
١٣٩٢ مھر 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 جمھوری اسالمی ایران
) قانون اساسی جمھوری١٢٣ در اجرای اصل یکصد و بیست 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 تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابالغ میگردد.١٢/۶/١٣٩٢علنی روز سهشنبه مورخ جلسه 

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
١٢٣٩۶٢٨/٧/١٣٩٢شماره

وزارت صنعت، معدن و تجارت
دوازدھم شھریور ماه یکھزار و سیصد و نود و دو«قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 

تاریخ در  و  تصویب  اسالمی  شورای  شماره ٢٠/۶/١٣٩٢مجلس  نامه  طی  و  رسیده  نگھبان  شورای  تأیید  به  مورخ۵٩/٣٨۴۴٩   
مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جھت اجرا ابالغ میگردد.١٣٩٢/۶/٣٠

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور
 از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شھرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکزـ١ماده

استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر مییابد.
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 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 فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدھای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدھای تحت پوشش آن به
صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٣) ماده(٢ تبصره(ـ٣ماده
اماکنی که واجد شرایط الزم جھت 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 اتحادیهھای ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند. آییننامه اجرائی این تبصره بهوسیله
دبیرخانه ھیأتعالی نظارت با ھمکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران تھیه 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 گروھی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد.ـ۴ماده

فعالیت آنھا به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم 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 وسیله کسب معین داده میشود.
 کسب موقت یکسال و پروانه کسب دائم پنجسال پروانه کسب موقت تنھا برای یکبار صادر میشود. مدت اعتبار پروانهـ١تبصره
است.
یکماھه 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 شھرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیهھای صنفی ھر شھرستان برای انجام وظایف و مسؤولیتھای مقرر ـ٨ماده

در این قانون است.
) آن بهشرح زیر اصالح میشود:۵) و (٣) قانون حذف و تبصرهھای(١٢) ماده(١ تبصره(ـ٧ماده
 صدور بیش از یک پروانه کسب برای ھر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر،ـ٣تبصره

بر اساس آییننامه اجرائی موضوع این ماده بالمانع است.
 در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطالع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط ـ۵تبصره

 واحد صنفیمحل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، 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 ھر سال حق عضویتاتحادیه ذیربط را بپردازند.ـ١۴ماده
) قانون الحاق میشود:١٧) بهشرح زیر به ماده(٣ یک تبصره بهعنوان تبصره(ـ٩ماده
 انتشار ھرگونه آگھی تبلیغاتی به ھر 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 میلیون (١.٠٠٠.٠٠٠نقدی از یک میلیون (
رسانهھای گروھی، چاپخانهھا و مؤسسات تولید محصوالت چندرسانهای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر ھرگونه آگھی

تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر 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 بخواھد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیهـ١٨ماده

تسلیم 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 تغییر 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 تبصرهھای(ـ١١ماده
 وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابد. اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت درـ١تبصره

اساسنامه الگوی اتحادیهھای صنفی توسط  اتاق اصناف ایران با ھمکاری دبیرخانه ھیأتعالی نظارت تھیه میشود و به تصویب
ھیأتعالی نظارت میرسد.

 کمیسیون نظارت ھر شھرستان با ھمکاری اتاق اصناف شھرستان موظف است اتحادیهھایی را که تعداد واحدھای صنفیـ٣تبصره
تحت پوشش آنھا کمتر از نصابھای تعیین شده است، ادغام نماید.

 اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شھرھا یا بخشھای ھر شھرستان بهتشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکنـ۴تبصره
نباشد، شیوه اداره امور واحدھای صنفی آنشھرھا یا بخشھا تابع آییننامهای است که توسط اتاق اصناف ایران با ھمکاری دبیرخانه
ھیأتعالی نظارت تھیه میشود و پس از تأیید ھیأتعالی 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 پیشنھاد اتاق چنانچه تعداد واحدھای صنفی در ھر استان جھت تشکیل اتحادیه بهـ٧تبصره

اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدھای صنفی در سطح  کشور تشکیل میشود.
) به۶) ماده مذکور و یک تبصره بهعنوان تبصره(۴) قانون بهشرح زیر اصالح و یک فراز ذیل تبصره (٢٢) ماده(٣) و(١تبصرهھای(ـ ١٢ماده

آن الحاق میشود:
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 مدت مسؤولیت اعضای ھیأت مدیره اتحادیهھا از تاریخ انتخاب چھارسال تمام است. اعضای ھیأت مدیره با رأی مخفی وـ١تبصره
مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چھار دوره متناوب در ھیأت مدیره

اتحادیه عضویت داشته باشند.
نصاب مذکور، در دور دوم بابه حدعدمدستیابی انتخابات اتحادیهھا در دور اول با حضور حداقل یکسوم اعضاء و در صورتـ٣تبصره

مییابد.رسمیتحضور حداقل یکچھارم اعضاء 
کمیسیون نظارت، بهمنظور اخالل در انتخابات)ـ اعضای مستعفی ھیأت مدیره درصورتیکه بهتشخیص۴متن الحاقی به ذیل تبصره(

استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن ھیأت، نمیتوانند برای اولین انتخابات بعدی ھیأت مدیره اتحادیه داوطلبشوند.
) قانون مدیریت خدمات۵اجرائی موضوع ماده(ایران و دستگاھھایو داوطلبشدن کارکنان اتحادیهھا، اتاق اصنافشھرستان ـ۶تبصره

صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبتنام درانتخابات است. اعالمکشوری در انتخابات ھیأتمدیره اتحادیهھای
رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در ھیأت مدیره اتحادیه الزامی است.

) مکرر بهشرح زیر به قانون الحاق میشود:٢٢ یک ماده بهعنوان ماده (ـ١٣ماده
مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در ھیأت مدیره اتحادیهھا عبارت است از:٢٢ماده
ـ تابعیت جمھوری اسالمی  ایران١
ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمھوری اسالمی ایران٢
ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر٣
ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس۴
 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر۵
 ـ عدم اشتھار به فساد۶
اتحادیهـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در ھیأت مدیره٧
 ـ حداکثر سن در زمان ثبتنام ھفتاد و پنج سال٨
ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم٩
ـ وثاقت و امانت١٠

تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمھوری اسالمیکمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ـ ١تبصره
از مراجع ذیصالح شامـل وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور وایران و دو نفر از اتاق اصناف شھرستان

در این کمیته نباید خود نامزد انتخاباتقوهقضائیه ظرف یکماه شرایط مذکور را استعالم مینماید. نمایندگان اتاق اصناف شھرستان
باشند. تصمیمگیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت میگیرد و نتیجه به متقاضی اعالم میشود.

رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواھد است.وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندھای مذکور از طریق
افرادی که صالحیت آنھا توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد میتوانند ظرف یک ھفته از تاریخ ابالغ رأی کمیته مزبورـ ٢تبصره

تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شھرستان است.
) قانون بهشرح زیر اصالح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق میشود.٢٣ماده(ـ ١۴ماده
در اتحادیهھا افراد منتخب بهترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایبرئیس (اول و دوم)،ـ ٢٣ماده

یک نفر دبیر و یک نفر خزانهدار تعیین میشود. ھمزمان با برگزاری انتخابات اعضای ھیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر
بازرس (اصلی و علیالبدل) برگزار میشود.

 در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعدادـ١تبصره
آرای کمتری دارد بالمانع است.

 در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای ھیأت مدیره اتحادیه، سمت آنھا به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیونـ٢تبصره
نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای ھیأت مدیره اتحادیه تعیین میشود.

داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنھا از طریق برگزاری انتخاباتـ٣تبصره
تعیین میشود.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٢۶) ماده (٣ تبصره (ـ١۵ماده
 برای صنوفی که تعداد آنھا به حد نصاب الزم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیهاند، ارائه پروانه کسب و سایرـ٣تبصره

امور صنفی از طریق اتحادیه ھمگن یا اتاق اصناف شھرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت میگیرد.
) به آن الحاق میشود:۵) و (۴) قانون بهشرح زیر اصالح و دو تبصره بهعنوان تبصرهھای(٢٧ماده(ـ ١۶ماده
 محل دایر شده بهوسیله ھر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه وـ٢٧ماده

تأیید اتاق اصناف شھرستان توسط نیروی انتظامی پلمب میشود.
 درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدھای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصنافـ۴تبصره

شھرستان و نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران مکلفند واحدھای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
 در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونیھای توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل میشوند ـ۵تبصره

بر ھمان 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 تعطیلی واحد صنفی بهتشخیص کمیسیون نظارت شھرستانـ۴تبصره

) ریال محکوم میشود.٢٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال تا بیست میلیون (٢.٠٠٠.٠٠٠(صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون
) قانون بهشرح زیر اصالح  و یک تبصره به آن الحاق میشود:٢٩ ماده (ـ١٨ماده
 اتحادیهھا میتوانند وصولمالیات، عوارض و ھزینه خدمات وزارتخانهھا، شھرداریھا و سازمانھای وابسته به دولت را طبقـ٢٩ماده

مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عھدهدار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا
ھزینه خدمات را بالفاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

 در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیهھا، اتاق اصناف شھرستان میتواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عھدهدار انجامتبصره ـ
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مسؤولیتھای مقرر در این ماده شود.
تبصره ذیل بند(م) این قانون)» بعد از عبارت «دایر میشوند»، اضافه و٢٧) قانون عبارت «(مطابق ماده ٣٠در بند (ھـ) ماده(ـ١٩ماده 

ماده مزبور اصالح و دو بند بهعنوان بندھای(ن) و (س) به آن الحاق میگردد:
تبصره ذیل بند(م)ـ در بخشھا و شھرھای تابعه مرکز شھرستان که بنا به اعالم اتحادیهھا وتصویب ھیأتعالی نظارت انجام خدمات
صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شھرداریھا، سازمانھای وابسته و دفاتر اتاقھای اصناف شھرستان

حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دھند.
بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانهن ـ برگزاری دورهھای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار بهطور مستقل یا با کمک

کسب اعضای صنف
برای کمک و تسھیل انجام امور مراجعین، درس ـ اتحادیهھایی که بیش از دو ھزار عضو و بازارھای گسترده صنفی دارند میتوانند

نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دھند.
) آن اصالح میشود:٢) و (١ آن الحاق و تبصرهھای() قانون بهشرح زیر اصالح ویک بند بهعنوان بند (ھـ) به٣١بند(ب) ماده(ـ ٢٠ماده

 اعضای صنفب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به
ھـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

 اتحادیهھا مکلفند ھنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصنافـ١تبصره
) واریز کنند. میزان مبالغ۴٧ ماده ١ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند٣٧ ماده١شھرستان (موضوع بند

دریافتی و درصد سھم اتاقھای اصناف شھرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندھای این ماده متناسب با وضعیت
اتحادیه، نوع شغل و شھر، فقط در چھارچوب آییننامهای مجاز است که به پیشنھاد اتاق اصناف ایران و با ھمکاری اتاقھای اصناف
استانھا توسط دبیرخانه ھیأتعالی نظارت تھیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر

صنعت، معدن و تجارت میرسد.
را به حساب اتاق اصناف شھرستان واریز کنند.%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده٢٠ اتحادیهھا موظفند بیست درصد (ـ٢تبصره

مبالغی که جھت تھیه ساختمان و برگزاری دورهھای آموزشی در قالب کمکھای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف
شھرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

) ماده مزبور حذف میشود:۴و ()٣) آن بهشرح زیر اصالح و تبصرهھای(٢) و (١) قانون و تبصرهھای(٣٢ ماده(ـ٢١ماده
 خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است. ـ اتاق اصناف ھر شھرستان مرکب از رؤسای اتحادیهھای صنوف تولیدیـ٣٢ماده
 اتاق اصناف شھرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس ازثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارتـ١تبصره

استان رسمیت مییابد.
در شھرستانھایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی ھیأت رئیسه، نسبتـ ٢تبصره

به ادغام اتاقھای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، داراییھا، حقوق و تعھدات اتاقھای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون
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 ترتیب شامل یک رئیس، در مراکز استانھا و شھرستانھا ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان ـ٣٣ماده

دبیر و یک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند. دو نفر از اعضای اصلی ھیأترئیسه از بین صنوفدو نائبرئیس(اول و دوم)، یک
تولیدی 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 شھرستان در اولین جلسه ھر دوره، ھیأت رئیسه اتاق را برای مدت چھار 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 بندھای(ش) و (ت) به٣٧بندھای(و) و(ف) ماده(ـ ٢۴ماده

آن الحاق میشود:
وـ اجرای مصوبات ھیأتعالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ف ـ اجرای برنامهھای علمی، آموزشی، فرھنگی و پژوھشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاھیھای ھیأت مدیره اتحادیهھا با
ھمکاری دستگاھھای اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چھارچوب مقررات

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلیتبصره بند(م)ـ بهمنظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیونھای نظارت شھرستانھا، 
دستورالعملی براساس  صنفی  دبیرخانهواحدھای  توسط  انتظامی  نیروی  ھمکاری  با  و  ایران  اصناف  اتاق  پیشنھاد  با  که  است 

ھیأتعالی نظارت تھیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ش ـ تشکیل واحدھای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدھای صنفی و بررسی شکایات

ت ـ عضویت رؤسای اتاقھای اصناف شھرستانھا و مراکز استانھا در شورای اداری شھرستانھا و مراکز استانھا
) الحاق میگردد:٣٧ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(ـ٢۵ماده

 کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بھمنماه، بودجه پیشنھادی 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 شھرستان عبارتند از:٣٧ماده
%)دریافتی از درآمد اتحادیهھا٢٠ـ بیست 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 غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی٣

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۴١ ماده(ـ٢٧ماده
سیاستگذاریـ۴١ماده در  مشارکت  و  کشور  اصناف  صنفی، ساماندھی  نظام  مبانی  تقویت  بهمنظور  تصمیم  مدیریتوگیری، 
تھران به اتاقیصنفی، مسائل در  اتاقاصنافایران  غیرتجاری،تشکیلنام  مستقل،  حقوقی  شخصیت  دارای  اتاق  این  میشود. 
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غیرانتفاعی و 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 ھیأت رئیسه اتاقھای اصناف شھرستانھای کشور است. تعداد نمایندگان اتاقھایـ۴٢ماده

اصناف ھر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و بهازای ھر بیست ھزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه میشود که با نظارت
کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای ھیأت رئیسه اتاقھای اصناف شھرستانھای آن استان انتخاب و به دبیرخانه

ھیأتعالی نظارت معرفی میگردند. تعداد نمایندگان استان تھران حداکثر بیست نفر و سایر استانھا حداکثر ده نفر میباشد.
)۴۶ھزینهھای اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آییننامه موضوع ماده(ـ ٢تبصره

قانون، تعیین میشود و بهغیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
 رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.ـ٣تبصره
مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به ھرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استانھایـ۴تبصره

عضویت و فعالیت خود ادامه میدھند.
) آن الحاق میشود:٢صدر تبصره(بهزیرو متن ) قانون بهشرح زیر اصالح۴٣ماده(ـ ٢٩ماده
 ھیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از ھفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سهنفر از صنوف توزیعی ــ۴٣ماده

خدماتی است که با رأیمخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چھار سال انتخاب میشوند. نفر ھفتم به پیشنھاد وزارت صنعت،
میشود.صنفی تعیینافراد متعھد و آگاه به مسائلبینتصویب ھیأتعالی نظارت ازو با معدن و تجارت

دوره عضویت در ھیأترئیسهیک )ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در ھیأترئیسه اتاق باید سابقه٢صدر تبصره(به الحاقیمتن 
شورایاصناف یا اتاق اصنافشھرستان را دارا باشند.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۴۴ماده (ـ ٣٠ماده
 ظرف پانزده روز پس از انتخاب ھیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این ھیأت تشکیل جلسه میدھد و از میان خود یک نفر رئیس،ـ۴۴ماده

دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفرخزانهدار انتخاب میکند. جلسهھای ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف
ایران یا ھر مکان دیگری که به اعضاء بهطور کتبی اعالم میگردد، تشکیل میشود.

) قانون به شرح زیر اصالح و چھار تبصره به آن الحاق میشود:۴۵ ماده (ـ٣١ماده
 وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بهشرح زیر است:ـ۴۵ماده
ـ ابالغ دستورالعملھای اجرائی و نظارتی مصوب ھیأتعالی نظارت به اتاقھای اصناف شھرستانھا١
ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاھھای اجرائی٢
ـ ساماندھی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار٣
نظارت جھت رسیدگی و تصویب در ھیأتعالیـ تنظیم بودجه ساالنه اتاق و ارائه آن تا اول بھمنماه ھر سال به دبیرخانه ھیأتعالی۴

نظارت
 ـ تنظیم ترازنامه مالی ساالنه و ارائه آن تا پایان اردیبھشتماه ھر سال به دبیرخانه ھیأتعالی نظارت جھت رسیدگی و تصویب در۵

ھیأتعالی نظارت
 ـ نظارت بر عملکرد اتاقھای اصناف شھرستانھا و مراکز استانھا و مدیریت بازرسی و نظارت آنھا بر واحدھای صنفی۶
ـ سایر امور محوله از سوی ھیأتعالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چھارچوب این قانون٧

 اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقھای اصناف استانھا و شھرستانھا تفویض کند.ـ١تبصره
 دستورالعملھای موضوع این ماده باید بهگونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی ھیأتعالیـ٢تبصره

نظارت، کمیسیونھای نظارت، اتحادیهھا و اتاقھای اصناف مراکزاستانھا و شھرستانھا نشود.
 رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.ـ٣تبصره
 اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیونھای تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیهھای آنـ۴تبصره

صنف در سراسر کشـور را تشکیل دھد.
) 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 شھرستانھا٣ـ سهدرصد(١
ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف٢
ـ کمکھای داوطلبانه و بالعوض مردمی٣
مدیره۴ ھیأت  اعضای  آگاھی  و  اطالعات  سطح  ارتقای  بهمنظور  منتشره  جزوات  و  کتب  نشریات،  فروش  و  چاپ  از  حاصل  وجوه  ـ 

اتحادیهھا و افراد صنفی
) این قانون٧٢) ماده(٧ ـ درآمد موضوع تبصره(۵

ھیأتعالی نظارت و با ھمکاری اتاق اصناف ایرانمیزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آییننامهای است که توسط دبیرخانهتبصره ـ
تھیه 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
 کمیسیون نظارت در شھرستانھای ھر استان به ترتیب زیر تشکیل میشود:ـ۴٨ماده

الف ـ در شھرستانھای مراکز استانھا مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانھا و نھادھای استانی یا معاونان آنھا در صورت وجود به
شرح زیر:

ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)١
ـ امور مالیاتی٢
ـ بھداشت، درمان و آموزش پزشکی٣
ـ تعزیرات حکومتی۴
 ـ نیروی انتظامی۵
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 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی۶
ـ انجمن حمایت از مصرفکنندگان٧
 ـ بسیج اصناف٨
ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان٩
ـ اتاق تعاون استان١٠
ـ رئیس شورای اسالمی استان١١
ـ رئیس و نائبرئیس اتاق اصناف مرکز استان١٢
ـ نماینده مطلع و تاماالختیار استاندار١٣

ب ـ در سایر شھرستانھای ھر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نھادھای زیر در صورت وجود:
ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)١
ـ امور مالیاتی٢
ـ بھداشت، درمان و آموزش پزشکی٣
ـ تعزیرات حکومتی۴
 ـ نیروی انتظامی۵
 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شھرستان۶
ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شھرستان٧
 ـ اتاق تعاون شھرستان٨
ـ بسیج اصناف٩
ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شھرستان١٠
ـ نماینده مطلع و تاماالختیار فرماندار١١
ـ رئیس شورای اسالمی شھرستان١٢

 کمیسیونھای نظارت مراکز استانھا دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا مستقر میباشد.ـ٣تبصره
تشکیالت اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانهھای فوق بهموجب آییننامهای است که توسط دبیرخانه ھیأتعالی نظارت و با کسب
نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا، تھیه میشود و ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب ھیأتعالی

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

الف ـ تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهھا یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستهھای صنفی و موافقت با تشکیل
اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شھرستان

 وضعیت اموال، داراییھا، حقوق و تعھدات اتحادیهای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میگردد به موجب آییننامهای تعیینتبصره ـ
میشود که به پیشنھاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه ھیأتعالی نظارت تھیه 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
ـ۵١ماده که  را  ضروری  و  یارانهای  اساسی  کاالھای  و  انحصاری  و  عمومی  خدمات  و  کاالھا  نرخ  است  مکلف  نظارت  کمیسیون   

 کند وتشخیص میدھد براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن ھیأت برای مدت معین تعیینھیأتعالی نظارت قیمتگذاری آنھا را الزم 
به اتاق اصناف ذیربط اعالم دارد. نرخ کاالھا و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسالمی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود،

برای کمیسیون الزمالرعایه است.
اتاق اصناف شھرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانهھای گروھی برای اطالع عموم آگھی و ازطریق اتحادیهھا به افراد و

واحدھای صنفی اعالم کند. کلیه افراد و واحدھای صنفی ملزم به رعایت نرخھای تعیین شده از طرف کمیسیوننظارت ھستند.
) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصالح میشود:۵٢ ماده(ـ٣۶ماده
 کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدھای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش ـ۵٢ماده

بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصالح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی
صادر میشود.

شدن این قانون، آییننامه اجرائی چگونگی دبیرخـانه ھیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف ششماه پس از الزماالجراءتبصره ـ
انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفھای آنھا را تھیه کند و بهتصویب وزیر صنعت،

معدن و تجارت برساند.
) قانون بهشرح زیر اصالح میگردد و تبصرهھای آن به قوت خود باقی است:۵٣ ماده(ـ٣٧ماده
 ھیأتعالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود: ـ۵٣ماده

الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ھیأت)
ب ـ وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمی

پ ـ وزیر کشور
ت ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث ـ وزیر دادگستری
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ رئیس شورای عالی استانھا
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران

دـ ھیأترئیسه اتاق اصناف ایران
ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
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رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
زـ نماینده بسیج اصناف کشور

ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون 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 ھمچنین شماره بندھا بهترتیب (الف) تا۵۵بند(الف) ماده(ـ ٣٨ماده

(ط) مرتب میگردد:
الف ـ ابطال انتخابات یا عزل ھیأت رئیسه اتحادیهھا یا اتاقھای اصناف

ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط ـ تھیه و تصویب دستورالعملھای الزم در رابطه با نحوه نرخگذاری کاالھا و خدمات واحدھای صنفی

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:۵۶ماده(ـ ٣٩ماده
 ھیأتعالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیونھای نظارت مراکز استانھا 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 چھار 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 ھفته نصب میشود.

در مرتبه چھارم به ھشت 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. ھمچنین به مدت ششماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل 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 چھار 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

متخلف صنفی بهمدت دو ھفته نصب میشود.
در مرتبه چھارم به ھشت 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. ھمچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
 عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعھد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر عالوهتبصره ـ

بر انجام خدمت مربوط، به جریمهھای موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت
و تولیدکنندگان تعیین میشود.کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان

الحاق۴) و (٣) آن بهشرح زیر اصالح و دو تبصره بهعنوان تبصرهھای(١) قانون و تبصره(۵٩جریمه مقرر در ماده(ـ ۴٢ماده آن  به   (
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 چھار 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 ھفته نصب میگردد.
در مرتبه چھارم به ھشت 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. ھمچنین        به مدت ششماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل 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، تعطیل میشود.
 عرضه، نگھداری به قصد فروش و فروش کاال بدون عالمت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد وـ٣تبصره

تحقیقات 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 کاالھای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و ـ۴تبصره

بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت 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 ھر سال بهشرح زیر است:
%) قیمت روز کاالھای احتکار٧٠مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالھای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ھفتاددرصد(

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

نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یکماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالھای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ھفت برابر قیمت روز کاالھای احتکار شده

و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سهماه
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 عدم اعالم موجودی کاال به صورت ماھیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده و خرده فروشانی کهـ١تبصره
کاالھای خود را بهصورت عمده در انبار یا ھر محل دیگری نگھداری میکنند صرفاً در مورد کاالھایی که کمیسیون نظارت ضروری

تشخیص بدھد 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 نیروی انتظامی موظف بهمدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شھرستان، 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 نگھداری آییننامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداختتبصره ـ
کاال توسط اتاق اصناف ایران با ھمکاری دستگاھھای ذیربط تھیه 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

 ھر 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 ھزار (

) 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 میلیون () 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 میلیون (۵.٠٠٠.٠٠٠ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (

) قانون و تبصرهھای آن، بهشرح زیر اصالح میگردد:٧١ماده(ـ ۴٧ماده
 بهمنظور تسھیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتھا و شفافیت در مبادالت اقتصادی، افراد صنفی عرضهکنندهـ٧١ماده

) استفادهposseکاال یا خدمات مکلفند مطابق اولویتبندی مشاغل که ھر سال اعالم میشود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (
سختافزاری و نرمافزاری توسطراهاندازی دستگاه صندوق فروش اعم از ، نصب ونمایند. معادل ھزینهھای انجامشده بابت خرید

مزبور در اولین سال استفاده قابلکسر است. عدماستفاده صاحبان مشاغلصاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان
سال، موجب محرومیت از معافیتھای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود.ھر مذکور از صندوق فروش در

ارائه اطالعات آن به مراجع ذیربط به موجب تعیین صنوف مشمول و اولویتبندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگیتبصره ـ
آییننامهای است که توسط دبیرخانه ھیأتعالی نظارت با ھمکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تھیه میشود و حداکثر

ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
) و ھشت 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 ھمچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(ـ٧٢ماده

ذیربط تسلیم، ارسال یا اعالم دارند.تخلفات موضوع این قانون به اتحادیهھای
بررسی قرار دھند و درصورت احراز عدم تخلف فرداتحادیهھا 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  حکومتی  تعزیرات  سازمان  نمایند.  تسلیم  مذکور  سازمان  تابعه  ادارات  به  شھرستانھا  در  و  حکومتی  تعزیرات 
شھرستانھا مکلفند حداکثر ظرف دوھفته در جلسهای با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون

حکم مقتضی را صادر نمایند.
) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب٢صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون بهغیر از مواردی که در تبصره(ـ ١تبصره

سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواھد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق
اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بالمانع است. تجدیدنظرخواھی درمورد تخلفات موضوع این

تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.
 (عدم اجرای۶٣ (احتکار) و ۶٠ (تقلب)، ۵٩(کمفروشی)،۵٨ (گرانفروشی)، ۵٧ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع موادـ٢تبصره

)٣.٠٠٠.٠٠٠موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (ضوابط قیمتگذاری و توزیع) درمواردی که 
ریال است، توسط ھیأتی 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 خواھد شد.
مبنای مذکور ھرساله براساس نرخ تورم ساالنه با پیشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب ھیأت وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواھی ھریک از طرفین، ھیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی،
نماینده اتاق اصناف شھرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان به موضوع رسیدگی خواھد کرد. نمایندگان اتاق
اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان در ھیأت تجدیدنظر مربوط به ھر پرونده باید غیر از نماینده دستگاھھای مزبور در ھیأت

بدوی رسیدگیکننده به ھمان پرونده باشند.
جلسات ھیأتھای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور ھر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد.

ترتیبات رسیدگی اعم از ابالغ، تشکیل جلسات، واخواھی و اجرای احکام بهموجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورتـ ٣تبصره
میگیرد.
) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شھرستان مربوط، نمایندگان٢ درمورد تخلفات تبصره(ـ۴تبصره

نزدیکترین شھرستان در جلسه شرکت خواھند کرد.
 درصورت عدم امکان تشکیل ھیأت رسیدگی در ھر شھرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از ـ۵تبصره

ھیأتھای رسیدگی شھرستان ھمجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عھدهدار خواھد شد.
ـ۶تبصره تعزیرات  سازمان  برعھده  رسیدگی  جلسات  تشکیل  مسؤولیت  و  شعب  و  تجدیدنظر  بدوی،  رسیدگی  مراجع  امور  اداره   

مسؤولیت ھماھنگی و رسیدگی به تخلفات ھیأتھا، صدور رأی و ابالغ آن و آموزشحکومتی شھرستان یا استان است. ھمچنین 
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و ناظران برعھده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. نحوه نظارت و بازرسی، تھیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی بهبازرسان
شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تھیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن بهموجب این قانون خواھد بود.

 درآمدھای ناشی از جریمهھای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجهھای سنواتی منظور و توسطـ٧تبصره
) این قانون بهطور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف۴۴وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(

ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون ھزینه نمایند.
 ھریک از طرفین 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 دستگاھھای اجرائی، مؤسسات، سازمانھا، دادگستری، نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران، کلیه وزارتخانهھا مکررـ٧٢ماده

دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومیشرکتھای دولتی، سایر دستگاھھا و شرکتھای 
و سازمانھای تابعه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانکھا موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون باغیردولتی

سازمان تعزیرات حکومتی ھمکاری نمایند.
) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٧۴ ماده ( ـ۵٠ماده
ساالنه بنا به پیشنھاد وزارت صنعت، معدن و میزان جریمهھای نقدی تعیینشده در این قانون، ھر ساله براساس نرخ تورمـ٧۴ماده

تجارت و تأیید ھیأت وزیران قابل تعدیل است.
) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصالح میشود:٧۵ ماده( ـ۵١ماده
اتحادیهھا و اتاقھای اصناف شھرستان میتوانند برای خدمات اعضای ھیأتمدیره یا ھیأترئیسه خود، برحسب آییننامهایـ ٧۵ماده

که به پیشنھاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه ھیأتعالی نظارت تھیه میشود و حداکثر ظرف ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن
و پیشبینی  ساالنه  بودجه  خود در  درآمدھای  محل  از  را  مبالغی  میرسد،  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  بهتصویب  قانون  این 

پرداخت نمایند.
 رئیسه اتاق اصناف شھرستان باشند، مشمول قانون اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو ھیأتمدیره اتحادیه یا ھیأتتبصره ـ

تأمین اجتماعی میشوند.
) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٧٧ماده( ـ ۵٢ماده
نظارت اجازه داده میشود، حسب مورد، بهمنظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیونھایـ٧٧ماده

نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شھرستانی، جھت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. ایناتحادیهھا تحت نظارت کمیسیون
نظارت مرکز استان و شھرستانھای خود میباشند.

) قانون بهشرح زیر اصالح میشود:٨۶ ماده( ـ۵٣ماده
مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه فروشگاھھای بزرگ چندمنظوره که مجموعهای متنوع از کاالھا و خدمات ـ٨۶ماده

خدماتمینمایند و فروشگاھھای بزرگ زنجیرهای 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 اتحادیهھای

نمایند.
) قانون بهشرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:٨٧ ماده( ـ۵۴ماده
 فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. ـ٨٧ماده

موجب آییننامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتھای صنفی بهتبصره ـ
از تأیید ھیأتعالیعالی نظارت و وزارتخانهھای اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات تھیه میشود و پسبا ھمکاری دبیرخانه ھیأت 

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 حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس،ـ٩١ماده

بھرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهھا، مؤسسات، سازمانھا یاشرکتھای دولتی و سایر دستگاھھای دولتی که شمول قانون بر آنھا
مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند و ھمچنین نھادھای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کاالھا یا خـدمات به خردهفروشان

عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.یا مصرفکنندگان مبادرت ورزند، مکلفند 
پایانهھایـ٢تبصره شھرداری،  ترهبار  و  میوه  میادین  در  مستقر  صنفی  واحدھای  کلیه  فرودگاھی،  مسافربری،  خروجی،  ورودی، 

ایستگاھھای راهآھن و مترو، مساجد و اماکن فرھنگی و مذھبی در صورتیکه به عرضه کاال و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این
قانون میباشند و موظفند از اتحادیهھای ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

) به قانون الحاق میشود:١ مکرر٩۵ یک ماده بهعنوان ماده( ـ۵۶ماده
 رسیدگی به تخلفات اعضای ھیأتمدیره اتحادیهھا و ھیأترئیسه اتاقھای اصناف شھرستان حسب شکایات و ـ١ مکرر٩۵ماده 

گزارشھایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارشدھنده واصل میشود برعھده کمیسیونھای نظارت است.
آییننامهھای اجرائی این قانون درمورد: ـ ۵٧ماده
)٣ـ تعیین صنوف سیار 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 ھیأت مدیره اتحادیه و نیز تھیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شھرستان مربوطه۵

)٢٣موضوع ماده(
 مکرر)٣٧ ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندھای ماده (۶
)۴۵) ماده(۴ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیونھای موضوع تبصره (٧
)۶٠) ماده(٢ ـ شرایط اعالم موجودی موضوع تبصره(٨
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)٩١ـ ماده(٩
ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با ھمکاری دبیرخانه ھیأتعالی نظارت تھیه میشود و پس از

تأیید ھیأتعالی نظارت بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
) به قانون الحاق میشود:٢مکرر٩۵ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده( ـ۵٨ماده

 رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی بهموجب احکام این قانون خواھد بود و کلیه قوانین 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 دوازدھم شھریورماه یکھزار و سیصد و نود و دو مجلس
 به تأیید شورای نگھبان رسید.٢٠/۶/١٣٩٢شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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