
١٣٩٢ مهر ٢٣سهشنبه،

مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي

۶٢۴شماره ویژه نامه: 

١٩٩٨٨شماره سال شصت و نه 

قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور

٣٨۴۴٩/۵٩٣٠/۶/١٣٩٢شماره

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

) قانون اساسی جمهوری١٢٣ در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (٢٣/١/١٣٨٩ مورخ ١٢٩٩٩/٣٧٨٧۶عطف به نامه شماره 

که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب درقانون اصالح قانون نظام صنفی کشور ایران اسالمی

 و تأیيد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابالغ میگردد.١٢/۶/١٣٩٢علنی روز سهشنبه مورخ جلسه 

رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

١٢٣٩۶٢٨/٧/١٣٩٢شماره

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سيصد و نود و دو«قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 

تاریخ در  و  تصویب  اسالمی  نامه شماره ٢٠/۶/١٣٩٢مجلس شورای  و طی  رسيده  نگهبان  تأیيد شورای  به  مورخ۵٩/٣٨۴۴٩   

مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پيوست جهت اجرا ابالغ میگردد.١٣٩٢/۶/٣٠

رئيس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور

امور صنفی مرکزـ١ماده این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع  تاریخ الزماالجراءشدن  از   

استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغيير مییابد.

 بهشرح زیر اصالح میشود:٢۴/١٢/١٣٨٢) قانون نظام صنفی کشور مصوب ٢ تبصره ماده(ـ٢ماده

 صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدورتبصره ـ

مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسيدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به

صراحت در متن قانون مربوطه معين میشود.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٣) ماده(٢ تبصره(ـ٣ماده

اماکنی که واجد شرایط الزم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، میتوانند بهعنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چندـ ٢تبصره

فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیههای ذیربط، مورد استفاده قرار گيرند. آیيننامه اجرائی این تبصره بهوسيله

دبيرخانه هيأتعالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهيه میشود و ظرف سهماه از

تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۴ ماده (ـ۴ماده

صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبيعت فعاليت آنان از یک نوع باشد.ـ۴ماده

فعاليت آنها به دو گروه توليدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسيم میشوند.

) قانون بهشرح زیر اصالح و دوتبصره به آن الحاق میشود:۵ ماده ( ـ۵ماده

 پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون بهمنظور شروع و ادامه کسبوکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به ـ۵ماده

فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسيله کسب معين داده میشود.

 کسب موقت یکسال و پروانه کسب دائم پنجسال پروانه کسب موقت تنها برای یکبار صادر میشود. مدت اعتبار پروانهـ١تبصره

است.

یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه ـ٢تبصره

صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود.تمدید پروانه دائم صادر نماید و در

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٨ ماده ( ـ۶ماده

 اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیههای صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤوليتهای مقرر ـ٨ماده

در این قانون است.
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) آن بهشرح زیر اصالح میشود:۵) و (٣) قانون حذف و تبصرههای(١٢) ماده(١ تبصره(ـ٧ماده

 صدور بيش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر،ـ٣تبصره

بر اساس آیيننامه اجرائی موضوع این ماده بالمانع است.

 در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطالع اتحادیه مربوطه یا تغيير محل کسب یا نوع فعاليت توسط ـ۵تبصره

 واحد صنفیمحل صنفی دارای پروانه کسب به غير، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزدهروزه بهصاحب پروانه کسب یا واگذاری 

مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

)قانون بهشرح زیر اصالح میشود:١۴ ماده ( ـ٨ماده

 افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویتاتحادیه ذیربط را بپردازند.ـ١۴ماده

) قانون الحاق میشود:١٧) بهشرح زیر به ماده(٣ یک تبصره بهعنوان تبصره(ـ٩ماده

 انتشار هرگونه آگهی تبليغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمهـ٣تبصره

) ریال محکوم میشود.٢۵٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال تا دویست و پنجاه ميليون (١.٠٠٠.٠٠٠نقدی از یک ميليون (

رسانههای گروهی، چاپخانهها و مؤسسات توليد محصوالت چندرسانهای مکلفند قبل از قبول سفارش توليد یا نشر هرگونه آگهی

تبليغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غير اینصورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم میشوند.

) قانون بهشرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:١٨ ماده (ـ١٠ماده

 درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیهـ١٨ماده

تسليم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب

قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکند.

 درصورت درخواست صاحب پروانه مبنیبر تغيير پروانه کسب به حرفهای دیگر، عالوه بر طی مراحل قانونی، استعالم و تسویهتبصره ـ

حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعالم به منزله نظر موافق تلقی

میشود.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٢١) ماده(٧) و (۴)، (٣)، (١ تبصرههای(ـ١١ماده

 وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مییابد. اتحادیه دارای شخصيت حقوقی و غيرانتفاعی است و پس از ثبت درـ١تبصره

اساسنامه الگوی اتحادیههای صنفی توسط  اتاق اصناف ایران با همکاری دبيرخانه هيأتعالی نظارت تهيه میشود و به تصویب

هيأتعالی نظارت میرسد.

 کميسيون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیههایی را که تعداد واحدهای صنفیـ٣تبصره

تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعيين شده است، ادغام نماید.

 اگر تشکيل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان بهتشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکنـ۴تبصره

نباشد، شيوه اداره امور واحدهای صنفی آنشهرها یا بخشها تابع آیيننامهای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبيرخانه

هيأتعالی نظارت تهيه میشود و پس از تأیيد هيأتعالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب

وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پيشنهاد اتاق چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکيل اتحادیه بهـ٧تبصره

اصناف و تأیيد وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح  کشور تشکيل میشود.

) به۶) ماده مذکور و یک تبصره بهعنوان تبصره(۴) قانون بهشرح زیر اصالح و یک فراز ذیل تبصره (٢٢) ماده(٣) و(١تبصرههای(ـ ١٢ماده

آن الحاق میشود:

 مدت مسؤوليت اعضای هيأت مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هيأت مدیره با رأی مخفی وـ١تبصره

مستقيم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بيش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هيأت مدیره

اتحادیه عضویت داشته باشند.

نصاب مذکور، در دور دوم بابه حدعدمدستيابی انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یکسوم اعضاء و در صورتـ٣تبصره

مییابد.رسميتحضور حداقل یکچهارم اعضاء 

کميسيون نظارت، بهمنظور اخالل در انتخابات)ـ اعضای مستعفی هيأت مدیره درصورتیکه بهتشخيص۴متن الحاقی به ذیل تبصره(

استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هيأت، نمیتوانند برای اولين انتخابات بعدی هيأت مدیره اتحادیه داوطلبشوند.

) قانون مدیریت خدمات۵اجرائی موضوع ماده(ایران و دستگاههایو داوطلبشدن کارکنان اتحادیهها، اتاق اصنافشهرستان ـ۶تبصره

صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پيش از ثبتنام درانتخابات است. اعالمکشوری در انتخابات هيأتمدیره اتحادیههای

رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پيش از شروع به کار در هيأت مدیره اتحادیه الزامی است.

) مکرر بهشرح زیر به قانون الحاق میشود:٢٢ یک ماده بهعنوان ماده (ـ١٣ماده

مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هيأت مدیره اتحادیهها عبارت است از:٢٢ماده

ـ تابعيت جمهوری اسالمی  ایران١

ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران٢

ـ نداشتن سوء پيشينه کيفری مؤثر٣

ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس۴

 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر۵

 ـ عدم اشتهار به فساد۶

اتحادیهـ داشتن حداقل مدرک تحصيلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هيأت مدیره٧

 ـ حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال٨

ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم٩

ـ وثاقت و امانت١٠

تعزیرات حکومتی، نيروی انتظامی جمهوری اسالمیکميتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ـ ١تبصره
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از مراجع ذیصالح شامـل وزارت اطالعات، نيروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور وایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان

در این کميته نباید خود نامزد انتخاباتقوهقضائيه ظرف یکماه شرایط مذکور را استعالم مینماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان

باشند. تصميمگيری در این کميته با اکثریت آراء صورت میگيرد و نتيجه به متقاضی اعالم میشود.

رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.وظيفه این کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق

افرادی که صالحيت آنها توسط کميته موضوع این ماده رد شده باشد میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ رأی کميته مزبورـ ٢تبصره

تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسيدگی مجدد کميسيون نظارت شهرستان است.

) قانون بهشرح زیر اصالح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق میشود.٢٣ماده(ـ ١۴ماده

در اتحادیهها افراد منتخب بهترتيب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئيس، دو نفر نایبرئيس (اول و دوم)،ـ ٢٣ماده

یک نفر دبير و یک نفر خزانهدار تعيين میشود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هيأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر

بازرس (اصلی و علیالبدل) برگزار میشود.

 در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نياز به تعدادـ١تبصره

آرای کمتری دارد بالمانع است.

 در صورت تساوی آراء بين دو یا چند نفر از اعضای هيأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئيس کميسيونـ٢تبصره

نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هيأت مدیره اتحادیه تعيين میشود.

داخلی در حضور رئيس یا نماینده کميسيون نظارت در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخاباتـ٣تبصره

تعيين میشود.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٢۶) ماده (٣ تبصره (ـ١۵ماده

 برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب الزم برای تشکيل اتحادیه نرسيده است یا فاقد اتحادیهاند، ارائه پروانه کسب و سایرـ٣تبصره

امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صورت میگيرد.

) به آن الحاق میشود:۵) و (۴) قانون بهشرح زیر اصالح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای(٢٧ماده(ـ ١۶ماده

 محل دایر شده بهوسيله هر شخص حقيقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه وـ٢٧ماده

تأیيد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروی انتظامی پلمب میشود.

 درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصنافـ۴تبصره

شهرستان و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

 در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونیهای توزیع و مصرف که براساس قوانين و مقررات دیگری تشکيل میشوند ـ۵تبصره

بر همان اساس عمل میشود.

) قانون الحاق میشود:٢٨) به ماده(۴ یک تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصره(ـ١٧ماده

موجب عسر و حرج مصرفکننده میشود، واحد در مواردی که تعطيلی واحد صنفی بهتشخيص کميسيون نظارت شهرستانـ۴تبصره

) ریال محکوم میشود.٢٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال تا بيست ميليون (٢.٠٠٠.٠٠٠(صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو ميليون

) قانون بهشرح زیر اصالح  و یک تبصره به آن الحاق میشود:٢٩ ماده (ـ١٨ماده

 اتحادیهها میتوانند وصولماليات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبقـ٢٩ماده

مقررات و قوانين جاری در راستای قرارداد تنظيمی و در قبال اخذ کارمزد عهدهدار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض یا

هزینه خدمات را بالفاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

 در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستان میتواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهدهدار انجامتبصره ـ

مسؤوليتهای مقرر در این ماده شود.

تبصره ذیل بند(م) این قانون)» بعد از عبارت «دایر میشوند»، اضافه و٢٧) قانون عبارت «(مطابق ماده ٣٠در بند (هـ) ماده(ـ١٩ماده 

ماده مزبور اصالح و دو بند بهعنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق میگردد:

تبصره ذیل بند(م)ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعالم اتحادیهها وتصویب هيأتعالی نظارت انجام خدمات

صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نيست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداریها، سازمانهای وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان

حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانهن ـ برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار بهطور مستقل یا با کمک

کسب اعضای صنف

برای کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، درس ـ اتحادیههایی که بيش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند میتوانند

نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکيل دهند.

) آن اصالح میشود:٢) و (١ آن الحاق و تبصرههای() قانون بهشرح زیر اصالح ویک بند بهعنوان بند (هـ) به٣١بند(ب) ماده(ـ ٢٠ماده

 اعضای صنفب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فنی و آموزشی به

هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

 اتحادیهها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصنافـ١تبصره

) واریز کنند. ميزان مبالغ۴٧ ماده ١ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند٣٧ ماده١شهرستان (موضوع بند

دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعيت

اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیيننامهای مجاز است که به پيشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف

استانها توسط دبيرخانه هيأتعالی نظارت تهيه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر

صنعت، معدن و تجارت میرسد.

را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند.%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده٢٠ اتحادیهها موظفند بيست درصد (ـ٢تبصره

مبالغی که جهت تهيه ساختمان و برگزاری دورههای آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیيد اتاق اصناف

شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

) ماده مزبور حذف میشود:۴و ()٣) آن بهشرح زیر اصالح و تبصرههای(٢) و (١) قانون و تبصرههای(٣٢ ماده(ـ٢١ماده
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 خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است. ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیههای صنوف توليدیـ٣٢ماده

 اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقی، غيرانتفاعی و غيرتجاری دارد و پس ازثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارتـ١تبصره

استان رسميت مییابد.

در شهرستانهایی که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هيأت رئيسه، نسبتـ ٢تبصره

به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کميسيون

نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال مییابد.

) قانون بهشرح زیر اصالح و تبصره آن حذف میشود:٣٣ ماده(ـ٢٢ماده

دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتيب شامل یک رئيس، در مراکز استانها و شهرستانها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ـ٣٣ماده

دبير و یک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند. دو نفر از اعضای اصلی هيأترئيسه از بين صنوفدو نائبرئيس(اول و دوم)، یک

توليدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب میشوند.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٣۵ماده(ـ ٢٣ماده

 اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب میکند. انتخاب مجددـ٣۵ماده

) بالمانع است.١٢اعضای مذکور در محدوده ماده(

) بهشرح زیر اصالح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند بهعنوان بندهای(ش) و (ت) به٣٧بندهای(و) و(ف) ماده(ـ ٢۴ماده

آن الحاق میشود:

وـ اجرای مصوبات هيأتعالی نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ف ـ اجرای برنامههای علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نياز برای ارتقای سطح آگاهیهای هيأت مدیره اتحادیهها با

همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ایام تعطيلیتبصره بند(م)ـ بهمنظور ایجاد وحدت رویه بين کميسيونهای نظارت شهرستانها، 

براساس دستورالعملی دبيرخانهواحدهای صنفی  توسط  انتظامی  نيروی  با همکاری  و  ایران  اصناف  اتاق  پيشنهاد  با  که  است 

هيأتعالی نظارت تهيه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

ش ـ تشکيل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها

) الحاق میگردد:٣٧ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(ـ٢۵ماده

 کميسيون نظارت موظف است تا پایان بهمنماه، بودجه پيشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعالم نماید.تبصره ـ

) مکرر به قانون الحاق میشود:٣٧ یک ماده بهعنوان ماده(ـ٢۶ماده

مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:٣٧ماده

%)دریافتی از درآمد اتحادیهها٢٠ـ بيست درصد(١

)٧ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (٢

) این قانون٧٢ماده (

ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی٣

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۴١ ماده(ـ٢٧ماده

مدیریت مسائلوگيری، تصميم بهمنظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاریـ۴١ماده

میشود. این اتاق دارای شخصيت حقوقی مستقل، غيرتجاری، غيرانتفاعی وتشکيلنام اتاقاصنافایران در تهران به اتاقیصنفی، 

فاقد شعبه است.

) آن بهشرح زیر اصالح و دو تبصره به آن الحاق میشود:٢) قانون و تبصره (۴٢ماده (ـ ٢٨ماده

 اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هيأت رئيسه اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهایـ۴٢ماده

اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و بهازای هر بيست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه میشود که با نظارت

کميسيون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هيأت رئيسه اتاقهای اصناف شهرستانهای آن استان انتخاب و به دبيرخانه

هيأتعالی نظارت معرفی میگردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر میباشد.

)۴۶هزینههای اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیيننامه موضوع ماده(ـ ٢تبصره

قانون، تعيين میشود و بهغير از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

 رئيس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.ـ٣تبصره

مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکيل شود نمایندگان فعلی استانهایـ۴تبصره

عضویت و فعاليت خود ادامه میدهند.

) آن الحاق میشود:٢صدر تبصره(بهزیرو متن ) قانون بهشرح زیر اصالح۴٣ماده(ـ ٢٩ماده

 هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدی ـ خدمات فنی و سهنفر از صنوف توزیعی ــ۴٣ماده

خدماتی است که با رأیمخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت،

میشود.صنفی تعيينافراد متعهد و آگاه به مسائلبينتصویب هيأتعالی نظارت ازو با معدن و تجارت

دوره عضویت در هيأترئيسهیک )ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هيأترئيسه اتاق باید سابقه٢صدر تبصره(به الحاقیمتن 

شورایاصناف یا اتاق اصنافشهرستان را دارا باشند.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۴۴ماده (ـ ٣٠ماده

 ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران، این هيأت تشکيل جلسه میدهد و از ميان خود یک نفر رئيس،ـ۴۴ماده

دو نفر نایب رئيس(اول و دوم)، یک نفر دبير و یک نفرخزانهدار انتخاب میکند. جلسههای ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف

ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء بهطور کتبی اعالم میگردد، تشکيل میشود.

) قانون به شرح زیر اصالح و چهار تبصره به آن الحاق میشود:۴۵ ماده (ـ٣١ماده

 وظایف و اختيارات اتاق اصناف ایران بهشرح زیر است:ـ۴۵ماده
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ـ ابالغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هيأتعالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها١

ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی٢

ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار٣

نظارت جهت رسيدگی و تصویب در هيأتعالیـ تنظيم بودجه ساالنه اتاق و ارائه آن تا اول بهمنماه هر سال به دبيرخانه هيأتعالی۴

نظارت

 ـ تنظيم ترازنامه مالی ساالنه و ارائه آن تا پایان اردیبهشتماه هر سال به دبيرخانه هيأتعالی نظارت جهت رسيدگی و تصویب در۵

هيأتعالی نظارت

 ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی۶

ـ سایر امور محوله از سوی هيأتعالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختيارات تفویضی در چهارچوب این قانون٧

 اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختيارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند.ـ١تبصره

 دستورالعملهای موضوع این ماده باید بهگونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختيارات قانونی هيأتعالیـ٢تبصره

نظارت، کميسيونهای نظارت، اتحادیهها و اتاقهای اصناف مراکزاستانها و شهرستانها نشود.

 رئيس اتاق اصناف ایران در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.ـ٣تبصره

 اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کميسيونهای تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیههای آنـ۴تبصره

صنف در سراسر کشـور را تشکيل دهد.

) قانون بهشرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:۴٧ ماده(ـ٣٢ماده

منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:ـ ۴٧ماده

%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها٣ـ سهدرصد(١

ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غيرموظف٢

ـ کمکهای داوطلبانه و بالعوض مردمی٣

ارتقای سطح اطالعات و آگاهی اعضای هيأت مدیره۴ از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره بهمنظور  ـ وجوه حاصل 

اتحادیهها و افراد صنفی

) این قانون٧٢) ماده(٧ ـ درآمد موضوع تبصره(۵

هيأتعالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایرانميزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیيننامهای است که توسط دبيرخانهتبصره ـ

تهيه میشود و حداکثر ظرف سهماه از الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

) آن بهشرح زیر اصالح میشود:٣) قانون و تبصره(۴٨ماده(ـ ٣٣ماده

 کميسيون نظارت در شهرستانهای هر استان به ترتيب زیر تشکيل میشود:ـ۴٨ماده

الف ـ در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به

شرح زیر:

ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)١

ـ امور مالياتی٢

ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی٣

ـ تعزیرات حکومتی۴

 ـ نيروی انتظامی۵

 ـ استاندارد و تحقيقات صنعتی۶

ـ انجمن حمایت از مصرفکنندگان٧

 ـ بسيج اصناف٨

ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان٩

ـ اتاق تعاون استان١٠

ـ رئيس شورای اسالمی استان١١

ـ رئيس و نائبرئيس اتاق اصناف مرکز استان١٢

ـ نماینده مطلع و تاماالختيار استاندار١٣

ب ـ در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)١

ـ امور مالياتی٢

ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی٣

ـ تعزیرات حکومتی۴

 ـ نيروی انتظامی۵

 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان۶

ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان٧

 ـ اتاق تعاون شهرستان٨

ـ بسيج اصناف٩

ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان١٠

ـ نماینده مطلع و تاماالختيار فرماندار١١

ـ رئيس شورای اسالمی شهرستان١٢

 کميسيونهای نظارت مراکز استانها دبيرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر میباشد.ـ٣تبصره

تشکيالت اداری، مالی و نحوه فعاليت دبيرخانههای فوق بهموجب آیيننامهای است که توسط دبيرخانه هيأتعالی نظارت و با کسب
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نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهيه میشود و ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب هيأتعالی

نظارت میرسد.

) و تبصره آن بهشرح زیر اصالح میشود:۴٩بند(الف) ماده(ـ ٣۴ماده

الف ـ تصميمگيری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسيم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعيين رستههای صنفی و موافقت با تشکيل

اتحادیه جدید درصورت تشخيص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

 وضعيت اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیهای که به دو یا چند اتحادیه تقسيم میگردد به موجب آیيننامهای تعيينتبصره ـ

میشود که به پيشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبيرخانه هيأتعالی نظارت تهيه میشود و حداکثر ظرف ششماه از تاریخ الزماالجراء

شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۵١ ماده(ـ٣۵ماده

یارانهای و ضروری را که ـ۵١ماده و کاالهای اساسی  انحصاری  و   کميسيون نظارت مکلف است نرخ کاالها و خدمات عمومی 

 کند وتشخيص میدهد براساس دستورالعمل قيمتگذاری آن هيأت برای مدت معين تعيينهيأتعالی نظارت قيمتگذاری آنها را الزم 

به اتاق اصناف ذیربط اعالم دارد. نرخ کاالها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسالمی، دولت یا شورای اقتصاد تعيين میشود،

برای کميسيون الزمالرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانههای گروهی برای اطالع عموم آگهی و ازطریق اتحادیهها به افراد و

واحدهای صنفی اعالم کند. کليه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعيين شده از طرف کميسيوننظارت هستند.

) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصالح میشود:۵٢ ماده(ـ٣۶ماده

 کميسيون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش ـ۵٢ماده

بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصالح قابل پيگيری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کميسيون نظارت کارت شناسایی

صادر میشود.

شدن این قانون، آیيننامه اجرائی چگونگی دبيرخـانه هيـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف ششماه پس از الزماالجراءتبصره ـ

انتخاب و تأمين مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهيه کند و بهتصویب وزیر صنعت،

معدن و تجارت برساند.

) قانون بهشرح زیر اصالح میگردد و تبصرههای آن به قوت خود باقی است:۵٣ ماده(ـ٣٧ماده

 هيأتعالی نظارت با ترکيب زیر تشکيل میشود: ـ۵٣ماده

الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت)

ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

پ ـ وزیر کشور

ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث ـ وزیر دادگستری

ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ رئيس شورای عالی استانها

خ ـ فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

دـ هيأترئيسه اتاق اصناف ایران

ذـ رئيس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

رـ دبيرکل اتاق تعاون ایران

زـ نماینده بسيج اصناف کشور

ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

) حذف، بند(ب) اصالح و دو بند بهشرح زیر به آن الحاق میشود و همچنين شماره بندها بهترتيب (الف) تا۵۵بند(الف) ماده(ـ ٣٨ماده

(ط) مرتب میگردد:

الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هيأت رئيسه اتحادیهها یا اتاقهای اصناف

ح ـ بررسی و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

ط ـ تهيه و تصویب دستورالعملهای الزم در رابطه با نحوه نرخگذاری کاالها و خدمات واحدهای صنفی

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۵۶ماده(ـ ٣٩ماده

 هيأتعالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کميسيونهای نظارت مراکز استانها تفویض کند. ـ۵۶ماده

) قانون بهشرح زیر اصالح شد:۵٧ جریمه مقرر در ماده(ـ۴٠ماده

در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوممتخـلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرفکننده 

 گرانفروشی جریمه میگردد.به چهار برابر مبلغ

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان

متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت

یکماه نصب میشود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به دهبرابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی

بهمدت دو ماه نصب میشود. همچنين به مدت ششماه، پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل میگردد.

) قانون بهشرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:۵٨ جریمه مقرر در ماده(ـ۴١ماده

متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشی و در مرتبه دوم

به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود.

پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنواندر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و عالوه بر پرداخت جریمه
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متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت

یکماه نصب میشود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و بهمدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان

متخلف صنفی نصب میگردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل میگردد.

 عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر عالوهتبصره ـ

از فروش، قيمت بر انجام خدمت مربوط، به جریمههای موضوع این ماده نيز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس 

و توليدکنندگان تعيين میشود.کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان

) به آن الحاق۴) و (٣) آن بهشرح زیر اصالح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای(١) قانون و تبصره(۵٩جریمه مقرر در ماده(ـ ۴٢ماده

میشود:

متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کاال یا

عرضهشده یا فروختهشده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوتخدمت ابرازی یا درخواستی و کاالی 

مذکور جریمه میشود.

پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنواندر مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جریمه میشود و عالوه بر پرداخت جریمه 

متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت

یکماه نصب میگردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی

بهمدت دوماه نصب میگردد. همچنين        به مدت ششماه پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل میگردد.

 در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کاالی مورد تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کاال وـ١تبصره

استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطيل میشود.

 عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کاال بدون عالمت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیيد مؤسسه استاندارد وـ٣تبصره

تحقيقات صنعتی ایران در صورتیکه استاندارد کاال یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود.

مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود. فروش کاالهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و ـ۴تبصره

بنابر نظر کارشناسی غيرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قيمت عرضهشده محاسبهچنانچه کاال یا خدمات عرضهشده

میشود.

) قانون بهشرح زیر اصالح و دو تبصره به آن الحاق میشود:۶٠جریمه مقرر در ماده(ـ ۴٣ماده

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال بهشرح زیر است:

%) قيمت روز کاالهای احتکار٧٠مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاددرصد(

شده

مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قيمت روز کاالهای احتکار شده و

نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطيلی محل کسب به مدت یکماه

مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قيمت روز کاالهای احتکار شده

و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطيلی محل کسب به مدت سهماه

 عدم اعالم موجودی کاال به صورت ماهيانه به اتحادیه مربوط توسط توليدکنندگان و توزیعکنندگان عمده و خرده فروشانی کهـ١تبصره

انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کاالهایی که کميسيون نظارت ضروری کاالهای خود را بهصورت عمده در 

تشخيص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.

برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کاال باشد درصورتـ ٢تبصره

نظارت) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت ١عدم اعالم موجودی موضوع تبصره(

شده را صادر میکند و نيروی انتظامی موظف بهمدیر کل استان یا رئيس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد

اجرای دستور ابالغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

) قانون الحاق میشود:۶٢ یک تبصره بهشرح زیر به ماده(ـ۴۴ماده

حقالکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری آیيننامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصيص و پرداختتبصره ـ

کاال توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهيه میشود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن قانون

بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

) قانون الحاق میشود:۶٧ یک تبصره بهشرح زیر به ماده(ـ۴۵ماده

 هر فرد صنفی که نسخهای از صورتحساب(فاکتور) خرید کاال را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأمورانتبصره ـ

) ریال جریمه محکوم میشود.۵٠٠.٠٠٠خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۶٨ماده (ـ ۴۶ماده

) و مـقررات موضوع بند (ک)١٧) و (١۶ عدم رعـایت مفاد مـواد ( ـ۶٨ماده

)٢.٠٠٠.٠٠٠نقدی در مرتبه اول دو ميليون () قانون از سوی فردصنفی، تخلف محسوب میشود و متخلف به پرداخت جریمه ٣٧ماده (

)ریال محکوم میشود.١٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده ميليون (۵.٠٠٠.٠٠٠ریال و در مرتبه دوم پنج ميليون (

) قانون و تبصرههای آن، بهشرح زیر اصالح میگردد:٧١ماده(ـ ۴٧ماده

 بهمنظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادالت اقتصادی، افراد صنفی عرضهکنندهـ٧١ماده

) استفادهposseکاال یا خدمات مکلفند مطابق اولویتبندی مشاغل که هر سال اعالم میشود از سامانه صندوق مکانيزه فروش (

سختافزاری و نرمافزاری توسطراهاندازی دستگاه صندوق فروش اعم از ، نصب ونمایند. معادل هزینههای انجامشده بابت خرید

مزبور در اولين سال استفاده قابلکسر است. عدماستفاده صاحبان مشاغلصاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤدیان
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سال، موجب محروميت از معافيتهای مالياتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود.هر مذکور از صندوق فروش در

ارائه اطالعات آن به مراجع ذیربط به موجب تعيين صنوف مشمول و اولویتبندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگیتبصره ـ

آیيننامهای است که توسط دبيرخانه هيأتعالی نظارت با همکاری سازمان امور مالياتی و اتاق اصناف ایران تهيه میشود و حداکثر

ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب هيأت وزیران میرسد.

) و هشت تبصره آن جایگزین میشود:٧٢) قانون، متن زیر به عنوان ماده (٧٢ باتوجه به نسخ ماده (ـ۴٨ماده

این قانون میتوانند شکایت یا گزارش خود را درمورد)۵٢ خریداران و مصرفکنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(ـ٧٢ماده

ذیربط تسليم، ارسال یا اعالم دارند.تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههای

بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرداتحادیهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد 

صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان

در تابعه  ادارات  و  تعزیرات حکومتی  نمایند. سازمان  مذکور تسليم  تابعه سازمان  ادارات  به  در شهرستانها  و  تعزیرات حکومتی 

شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسهای با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسيدگی و طبق مفاد این قانون

حکم مقتضی را صادر نمایند.

) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب٢صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون بهغير از مواردی که در تبصره(ـ ١تبصره

سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق

اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسيدگی به تخلفات موضوع این تبصره بالمانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این

تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.

 (عدم اجرای۶٣ (احتکار) و ۶٠ (تقلب)، ۵٩(کمفروشی)،۵٨ (گرانفروشی)، ۵٧ رسيدگی بدوی به تخلفات موضوع موادـ٢تبصره

)٣.٠٠٠.٠٠٠موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بيش از سه ميليون (ضوابط قيمتگذاری و توزیع) درمواردی که 

ریال است، توسط هيأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت،

معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم ساالنه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هيأت وزیران قابل تغيير است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفين، هيأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی،

نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق

اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غير از نماینده دستگاههای مزبور در هيأت

بدوی رسيدگیکننده به همان پرونده باشند.

جلسات هيأتهای رسيدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد.

ترتيبات رسيدگی اعم از ابالغ، تشکيل جلسات، واخواهی و اجرای احکام بهموجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورتـ ٣تبصره

میگيرد.

) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان٢ درمورد تخلفات تبصره(ـ۴تبصره

نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

 درصورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگی در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از ـ۵تبصره

هيأتهای رسيدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهدهدار خواهد شد.

تعزیرات ـ۶تبصره امور مراجع رسيدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤوليت تشکيل جلسات رسيدگی برعهده سازمان   اداره 

مسؤوليت هماهنگی و رسيدگی به تخلفات هيأتها، صدور رأی و ابالغ آن و آموزشحکومتی شهرستان یا استان است. همچنين 

و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهيه گزارش و اجرای رأی و رسيدگی بهبازرسان

شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهيه دستورالعمل اجرائی و مالی آن بهموجب این قانون خواهد بود.

 درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسطـ٧تبصره

) این قانون بهطور مساوی دراختيار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف۴۴وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالی ماده(

ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگيرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

 هریک از طرفين درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی ـ٨تبصره

نمایند.

 مکرر) به قانون الحاق میگردد:٧٢یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (ـ ۴٩ماده

و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، دادگستری، نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، کليه وزارتخانهها مکررـ٧٢ماده

دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومیشرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای 

و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون باغيردولتی

سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٧۴ ماده ( ـ۵٠ماده

ساالنه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و ميزان جریمههای نقدی تعيينشده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورمـ٧۴ماده

تجارت و تأیيد هيأت وزیران قابل تعدیل است.

) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصالح میشود:٧۵ ماده( ـ۵١ماده

اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان میتوانند برای خدمات اعضای هيأتمدیره یا هيأترئيسه خود، برحسب آیيننامهایـ ٧۵ماده

که به پيشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبيرخانه هيأتعالی نظارت تهيه میشود و حداکثر ظرف ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن

این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه ساالنه پيشبينی و پرداخت 

نمایند.

 رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هيأتمدیره اتحادیه یا هيأتتبصره ـ

تأمين اجتماعی میشوند.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٧٧ماده( ـ ۵٢ماده
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نظارت اجازه داده میشود، حسب مورد، بهمنظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و ِحَرف مشابه، به کميسيونهایـ٧٧ماده

نسبت به تشکيل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. ایناتحادیهها تحت نظارت کميسيون

نظارت مرکز استان و شهرستانهای خود میباشند.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٨۶ ماده( ـ۵٣ماده

مورد نياز عموم را در یک مکان مناسب عرضه فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعهای متنوع از کاالها و خدمات ـ٨۶ماده

خدماتمینمایند و فروشگاههای بزرگ زنجيرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کاال و 

صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافتمبادرت میکنند، مشمول این قانون میباشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیههای

نمایند.

) قانون بهشرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:٨٧ ماده( ـ۵۴ماده

 فعاليت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. ـ٨٧ماده

موجب آیيننامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعاليتهای صنفی بهتبصره ـ

از تأیيد هيأتعالیعالی نظارت و وزارتخانههای اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات تهيه میشود و پسبا همکاری دبيرخانه هيأت 

نظارت حداکثر ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن اینقانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

) به آن الحاق میشود:٢) ابقاء و یک تبصره بهعنوان تبصره(١) قانون بهشرح زیر اصالح، تبصره آن بهعنوان تبصره(٩١ماده( ـ ۵۵ماده

 اشخاص حقيقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غيردولتی که طبق قوانين جاری موظف به اخذ مجوز فعاليت یا پروانه تأسيس،ـ٩١ماده

بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یاشرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها

مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند و همچنين نهادهای عمومی غيردولتی چنانچه به عرضه کاالها یا خـدمات به خردهفروشان

عالوه بر دریافت مجوز فعاليت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نيز اقدام کنند.یا مصرفکنندگان مبادرت ورزند، مکلفند 

پایانههایـ٢تبصره ترهبار شهرداری،  فرودگاهی، کليه واحدهای صنفی مستقر در ميادین ميوه و  ورودی، خروجی، مسافربری، 

ایستگاههای راهآهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتیکه به عرضه کاال و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این

قانون میباشند و موظفند از اتحادیههای ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

) به قانون الحاق میشود:١ مکرر٩۵ یک ماده بهعنوان ماده( ـ۵۶ماده

 رسيدگی به تخلفات اعضای هيأتمدیره اتحادیهها و هيأترئيسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و ـ١ مکرر٩۵ماده 

گزارشهایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارشدهنده واصل میشود برعهده کميسيونهای نظارت است.

آیيننامههای اجرائی این قانون درمورد: ـ ۵٧ماده

)٣ـ تعيين صنوف سيار موضوع ماده(١

)١٢ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(٢

)٢١) ماده(٧ـ تبصره(٣

)٢٢) ماده(٣ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۴

 ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هيأت مدیره اتحادیه و نيز تهيه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه۵

)٢٣موضوع ماده(

 مکرر)٣٧ ـ ميزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۶

)۴۵) ماده(۴ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کميسيونهای موضوع تبصره (٧

)۶٠) ماده(٢ ـ شرایط اعالم موجودی موضوع تبصره(٨

)٩١ـ ماده(٩

ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبيرخانه هيأتعالی نظارت تهيه میشود و پس از

تأیيد هيأتعالی نظارت بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

) به قانون الحاق میشود:٢مکرر٩۵ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده( ـ۵٨ماده

 رسيدگی به تخلفات صنفی کليه افراد صنفی بهموجب احکام این قانون خواهد بود و کليه قوانين عام و خاص مغایر،ـ٢ مکرر٩۵ماده 

لغو میشود.

) قانون اضافه میشود:٩۶ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده( ـ۵٩ماده

»١۵/٧/١٣٨٨) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ٢٢) و (١٧)، (١۵)، (١۴«مواد(

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوازدهم شهریورماه یکهزار و سيصد و نود و دو مجلس

 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.٢٠/۶/١٣٩٢شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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