيات
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 فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس
 قانون نظام صنفي( 66)موضوع ماده 

  

 ـ تعاریف:1 ماده

جواز تاسيس: مجوزي است كه براي تاسيس، توسعه و ايجاد ظرفيت هاي جديد، براي فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و 

 يا زنجيره اي صادر مي شود.

صدور: سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها )براي فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره( و مركز اصناف و مرجع 

  بازرگانان ايران. )براي فروشگاه هاي زنجيره اي(

 متقاضي: متقاضي تاسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و يا زنجيره اي.

 مدارک لازم برای صدور جواز تاسیس: -2 ماده 

 (iranianasnaf.ir درخواست متقاضي در سامانه اصناف. )به نشانيثبت  -2

سند مالكيت و يا اجاره نامه رسمي و عادي و يا قراردادهاي بسته شده ميان متقاضي و اشخاص، اعم از دولتي و  -1

 غيردولتي براي محل فروشگاه.

ين باشند از ارايه اهادهاي عمومي ذي ربط ميمتقاضياني كه در حال دريافت زمين با مجوز دستگاههاي دولتي يا ن تبصره:

 مدارك معاف هستند.

 شناسنامه و كارت ملي براي اتباع ايراني و تصوير گذرنامه و پروانه كار براي اتباع خارجي. -9

 سال سن. 54 كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا پزشكي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان كمتر از -0

رجع صدور جواز تاسيس موظف است پس از دريافت مدارك لازم، حداكثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز م -3 ماده

 تاسيس و تسليم آن به متقاضي اقدام نمايد.

برابر  ذي ربط  : چنانچه متقاضي كه نيازمند دريافت جواز تاسيس نمي باشد مي تواند رأسًا با مراجعه به اتحاديهتبصره

 به دريافت پروانه كسب اقدام نمايند. ضوابط مربوط، نسبت

جواز تاسيس اشخاص حقوقي، به نام شركت با ذكر نام مديرعامل و يا يكي از اعضاي هيات مديره )براساس مصوبه  -4 ماده

هيات مديره، اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شركت( و در مشاركت هاي مدني نيز جواز تاسيس به نام 

 شركاء با رضايت محضري ساير شركاء صادر مي گردد.يكي از 

پيشرفت( براي دوره  14۲ماه است و با ارائه گزارش پيشرف فيزيكي )حداقل  21اعتبار جواز تاسيس صادر شده  -5 ماده

 ديگر تمديد مي شود. تمديد بعدي منوط به ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي متناسب با برنامه ارائه شده مي باشد.

پس از تاسيس و تكميل طرح، مرجع صدور جواز تاسيس مكلف است پرونده متقاضي را براي صدور پروانه كسب  -6 ماده

 به اتحاديه كشوري ذي ربط ارسال نمايد.

( آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد 5( ماده )2( تبصره به استناد تبصره )1( ماده و )1اين دستورالعمل در ) -7 ماده 

به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي  16/2/2925تهيه و در تاريخ پروانه كسب 

 باشد.
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 قانون نظام صنفي 12موضوع ماده  نامه اجراييآيین
  

 تعاریف: -1ماده 

ها يا ها، موسسات، سازمانوزارتخانه مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره برداري يا اشتغال از مجوز فعاليت يا پروانه:

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است همچنين نهادهاي  هاي دولتي كههاي دولتي و ساير دستگاهشركت

 گردد.عمومي غير دولتي كه طبق قوانين جاري صادر مي

 ن محاسبات عمومي كشور.قانو (0) ( و9هاي موضوع مواد )موسسات و شركت هاي دولتي:موسسات و شركت

محاسبات عمومي قانون  )5( موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده نهادهاي عمومي غير دولتي:

 و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي. كشور

فعاليت يا پروانه از مراجع       هر شخص حقيقي و يا حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي كه طبق قوانين جاري مجوز  -2ماده 

ذي صلاح دريافت داشته و خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران مبادرت به عرضه كالا يا خدمات به خرده فروشان يا مصرف 

كنندگان نمايد مكلف است علاوه بر مجوز فعاليت يا پروانه، مطابق اين آيين نامه پروانه كسب نيز دريافت كند. نظير هتل، 

 رخانه، چاپخانه، ليتوگرافي و عرضه كنندگان محصولات فرهنگي.مساف

واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره بار شهرداري، اماكن تاريخي )مانند موزه ها، كاروانسراها(، پايانه   -1تبصره

، پارك ها، سينماها، هاي ورودي، خروجي، فرودگاهي، ايستگاه هاي راه آهن و مترو، مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

مراكز تفريحي، ورزشي و اماكن مذهبي ) مانند مساجد و حسينه ها( در صورتي كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند 

 موظفند از اتحاديه هاي ذي ربط پروانه كسب دريافت نمايند.

الا و خدمات به خرده فروشان و عموم شركت هاي تعاوني در صورتي كه علاوه بر اعضاي خود نسبت به ارائه ك -2 تبصره

 2.مصرف كنندگان نيز مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه كسب از مراجع صدور پروانه كسب خواهند بود

( يا 21مقررات آئين نامه اجرايي مواد ) ارائه مجوز فعاليت و يا پروانه و با رعايت با افراد مشمول اين آيين نامه -3ماده 

 موظف به دريافت پروانه كسب و تمديد آن از مراجع صدور پروانه كسب مي باشند. )حسب مورد( صنفي( قانون نظام 12)

معرفي نامه نماينده هيات امنا )يكي از اعضا هيات امنا(  براي مكان هائي كه توسط هيات امنا اداره مي شود ارائه -تبصره

 براي صدور پروانه كسب بنام وي بلامانع است.

تي كه براي اخذ مجوز فعاليت يا پروانه، ضوابط و استاندارد هاي فني نظير حداقل مساحت مورد نياز، در صور -4ماده 

 تاسيسات و ابزار كار لحاظ شده باشد كميسيون نظارت مجاز به تعيين ضوابط خاص داخلي نمي باشد.

جدد با هماهنگي مرجع صدور مرجع صدور پروانه كسب موظف است، ضمن خودداري از استعلام فردي و مكاني م -5 ماده

مجوز فعاليت يا پروانه و مراجع استعلام شونده تصوير نسخه برابر با اصل پاسخ استعلام ها را اخذ و در پرونده متقاضي درج 

 نمايد.

دريافت پروانه كسب مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يک از مراجع صدور مجوز فعاليت يا  -6ماده 

پروانه نخواهد بود. مراجع مذكور در خصوص حسن انجام كار و رسيدگي به فعاليت واحدهاي فوق از حيث موضوعات مربوط 

عمل  نظام صنفي مطابق مقررات خود اقدام خواهند نمود. علاوه برآن از نظر تكاليف مقرر براي واحدهاي صنفي مطابق قانون

 خواهد شد.

                                                           
عدالت اداري موافق قوانين موضوعه تشخيص  وانيد و اصناف ي، مال ياقتصاد يتخصص أتيه 3/11/1۶۳3مورخ  ۲1۲اين تبصره بموجب دادنامه شماره  1

 .داده شد
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جوز فعاليت و يا پروانه نسبت به ابطال مجوز خود اقدام كند، مرجع صدور پروانه درصورتي كه مرجع صدور م -1تبصره 

 كسب موظف است نسبت به ابطال پروانه كسب با رعايت مقررات قانون نظام صنفي اقدام نمايند.

 دامهدرصورت ابطال پروانه كسب واحدهاي صنفي موضوع اين آيين نامه طبق مقررات قانون نظام صنفي، از ا -2 تبصره

 ( قانون جلوگيري مي گردد.11فعاليت واحد صنفي مذكور مطابق ماده )

( قانون نظام صنفي      12( و )21مطابق آيين نامه اجرايي مواد ) رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب شرايط -7ماده 

 مي باشد.

فعاليت و يا پروانه با رعايت مقررات در قالب دبيرخانه هيات عالي نظارت مي تواند با همكاري مراجع صدور مجوز  -۸ ماده

تفاهم نامه يا شيوه نامه به نحوي عمل نمايد كه مجوز هاي موضوع اين آيين نامه در حداقل زمان و مراحل ممكن در سقف 

 زماني مقرر براي متقاضي صادر گردد.

( تبصره توسط اتاق اصناف ايران 5ماده و )( 2( قانون نظام صنفي مشتمل بر )22اين آيين نامه به استناد ماده ) -9ماده 

 20/0/2920با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در يكصدوهفتمين جلسه هيات عالي نظارت تاييد و درتاريخ 

 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.

 

 

 

 


