
کشور قانون نظام صنفی
1392ـ6ـ12با آخرین اصالحات مصوب 

مجلس شوراي اسالمی

تعاریف ؛فصل اول 

اختیـارات، حـدود و    وظـایف،   قواعـد و مقرراتـی اسـت کـه امـور مربـوط بـه سـازمان،          نظام صـنفی  ؛1ماده 
؟کند می حقوق افراد و واحدهاي صنفی را طبق این قانون تعیین 

اعـم از تولیـد،    صـنفی   هـاي  هـر شـخص حقیقـی یـا حقـوقی کـه در یکـی از فعالیـت         صـنفی فـرد   ؛2ماده  
ور و صــاحب  عنــوان پیشــه کنــد و بــه گــذاري تبــدیل، خریــد، فــروش، توزیــع، خــدمات و خــدمات فنــی ســرمایه 

ا مباشـرت دیگـران       محـل کسـبی دایـر یـا وسـیله کسـبی فـراهم آورد         حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصـه یـا ـب
ه صـورت کلـی           یا قسـمتی از کـاال، محصـول یـا خـدمات       و تمام ه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم و ـب خـود را ـب

؟شود دارد، فرد صنفی شناخته می یا جزئی به مصرف کننده عرضه 
قــانون خــاص قــانونی ؟×باشــند صــنوفی کــه قــانون خــاص دارنــد، از شــمول ایــن قــانون مســتثنی مــی   ؛تبصــره

ــ   ــر اســاس آن نحــوه صــدور مج ــط، نظــارت،  وز فعالیــت، تنظــیم و تنســیق امــور واحــدهاي ذي اســت کــه ب رب
بازرســی و رســیدگی بــه تخلفــات افــراد و واحــدهاي تحــت پوشــش آن بــه صــراحت در مــتن قــانون مربوطــه    

؟شود معین می
سـیار باشـد و توسـط     هـر واحـد اقتصـادي کـه فعالیـت آن در محـل ثابـت یـا وسـیله          واحد صنفی ؛3ماده  

؟شود شناخته می با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی فرد یا افراد صنفی 
االجــراء شــدن ایــن  ظــرف ســه مــاه از تــاریخ الزممــادهایــن اجرائــی تعیــین صــنوف ســیار موضــوع  نامــه آئــین

شــود و پـس از تأییــد   عـالی نظــارت تهیـه مـی    قـانون توسـط اتــاق اصـناف ایـران بــا همکـاري دبیرخانــه هیـأت      
؟رسد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می به عالی نظارت هیأت

راي             ؛1تبصره  ا اخـذ پروانـه کسـب ـب ت ـب همـان محـل، بالمـانع     فعالیـت واحـدهاي صـنفی سـیار در محـل ثاـب
؟است

عنــوان  تواننــد بــه امــاکنی کــه واجــد شــرایط الزم جهــت اســتقرار چنــد واحــد صــنفی باشــند، مــی  ؛2تبصــره
ه کسـب از اتحادیـه یـا اتحادیـه         محل ثابت کسـب، توسـط یـک یـا چنـد فـرد       هـاي   صـنفی، پـس از أخـذ پرواـن

ین ؟×ربط، مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد     ذي وسـیله دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت       نامـه اجرائـی ایـن تبصـره بـه      آـئ
شـود و ظـرف سـه مـاه از      یمـ  با همکاري اتاق اصـناف ایـران و نیـروي انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران تهیـه        

؟رسد تجارت میتصویب وزیر صنعت، معدن و اء شدن این قانون بهاالجر تاریخ الزم



؟شوند محسوب می دهند، واحد صنفی  دفاتري که خدماتی به واحدهاي صنفی سیار می ؛3تبصره 
ــاده  صــنوف ؟×عبــارت اســت از گروهــی از افــراد کــه طبیعــت فعالیــت آنــان از یــک نــوع باشــد   صــنف ؛4م

ه نـوع فعالیـت آنهـا بـه          خـدماتی   ؛خـدمات فنـی و تـوزیعی    ؛دو گـروه تولیـدي   مشمول این قـانون، بـا توجـه ـب
؟شوند تقسیم می

وکـار   بمنظـور شـروع و ادامـه کسـ     مجوزي اسـت کـه طبـق مقـررات ایـن قـانون بـه        پروانه کسب ؛5ماده 
م بـه فـرد یـا افـراد صـنفی بـراي محـل مشـخص یـا وسـیله کسـب معـین داده                یا حرفه به صورت موقت یـا داـئ

؟شود می
راي یـک      ؛1تبصـره  ار صــادر مـی   پروانـه کسـب موقـت تنهــا ـب مـدت اعتبــار پروانـه کسـب موقـت یــک    ؟×شـود  ـب

؟سال است دائم پنج پروانه کسب سال و 
ماهــه بــراي ، اخطاریــه یــک ا انقضــاي مــدت اعتبــار پروانــه کســباتحادیــه صــنفی مکلــف اســت بــ ؛2تبصــره

م یـا تمدیـد پروانـه دائـم صـادر نمایـد و در صـورت عـدم تبـدیل یـا تمدیـد                ه پروانـه داـئ تبدیل پروانه موقت ـب
؟شود پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می

ــاده   ــی  ؛6م ــی و فن ــه تخصص ــه پروان ــر د  گواهینام ــه ب ــارت انجــام دادن اي اســت ک ــاي  اشــتن مه کاره
؟شود صالح صادر می تخصصی یا فنی داللت دارد و به وسیله مراجع ذي

فعالیـت یکسـان یـا     شخصـیتی حقـوقی اسـت کـه از افـراد یـک یـا چنـد صـنف کـه داراي           اتحادیه ؛7ماده  
؟دگرد تشکیل می هاي مقرر در این قانون اند، براي انجام دادن وظایف و مسؤولیت مشابه

هـاي صــنفی هـر شهرسـتان بــراي     اتـاقی متشــکل از رؤسـاي اتحادیـه    اتـاق اصــناف شهرسـتان   ؛8مـاده  
؟هاي مقرر در این قانون است انجام وظایف و مسؤولیت

هــاي  اتــاقی اسـت کـه از نماینــدگان هیـأت رئیسـه اتــاق اصـناف شهرسـتان       اتـاق اصــناف ایـران   ؛9مـاده   
؟گردد می در تهران تشکیل کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی 

همـاهنگی بــین   کمیسـیونی اســت کـه بـه منظــور برقـراري ارتبـاط و ایجــاد       کمیســیون نظـارت  ؛10مـاده  
ــا ســازمان  اتحادیــه وظــایف و اختیــارات  هــا و دســتگاههاي دولتــی در راســتاي   هــا و اتــاق اصــناف شهرســتان ب

؟شود تشکیل می ان ها و اتاق اصناف هر شهرست آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه
ریـزي، هـدایت، ایجـاد همـاهنگی      هیـأتی اسـت کـه بـه منظـور تعیـین برنامـه         هیأت عالی نظـارت  ؛11ماده 

ــر ــه و نظــارت ب ــه اتحادی ــاق اصــناف شهرســتان  کلی ــا، ات ــران و کمیســیون  ه ــاق اصــناف ای ــا، ات هــاي نظــارت  ه
؟گردد و باالترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است می تشکیل 



فرد صنفی ؛فصل دوم 

ــاده  کســب و حرفــه،  افــراد صــنفی موظفنــد قبــل از تأســیس هــر نــوع واحــد صــنفی یــا اشــتغال بــه    ؛12م
؟×نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند

م موضـوع           نامـه  آئین ظـرف سـه   مـاده  ایـن  اجرائـی نحـوه صـدور، تمدیـد و تعـویض پروانـه کسـب موقـت و داـئ
عــالی شــدن ایــن قــانون توســط اتــاق اصــناف ایــران بــا همکــاري دبیرخانــه هیــأت  االجــراء  مــاه از تــاریخ الزم

ــه  شــود و پــس از تأییــد هیــأت  نظــارت تهیــه مــی  ــالی نظــارت ب ــر صــنعت، معــدن و تجــارت   ع تصــویب وزی
؟رسد می

؟1392ـ06ـ12حذفی ؛1تبصره 
کننـد، موظفنـد    مـی  اسـتعالم  هـا بـراي صـدور پروانـه کسـب از آنهـا        کلیـه دسـتگاههایی کـه اتحادیـه     ؛2تبصره 

د   ظرف مدت پـانزده روز از تـاریخ دریافـت اسـتعالم نظـر قطعـی و نهـائی خـود          عـدم اعـالم نظـر    ؟×را اعـالم دارـن
؟در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است

راي هـر فـرد صـنفی واجـد شـرایط قـانونی بـراي یـک یـا چنـد                 ؛3تبصره ه کسـب ـب صدور بـیش از یـک پرواـن
؟نامه اجرائی موضوع این ماده بالمانع است براساس آئین ،عرفی مباشرمحل کسب به شرط م

طـور مشـترك    بـه   درصـورتی کـه چنـد نفـر، یـک واحـد صـنفی را بـه صـورت مشـترك اداره کننـد،             ؛4تبصـره  
؟دار خواهند بود مسؤولیت امور واحد را عهده

یش از شـش مـاه واحـد صـنفی، بـدون اطـالع ا          ؛5تبصره تحادیـه مربوطـه یـا تغییـر     در صورت عـدم فعالیـت ـب
ه کسـب یـا واگـذاري محـل صـنفی داراي پروانـه کسـب بـه                محل کسب یـا نـوع فعالیـت توسـط صـاحب پرواـن

؟روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کندغیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده
ــاده  ــراي مشــاغل تخصصــی و فنــی مســتلزم اخــذ    ؛13م تخصصــی و فنــی از  پروانــه صــدور پروانــه کســب ب

بــراي اخــذ پروانــه تخصصــی و  اگــر متقاضــی واجــد شــروط الزم ؟×ربــط بــه وســیله متقاضــی اســت  مراجــع ذي
فنــی در واحــد صــنفی بــراي صــدور پروانــه   فنــی نباشــد، حضــور یــک نفــر شــاغل دارنــده پروانــه تخصصــی و 

؟کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است
دبیرخانـه هیـأت عـالی     اي خواهـد بـود کـه توسـط      نامـه  فنـی بـه شـرح آئـین    انواع مشـاغل تخصصـی و    ؛تبصره 

هــا  نظرخــواهی از اتــاق اصــناف مراکــز اســتان ربــط و هــاي ذي هــا و ســازمان نظــارت و بــا همــاهنگی وزارتخانــه
؟رسید خواهدصنعت، معدن و تجارت  تهیه و به تصویب وزیر

؟ربط را بپردازند اتحادیه ذي افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت؛14ماده
روي کـاال، یـا نصـب تـابلو      افراد صنفی عرضـه کننـده کاالهـا و خـدمات مکلفنـد بـا الصـاق برچسـب         ؛15ماده 

اي  گونـه  طـور روشـن و مکتـوب و بـه      بـه   در محل کسب یـا حرفـه، قیمـت واحـد کـاال یـا دسـتمزد خـدمت را        
؟که براي همگان قابل رؤیت باشد، اعالم کنند

ام و نشـانی     هـر فـرد صـنفی در مقابـل دریافـت بهـا، اجـرت یـا دسـتمزد بایـد صورتحسـابی             ؛1رهتبص  شـامل ـن
شـده یـا خـدمات انجـام شـده را بـه        واحد صنفی، تاریخ، مبلـغ دریـافتی و نـوع و مشخصـات کاالهـاي فروختـه       



؟مشتري تسلیم دارد
د بـا تصـویب کمیسـیون نظـارت م      اتاق اصـناف شهرسـتان مـی    ؛2تبصره  بعضـی از صـنوف یـا     رکـز اسـتان،  تواـن

ــراي      ــه دادن صورتحســاب ب ــر را ک ــا برخــی دیگ ــین، ی ــی مع ــا مبلغ ــا مشــکل اســت، از دادن   مشــاغل را ت آنه
؟صورتحساب معاف کند

ي چـاپ  هـا  بصورتحسـا  دارنـد بایـد از    افراد صنفی که کاالهـاي خـود را بـه صـورت کلـی عرضـه مـی        ؛3تبصره 
؟را نیز در آن بنویسندشده استفاده کنند و مشخصات خریدار 

ــرد صــنفی، مســؤول انطبــاق کیفیــت و کمیــت هــر نــوع کــاالي عرضــه شــده یــا    ؛4تبصــره  ــه  ف خــدمت ارائ
؟گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است

ــاده  ــویب     ؛16م ــتان و تص ــناف شهرس ــاق اص ــخیص ات ــه تش ــومی ب ــاکن عم ــارت   صــاحبان ام کمیســیون نظ
مکلفند

ــف  ــت  ؛ال ــی     فهرس ــه م ــتریان ارائ ــراي مصــرف مش ــه ب ــذائی را ک ــواد غ ــذا و م ــه شــود  قیمــت غ ــا در برگ ي ه
؟به مشتري تسلیم دارند مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب 

کــه در معــرض دیــد  نــرخ اغذیــه و مــواد غــذائی خــود را در تــابلو مخصــوص در محــل کســب بــه قســمی   ؛ب
؟نندهمگان باشد نصب ک

ــاده  ــوانین و      ؛17م ــه ق ــور، از جمل ــاري کش ــررات ج ــوانین و مق ــد ق ــنفی مکلفن ــراد ص ــنفی،   اف ــررات ص مق
ــیط کــار و       ــازي مح ــت فنــی و زیباس ــتی، ایمنــی، حفاظ ــامی، بهداش ــتورالعمل انتظ ـوط بــه    دس ــاي مرـب ه

؟را کنندگردد، رعایت و اج ربط ابالغ می ذي گذاري کاالها و خدمات را که از سوي مراجع قانونی  نرخ
خــدمات بــه منــازل و  کــارگیري کســانی کــه بــراي انجــام دادن   افــراد صــنفی مکلفنــد پــیش از بــه  ؛1تبصــره 

از اخـــذ نظـــر نیـــروي  کننـــد، مراتــب را بــه اتحادیــه اطــالع دهنـــد تــا اتحادیــه پــس   امـــاکن مـــراجعه مــی
؟را به عمل آورد اقدام الزم دار با درج تخصص  انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس

خــدمات، بــرخالف  افــراد صــنفی مجــاز نیســتند بــراي جلــب مشــتري دربــاره محصــوالت، کاالهــا یــا  ؛2تبصــره 
؟رفتار خواهد شد این قانون با آنها “×68”در غیر این صورت طبق ماده ؟×واقع تبلیغ کنند

ــد پروانــه کســب معتبــر،     ؛3تبصــره ــرد صــنفی فاق انتشــار هرگونــه آگهــی تبلیغــاتی بــه هــر طریــق توســط ف
ــون      ــک میلی ــدي از ی ــه نق ــه جریم ــف ب ــت و متخل ــوع اس ــا  “×1.000.000”ممن ــال ت ــاه ری ــت و پنج  دویس

؟شود ریال محکوم می“×250.000.000”میلیون 
ه  رسانه ـا و مؤسسـات تولیـد محصـوالت      هاي گروهی، چاپخاـن ـانه  ه اي مکلفنـد قبـل از قبـول سـفارش تولیـد       چنـد رس

صـورت بـه    یا نشر  هرگونه  آگهـی تبلیغـاتی، یـک نسـخه از پروانـه کسـب متقاضـی را مطالبـه نماینـد، در غیـر ایـن            
؟شوند جریمه نقدي موضوع این تبصره محکوم می

ده پروانـه کسـب بخواهـد محـل کسـب خـود را بـه دیگـري          صورتیدر ؛18ماده گـذار کنـد، بایـد    وا کـه دارـن
ــد   ــه تســلیم نمای واجــد را صــورتی کــه فــرد معرفــی شــده اتحادیــه در؟×درخواســت کتبــی خــود را بــه اتحادی

ام فـرد               بداند شرایط قانونی  ه ـن ه جدیـدي ـب ه کسـب قبلـی، پرواـن با رعایـت سـایر مقـررات، پـس از ابطـال پرواـن
؟کند معرفی شده صادر می



ر تغییـر پروانـه کسـب بـه حرفـه       نـی صورت درخواست صـاحب پروانـه مب  در ؛تبصره ر طـی   اي دیگـر، عـالوه   ـب ـب
عــدم پاســخگویی اتحادیــه قبلــی ؟×مراحــل قــانونی، اســتعالم و تســویه حســاب از اتحادیــه قبلــی ضــروري اســت

؟شود تلقی می موافقظرف پانزده روز پس از تاریخ استعالم به منزله نظر 
غبطــه محجــور و  توانــد بــا رعایــت  در صــورتی کــه دارنــده پروانــه کســب محجــور شــود، قــیم مــی  –19مــاده 

؟طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند
صــنفی متعلــق بــه ورثــه  در صــورت فــوت صــاحب پروانــه کســب، حقــوق متعــارف ناشــی از واحــد  –20مــاده 

تواننــد  بــودن شــروط فــردي، مــی انونی آنهــا مایــل باشــند، درصــورت داراچنانچــه ورثــه یــا نماینــده قــ؟×اســت
پــس از انقضــاي مهلــت ؟×مقـررات اقــدام کننــد  ظـرف مــدت دو ســال نســبت بــه اخـذ پروانــه کســب بــا رعایــت   

؟مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است



قانون نظام صنفی

ها اتحادیه ؛فصل سوم 
همگــن وجــود داشــته  هـاي شــغلی مشــابه یــا   در هــر شهرسـتان کــه واحــدهاي صــنفی بــا فعالیــت  ؛21مــاده 

؟کنند می باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه 
در وزارت صــنعت، معــدن و  انتفــاعی اســت و پــس از ثبــت اتحادیــه داراي شخصــیت حقــوقی و غیــر ؛1تبصــره

؟یابد تجارت رسمیت می
هـاي صـنفی توسـط  اتـاق اصـناف ایـران بـا همکـاري دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت             اساسنامه الگوي اتحادیـه 

؟رسد هیأت عالی نظارت میبه تصویب شود و  تهیه می
زیر استشرح  حد نصاب تعداد واحدهاي صنفی براي تشکیل یک اتحادیه در کشور به  ؛2تبصره 
واحد 300در تهران،  ؛الف 

واحد 200ي با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ها ندر شهرستا ؛ب
واحد 150ي داراي بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ها ندر شهرستا ؛ج

واحد 100جمعیت، ي داراي بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ها ندر شهرستا ؛د 
واحد 50ي با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ها ندر شهرستا ؛هـ  

یـی  هـا  هکمیسیون نظـارت هـر شهرسـتان بـا همکـاري اتـاق اصـناف شهرسـتان موظـف اسـت اتحادیـ            ؛3تبصره
؟ادغام نمایدهاي تعیین شده است،ر از نصابـدهاي صنفی تحت پوشش آنها کمتـرا که تعداد واح

ــره ــ  ؛4تبص ــر تش ــه     اگ ــتان ب ــر شهرس ــهاي ه ــا بخش ــهرها ی ــامی ش ــراي تم ــد ب ــه واح ــخیص کیل اتحادی تش
هــا شــهرها یــا بخــش کمیســیون نظــارت مرکــز اســتان ممکــن نباشــد، شــیوه اداره امــور واحــدهاي صــنفی آن 

ــا همکــاري دبیرخانــه هیــأت عــالی نظــارت تهیــه     نامــه تــابع آئــین اي اســت کــه توســط اتــاق اصــناف ایــران ب
االجـراء شـدن ایـن قـانون      ید هیـأت عـالی نظـارت حـداکثر ظـرف شـش مـاه از تـاریخ الزم        شود و پس از تأی می
؟رسد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می به

ــه  ؛5تبصــره  ــر تشــکیل اتحادی ــان    اگ ــه تعدادش ــک شهرســتان، ک ــرر   اي از واحــدهاي صــنفی ی ــه نصــاب مق ب
اســتان الزم باشــد، در صــورت   جهـت تشــکیل اتحادیــه نرســیده اسـت، بــه تشــخیص کمیســیون نظـارت مرکــز   

؟واحدهاي موجود تشکیل خواهد شد اي با همان تعداد  تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه
ي همــان هــا نشهرســتا اي در مرکــز اســتان از واحــدهاي صــنفی موجــود در  اگــر تشــکیل اتحادیــه ؛6تبصــره 

یب هیــأت عــالی نظــارت، تصــو اســتان بــه تشــخیص کمیســیون نظــارت مرکــز اســتان الزم باشــد، در صــورت   
هــاي موضـوع ایــن مــاده   ماننـد ســایر اتحادیـه   ایـن اتحادیــه  ؟×اي در مرکــز اسـتان تشــکیل خواهـد شــد   اتحادیـه 

؟تلقی خواهد شد
چنانچــه تعــداد واحــدهاي صــنفی در هــر اســتان جهــت تشــکیل اتحادیــه بــه حــد نصــاب مقــرر در   ؛7تبصــره

اي از واحــدهاي  تأییــد وزیــر صــنعت، معــدن و تجــارت، اتحادیــه پیشــنهاد اتــاق اصــناف و ایــن مــاده نرســد بــا



؟×شود کشور تشکیل میسطحصنفی در
اتــاقاالجــراء شــدن ایــن قــانون توســط ظــرف ســه مــاه از تــاریخ الزمتبصــره موضــوع ایــن اجرائــی نامــه آئــین

عـالی نظـارت    شـود و پـس از تأییـد هیـأت     عـالی نظـارت تهیـه مـی     دبیرخانـه هیـأت  همکـاري بـا ایـران اصناف
؟رسد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می به

ــاده  تعــداد اعضــاي ایــن  ؟شــوند هــا توســط هیــأت مــدیره منتخــب اعضــاي اتحادیــه اداره مــی  اتحادیــه ؛22م
هــزار واحــد صــنفی عضــو و  هــاي داراي کمتــر از  البــدل بــراي اتحادیــه هیــأت پــنج نفــر اصــلی و دو نفــر علــی 

بــیش از هــزار واحــد صــنفی عضــو خواهــد  هــاي داراي  البــدل بــراي اتحادیــه یهفــت نفــر اصــلی و ســه نفــر علــ
؟بود

اعضـاي  ؟×هـا از تـاریخ انتخـاب چهارسـال تمـام اسـت       مسـؤولیت اعضـاي هیـأت مـدیره اتحادیـه     مـدت  ؛1تبصره
ا رأي مخفـی و مسـتقیم اعضـاي اتحادیـه انتخـاب مـی        تواننـد بـیش    مـذکور نمـی  اعضـاي ؟×شـوند هیأت مدیره ـب

؟باشندیا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشتهمتوالی و دورهاز دو 
دوره هیــأت مــدیره،  کمیســیون نظــارت هــر شهرســتان موظــف اســت شــش مــاه قبــل از پایــان هــر   ؛2تبصــره 

؟مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد
ســوم اعضــاء و در صــورت عــدم دســتیابی  هــا در دور اول بــا حضــور حــداقل یــک انتخابــات اتحادیــه ؛3تبصــره

؟×یابد به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می
االجــراء شــدن  ظــرف ســه مــاه از تــاریخ الزمتبصــره ایــن اجرائــی نحــوه برگــزاري انتخابــات موضــوع نامــه آئــین

و پــس از شــود مــیتهیــهعــالی نظــارت ایــن قــانون توســط اتــاق اصــناف ایــران بــا همکــاري دبیرخانــه هیــأت 
؟رسد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می عالی نظارت بهتأیید هیأت

ــا محرومیــت از    ؛4تبصــره  ــر اثــر اســتعفاء، عــزل، فــوت، بیمــاري، حجــر ی حقــوق اجتمــاعی  در صــورتی کــه ب
از نصــاب ایــن مــاده آن هیــأت  البــدل، عضــو یــا اعضــائی از هیــأت مــدیره، بــا وجــود جــایگزینی اعضــاي علــی  

نســبت بــه برگــزاري انتخابــات بــراي تعیــین   خــارج شــود، کمیســیون نظــارت مکلــف اســت ظــرف شــش مــاه 
افــرادي از اعضــاي همــان صــنف کــه واجــد شــروط قــانونی  تــا انجــام انتخابــات، ؟×اعضــاي جــایگزین اقــدام کنــد

ــند،  ــه باش ــور اتحادی ــراي اداره ام ــی   ب ــی م ــتان معرف ــاق اصــناف شهرس ــس از تصــویب  گرد توســط ات ــا پ ــد ت ن
البــدل هیــأت مــدیره منصــوب  اعضــاي جــایگزین بــه عضــویت اصــلی یــا علــی  کمیســیون نظــارت، بــه عنــوان 

ده باشـد، مـدت مأموریـت اعضـاي جـایگزین             اگر کمتـر از  ؟×شوند دو سـال از مـدت مأموریـت هیـأت مـدیره ماـن
؟پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت تا 

انتخابــات منظــور اخــالل در تشــخیص کمیســیون نظــارت، بــه صــورتی کــه بــهیــأت مــدیره دراعضــاي مســتعفی ه
ات بعـدي      هیـأت، نمـی  آنازداده باشـند و اعضـاي معـزول    ءاستعفا ین انتخاـب ـأت مـدیره اتحادیـه    تواننـد بـراي اوـل هی

؟شوند داوطلب
ــراد منصــوب شــده موضــوع تبصــر  ؛5تبصــره  ــ هاف ــن مــاده داراي “×4”و “×3”اي ه ــه ای ــوق و  کلی اختیــارات، حق

؟تکالیف هیأت مدیره، به استثناي عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود
ــره ــه   ؛6تبص ــان اتحادی ــدن کارکن ــب ش ــتان   داوطل ــناف شهرس ــاق اص ــا، ات ــی ه ــتگاههاي اجرائ ــران و دس  و ای

هـاي صـنفی منـوط بـه      یـه در انتخابـات هیـأت مـدیره اتحاد    قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري    “×5”موضوع ماده



اعــالم رســمی پــذیرش اســتعفاي  ؟انتخابــات اســتنــام در اســتعفاي آنــان از شــغل قبلــی خــود پــیش از ثبــت 
؟کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است

ست ازا ها عبارت شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه؛مکرر22ماده
؟ایرانجمهوري اسالمی  تابعیت ؛1
؟و التزام عملی به نظام جمهوري اسالمی ایراناعتقاد ؛2
؟مؤثر سوء پیشینه کیفري نداشتن؛3
؟عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس ؛4
؟عدم اعتیاد به مواد مخدر ؛5
؟عدم اشتهار به فساد ؛6
؟دیپلم براي افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیهداشتن حداقل مدرك تحصیلی  ؛7
؟نام هفتاد و پنج سال حداکثر سن در زمان ثبت ؛8
؟داشتن پروانه کسب معتبر دائم ؛9

؟وثاقت و امانت ؛10
ــره ــه ؛1تبص ــومتی،       کمیت ــرات حک ــازمان تعزی ــارت، س ــدن و تج ــنعت، مع ــدگان وزارت ص ــب از نماین اي مرک

ــاق اصــناف شهرســتان از مراجــع ذي دووایــراناســالمیجمهــورينیــروي انتظــامی صــالح شــامل  نفــر از ات
شـرایط مــذکور  مـاه   یـک وزارت اطالعـات، نیـروي انتظـامی، سـازمان ثبـت احـوال کشــور و قـوه قضـائیه ظـرف         

امزد انتخابـات باشـند      ایـن نماینـدگان اتـاق اصـناف شهرسـتان در    ؟×نمایـد  را استعالم مـی   ؟کمیتـه نبایـد خـود ـن
؟شود گیرد و نتیجه به متقاضی اعالم می تصمیم گیري در این کمیته با اکثریت آراء صورت می

ــان از صــحت مــوارد منــدرج در بنــدهاي مــذکور از طریــق رؤیــت اســناد      وظیفــه ایــن کمیتــه حصــول اطمین
؟مثبته و بررسی مدارك و شواهد است

تواننـد ظـرف یـک     رد شـده باشـد مـی    افرادي کـه صـالحیت آنهـا توسـط کمیتـه موضـوع ایـن مـاده         ؛2تبصره
مرجــع رســیدگی مجــدد کمیســیون ؟×هفتــه از تــاریخ ابــالغ رأي کمیتــه مزبــور تقاضــاي بررســی مجــدد نماینــد

؟نظارت شهرستان است
ر   افـراد منتخـب بـه   هـا  در اتحادیـه  ؛23ماده اسـاس اکثریـت نسـبی آراي مـأخوذه شـامل یـک نفـر       ترتیـب ـب

همزمــان بــا ؟×شــود دار تعیــین مــی ، یــک نفــر دبیــر و یــک نفــر خزانــه“اول و دوم”رئــیسبئــرئــیس، دو نفــر نا
ــازرس           ــاب دو نفــر ب ــراي انتخ ــاتی ب ــه، انتخاب ــأت مــدیره اتحادی ــات اعضــاي هی ــزاري انتخاب ــلی و ”برگ اص

؟×شود برگزار می“×البدل علی
ــین ــازرس از  نامــه آئ ــ  اجرائــی شــرح وظــایف ب ــهجملــه نظــارت بــر عملکــرد هیــأت مــدیره اتحادی ه و نیــز تهی

ــزارش ــیگ ــرايبازرس ــاقب ــنافات ــتاناص ــوع شهرس ــه موض ــن  مربوط ــادهای ــاریخ  م ــاه از ت ــه م ــرف س ظ
تهیــهعــالی نظــارت االجــراء شــدن ایــن قــانون توســط اتــاق اصــناف ایــران بــا همکــاري دبیرخانــه هیــأت   الزم
؟رسد میتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت  عالی نظارت بهپس از تأیید هیأتوشود می

ا              در ؛1تبصره صـورت عـدم آمـادگی پـذیرش سـمت تعیـین شـده توسـط فـرد منتخـب، تعـویض سـمت وي ـب



؟سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آراي کمتري دارد بالمانع است
ــه     در ؛2تبصــره ــأت مــدیره اتحادیــه، ســمت آنهــا ب ــد نفــر از اعضــاي هی ــین دو یــا چن صــورت تســاوي آراء ب

ســیون نظــارت و یــا نماینــده وي و بــا حضــور اکثریــت اعضــاي هیــأت مــدیره  طریــق قرعــه توســط رئــیس کمی
؟شود تعیین میاتحادیه
ــره ــ  ؛3تبص ــورت درخ ــ ـدرص ــه منتخب ــ  اواست کلی ــق برگ ــا از طری ــمت آنه ــ ـن، س ــات داخل ی درـزاري انتخاب

؟شود حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می
ــاده  ــت ا     ؛24م ــف اس ــه مکل ــر اتحادی ــدیره ه ــأت م ــه داراي   هی ــر، ک ــک نف ــدمات ی ــدرك   ز خ ــداقل م ح

اي داراي هــ در شهرســتان ؟کارشناســی باشــد، بــه صــورت تمــام وقــت بــه عنــوان مــدیر اجرایــی اســتفاده کنــد 
ه عنـوان          مـدیر  ؟×مـدیر اجرایـی، بالمـانع اسـت     کمتر از یک میلیون نفـر جمعیـت، بـه کـارگیري افـراد دیپلمـه ـب

ــب    ــدیره و منتخ ــأت م ــوبات هی ــري مص ــی مج ــت  اجرای ــد     آن اس ــدیره جدی ــأت م ــدن هی ــایگزین ش ــا ج و ب
؟مدیر در ادوار بعد بالمانع است استفاده از خدمات همان ؟×گردد مستعفی تلقی می

ه درخواسـت اکثریـت            ؛25ماده  هـاي   نسـبی اتحادیـه   در صـورت نیـاز، کمیسـیون نظـارت مرکـز اسـتان بنـا ـب
ه تشـکیل مجمـع        اصـناف  اي همـان اسـتان، بـا نظرخـواهی از اتـاق      هـ  نصنفی شهرستا مرکـز اسـتان، نسـبت ـب

ایــن مجمــع متشــکل از نماینــدگان هیــأت مــدیره  ؟×هــاي آن اســتان اقــدام خواهــد کــرد اســتانی بــراي اتحادیــه
منظــور تبــادل نظــر درخصــوص مشــکالت و امــور صــنفی، ارائــه  ا خواهــد بــود و بــه هــ نهــاي شهرســتا اتحادیــه

؟شود ربط تشکیل می الزم با مراجع و مراکز ذيهاي  هماهنگی پیشنهاد و برقراري ارتباط و
ا رأي رؤسـاي     تعداد نماینـدگان هـر شهرسـتان بـه ازاي هـر پـنج اتحادیـه یـک نفـر خواهـد بـود            ؛تبصره  کـه ـب

؟مجمع استانی دو سال است مدت مأموریت اعضاي هیأت مدیره ؟×ها انتخاب خواهند شد اتحادیه
ربـط مراجعــه و   ذي ی را آغـاز کنـد، ابتــدا بایـد بـه اتحادیــه     هرگـاه شخصــی بخواهـد فعـالیتی صــنف    ؛26مـاده  

در چـارچوب مقـررات نظـر خــود     اتحادیـه مکلـف اســت   ؟×تقاضـاي کتبـی خـود را تسـلیم و رســید دریافـت دارد     
احتســاب ایــام غیــر تعطیــل رســمی بــه صــورت  را مبنــی بــر رد یــا قبــول تقاضــا حــداکثر ظــرف پــانزده روز بــا 

ــه متقاضــی اعــالم کنــد  ــاد شــده بــه منزلــه پــذیرش تقاضــا محســوب    عــدم اعــالم نظــر در ؟کتبــی ب مــدت ی
اتحادیـه، متقاضـی بایـد از آن تـاریخ ظـرف حـداکثر سـه مـاه مـدارك           در صورت قبـول تقاضـا توسـط   ؟×گردد می

در غیــر ایـن صـورت متقاضــی جدیـد محســوب    ؟×کنـد و بــه اتحادیـه تسـلیم دارد    مـورد نیـاز اتحادیــه را تکمیـل   
دیـه موظــف اسـت پـس از دریافــت تمـام مـدارك الزم و بـا رعایــت ضـوابط، ظـرف پــانزده         اتحا ؟×خواهـد گردیـد  

پروانــه کســب  همچنــین متقاضــی ؟×روز نســبت بــه صــدور پروانــه کســب و تســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام کنــد  
؟محل کسب اقدام کند موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح 

ــره  ــه  ؛1تبص ـــدور     چنانچ ــا از ص ـــد ی ــب را رد کن ــه کس ـــی پروان ــت متقاض ــه درخواس ــب   اتحادی ــه کس پروان
ه طـور کتبـی بـه متقاضـی           در صـورتی کـه   ؟×اعـالم کنـد   استنکاف ورزد، باید مراتب را بـا ذکـر دالیـل مسـتند ـب

ظــرف بیســت روز از تــاریخ دریافــت پاســخ  توانــد اعتــراض کتبــی خــود را متقاضــی بــه آن معتــرض باشــد، مــی
؟ربط تسلیم دارد اق اصناف شهرستان ذيبه ات

راي اجـرا بـه       اتاق اصناف مکلف اسـت طـی پـانزده روز بـه اعتـراض متقاضـی رسـیدگی و نظـر          نهـائی خـود را ـب
؟اتحادیه مربوط اعالم کند



تواننــد  باشــند مــی درصــورتی کــه اتحادیــه یــا متقاضــی بــه نظــر اتــاق اصــناف شهرســتان معتــرض   ؛2تبصــره 
ه نظـر اتـاق مـذکور بـه کمیسـیون         مان ابـالغ نظـر اتـاق اصـناف اعتـراض خـود را      ظرف بیست روز از ز نسـبت ـب

ــد  ــنعکس کنن ــف  ؟×نظــارت م ــارت مکل ــیون نظ ــالم دارد    کمیس ــاه نظــر خــود را اع ــک م ــر ؟×اســت ظــرف ی نظ
اجـرا اسـت، مگـر آن کـه هیـأت عـالی نظـارت نظـر کمیسـیون           کمیسیون نظـارت در ایـن مـورد معتبـر و قابـل     

در ایــن صــورت نظــر هیــأت عــالی نظــارت  ؟×دریافــت اعتــراض، نقــض کنــد مــاه پــس از  نظــارت را ظــرف یــک
صــالح قضــایی  تواننــد بــه مراجــع ذي در صــورت اعتــراض هــر یــک از طــرفین مــی؟×اســت االجــراء قطعــی و الزم

؟کنند مراجعه 
دکــه تعــداد آنهــا بــه حــد نصــاب الزم بــراي تشــکیل اتحادیــه نرســیده اســت یــا فاقــبــراي صــنوفی؛3تبصــره

انــد، ارائــه پروانــه کســب و ســایر امــور صــنفی از طریــق اتحادیــه همگــن یــا اتــاق اصــناف شهرســتان    اتحادیــه
؟گیرد مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می

همچنــان عضــو  شــوند، واحــدهاي صــنفی کــه بــه عنــوان آالینــده یــا مــزاحم نقــل مکــان داده مــی   ؛4تبصــره 
؟جدیدي قرار گیرند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائیاند خواهند  اي که بوده اتحادیه

وسـیله هـر شـخص حقیقـی یـا حقـوقی کـه پروانـه کسـب بـراي آن صـادر نشـده              محل دایر شده به  ؛27ماده
؟شود است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروي انتظامی پلمب می

ــر شــده،   ؛1تبصــره  ــده مهلــت داده  قبــل از پلمــب محــل دای ــر کنن ــه دای ــا بیســت روز ب ــا  مــی از ده ت شــود ت
؟کاالهاي موجود در محل را تخلیه کند

را بشــکنند و  هــاي تعطیــل شــده در اجــراي ایــن قــانون  کســانی کــه پلمــب یــا الك و مهــر محــل  ؛2تبصــره 
مقــرر در هــاي  مجــازات هــاي مزبــور را بــه نحــوي از انحــاء بــراي کســب مــورد اســتفاده قــرار دهنــد، بــه   محــل

؟قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد
یــک از حقــوق صــنفی  پرداخــت عــوارض توســط اشــخاص موضــوع ایــن مــاده موجــب احــراز هــیچ  ؛3تبصــره 

؟نخواهد شد
ــه کســب از      ؛4تبصــره ــد پروان ــا عــدم درخواســت پلمــب واحــدهاي صــنفی فاق در صــورت عــدم شناســایی ی

ــتان و      ــناف شهرس ــاق اص ــوط، ات ــه مرب ــوي اتحادی ــد     س ــران مکلفن ــالمی ای ــوري اس ــامی جمه ــروي انتظ نی
؟واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند

ــوانین و   در مــورد مشــاغل خــانگی، ســایر مشــاغل و تعــاونی  ؛5تبصــره هــاي توزیــع و مصــرف کــه براســاس ق
؟شود شوند بر همان اساس عمل می مقررات دیگري تشکیل می

ــاده  ــ  ؛28م ــدرج در   واحــد صــنفی تنهــا در م ــدن مراحــل من ــر پــس از گذرانی ــین وارد زی ــه آئ ــه  نام ــه ب اي ک
مــاه تعطیــل  شــش خواهــد رســید، بــه طــور موقــت از یــک هفتــه تــا  صــنعت، معــدن و تجــارتتصــویب وزیــر 

گردد می
قیــد گردیــده یــا  اشــتغال بــه شــغل یــا مشــاغل دیگــر در محــل کســب، غیــر از آنچــه در پروانــه کســب   ؛الــف 

؟شمرده است کمیسیون نظارت مجاز
دون دلیـل موجـه حـداقل بـه مـدت پـانزده روز بـراي آن دسـته             ؛ب از صـنوفی کـه بـه     تعطیل محـل کسـب ـب

؟شود می تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف کننده 



؟تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است ؛تبصره 
ر اسـاس       ؛ج ه اتحادیـه ـب مصـوب کمیسـیون نظـارت     نامـه  ضـوابطی کـه در آئـین    عدم پرداخت حـق عضـویت ـب

؟تعیین شده است
ه            ؛د  هـا بـه    وسـیله اتحادیـه   عدم اجـراي مصـوبات و دسـتورات قـانونی هیـأت عـالی و کمیسـیون نظـارت کـه ـب

؟واحدهاي صنفی ابالغ شده است
؟تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است ؛تبصره 
؟واحدهاي صنفی به موجب این قانونعدم اجراي تکالیف  ؛هـ 
؟آید انتظامی به عمل می تعطیل موقت واحد صنفی با اعالم اتحادیه، رأساً از طریق نیروي  ؛1تبصره 
نظــارت شــکایت  توانــد بــه کمیســیون  شــود مــی هــر فــرد صــنفی کــه واحــد کســب وي تعطیــل مــی ؛2تبصــره 

در صــورت ؟×االجـراء اسـت   الزم خواهـد شــد،  نظـر کمیسـیون نظــارت کـه حـداکثر ظــرف دو هفتـه اعـالم      ؟×کنـد 
؟مراجعه کند صالح قضایی  تواند به مراجع ذي اعتراض فرد صنفی می

مجـوز اتحادیـه یـا مراجـع      جبران خسارات وارد شده بـه واحـد صـنفی در اثـر تعطیـل غیـر موجـه بـا          ؛3تبصره 
؟است دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده 

و  تشــخیص کمیسـیون نظــارت شهرسـتان موجــب عســر    کـه تعطیلــی واحـد صــنفی بـه     مــوارديدر ؛4هتبصـر 
ریــال تــا “2.000.000”شــود، واحــد صــنفی مزبــور بــه جریمــه نقــدي از دو میلیــون  کننــده مــی حــرج مصــرف
؟شود ریال محکوم می“×20.000.000”بیست میلیون 

وهــاهــا، شــهرداري وزارتخانــههزینــه خــدماتومالیــات، عــوارض تواننــد وصــول هــا مــی اتحادیــه ؛29مــاده
ــرارداد  ســازمان ــوانین جــاري در راســتاي ق ــت را طبــق مقــررات و ق در قبــال وتنظیمــیهــاي وابســته بــه دول

دار شـوند و مبــالغ وصـول شـده بابــت مالیـات، عــوارض یـا هزینـه خــدمات را بالفاصـله بــه         أخـذ کـارمزد عهــده  
؟حساب قانونی مربوطه واریز کنند

توانــد بــا تنظــیم قــرارداد و در  هــا، اتــاق اصــناف شهرســتان مــی  عــدم اقــدام از ســوي اتحادیــهصــورتدر؛رهتبصــ
؟هاي مقرر در این ماده شود دار انجام مسؤولیت قبال أخذ کارمزد عهده

ها عبارت است از وظایف و اختیارات اتحادیه ؛30ماده 
واع      ارائه پیشـنهاد بـراي تهیـه، تنظـیم یـا تغییـر        ؛الف  ه  ضـوابط صـدور پروانـه کسـب و اـن هـاي الزم بـراي    پرواـن

مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان
وب ایــن قــانون چــارچدر  هــاي هیــأت عــالی نظـارت و کمیســیون نظــارت کــه   اجـراي مصــوبات و بخشــنامه  ؛ب

گردد ها ابالغ می به اتحادیه
نظــارت و کمیســیون  عــالی هــاي هیــأت اتــاق اصــناف شهرســتان موظــف اســت مصــوبات و بخشــنامه  ؛تبصــره 

انقضـاي ایـن مهلـت، دبیرخانـه      پـس از  ؟×هـا ابـالغ کنـد    نظـارت را ظـرف پـنج روز از تـاریخ دریافـت بـه اتحادیـه       
ــی    ــارت م ــیون نظ ــارت و کمیس ــالی نظ ــأت ع ــی  هی ــد ب ــطه  توانن ــنامه  واس ــوبات و بخش ــه   مص ــود را ب ــاي خ ه

؟ها براي اجرا ابالغ کنند اتحادیه
ه امور اصناف به اتاق اصناف شهرستانارائه پیشنهاد دربار ؛ج

مقررات مربوط صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارك متقاضیان با رعایت قوانین و  ؛د 



کمیسـیون نظـارت    ابطال پروانـه کسـب و تعطیـل محـل کسـب طبـق مقـررات ایـن قـانون و اعـالم آن بـه             ؛هـ 
“×27”مطــابق مــاده  شــوند مــی روانــه کســب دایــر و جلــوگیري از ادامــه فعالیــت واحــدهاي صــنفی کــه بــدون پ

گردد یا پروانه آنها به عللی باطل می این قانون
ــاق اصــناف شهرســتان       ؛و  ــه ات ــال ب ــاه هــر س ــا آخــر دي م جهــت  تنظــیم بودجــه ســال بعــد و تســلیم آن ت

رسیدگی و تصویب
ــاق ا    ؛ز  ــه ات ــا پایــان خــرداد مــاه هــر ســال ب ــراي تنظــیم ترازنامــه ســاالنه و تســلیم آن ت صــناف شهرســتان ب

رسیدگی و تصویب
ــا       ؛ح ــا ب ـــور مســتقل ی ــه ط ـــراد صــنفی ب ـــاز اف ـــورد نی ـــراي آموزشــهاي م کمــک  ایجــاد تســهیالت الزم ب

هاي دولتی یا غیر دولتی سازمان
ــیون  ؛ط ــکیل کمیس ــ تش ــدهاي     ه ــی واح ــتالف، بازرس ــل اخ ــکایات، ح ــه ش ــیدگی ب ــی و   اي رس ــنفی، فن ص

ب هیأت عالی نظارتهاي دیگر مصو آموزشی و کمیسیون
ه کســب   اي مـذکور بـین سـه تـا پـنج نفــرند کـه از میـان اعضـاي          هـ  ناعضـاي کمیسـیو   ؛1تبصـره   داراي پرواـن

؟شوند می ربط تعیین  به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذي
هــا  کـز اسـتان  نامـه اجرایــی ایـن بنـد توسـط دبیرخانــه هیـأت عـالی نظـارت و اتــاق اصـناف مرا         آئـین  ؛2تبصـره  

؟خواهد رسید صنعت، معدن و تجارتتهیه و به تصویب وزیر 
در صــورت بــروز اخــتالف صــنفی بــین افــراد صــنفی و اتحادیــه، مراتــب بــه اتــاق اصــناف شهرســتان  ؛3تبصــره 

ه    ؟×شـود  جهت رسـیدگی و صـدور رأي ارجـاع مـی     د ظــرف    رأي صـادر شـده مـی    طـرف معتـرض نسـبت ـب تواـن
ــه کمیســـیون نظـــارت تســـلیم  بیســـت روز اعتـــراض خـــود را نظــــر کمیســـیون نظـــارت قطعـــی و ؟×دارد ـب

ــه مراجــع ذي طــرفین مــی در صــورت اعتــراض هــر یــک از  ؟×االجــراء خواهــد بــود الزم صــالح قضــایی  تواننــد ب
؟مراجعه کنند

ـه         ؛ي ــرف وزارتخاـن ــه خــدمات بــه نماینــدگی از ط ــهرداري هــا،  وصــول مالیــات، عــوارض و هزین هــا و  ش
ته به دولتهاي وابس سازمان

ه منظـور ایجـاد شـهرکهاي صـنفی و تمرکـز            ؛ك ا شـهرداري و شـوراي شـهر ـب تـدریجی کاالهـا و    هماهنگی ـب
احتیاجــات شــهر طبــق مقــررات و   معــامالت عمــده فروشــی در میــادین و مراکــز معــین شــهري متناســب بــا   

تصویب کمیسیون نظارت برسد ضوابطی که به 
رخ     ؛ل ه منظـور تعیـین ـن واحـدهاي صـنفی مـورد نیـاز      کـاال و خـدمات، حـدود صـنفی، تعـداد       ارائه پیشنهاد ـب

جهــت رســیدگی و تصــویب کمیســیون  در هــر ســال جهــت صــدور پروانــه کســب بــه اتــاق اصــناف شهرســتان 
نظارت

بینی شده است سایر مواردي که در این قانون پیش  ؛م
ه اعـ  ـز شهرسـتان کـه بنـ   ـدر بخشها و شهرهاي تابعـه مرکـ  ؛تبصره عـالی  تصـویب هیـأت  هـا و  اتحادیـه الم ـا ـب

ــدور نیســت،  نظــارت انجــام خــدمات صــنفی از  ــه مق ــق اتحادی ــی طری ــط ذي ادارات دولت ــا، شــهرداري،رب ه
مــذکور را انجــام حسـب مــورد مجازنــد خـدمات   اهــ ناصـناف شهرســتا  هــايهــاي وابسـته و دفــاتر اتاق سـازمان 

؟دهند



اصـناف  بـه طـور مسـتقل یـا بـا کمـک بسـیج        کـار  احکـام تجـارت و کسـب و   هـاي آموزشـی    برگزاري دوره ؛ن
کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضاي صنف

تواننــد بــراي کمــک و  هــایی کــه بــیش از دو هــزار عضــو و بازارهــاي گســترده صــنفی دارنــد مــی  اتحادیــه ؛س
؟تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند

لی هر اتحادیه عبارتند ازمنابع ما ؛31ماده 
حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه ؛الف 

وجوه دریافتی در ازاي خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاي صنف ؛ب
کمکهاي دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ؛ج 

هــاي وابسـته بــه   سـازمان  هــا و  هــا، شـهرداري  کـارمزد وصــول مالیـات، عــوارض و هزینـه خــدمات وزارتخانـه     ؛د  
دولت

درصدي از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب ؛هـ
ــه ؛1تبصــره ــراد صــنفی وصــول     اتحادی ــالغی را از اف ــه کســب مب ــد پروان ــد هنگــام صــدور و تمدی ــا مکلفن وه

و درصـد دیگـري را بــه    “مکـرر  37مــاده 1موضـوع بنـد  ”درصـدي از آن را بـه حسـاب اتـاق اصــناف شهرسـتان     
و درصــد ســهم دریــافتیمیــزان مبــالغ؟×واریــز کننــد “47مــاده  1موضــوع بنــد”ســاب اتــاق اصــناف ایــران ح

ــور  اصــناف شهرســتان هــاياتاق ــران و نحــوه وصــول وجــوه مزب ــا   و ای ــاده متناســب ب ــن م ــدهاي ای و ســایر بن
ــین   ق پیشــنهاد اتــا بــه اي مجــاز اســت کــه نامــه وضــعیت اتحادیــه، نــوع شــغل و شــهر، فقــط در چــارچوب آئ

ا همکـاري اتاقهـاي اصـناف اسـتا      شـود و   ا توسـط دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت تهیـه مـی       هـ  ناصناف ایران و ـب
تصــویب وزیــر صــنعت، معــدن و تجــارت  االجــراء شــدن ایــن قــانون بــه حــداکثر ظــرف ســه مــاه از تــاریخ الزم

؟درس می
ه حسـاب اتـاق      مبـالغ دریـافتی بـه موجـب ایـن     “×20”ت درصـد  هـا موظفنـد بیسـ    اتحادیه؛2تبصره مـاده را ـب

هــاي آموزشــی در قالــب  مبــالغی کــه جهــت تهیــه ســاختمان و برگــزاري دوره؟×داصــناف شهرســتان واریــز کننــ
کمکهاي دریـافتی از اعضـاء أخـذ شـده اسـت بـا تأییـد اتـاق اصـناف شهرسـتان از حکـم ایـن تبصـره مسـتثنی               

؟است



قانون نظام صنفی
شهرستان اتاق اصناف؛فصل چهارم 

؟خدماتی است ؛خدمات فنی و توزیعی ؛ديیهاي صنوف تول اتحادیه رؤساياتاق اصناف هر شهرستان مرکب از ؛32ماده
ــوقی، غیرانتفــاعی و غیــر   ؛1تبصــره ــاق اصــناف شهرســتان شخصــیت حق صــنعت، معــدن و  ســازمانثبــت در  تجــاري دارد و پــس از ات
؟یابد رسمیت می استان تجارت
رئیسـه،  هیـأت قـانونی دورهي هـایی کـه دو اتـاق اصـناف دارنـد، کمیسـیون نظـارت موظـف اسـت پـس از انقضـا           در شهرسـتان  ؛2تبصره

ادغــام بــا هــاي قبلــی پــس از هــا، حقــوق و تعهــدات اتــاق امــوال، دارایــی؟×نســبت بــه ادغــام اتاقهــاي یــاد شــده در یکــدیگر اقــدام نمایــد
؟یابد نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می

عضـو اصــلی بـه ترتیـب شــامل    هیــأت رئیسـه اتـاق اصـناف شهرســتان داراي پـنج نفـر     هـا هــا و شهرسـتان در مراکـز اسـتان   ؛33مـاده 
دو نفــر از اعضــاي اصــلی ؟×اشــندب مــیالبــدل علــیعضــونفــردوودار ، یــک دبیــر و یــک خزانــه“اول و دوم”رئــیس نائــبیــک رئــیس، دو

از حـائزین اکثریـت آراء انتخـاب    نفـر خـدماتی و یـک   ؛خـدمات فنـی، دو نفـر از صـنوف تـوزیعی      ؛رئیسـه از بـین صـنوف تولیـدي    هیـأت 
؟شوند می

یابــد و تصــمیمات  شــود و رسـمیت مــی  مــی بــا حضـور حــداقل دو ســوم اعضــاء تشـکیل   هــاشهرسـتان جلسـات اتــاق اصــناف   ؛34مــاده 
؟در جلسه معتبر خواهد بود متخذه با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حاضران 

ــاق اصــناف شهرســتان ذي    ؛تبصــره  ــه در ات ــر اتحادی ــده ه ــت نماین ــدت مأموری ــان  م ــا پای ــط ت ــدیره   رب ــأت م ــت او در هی ــدت مأموری م
حقــوق اجتمــاعی، اســتعفاء، حجــر یــا عــزل هــر نماینــده، اتحادیــه وفــق مــواد   در صــورت فــوت، بیمــاري، محرومیــت از  ؟اتحادیــه اســت

؟کند می قانون نسبت به معرفی نماینده دیگري براي مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام این “×23”و “×22”
انتخـاب  ؟×کنـد  را بـراي مـدت چهـار سـال انتخـاب مـی       اتـاق یـأت رئیسـه   اتاق اصناف شهرسـتان در اولـین جلسـه هـر دوره، ه    ؛35ماده

؟بالمانع است “22”محدوده ماده  در رمجدد اعضاي مذکو
ــاده  ــتان     ؛36م ــناف شهرس ــاق اص ــه ات ــأت رئیس ــاب هی ــب انتخ ــه،   ترتی ــأت رئیس ــایف هی ــا، وظ ــداد    ه ــات و تع ــکیل جلس ــرز تش ط

ــ  کمیســیون اي خواهــد بــود کــه توســط  نامــه الزحمــه خــدمات آنهــا طبــق آئــین حــق ا و هــاي آن و ســایر مقــررات مربــوط بــه اداره اتاقه
خواهـد    صـنعت، معـدن و تجـارت   هـا تهیـه و بـه تصـویب وزیـر       نظارت بـا کسـب نظـر از اتـاق اصـناف مراکـز اسـتان        دبیرخانه هیأت عالی 

؟رسید
ها به شرح زیر است وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ؛37ماده 
؟ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف هماهنگی بین اتحادیهایجاد  ؛الف 

؟ها و تغییرات آنها اتحادیه هاي مالی، استخدامی، اداري، آموزشی و تشکیالتی  نامه تنظیم و تصویب آئین ؛ب
ــه   ؛ج ــورد ضــوابط خــاص داخلــی اتحادی ــراي صــدور   اظهــار نظــر درم ــاي تحــت پوشــش ب ــه کســب جهــت بررســی و تصــو  ه یب پروان

؟کمیسیون نظارت
ــه    ؛د  ــدامات اتحادی ــراي اق ــن اج ــر حس ــارت ب ــب از   نظ ــه کس ــدور پروان ــوص ص ــا درخص ــانون و     ه ــن ق ــررات ای ــا مق ــق ب ــت تطبی جه

؟هاي آن نامه آئین
ـ      الهـاي امـور مالیـاتی، هیأتهـاي حـ      هـا بـه اداره   تأیید، انتخاب و معرفی نماینـدگان اتحادیـه   ؛هـ  ه خـتالف مالیـاتی و سـایر مراجعـی کـه ب

؟آید صنوف به عمل می موجب قانون معرفی نماینده از طرف 
؟اجراي مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ؛و
ــاظتی،     ؛ز  ــامی، حف ــی، انتظ ــتی، ایمن ــی، بهداش ــررات فن ــراي مق ــر اج ــارت ب ــه نظ ــه    بیم ــوط ب ــررات مرب ــازي و ســایر مق ــزاري، زیباس گ

؟همچنین همکاري با مأموران انتظامی در اجراي مقررات؟×شود ربط وضع می ذي هاي صنفی که از طرف مراجع واحد
تعیــین و از طریــق اتــاق اصــناف شهرســتان ابــالغ  چنانچــه افــراد صــنفی در انجــام دادن ضــوابط انتظــامی کــه در مــوارد خــاص ؛تبصــره 



تواننـد بـا جلـب موافقـت      زیباسـازي بـا مخالفـت مالـک ملـک مواجـه شـوند، مـی         یـا  گردد؛ و نیز در اجراي مقـررات بهداشـتی، ایمنـی     می
؟اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند

؟ها رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ؛ح
نظــارت بـراي نظــارت بـر حســن اجـراي انتخابــات    انتخـاب و معرفــی یـک نفــر نماینـده از بــین اعضـاء هیــأت رئیسـه بــه کمیسـیون        ؛ط

؟ها هیأت مدیره اتحادیه
یـا چنــد اتحادیـه بـراي اتخــاذ تصـمیم بــه      هــا یـا تقســیم یـک اتحادیـه بــه دو     پیشـنهاد تشـکیل اتحادیــه جدیـد یــا ادغـام اتحادیـه      ؛ي

؟کمیسیون نظارت
عرضــه یــا ارائـه کننــد و پیشــنهاد آن بــراي   فــروش، تواننــد بـراي  تعیـین نــوع و نــرخ کاالهـا و خـــدماتی کــه افـــراد هـر صــنف مــی    ؛ك

هـا بـراي ابـالغ بـه افـراد صـنفی بـا هـدف جلـوگیري از تـداخل            کمیسـیون بـه اتحادیـه    اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعالم مصـوبه 
؟صنفی

؟1392ـ06ـ12حذفی  ؛ل
آنـان و ارائـه برنامـه بـراي اتخـاذ تصـمیم بـه         رتنظیم سـاعات کـار و ایـام تعطیـل واحـدهاي صـنفی بـا توجـه بـه طبیعـت و نـوع کـا             ؛م

؟وسیله کمیسیون نظارت
هــا، دســتورالعمل نحــوه تنظــیم ســاعات کــار و ایــام   هــاي نظــارت شهرســتان منظــور ایجــاد وحــدت رویــه بــین کمیســیون  بــه؛هتبصــر

نیــروي انتظــامی توســط  اســاس دســتورالعملی اســت کــه بــا پیشـنهاد اتــاق اصــناف ایــران و بــا همکــاري تعطیلـی واحــدهاي صــنفی بــر 
تصــویب وزیــر صــنعت،  االجــراء شــدن ایــن قــانون بــه ســه مــاه از الزمظــرفحــداکثروشــود مــیدبیرخانــه هیــأت عــالی نظــارت تهیــه

؟رسد معدن و تجارت می
؟×معادن و کشاورزي و اتاق تعاون ها و اتاق بازرگانی و صنایع و  همکاري و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان ؛ن

؟ها نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و  تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالی اتحادیه ؛س
و بــا کســب  صــنعت، معــدن و تجــارتوزارت  بنــدي واحــدهاي صــنفی، در مــوارد لــزوم، طبــق ضــوابط و مقرراتــی کــه توســط  درجــه ؛ع

؟رسد تصویب کمیسیون نظارت می به  شود و  می ربط تهیه هاي ذي نظر نیروي انتظامی و اتحادیه
هـا بـا    هـاي هیـأت مـدیره اتحادیـه     آگـاهی  سـطح  يهـاي علمـی، آموزشـی، فرهنگـی و پژوهشـی مـورد نیـاز بـراي ارتقـا          اجراي برنامه ؛ف

؟×ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات همکاري دستگاههاي اجرائی و بخش خصوصی ذي
هــر ســال مــالی بــه کمیســیون نظــارت بــراي  تنظــیم ترازنامــه و صــورتهاي مــالی ســاالنه و تســلیم آن ظــرف دو مــاه بعــد از پایــان   ؛ص

؟×رسیدگی و تصویب
ــاق اصــناف   کمیســیون نظــارت مکلــف اســت ترازنامــه و صــورتهاي مــالی را ظــرف یــک مــاه    ؛تبصــره  رســیدگی کنــد و نتیجــه را بــه ات

؟مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود ید ترازنامه به منزله تأی؟×شهرستان اعالم دارد
؟براي تصویب و نظارت بر اجراي آن تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت ؛ق

ــان بهمــن  ؛تبصــره ــا پای ــاق اصــناف را بررســی  کمیســیون نظــارت موظــف اســت ت و پــس از تصــویب اعــالم  مــاه، بودجــه پیشــنهادي ات
؟نماید

؟بینی شده است سایر مواردي که در این قانون پیش ؛ر 
؟تشکیل واحدهاي بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفی و بررسی شکایات ؛ش
؟هانها و مراکز استاها در شوراي اداري شهرستانها و مراکز استان عضویت رؤساي اتاق اصناف شهرستان ؛ت

اجــالس اتــاق اصــناف و نیــز مســؤولیت پیگیــري  اداره امــور اتــاق اصــناف شهرســتان و همچنــین پیگیــري و اجــراي مصــوبات   ؛1تبصــره 
ــدهاي  ــف ”و اجــراي بن ـــ ”، “د ”، “ال ــایر     “×ف”و “×ع”، “ن”، “ط”، “ح”، “ز ”، “ه ــتان و س ــاق اصــناف شهرس ــه ات ــأت رئیس ــه هی ــاده، ب ــن م ای

؟گردد به اجالس عمومی اعضاي اتاق اصناف واگذار میوظایف و اختیارات محوله  
شــاخه کــار دانــش همکــاري الزم را بــه  هــا بــا وزارت آمــوزش و پــرورش در مــورد آمــوزش مهارتهــاي  اتــاق اصــناف شهرســتان ؛2تبصــره 

؟عمل خواهند آورد
الحســنه، شـرکت تعــاونی   ق قـرض صــندو مجازنـد بــراي تشـکیل بانــک اصـناف، مؤسســه اعتبـاري،     هــا شهرسـتان اتـاق اصــناف   ؛3تبصـره  



؟اعتباري، طبق قوانین و مقررات جاري کشور اقدام کنند اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و 
منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از ؛مکرر37ماده

ها دریافتی از درآمد اتحادیه “20”بیست درصد ؛1
؟این قانون“×72”ماده“×7”و تخلفات صنفی موضوع تبصرهدرصدي از محل وجوه ناشی از جرائم  ؛2
؟دولتی غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ووجوه دریافتی در ازاي ارائه خدمات غیر ؛3

ایـن قـانون   االجـراء شـدن    مـاده ظـرف سـه مـاه از تـاریخ الزم     ایـن  بنـدهاي  اجرائی میزان و نحوه دریافـت منـابع مـالی، موضـوع     نامه آئین
تصـویب   عـالی نظـارت بـه    شـود و پـس از تأییـد هیـأت     عـالی نظـارت تهیـه مـی     توسط اتاق اصـناف ایـران بـا همکـاري دبیرخانـه هیـأت      

؟رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت می
روانـه کسـب را   هـاي الزم نتواننـد صـدور پ    توانـائی  هـا بـه علـت نداشـتن امکانـات و       ایی کـه برخـی از اتحادیـه   هـ  ندر شهرسـتا  ؛38ماده
تصـویب کمیسـیون نظـارت، مسـؤولیت صـدور پروانـه کسـب بـه طـور موقـت بـه اتـاق اصـناف               دار شوند، به پیشـنهاد آن اتحادیـه و    عهده

کمیسـیون نظـارت، مسـؤولیت صـدور      در صـورت رفـع مشـکل، بنـا بـه پیشـنهاد همـان اتحادیـه و تصـویب         ؟×گـردد  شهرستان واگـذار مـی  
؟ه قرار خواهد گرفتپروانه کسب بر عهده اتحادی

ها به قرار زیر است وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان ؛39ماده 
؟ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهاي الزم ها به منظور حصول اطمینان از رعایت  بازرسی امور مربوط به اتحادیه ؛الف 
رئیســه اتـاق اصـناف شهرســتان جهـت بررســی     از طریـق هیـأت   کمیسـیون موظــف اسـت نتیجـه بررســی و گزارشـهاي خــود را      ؛تبصـره  

؟کمیسیون نظارت تسلیم دارد
؟و ارائه گزارش الزم به اتاق رسد  بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می ؛ب

انجــام دادن وظــایفی کــه طبــق ایــن    هــا مکلفنــد تســهیالت الزم را بــراي هــا و اتحادیــه مســؤوالن اتــاق اصــناف شهرســتان ؛40مــاده 
؟قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند

اتاق اصناف ایران؛×فصل پنجم 
ــاده ــه ؛41م ــنفی،    ب ــانی نظــام ص ــت مب ــذاري، تصــمیمســاماندهی اصــناف کشــور و مشــارکت در سیاســت   منظــور تقوی ــري و  گ گی

ایـن اتـاق داراي شخصـیت حقـوقی مسـتقل، غیـر      ؟×شـود  تشـکیل مـی  ایـران در تهـران  مدیریت مسائل صنفی، اتاقی بـه نـام اتـاق اصـناف     
؟فاقد شعبه استو  انتفاعیغیر، تجاري
تعــداد نماینــدگان ؟×اي کشــور اســتهــ ناتــاق اصـناف ایــران متشــکل از نماینــدگان هیــات رئیســه اتاقهــاي اصـناف شهرســتا  ؛42مــاده

نفـر اسـت و بـه ازاي هـر بیسـت هـزار واحـد صـنفی یـک نماینـده دیگـر اضـافه             اتاقهاي اصـناف هـر اسـتان در اتـاق اصـناف ایـران یـک        
اي آن هــ نود کــه بــا نظــارت کمیســیون نظــارت مرکــز اســتان و بــا راي مخفــی اعضــاي هیــات رئیســه اتاقهــاي اصــناف شهرســتا شــمــی

حــداکثر بیســت نفــر و ســایر تعــداد نماینــدگان اســتان تهــران ؟×ردنــدگیاســتان انتخــاب و بــه دبیرخانــه هیــات عــالی نظــارت معرفــی مــ
؟استانها حداکثر ده نفر می باشد

ــدي   ؛1تبصــره  ــواره از صــنوف تولی ــورد هم ــر م ــدگان در ه ــی  ؛نیمــی از نماین ــوزیعی  خــدمات فن ــر از صــنوف ت ــیم دیگ ــدماتی  ؛و ن خ
؟خواهند بود

ــ   هزینــه ؛2تبصــره نامــه آئــیندره بودجــه اتــاقهــاي اعضــاي اتــاق اصــناف ایــران در قبــال حضــور و انجــام تکــالیف محولــه بــا توجــه ب
؟غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگري را ندارند شود و به قانون، تعیین می“×46”مادهموضوع
؟اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران استرئیس ؛3تبصره
دورهتـا پایـان  ایـران اصـناف اتـاق مربوطـه در هـاي اسـتان فعلـی نماینـدگان شـود تشـکیل قـانون طبـق استان جدیديهرگاه؛4تبصره

؟دهند عضویت و فعالیت خود ادامه میبه
نفــر از ســهوخــدمات فنــی ؛صــنوف تولیــدي هیــأت رئیســه اتــاق اصــناف ایــران مرکــب از هفــت نفــر شــامل ســه نفــر از ؛43مــاده



نفـر هفـتم بـه    ؟×شـوند  یـران بـراي مـدت چهـار سـال انتخـاب مـی       مخفـی اعضـاي اتـاق اصـناف ا     خدماتی است که با رأي ؛صنوف توزیعی
ــه مســا    تعیــین  ل صــنفیئپیشــنهاد وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت و بــا تصــویب هیــأت عــالی نظــارت از بــین افــراد متعهــد و آگــاه ب

؟شود می
آنهـا در هیـأت رئیسـه اتـاق     مـدت باقیمانـده از عضـویت     توانـد بـیش از    مدت مسؤولیت هیـأت رئیسـه اتـاق اصـناف ایـران نمـی       ؛1تبصره 

مـدت مسـؤولیت هـر عضـو، عضـو دیگـري بـا رعایـت مفـاد همـین مـاده جـایگزین خواهـد               بـا پایـان یـافتن    ؟×هـا باشـد    شهرستاناصناف
؟شد

اتـاق   دوره عضـویت در هیـأت رئیسـه   ه یـک ـد سابقـ ـراي انتخـاب در هیـأت رئیسـه اتـاق بایـ     ـران بـ ـاي اتـاق اصـناف ایـ   ـعضـ ا؛2تبصره 
اصـناف ایـران    نحـوه بررسـی صـالحیت و برگـزاري انتخابـات هیـأت رئیسـه اتـاق          ؟اتـاق اصـناف شهرسـتان را دارا باشـند     اصناف ایـران یـا  

 صـنعت، معـدن و تجـارت   هـا تهیـه و بـه تصـویب وزیـر       اسـتان  مراکـز  اتـاق اصـناف   اي خواهـد بـود کـه بـه پیشـنهاد       نامـه  به موجب آئین
؟خواهد رسید

دهـد و از میـان خـود     پـانزده روز پـس از انتخـاب هیـأت رئیسـه اتـاق اصـناف ایـران، ایـن هیـأت تشـکیل جلسـه مـی             ظـرف  ؛44ماده
هـاي ادواري اتـاق اصـناف     جلسـه ؟×کنـد  دار انتخـاب مـی   خزانـه  نفـر یـک ودبیـر ، یـک نفـر  “اول و دوم”یک نفر رئیس، دو نفر نائـب رئـیس  

؟شود گردد، تشکیل می طور کتبی اعالم می ي که به اعضاء بهایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگر
است زیرشرح  وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به ؛45ماده

؟هااصناف شهرستاناتاقهايبهنظارتعالیهیأتمصوبنظارتیواجرائیهاي العمل دستورابالغ ؛1
؟صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههاي اجرائیارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت  ؛2
؟ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار ؛3
تنظیم بودجه ساالنه اتـاق و ارائـه آن تـا اول بهمـن مـاه هـر سـال بـه دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت جهـت رسـیدگی و تصـویب در                 ؛4

؟هیأت عالی نظارت
نه و ارائــه آن تــا پایـان اردیبهشــت مــاه هـر ســال بــه دبیرخانـه هیــأت عــالی نظـارت جهــت رســیدگی و     تنظـیم ترازنامــه مــالی سـاال   ؛5

؟تصویب در هیأت عالی نظارت
؟ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهاي صنفیها و مراکز استاننظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستان ؛6
ــه از ســوي هیــأت عــالی نظــا  ؛7 چــارچوب رت و وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت در راســتاي اختیــارات تفویضــی در ســایر امــور محول

؟این قانون
هـا تفــویض   هـا و شهرســتان  توانـد قســمتی از وظـایف و اختیــارات خـود را بـه اتاقهــاي اصـناف اســتان      اتـاق اصــناف ایـران مــی   ؛1تبصـره 

؟کند
شــود کــه متضــمن تــداخل در وظــایف و اختیــارات قــانونی  تــدوین اي گونــه هــاي موضــوع ایــن مــاده بایــد بــه العمــل دســتور ؛2تبصــره

؟ها نشود ها و شهرستان استانمراکزها و اتاقهاي اصناف هاي نظارت، اتحادیه هیأت عالی نظارت، کمیسیون
؟یابد گوي دولت و بخش خصوصی عضویت میو تشوراي گفرئیس اتاق اصناف ایران در ؛3تبصره

ــره ــی   ؛4تبص ــران م ــناف ای ــاق اص ــد ات ــیون   توان ــود کمیس ــایف خ ــاي وظ ــتاي ایف ــکل از  در راس ــنفی متش ــی ص ــاي تخصص ــاي ه  اعض
؟هاي آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد اتحادیه

ظـرف سـه مـاه از تـاریخ     تبصـره ایـن  هـاي موضـوع   اجرائـی شـرح وظـایف، نحـوه برگـزاري انتخابـات و منـابع مـالی کمیسـیون          نامـه  آئین
تأییــدپــس ازوشــود مــیتهیــهنظــارتعــالی هیــأتدبیرخانــهاتــاق اصــناف ایــران بــا همکــارياالجــراء شــدن ایــن قــانون توســط  الزم

؟رسد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می بهنظارتعالی هیأت
هــاي قابـل قبـول ناشـی از عضــویت اعضـاء در اتـاق، بــه       هزینـه  شـیوه اداره، مصــارف وجـوه اتـاق اصـناف ایــران و بازپرداخـت       ؛46مـاده  

تهیـه و بـه    هـا   مراکـز اسـتان  اتـاق اصـناف   کـه توسـط دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت و بـا نظرخـواهی از          اي خواهـد بـود    نامه موجب آئین
؟هد رسیدخوا صنعت، معدن و تجارتتصویب وزیر  

منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از ؛47ماده



؟هااز درآمد اتاق اصناف شهرستان“×3”سه درصد ؛1
؟موظفوجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر ؛2
؟کمکهاي داوطلبانه و بالعوض مردمی ؛3
ســطح اطالعــات و آگــاهی اعضــاي هیــأت  ي ارتقــانظــورم فــروش نشــریات، کتــب و جــزوات منتشــره بــه چــاپ ووجــوه حاصــل از ؛4

؟ها و افراد صنفی مدیره اتحادیه
؟این قانون“×72”ماده “×7”درآمد موضوع تبصره  ؛5

عـالی نظـارت و بـا همکـاري اتــاق      اي اســت کـه توسـط دبیرخانـه هیـأت     نامـه  میـزان و نحـوه دریافـت مـوارد فـوق حسـب آئـین        ؛تبصـره 
تصــویب وزیــر صــنعت، معــدن و تجــارت  االجــراء شــدن ایــن قــانون بــه مــاه از الزم حــداکثر ظــرف ســه شــود و  اصــناف ایــران تهیــه مــی

؟رسد می



قانون نظام صنفی
کمیسیون نظارت ؛×فصل ششم 

شود هاي هر استان به ترتیب زیر تشکیل می کمیسیون نظارت در شهرستان؛48ماده
هـا و نهادهـاي اسـتانی یـا معاونـان آنهـا در        هـا مرکـب از مـدیران کـل و رؤسـاي سـازمان       هـاي مراکـز اسـتان    در شهرسـتان  ؛الف 

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

اتاق تعاون استان ؛10
رئیس شوراي اسالمی استان ؛11
رئیس اتاق اصناف مرکز استان رئیس و نائب ؛12
االختیار استاندار نماینده مطلع و تام ؛13
ربط ادارات و نهادهاي زیر در صورت وجود هاي هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذي در سایر شهرستان ؛ب 
“رئیس کمیسیون”صنعت، معدن و تجارت  ؛1
مالیاتیامور  ؛2
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛3
تعزیرات حکومتی ؛4
نیروي انتظامی  ؛5
انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان ؛6
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي شهرستان ؛7
اتاق تعاون شهرستان ؛8
بسیج اصناف  ؛9

رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان ؛10
االختیار فرماندار مطلع و تامنماینده  ؛11
رئیس شوراي اسالمی شهرستان ؛12

یابــد و تصــمیمات بــا اکثریــت  رســمیت مــی یادشــده بــا حضــور حــداقل هفــت نفــر از اعضــاء هــاي کمیســیونجلســات  ؛1تبصــره 
؟مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود

ــی  ؛2تبصــره  ــراد ذي کمیســیون نظــارت م ــد از اف ــاحب  توان ــده نظــر و ن صــالح و ص ــز نماین ــومی   ی ــا عم ــی ی ــتگاههاي دولت دس



؟عمل آورد دعوت به  مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات  ذي
ــه هــاي نظــارت مراکــز اســتان  کمیســیون ؛3تبصــره هــا  اي دارنــد کــه در ســازمان صــنعت، معــدن و تجــارت اســتان  هــا دبیرخان

ــی ــهتشــکیالت اداري، مــالی و نحــوه فعالیــت دبیرخ ؟×باشــد مســتقر م ــه  ان ــوق ب ــه توســط   نامــه موجــب آئــین هــاي ف اي اســت ک
شـود و ظـرف سـه مـاه از      هـا، تهیـه مـی    دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسـب نظـر از سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان       

؟رسد تصویب هیأت عالی نظارت می االجراء شدن این قانون به  تاریخ الزم
وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است  ؛49ماده
هـاي صـنفی و    هـا یـا تقسـیم یـک اتحادیـه بـه دو یـا چنـد اتحادیـه، تعیـین رسـته            گیـري در مـورد ادغـام اتحادیـه     تصـمیم  ؛الف

؟موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
گــردد بــه موجــب  اي کــه بــه دو یــا چنــد اتحادیــه تقســیم مــی هــا، حقــوق و تعهــدات اتحادیــه ل، دارایــیوضــعیت امــوا ؛تبصــره

شـود و حـداکثر    عـالی نظـارت تهیـه مـی     شود که بـه پیشـنهاد اتـاق اصـناف ایـران توسـط دبیرخانـه هیـأت          اي تعیین می نامه آئین
؟رسد صنعت، معدن و تجارت می تصویب وزیر االجراء شدن این قانون به  ماه از تاریخ الزم ظرف شش 

؟اتاق اصناف شهرستانها و  نظارت بر انتخابات اتحادیه ؛ب 
اقــدامات انجــام شــده آنهــا بــا قــوانین و  و تطبیــق دادناتــاق اصــناف شهرســتان هــا و  رســیدگی و بازرســی عملکــرد اتحادیــه ؛ج

؟مقررات
؟آنها و تصویب هرستان اتاق اصناف شرسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالی  ؛د  
؟بینی شده است سایر مواردي که در این قانون پیش ؛هـ  
؟درحدود وظایف و اختیارات قانونی است کمیسیون نظارت موظف به اجراي تصمیمات هیأت عالی نظارت ؛1تبصره 
عمــومی و حفــظ منظــور رعایــت مصــالح  بــه  کمیســیون نظــارت هــر شهرســتان موظــف اســت بــر اســاس امکانــات و   ؛2تبصــره 

دسـتورالعمل تعیـین شـده از سـوي هیـأت عـالی نظـارت تعـداد واحـدهاي مـورد            حقوق دیگران در ابتـداي هـر سـال بـر اسـاس      
؟ابالغ کند هاي صنفی مربوط  را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه نیاز هر صنف 

ــاقهــا و  نظــارت، اتحادیــه هــاي  بــین کمیســیون هــاي الزم مســؤولیت ایجــاد همــاهنگی و همکــاري ؛50مــاده   هــاي اصــنافات
رئــیس کمیسـیون نظــارت شهرسـتان مرکــز اســتان   ؟×مرکــز اســتان اسـت  اسـتان بــر عهـده رئــیس کمیسـیون نظــارت شهرسـتان     

؟ها و اتخاذ تدابیر الزم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد جلسات و گردهمائی موظف است با تشکیل
ــاده ــه       کمی ؛51م ــی یاران ــاي اساس ــاري و کااله ــومی و انحص ــدمات عم ــا و خ ــرخ کااله ــت ن ــف اس ــارت مکل ــیون نظ اي و  س

گــذاري آن  دهــد بــر اســاس دســتورالعمل قیمــت گــذاري آنهــا را الزم تشــخیص مــی عــالی نظــارت قیمــت ضــروري را کــه هیــأت 
طــرف مجلــس  و خــدماتی کــه از  نــرخ کاالهــا؟×ربــط اعــالم دارد هیــأت بــراي مــدت معــین تعیــین کنــد و بــه اتــاق اصــناف ذي 

؟الرعایه است شود، براي کمیسیون الزم شوراي اسالمی، دولت یا شوراي اقتصاد تعیین می
هـا   عمـوم آگهـی و از طریـق اتحادیـه     هـاي گروهـی بـراي اطـالع      اتاق اصـناف شهرسـتان مکلـف اسـت مراتـب را از طریـق رسـانه        

ــرا ؟×بــه افــراد و واحــدهاي صــنفی اعــالم کنــد  د و واحــدهاي صــنفی ملــزم بــه رعایــت نرخهــاي تعیــین شــده از طــرف   کلیــه اف
؟نظارت هستند کمیسیون 

کمیســیون نظــارت موظــف اســت بــراي نظــارت بــر واحــدهاي صــنفی، بازرســان و نــاظرانی از بــین معتمــدان خــود  ؛52مــاده
ازرسـان و نـاظران از سـوي    بـراي ب ؟×صـالح قابـل پیگیـري اسـت     گـزارش بازرسـان و نـاظران بـراي مراجـع قـانونی ذي      ؟×تعیین کند

؟شود کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می
نامــه  االجــراء شــدن ایــن قــانون، آئــین  دبیـــرخانه هیــأت عالـــی نظــارت موظــف اســت ظـــرف شــش مــاه پــس از الزم   ؛تبصــره

تخلفهـاي آنهـا   اجرایی چگـونگی انتخـاب و تـأمین مـالی بازرسـان و نـاظران موضـوع ایـن مـاده و چگـونگی نظـارت و برخـورد بـا              
؟تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند را تهیه کند و به 



هیأت عالی نظارت ؛فصل هفتم 
شود هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می ؛53ماده

“رئیس هیأت ”وزیر صنعت، معدن و تجارت  ؛الف 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ؛ب
وزیر کشور ؛پ

و آموزش پزشکی وزیر بهداشت، درمان ؛ت 
وزیر دادگستري  ؛ث 
وزیر امور اقتصادي و دارایی  ؛ج 
ها  رئیس شوراي عالی استان ؛چ 

فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  ؛خ
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران  ؛د
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران  ؛ذ
دبیرکل اتاق تعاون ایران  ؛ر
نماینده بسیج اصناف کشور  ؛ز
بــه عنـوان عضــو نــاظر بــدون   دو نفـر از نماینــدگان عضــو کمیســیون اقتصـادي مجلــس شــوراي اســالمی بـه انتخــاب مجلــس    ؛ژ

حق راي
؟یابد می جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت  ؛1تبصره 
؟حضور خواهند یافت داشتن حق رأي در جلسات وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با  ؛2تبصره 
حضــور بــدون داشــتن حــق رأي در جلســات  صــالح و صــاحب نظــر بــراي  توانــد از افــراد ذي هیــأت عــالی نظــارت مــی ؛3تبصــره 

؟خود دعوت به عمل آورد
ــاده  ــه  ؛54م ــالی نظــارت داراي دبیرخان ــه، دبی؟×مســتقر اســت صــنعت، معــدن و تجــارتاي اســت کــه در وزارت  هیــأت ع رخان

کـردن امـور، وظـایف تهیـه و تـدوین مکتوبـات مـورد         هماهنـگ  آیـد و عـالوه بـر     بازوي اجرایی هیأت عالی نظـارت بـه شـمار مـی    
ــه   ــأت و ارائ ــت تصــویب هی ــاز جه ــده دارد  نی ــر عه ــنهاد را ب ــه   ؟×پیش ـــرخانه ب ـــوه اداره دبی ــالی و نح ــور م تشــکیالت اداري و ام

؟خواهد رسید صنعت، معدن و تجارتتصویب وزیر اي خواهد بود که به  نامه آئین موجب 
وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است ؛55ماده 

؟ها یا اتاقهاي اصناف ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه؛الف
؟ایران اتاق اصناف رئیسه هیات یا عزل انتخابات ابطال ؛ب
؟ایران اصناف یا اتاق  ها شهرستانیسیون نظارت و اتاق اصناف به اختالف بین کم رسیدگی ؛ج
؟کشور در سطح کسب صدور پروانه بر چگونگی نظارت دستورالعمل تعیین ؛د

هـا و   ، اتحادیـه  نظـارت  ايهـ  نکمیسـیو  بـین   و ایجـاد همـاهنگی   قـانونی  وظـایف  انجـام  بـر حسـن   نظـارت  دستورالعمل تعیین ؛هـ
؟قانون آنها در حدود مفاد این بر فعالیت ایران و نظارت اصناف ي کشور و اتاقها شهرستانف اتاق اصنا

ــه ؛و ــاي ارائ ــی راهکاره ــراي مناســب اجرای ــا و خــدمات  ب ــت صــنفی واحــدهاي صــدور کااله ــا رعای ــوانین ب ــررات ق ــاري و مق  ج
؟کشور

؟است گردیده  محول نظارت عالی اتهی به قانون این موجب به که سایر مواردي ؛ز
؟بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور؛ح
؟گذاري کاالها و خدمات واحدهاي صنفی هاي الزم در رابطه با نحوه نرخ العمل تهیه و تصویب دستور ؛ط

؟ها تفویض کند مراکز استان هاي نظارت تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون عالی نظارت می هیأت ؛56ماده



قانون نظام صنفی
ها تخلفات و جریمه ؛فصل هشتم 

هـاي تعیـین شـده بـه وسـیله       بهـائی بـیش از نـرخ    عبارت اسـت از عرضـه یـا فـروش کـاال یـا ارائـه خـدمت بـه           فروشی گران؛57ماده
گـذاري و انجـام دادن هـر نـوع عملـی کـه منجـر بـه افـزایش بهـاي کـاال یـا              ضـوابط قیمـت   ربط، عدم اجراي مقـررات و   مراجع قانونی ذي

؟زیان خریدار گردد خدمت به
یت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر استفروشی، با عنا جریمه گران 

دروی روشـ ف نگـرا مبلـغ برابـر دوبـه در مرتبـه اول  کننـده   مصـرف  یـا یـدار الزام بـه پرداخـت خسـارت وارد شـده بـه خر     عالوه برمتخلف 
؟گردد یمه میجری روشف نگرامبلغبرابرچهاربهدوممرتبه

تـابلو بـر سـر در محـل کسـب       یـا و عـالوه بـر پرداخـت جریمـه پارچـه       شـود  یمـ  یمـه جر یروشـ ف نمرتبه سوم به شش برابر مبلغ گـرا  در
؟شود یمدت دو هفته نصب م به یبه عنوان متخلف صنف

عنـوان متخلــف   تـابلو بـر ســر در محـل کسـب بـه      یـا و پارچـه   شــود یمـ  یمـه جر یروشـ ف نمرتبـه چهـارم بـه هشـت برابـر مبلــغ گـرا       در
؟شود یمدت یک ماه نصب م به یصنف
عنـوان   تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه       یـا و پارچـه   شـود  یمـ  یمـه جر یشـ وفـر  نبرابـر مبلـغ گـرا    بـه ده  يمرتبه پنجم و مراتب بعد در

؟گردد یمیل و محل کسب تعط یقتعل يپروانه کسب وماه،  به مدت شش  همچنین؟×شود یمدت دو ماه نصب م به یمتخلف صنف
؟میزان یا معیار مقرر شده عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمتر از کم فروشی ؛58ماده

با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است یفروش کمجریمه  
و در یشـ فرو مبلـغ کـم  برابـر دوبـه در مرتبـه اول   ننـده کفمصـر یـدار یـا   خربـه شـده واردخسـارت پرداخـت بـه الـزام بـر عالوهمتخلف 

؟شود یم یمهجر یفروش مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم
تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه       یـا و عـالوه بـر پرداخـت جریمـه پارچـه       شـود  یمـ  یمـه جر یفروش مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم در

؟شود یمدت دو هفته نصب م به یعنوان متخلف صنف 
 یعنـوان متخلـف صـنف    تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه       یـا و پارچـه   شـود  یمـ  یمـه جر یفروشـ  مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کـم  در
؟شود یمدت یک ماه نصب م به
و بـر سـر در محـل کسـب     ـتابلـ  یـا مـدت دو مـاه پارچـه     و بـه  شـود  یمـ  یمـه جر یفروش به ده برابر مبلغ کم يمرتبه پنجم و مراتب بعد در

؟گردد یم یلو محل کسب تعط یقتعل يهمچنین به مدت شش ماه پروانه کسب و؟×گردد مینصب  یعنوان متخلف صنف هـب
 یــناســت و متخلــف از ا یفروشــ توســط متعهــد در حکــم کــم“×یگــارانت”عــدم انجــام خــدمات پــس از فــروش در دوره ضــمانت ؛تبصــره

محاسـبه ارزش خـدمات پـس از     يمبنـا ؟×شـود  یمحکـوم مـ   یـز اده نمـ  یـن موضـوع ا  هـاي  جریمـه امر عالوه بر انجـام خـدمت مربـوط، بـه     
ــ  یکارشناســ یمــتفــروش، ق  یدکننــدگانکننــدگان و تول از مصــرف یــتکارشناســان ســازمان حما طخــدمات مــورد نظــر اســت کــه توس

؟شود یم یینتع
کیفیـت یـا کمیـت منطبـق بـا مشخصـات کـاال         عبارت اسـت از عرضـه یـا فـروش کـاال یـا ارائـه خـدمتی کـه از لحـاظ            تقلب ؛59ماده

؟یا خدمت ابرازي یا درخواستی نباشد
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است 

التفـاوت ارزش   معـادل دو برابـر مابـه    در مرتبـه اول  کننـده  مصـرف  یـا یـدار عالوه بـر الـزام بـه پرداخـت خسـارت وارد شـده بـه خر        متخلف
شـده یـا خـدمت ارائـه داده شـده و در مرتبـه دوم بـه چهـار برابـر           یـا فروختـه   شـده  کاال یا خدمت ابرازي یا درخواسـتی و کـاالي عرضـه   

؟شود یم یمهالتفاوت مذکور جر مابه
تـابلو بـر سـردر محـل کسـب بـه       یـا و عـالوه بـر پرداخـت جریمـه پارچـه       ودشـ  یمـ  یمـه التفـاوت، جر  مرتبه سوم به شـش برابـر مابـه    در



؟گردد میبه مدت دو هفته نصب  یعنوان متخلف صنف 
بـه  یعنـوان متخلـف صـنف    تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه       یـا و پارچـه   شـود  یمـ  یمـه التفـاوت جر  مرتبه چهارم به هشت برابر مابـه  در

؟گردد میمدت یک ماه نصب  
عنـوان متخلـف    تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه       یـا و پارچـه   شـود  یمـ  یمـه التفـاوت جر  به ده برابـر مابـه   يمرتبه پنجم و مراتب بعد در

؟گردد یم یلو محل کسب تعط یقتعل يپروانه کسب وماه  به مدت شش همچنین ؟×گردد میمدت دو ماه نصب  به یصنف
مقــرر، مکلــف بــه  یمــهفروشــنده عــالوه بــر پرداخــت جر ي مــورد تقلــباد کــاالبــر اســترد یمبنــ یــدارخر يدر صــورت تقاضــا ؛1تبصــره

؟شود یم یلکامل حکم، تعط يتا اجرا یاست و درصورت استنکاف، واحد صنف یداربه خر یافتیقبول کاال و استرداد وجه در
، فــرد متقلـب بــه مجــازات  بینــی شـده باشــد  پـیش  درصــورتی کـه در قــوانین دیگــر بـراي عمــل متقلبانـه مجــازات شــدیدتري     ؛2تبصـره  

؟مزبور محکوم خواهد شد
ـ    ـبـه قصـ   يه، نگهـدار ـرضـ ـع ؛3تبصره ـ  و ارائـه  یـران دون عالمـت اسـتاندارد ا  ـد فـروش و فـروش کـاال ب مؤسسـه   ییـد دون تأـخـدمات ب

مــاده  یــنشــده باشــد، مشــمول مقــررات ا  يخــدمات اجبــار یــاکــه اســتاندارد کــاال  یدر صــورت یــرانا یصــنعت یقــاتاســتاندارد و تحق
؟شود یم

مـاده محکـوم    یـن مقـرر در ا  یمـه و مرتکـب بـه جر   شـود  یمصـرف گذشـته در حکـم تقلـب محسـوب مـ       یختـار  يفروش کاالهـا  ؛4تبصره
 یمـت ق يمبنـا و خسـارت بـر   یمـه مصـرف باشـد، جر   یـر قابـل  غ یبـر نظـر کارشناسـ   شـده بنـا  خـدمات عرضـه   یـا چنانچه کـاال  ؟×شود یم

؟شود یشده محاسبه معرضه
صـالح و امتنـاع از عرضـه آن بـه قصـد       مراجـع ذي  عبـارت اسـت از نگهـداري کـاال بـه صـورت عمـده بـا تشـخیص           احتکـار   ؛60ماده 

یــا ســایر مراجــع قــانونی  صــنعت، معــدن و تجــارتضــرورت عرضــه از طــرف وزارت  فروشــی یــا اضــرار بــه جامعــه پــس از اعــالم   گــران
؟ربط ذي

است زیرشرح  طول هر سال بهرار دراحتکار، با عنایت به دفعات تک جریمه
قیمــت روز “×70”الــزام محتکــر بــه عرضــه و فــروش کــل کاالهــاي احتکــار شــده و جریمــه نقــدي معــادل هفتــاد درصــد   ؛اول مرتبــه

؟کاالهاي احتکار شده
ــه عرضــه و فــروش کــل کاالهــاي احتکــار شــده و جریمــه نقــدي معــادل ســه برابــر قیمــت روز     ؛دوم مرتبــه کاالهــاي  الــزام محتکــر ب

؟عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه در محل کسب بهاحتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر
الــزام محتکــر بــه عرضــه و فــروش کــل کاالهــاي احتکــار شــده و جریمــه نقــدي معــادل هفــت برابــر قیمــت روز کاالهــاي   ؛ســوم مرتبــه

؟ماه عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ر محل کسب بهاحتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر د
توسـط تولیدکننـدگان و توزیـع کننـدگان عمـده و خـرده        کـاال بـه صـورت ماهیانـه بـه اتحادیـه مربـوط        عـدم اعـالم موجـودي    ؛1تبصره

فاً در مــورد کاالهــایی کــه صــرکننــد  صــورت عمــده در انبــار یــا هــر محــل دیگــري نگهــداري مــی  فروشــانی کــه کاالهــاي خــود را بــه 
؟شود مقررات مربوط رفتار میبرابر  انمتخلفبا شود و  تخلف محسوب می کمیسیون نظارت ضروري تشخیص بدهد

یـا احتکـار کـاال باشـد      ءکـه قرائنـی حـاکی از صـحت گـزارش و ضـرورت ورود بـه محـل اختفـا          بـراي کشـف تخلـف در صـورتی     ؛2تبصره
ایــن مــاده، حســب مــورد، شــعب ســازمان تعزیــرات حکــومتی بــا رعایــت مقــررات  “×1”تبصــره اعــالم موجــودي موضــوعدرصــورت عــدم 

ــرات حکــومتی     ــیس اداره تعزی ــا رئ ــانونی و تحــت نظــارت مــدیر کــل اســتان ی ــه محــل یــاد شــده را صــادر   شهرســتان،ق اجــازه ورود ب
؟×رات حکومتی استکند و نیروي انتظامی موظف به اجراي دستور ابالغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزی می

ایــن قــانون توســط اتــاق االجــراء شــدن ظــرف ســه مــاه از تــاریخ الزمتبصــرهایــن اجرائــی شــرایط اعــالم موجــودي موضــوع  نامــه آئــین
تصـویب وزیـر صـنعت،     عـالی نظـارت بـه    شـود و پـس از تأییـد هیـأت     عـالی نظـارت تهیـه مـی     اصناف ایران با همکاري دبیرخانـه هیـأت  

؟سدر معدن و تجارت می
هـاي تعیـین شــده از    بـر خـالف ضــوابط و شـبکه    عبـارت اســت از عرضـه کـاال یـا ارائــه خـدمت       عرضـه خــارج از شـبکه   ؛61مـاده 

؟×ربط ذي یا دستگاه اجرائی  صنعت، معدن و تجارتطرف وزارت 
زیر است جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح  
معـادل دو برابـر ارزش روز کـاال یـا خـدمت خــارج       الـزام بـه عرضـه کـاال یـا ارائـه خــدمت، در شـبکه و جریمـه نقـدي           ؛اولمرتبـه   ؛الـف  



؟شده از شبکه در زمان تخلف
چهـار برابـر ارزش روز کـاال یـا خـدمت خـارج        الـزام بـه عرضـه کـاال یـا ارائـه خـدمت در شـبکه و جریمـه نقـدي معـادل             ؛مرتبه دوم ؛ب

؟زمان تخلف شده از شبکه در
شـش برابـر ارزش روز کـاال یـا خـدمت خـارج        الـزام بـه عرضـه کـاال یـا ارائـه خـدمت در شـبکه و جریمـه نقـدي معـادل             ؛مرتبه سوم ؛ج

؟تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا 
کـاالي قاچـاق توسـط واحـدهاي صـنفی ممنـوع        حمـل و نقـل، نگهـداري، عرضـه و فـروش     عرضه و فروش کـاالي قاچـاق   ؛62ماده 

گردد طول هر سال به شرح زیر جریمه می است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در 
؟کاالي قاچاق موجود به نفع دولت جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت روز کاالي قاچاق و ضبط  ؛مرتبه اول  ؛الف 

کــاالي قاچــاق موجــود بــه نفــع دولــت و نصــب   جریمــه نقــدي معــادل پــنج برابــر قیمــت روز کــاالي قاچــاق، ضــبط   ؛دوم  مرتبــه ؛ب
؟متخلف صنفی به مدت یک ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان 

ع دولـت و نصـب پارچـه    قاچـاق موجـود بـه نفـ     جریمه نقـدي معـادل ده برابـر قیمـت روز کـاالي قاچـاق، ضـبط کـاالي           ؛مرتبه سوم ؛ج
؟صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف 

بینــی شــده باشــد متخلــف بــه مجــازات   پــیش چنانچــه در قــوانین دیگــر بــراي عرضــه و فــروش کــاالي قاچــاق مجــازات شــدیدتري   ؛د 
؟مزبور محکوم خواهد شد

ن یـا دسـتگاه مربوطـه و    االکشـف مـأمور   درمـورد چگـونگی اجـراء، نحـوه تخصـیص و پرداخـت حـق        نامـه اجرائـی ایـن مـاده     آئین ؛تبصره
ــا همکــاري دســتگاههاي   ــران ب ــاق اصــناف ای ــه مــی ذينگهــداري کــاال توســط ات ــط تهی ــ رب ــاریخ  ـشــود و حداکث ر ظــرف ســه مــاه از ت

؟رسد صنعت، معدن و تجارت میتصویب وزیر ون بهـاالجراء شدن قان الزم
ــاده  ــت  ؛63م ــوابط قیم ــراي ض ــدم اج ــع ع ــذاري و توزی ــه   گ ــدم ارائ ــارت اســت از ع ــدارك الزم جهــت اجــراي ضــوابط   عب م

ظــرف سـه مـاه از تـاریخ تـرخیص کـاال یـا خـدمت وارداتـی یـا در اختیــار           گـذاري و توزیـع بـه مراجـع قـانونی بـدون عـذر موجـه          قیمـت 
؟گردند می گذاري  ربط مشمول قیمت مراجع قانونی ذي آن دسته از کاالها و خدماتی که توسط گرفتن تولید داخلی براي 

؟است صنعت، معدن و تجارتتشخیص موجه بودن عذر با وزارت  ؛تبصره 
طول هر سال تخلف، به شرح زیر است گذاري و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در  جریمه عدم اجراي ضوابط قیمت 
؟رسمی کاال یا خدمت جریمه نقدي معادل نصف قیمت ؛مرتبه اول ؛الف 

؟جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت ؛مرتبه دوم ؛ب
نصـب پارچـه یـا تـابلو بـر سـر در محـل کسـب بـه           جریمه نقـدي معـادل چهـار برابـر قیمـت رسـمی کـاال یـا خـدمت و           ؛مرتبه سوم ؛ج

؟مدت یک ماه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به 
؟خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر عبارت است از فروش اجباري یک یا چند نوع کاال یا  باريفروش اج ؛64ماده 
جریمه فروش اجباري به شرح زیر است 
ــف  ــزام فروشــنده بــه پــس گــرفتن کــاال و جریمــه نقــدي     ؛ال معــادل پــنج برابــر قیمــت فــروش کــاالي   بــراي فــروش اجبــاري کــاال، ال

؟تحمیلی
؟نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه براي فروش اجباري  ؛ب

اسـتفاده نکـردن از تـابلو نـرخ دسـتمزد خـدمت        عبارت اسـت از نصـب نکـردن بـر چسـب قیمـت بـر کـاال،         عدم درج قیمت ؛65ماده 
جــریمه عــدم درج قیمـت در    ؟×قابـل رؤیـت نباشــد    کننــدگان  کـه بـراي مراجعـه     در محل کسـب یـا حرفـه یـا درج قیمـت بـه نحـوي        

؟ریال است“×200.000”دویست هـزار  هـر بار تخلف 
“×15”هـاي منـدرج در مـاده     صورتحسـابی کـه بـا ویژگـی     عبـارت اسـت از خـودداري از صـدور     عـدم صـدور صورتحسـاب    ؛66ماده 

؟ریال است“×200.000”یست هزار صدور صورتحساب در هر بار تخلف دو جریمه عدم ؟×این قانون منطبق باشد
اشــخاص ثالــث وارد شــود، بــه درخواســت شــخص   هــاي منــدرج در ایــن قــانون، خســارتی بــه   چنانچــه براثــر وقــوع تخلــف؛67مــاده

هـاي مقـرر در ایـن قـانون، بـه جبـران زیانهـاي وارد شـده بـه خسـارت دیـده نیـز              بـر جریمـه   خسارت دیده، فرد صـنفی متخلـف، عـالوه    
؟دخواهد ش محکوم 



از ارائـه آن بـه    یـا خـود محفـوظ نـدارد و     یکـاال را در واحـد صـنف    یـد خر“×فـاکتور ”از صورتحسـاب  يا کـه نسـخه   یهر فـرد صـنف   ؛تبصره
؟شود یمحکوم م یمهجر یالر“×500.000”کند به پرداخت پانصد هزار  يمأموران خوددار

ــاده ــواد  ؛68م ــاد م ــت مف ــدم رعای ــد  “×17”و “×16”ع ــررات موضــوع بن ــاده “×ك”و مق ــرد “×37”م ــانون از ســوي ف ــف  ق صــنفی، تخل
ــی  ــوب م ــه اول      محس ــدي در مرتب ــه نق ــت جریم ــه پرداخ ــف ب ــود و متخل ــون دو ش ــنج   “×2.000.000”میلی ــه دوم پ ــال و در مرتب ری

؟شود ریال محکوم می“10.000.000”ده میلیون  و مراتب بعدي بهریال و در مرتبه سوم “5.000.000”میلیون
اي معـادل سـه برابـر     خسـارت وارده، بـه جریمـه    مـرتکبین عـالوه بـر جبـران     ؟×کشـی ممنـوع اسـت     از طریـق قرعـه  فروش کـاال  ؛69ماده 

؟مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد
اشـخاص خسـارت وارد آورنـد، عـالوه بـر جبـران        العـاده یـا فـروش اقسـاطی بـه       اگر اشخاص حقیقی یا حقـوقی بـا فـروش فـوق     ؛70ماده 

جریمــه نقــدي معــادل مبلـغ دریــافتی یــا قیمــت روز کــاال یـا خــدمت عرضــه شــده ملــزم    یــدار، بـه پرداخــت  خسـارت وارد شــده بــه خر 
؟شد خواهند 

وسـیله دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت       قـانون بـه    نامـه اجرایـی موضـوع ایـن مـاده ظـرف شـش مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن             آئـین  ؛تبصره 
؟رسید خواهد  صنعت، معدن و تجارتتهیه و به تصویب وزیر 

منظــور تســهیل داد و ســتد، ثبــت و مستندســازي، نظــارت بــر قیمتهــا و شــفافیت در مبــادالت اقتصــادي، افــراد صــنفی  بــه ؛71مــاده
”×ش شـود از سـامانه صـندوق مکـانیزه فـرو      بنـدي مشـاغل کـه هـر سـال اعـالم مـی        کننده کاال یا خـدمات مکلفنـد مطـابق اولویـت     عرضه

posse×“ــد ا ــتفاده نماین ــادل ؟×س ــهمع ــام  هزین ــاي انج ــب و راه    ه ــد، نص ــت خری ــده باب ــم از     ش ــروش اع ــندوق ف ــتگاه ص ــدازي دس ان
افــزاري توســط صــاحبان مشــاغل مــذکور، از درآمــد مشــمول مالیــات مؤدیــان مزبــور در اولــین ســال اســتفاده قابــل  افــزاري و نــرم ســخت

هـاي مالیـاتی مقـرر     ومیـت از معافیـت  عـدم اسـتفاده صـاحبان مشـاغل مـذکور از صـندوق فـروش در هـر سـال، موجـب محر          ؟×کسر اسـت 
؟شود در قانون براي سال مربوط می

ــه اطالعــات آن بــه مراجــع ذي  تعیــین صــنوف مشــمول و اولویــت ؛تبصــره ــه  بنــدي و نحــوه اســتفاده از صــندوق و چگــونگی ارائ ربــط ب
و اتــاق اصــناف ایــران تهیــه  عــالی نظــارت بــا همکــاري ســازمان امــور مالیــاتیاي اســت کــه توســط دبیرخانــه هیــأت نامــه موجــب آئــین

؟رسد تصویب هیأت وزیران می االجراء شدن این قانون به ماه از تاریخ الزم شود و حداکثر ظرف سه می
تواننـد شـکایت یـا گـزارش      ایـن قـانون مـی   “×52”کننـدگان و همچنـین بازرسـان و نـاظران موضـوع مـاده       خریـداران و مصـرف   ؛72ماده

؟ربط تسلیم، ارسال یا اعالم دارند هاي ذي ن قانون به اتحادیهخود را درمورد تخلفات موضوع ای
ــافتی را مــورد بررســی قراردهنــد و درصــورت احــراز عــدم     هــا اتحادیــه ــا گــزارش تخلــف دری موظفنــد حــداکثر ظــرف ده روز شــکایت ی

پرونـده را در مرکــز   ،تخلـف فـرد صــنفی و یـا انصــراف شـاکی پرونــده را مختومـه نماینــد و درصـورت احــراز تخلـف و یــا اعتـراض شــاکی        
ســازمان تعزیـرات حکــومتی  ؟×هــا بـه ادارات تابعـه ســازمان مـذکور تســلیم نماینـد     اسـتان بـه ســازمان تعزیـرات حکــومتی و در شهرسـتان    

عنـه بـه پرونـده رسـیدگی      اي بـا دعـوت از شـاکی و مشـتکی     هفتـه در جلسـه  هـا مکلفنـد حـداکثر ظـرف دو     و ادارات تابعه در شهرسـتان 
؟ن قانون حکم مقتضی را صادر نمایندو طبق مفاد ای

ایـن مـاده آمـده اسـت، رأسـاً توسـط       “×2”غیـر از مـواردي کـه در تبصـره     رأي درمـورد تخلفـات موضـوع ایـن قـانون بـه      صـدور  ؛1تبصره
حضـور نماینـدگان سـازمان صـنعت،     ؟×عنـه انجـام خواهـد شـد     رؤساي شعب سـازمان تعزیـرات حکـومتی و بـا دعـوت از شـاکی و مشـتکی       

تجدیــدنظر؟×در جلســات رسـیدگی بــه تخلفــات موضــوع ایــن تبصــره بالمــانع اســت  وطو تجــارت و اتــاق اصــناف یــا اتحادیــه مربــمعـدن  
؟شود خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می

ــواد    ؛2تبصــره ــوع م ــات موض ــه تخلف ــدوي ب ــیدگی ب ــران”57رس ــی گ ــم”58، “فروش ــی ک ــب”59، “فروش ــار”60، “تقل 63و “×احتک
مـواردي کـه موضـوع شـکایت شـاکی یـا گـزارش بـازرس حـاکی از تخلـف بـیش از سـه             در“×گـذاري و توزیـع   عدم اجراي ضـوابط قیمـت  ”

ــال اســت، ر“×3.000.000”میلیــون ــأتی متشــکل از یکــی از ر تی ــاق    ؤســايوســط هی ــده ات ــومتی، نماین ــرات حک شــعب ســازمان تعزی
؟عنه انجام خواهد شد اینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیاصناف و نم

سـاله براسـاس نـرخ تـورم سـاالنه بـا پیشـنهاد وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و تصـویب هیـأت وزیـران قابـل تغییـر                مـذکور هـر   مبناي
؟است

خــواهی هریــک از طــرفین، هیــأت تجدیــدنظر متشــکل از یکــی از رؤســاي شــعب تجدیــدنظر ســازمان تعزیــرات   تجدیــدنظر در صــورت



؟×حکــومتی، نماینــده اتــاق اصــناف شهرســتان و نماینــده اداره صــنعت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه موضــوع رســیدگی خواهــد کــرد  
دیـدنظر مربــوط بـه هـر پرونــده بایـد غیـر از نماینــده      در هیـأت تج  ســتاناداره صــنعت، معـدن و تجـارت شهر  نماینـدگان اتـاق اصـناف و   

؟کننده به همان پرونده باشند دستگاههاي مزبور در هیأت بدوي رسیدگی
؟باشد هیأتهاي رسیدگی بدوي و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر می جلسات
ــره ــالغ،    ؛3تبص ــم از اب ــیدگی اع ــات رس ــواهی ترتیب ــات، واخ ــکیل جلس ــه  و تش ــام ب ــراي احک ــرات    اج ــازمان تعزی ــررات س ــب مق موج

؟گیرد حکومتی صورت می
صــورت عــدم وجــود اداره صــنعت، معــدن و تجــارت یــا اتــاق اصــناف در شهرســتان مربــوط، در“×2”مــورد تخلفــات تبصــرهدر ؛4تبصـره 

؟نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد
اســتان، حکــومتیتعزیــراترئــیس ســازمانصــورت عــدم امکــان تشــکیل هیــأت رســیدگی در هــر شهرســتان، بــا تعیــین رد ؛5تبصــره

؟شدخواهددار شده را عهدهاستان، وظایف مقررهیأتهاي رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکزازیکی
عهـده سـازمان تعزیـرات    جلسـات رسـیدگی بـر    اداره امـور مراجـع رسـیدگی بـدوي، تجدیـدنظر و شـعب و مسـؤولیت تشـکیل         ؛6تبصـره 

ــتان اســت   ــا اس ــتان ی ــومتی شهرس ــالغ آن و     ؟×حک ــدور رأي و اب ــا، ص ــات هیأته ــه تخلف ــیدگی ب ــاهنگی و رس ــؤولیت هم ــین مس همچن
نحــوه نظــارت و بازرســی، تهیــه گــزارش و اجــراي رأي و  ؟×باشــد مــی یعهــده ســازمان تعزیــرات حکــومتآمــوزش بازرســان و نــاظران بــر

؟موجب این قانون خواهد بود دستورالعمل اجرائی و مالی آن به تهیهو شکایات و تخلفات موضوع این قانونرسیدگی به 
هـاي سـنواتی منظـور و     شـود و معـادل آن در بودجـه    هـاي دریـافتی بـه حسـاب خزانـه واریـز مـی        آمدهاي ناشـی از جریمـه  در ؛7تبصره

اختیـار سـازمان تعزیــرات   طـور مسـاوي در   بــه ایـن قـانون  “×62”ی مـاده  پـس از تــأمین بـار مـال    توسـط وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت    
؟قانون هزینه نمایند نگیرد تا در اجراي ای حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می

ــوا صــادره در ســازمان تعزیــرات حکــومتی، مــی  يصــورت اعتــراض بــه آراهریــک از طــرفین در ؛8تبصــره ن عــدالت اداري تواننــد در دی
؟اقامه دعوي نمایند

ــاده ــرر 72م ــه   ،دادگســتري؛مک ــران، کلیــه وزارتخان ــی، مؤسســات،   نیــروي انتظــامی جمهــوري اســالمی ای هــا و دســتگاههاي اجرائ
دولتــی، ســایر دســتگاهها و شــرکتهاي دولتــی کــه شــمول قــانون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر یــا تصــریح نــام اســت،  هــا، شــرکتهايســازمان

اسـناد و امـالك کشـور و بانکهـا موظفنـد در اجـراي احکـام تخلفـات          بـت هـاي تابعـه سـازمان ث    دولتـی و سـازمان  غیـر  مؤسسات عمومی
؟موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاري نمایند

هــاي آنهــا تنهــا بــه موجــب  تعیــین جریمــه االجــراء شــدن ایــن قــانون، رســیدگی بــه تخلفــات افــراد صــنفی و   از زمــان الزم ؛73مــاده
مقـررات مغـایر بـا ایـن قـانون از جملـه مصـوبات مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام             قـوانین و ؟×احکام این قـانون صـورت خواهـد پـذیرفت    

؟گردد ي صنفی موضوع این قانون لغو میتعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدها درخصوص 
اســاس نــرخ تــورم ســاالنه بنــا بــه پیشــنهاد وزارت  بــر شــده در ایــن قــانون، هــر ســاله  هــاي نقــدي تعیــین میــزان جریمــه ؛74مــاده

؟است صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل



فصل نهم قانون نظام صنفی
سایر مقررات

مدیره یا هیـأت رئیسـه خـود،     توانند براي خدمات اعضاي هیأت ها و اتاقهاي اصناف شهرستان می اتحادیه ؛75ماده
شـود و حـداکثر    عالی نظارت تهیه مـی  اي که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت نامه بر حسب آئین

رسـد، مبـالغی را از    زیر صنعت، معـدن و تجـارت مـی   تصویب و االجراء شدن این قانون به  ظرف شش ماه از تاریخ الزم
؟نمایند بینی و پرداخت  در بودجه ساالنه پیش محل درآمدهاي خود 

اعضاي موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشـند،   ؛تبصره 
؟شوند مشمول قانون تأمین اجتماعی می

و اتـاق اصـناف ایـران    هـا   اتـاق اصـناف شهرسـتان   ها و هیأت رئیسه  هر یک از اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ؛76ماده 
اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجراي ایـن قـانون و سـایر     و شهرستاناتاق اصنافنسبت به وجوه و اموال اتحادیه، 

؟شوند یگیرد، امین محسوب م آنان قرار می قوانین و مقررات در اختیار 
شـود،   هاي نظارت اجازه داده می منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرَف مشابه، به کمیسیون به  ؛77ماده

ایـن  ؟×حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشـابه مزبـور اقـدام کننـد    
؟باشند هاي خود می شهرستان ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و اتحادیه 
ه       ؛78ماده  پیشـنهاد کمیسـیون نظـارت و     به منظور تقویت صنوف تولیدي و توسعه صـادرات غیـر نفتـی کشـور، ـب

شهرهاي مرکز استان یا تهران، به صـورت اسـتانی یـا کشـوري،      هاي صادراتی در  تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه
اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظـارت تهیـه و    نامه ها تابع آئین این اتحادیه فعالیت ؟×تشکیل خواهد شد

؟خواهد رسید صنعت، معدن و تجارتتصویب وزیر  به  
ه صـدور پروانـه     این قانون “×55”ماده “×د ”مکلف است با رعایت بند  صنعت، معدن و تجارتوزارت  ؛79ماده  نسبت ـب

اي باشند، اقدام کند کسب ملکی یا اجاره ، در صورتی که داراي محلشوند کسب براي افرادي که نام برده می
؟از کارافتاده جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز ؛الف 

؟کارافتاده آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از ؛ب 
؟ضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادرکلیه اع ؛ج 

شـهید و امـور ایثـارگران تهیـه و بـه       نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاري بنیاد  آئین 
؟خواهد رسید صنعت، معدن و تجارت تصویب وزیر 

شروط الزم تنها براي یک بـار خواهـد    ربط و احراز نامه از نهاد ذي صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی ؛1تبصره 
؟بود

ط   هـاي ذي  همچنین کلیه سازمان ؟ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند اتحادیه ؛2تبصره  رـب
ه کسـب   سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه بر موظفند نسبت به اعطاي تسهیالت و امکانات همسان با اي دارنده پرواـن



؟اقدام کنند
هاي دیگر موافقت اصـولی   وزارتخانه توانند شغل دیگري داشته باشند، یا از  افراد صنفی موضوع این ماده نمی ؛3تبصره 

موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط بـا موضـوع فعـالیتی     یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که 
؟اند درخواست پروانه کسب کرده ي آن باشد که برا

شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطـال   توانند در صورت منتقل شدن به  افراد صنفی موضوع این ماده می ؛4تبصره 
؟این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد 

؟ن با کاربري اداري یا کارگاهی بالمانع استصدور پروانه کسب براي اماک ؛80ماده 
هـا، اتاقهـاي اصـناف و     اتحادیـه  نیروي انتظامی کشور موظف است در اجراي این قانون همکاري الزم را بـا   ؛81ماده 

اي خواهـد بـود کـه توسـط دبیرخانـه هیـأت عـالی         نامه موجب آئین به  نحوه همکاري ؟×اتاق اصناف ایران معمول دارد
؟خواهد رسید صنعت، معدن و تجارتوزیر وزارت کشور و نیروي انتظامی تهیه و به تصویب  نظارت با همکاري 

بینی نشده تحمیلـی، امکـان    پیش اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوي مصرف یا نیازها، یا رویدادهاي  ؛82ماده 
کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و بـا حفـظ کـاربري     تواند با ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می

؟دیگري در همان محل بپردازد یت صنفی محل کسب به فعال
هـاي   طرحهاي مصوب، از دریافت هزینـه  ها موظفند در صورت تخریب محلهاي کسب، در اجراي  شهرداري ؛83ماده 

هـا پیشـنهاد شـود، ارزش     اگر معوضی از طرف شـهرداري ؟×خودداري ورزند مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید 
؟حل کسب تخریب شده کمتر باشدارزش روز م روز آن نباید از 

ود کـه     نامـه  طبـق آئـین   هاي فردي یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی  حراج ؛84ماده  اي خواهـد ـب
دون    ؟×رسـد  مـی  صنعت، معدن و تجارت تصویب وزیر  توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به  برگـزاري حـراج ـب

؟این قانون خواهد کرد“×68”صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده  نامه، واحد  رعایت ضوابط مندرج در آن آئین
اي خواهد بـود کـه توسـط دبیرخانـه      نامه آئین برگزاري روز بازارهاي جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس  ؛85ماده 

؟خواهدرسید صنعت، معدن و تجارتبه تصویب وزیر هیأت عالی نظارت تهیه و 
اي متنوع از کاالهـا و خـدمات مـورد نیـاز عمـوم را در یـک        اي بزرگ چند منظوره که مجموعهه هفروشگا ؛86ماده

ا نـام تجـاري واحـد کـه          اي بزرگ زنجیرهه هنمایند و فروشگا مکان مناسب عرضه می اي تحـت مـدیریت متمرکـز و ـب
باشـند و بایـد حـداقل عضـو      کنند، مشمول این قانون مـی  به عرضه کاال و خدمات مبادرت می حداقل در دو فروشگاه

؟ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند هاي صنفی ذي یکی از اتحادیه
؟مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است“×سایبري”فعالیت افراد صنفی در فضاي مجازي  ؛87ماده

نامه اجرائی است که توسـط   هاي صنفی به موجب آئین ر مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتچگونگی صدو ؛تبصره
هـاي اطالعـات و ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات       عالی نظارت و وزارتخانه اتاق اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت

تصـویب   قانون به  االجراء شدن این  یخ الزمعالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تار شود و پس از تأیید هیأت  تهیه می
؟رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت می

عـالی منـاطق آزاد تجـاري صـنعتی،      شـوراي  دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاري دبیرخانه  ؛88ماده 
ر اقدام کند تـا پـس از   فعالیت تشکلهاي صنفی در مناطق آزاد کشو نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و نسبت به تهیه آئین

؟اجرا در آید به  صنعت، معدن و تجارتتصویب وزیر 



و قصد توزیع یا فـروش کاالهـاي    کنند  کلیه واردکنندگان کاال که به صورت تجاري به واردات کاال اقدام می ؛89ماده 
به مصرف کننـده مبـادرت ورزنـد، ملـزم بـه اخـذ پروانـه         وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کاال

؟بود کسب طبق مقررات این قانون خواهند
ر آنهـا       ها یا شرکتهاي دولتی، سایر دستگاههاي  ها، مؤسسات، سازمانوزارتخانه ؛90ماده  دولتی کـه شـمول قـانون ـب

غیر دولتی، که طبق قوانین جاري ملزم یا مجاز به عرضه مسـتقیم   مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهاي عمومی 
ه خـود یـا دیگـر        کنندگان هستند، اعم از این که از طریـق امـاکن و   مصرف کاالها یا خدمات به  تأسیسـات متعلـق ـب

قـوانین و مقـررات جـاري و     اما رعایـت سـایر   ؟×اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند 
دستگاه دولتی یا نهـاد عمـومی   ؟×ربط، الزامی است ذي نرخهاي تعیین شده براي کاالها و خدمات توسط مراجع قانونی 

ه اداره       یطه وظایف وغیر دولتی متبوع در ح اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنتـرل و سـایر امـور مربـوط ـب
؟×××عهده دارد اماکن را بر

انجـام دادن آنهـا بـا مشـارکت بخـش       صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گـردد یـا   در
؟رات آن خواهد بودمقر خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و 

دولتی کـه طبـق قـوانین جـاري موظـف بـه أخـذ مجـوز          اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر؛91ماده 
شـرکتهاي دولتـی و سـایر     هـا یـا   هـا، مؤسسـات، سـازمان    برداري یا اشتغال از وزارتخانه فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره 

باشـند و همچنـین نهادهـاي عمـومی      مستلزم ذکر یا تصریح نام است می هاي دولتی که شمول قانون بر آنها دستگاه
د، مکلفنـد عـالوه بـر       فروشان یا مصرف غیر دولتی چنانچه به عرضه کاالها یا خدمات به خرده کنندگان مبـادرت ورزـن

؟دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند
ا همکـاري        جرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزما نامه آئین االجراء شدن این قانون توسـط اتـاق اصـناف ایـران ـب

تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجـارت    عالی نظارت به شود و پس از تأیید هیأت  عالی نظارت تهیه می دبیرخانه هیأت 
؟رسد می

اي هـ  هسـوي هـر یـک از دسـتگا     ت مقرر در قـوانین جـاري از  اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظار ؛1تبصره 
؟بود دولتی یا نهادهاي عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد

هـاي ورودي، خروجـی، مسـافربري،     بار شهرداري، پایانه کلیه واحدهاي صنفی مستقر در میادین میوه و تره ؛2تبصره
و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کاال و خـدمات بـه    آهن و مترو، مساجد هاي راه فرودگاهی، ایستگاه

ربط موضوع این قـانون پروانـه کسـب أخـذ      هاي ذي باشند و موظفند از اتحادیه عموم بپردازند، مشمول این قانون می
؟×نمایند

ر عـدم  واحـدهاي صـنفی مبنـی بـ     سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شـکایت هـر یـک از کارکنـان      ؛92ماده 
تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صـنفی،   می پرداخت حق بیمه در مدت همکاري توسط افراد صنفی 

این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شـاکی  ؟×کند استناد و حق بیمه را دریافت
ریـال باشـد   “×100.000”چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار ؟اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود شاغل و جریمه 

؟ریال خواهد بود“×100.000”جریمه نقدي معادل یکصد هزار 
رخالف   شود مگر در مواردي که در انجام وظایف  منحل نمی شهرستاناتاق اصناف ؛93ماده  محوله تسامح ورزد، یا ـب

کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دالیل کافی به هیأت عـالی   ورت در این ص؟×مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند



دالیل طرفین، انحالل را الزم بدانـد مراتـب را جهـت     هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به اگر؟×دارد نظارت اعالم می
الل اتـاق،  هـا موظفنـد ظـرف یـک مـاه از تـاریخ انحـ        اتحادیـه  ؟×دارد اعالم می صنعت، معدن و تجارتتصویب به وزیر  

؟معرفی کنندشهرستانتشکیل مجدد اتاق اصناف  نمایندگان خود را جهت 
ود   صنعت، معدن و تجارت انحالل اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر  اتـاق  ؟×خواهـد ـب

نمایندگان خود را جهت تشکیل مجـدد   موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحالل اتاق اصناف ایران، ها شهرستاناصناف 
؟اتاق اصناف ایران معرفی کنند

؟کنند صالح قضائی مراجعه  توانند به مراجع ذي در صورت اعتراض هر یک از طرفین می 
ه پیشـنهاد     “×37”مـاده   “3”تبصره و “×30”ماده “×ي”، بند “29”نامه اجرائی موضوع ماده  آئین ؛94ماده  ایـن قـانون ـب

؟تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به  صنعت، معدن و تجارتهاي امور اقتصادي و دارائی و  وزارتخانه
کمیسیونهاي اقتصـادي   موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به  صنعت، معدن و تجارتوزارت  ؛95ماده 

؟سبات مجلس شوراي اسالمی ارسال نمایدو برنامه و بودجه و محا
رئیسـه اتاقهـاي اصـناف شهرسـتان      ها و هیـأت  رسیدگی به تخلفات اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ؛1مکرر 95ماده

هـاي   شـود بـر عهـده کمیسـیون     دهنده واصل می هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش حسب شکایات و گزارش
؟نظارت است

موجـب احکـام ایـن قـانون خواهـد بـود و کلیـه         ه تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به رسیدگی ب ؛2مکرر 95ماده
؟شود قوانین عام و خاص مغایر، لغو می

شـوراي انقـالب و کلیـه     1359ـ04ـ13االجراء شدن این قانون، قانون نظـام صـنفی مصـوب     از تاریخ الزم ؛96ماده 
زم جهت صدور پروانه کسب براي جانبازان، اسراي آزاد شـده  تسهیالت ال اصالحات و الحاقات بعدي آن و قانون ایجاد 

ــرم   ــانواده محت ــوب   و خ ــهدا مص ــواد 1368ـ12ـ13ش ــوق  “×22”و “×17”، “15”، “14”و م ــت از حق ــانون حمای ق
؟گردد و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بالاثر می1388ـ7ـ15کنندگان مصوب  مصرف


