
 
 

  

 پروانه کسب(  دیصدوروتمد انیمتقاض ژهی)و
 ی قانون نظام صنف 12ماده  یینامه اجرا نییآ 14موضوع ماده 

 احکام تجارت وکسب وکار

  یقانون ومقررات نظام صنف

 



 

 1399اتاق اصناف مرکزاستان بوشهر. مهرماه  1

 تعاریف 

 

اختیارات، حدود و حقوق وظایف، سازمان، : قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به   نظام صنف   - 1 ماده 

 را طبق این قانون تعیی    
 کند. م افراد و واحدهای صنف 

اعم از تولید، تبدیل، خرید،  صنف   های : هر شخص حقیفی یا حقوقی که در ییک از فعالیت   فرد صنف   - 2 ماده 

ور و صاحب حرفه و شغل آزاد،  عنوان پیشهکند و بهگذاریفروش، توزی    ع، خدمات و خدمات فن  رسمایه 

ت دیگران  محل کسنی دایر یا وسیله کسنی فراهم آورد و تمام یا قسمنی از کاال، خواه به شخصه یا با مبارسر

مستقیم و به صورت کیل یا جزتی به مرصف کننده عرضه محصول یا خدمات   خود را به طور مستقیم یا غی 

 شود. دارد، فرد صنف  شناخته م 

سیار باشد و توسط فرد یا   : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله  واحد صنف   - 3 ماده 

 شود. شناخته م افراد صنف  با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنف  

: عبارت است از گرویه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول    صنف  -4 ماده 

 شوند. خدماتی تقسیم م   -خدمات فن  و توزییع -دو گروه تولیدیاین قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به  

وع و ادامه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به   پروانه کسب  -5 ماده  وکار یا حرفه منظور رسر

 شود. سیله کسب معی   داده م به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنف  برای محل مشخص یا و 

کارهای تخصیص یا فن  ای است که بر داشیی  مهارت انجام دادن: گواهینامه  پروانه تخصیص و فن   -6 ماده 

 شود. صالح صادر م داللت دارد و به وسیله مراجع ذی

اند، یا مشابه  فعالیت یکسان : شخصینی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای  اتحادیه  -7 ماده 

 گردد. تشکیل م  های مقرر در این قانون برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت

های صنف  هر شهرستان برای انجام وظایف و : اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیهاتاق اصناف شهرستان  -8 ماده 

 های مقرر در این قانون است. مسؤولیت

های کشور با  ه از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان : اتاقی است ک  اتاق اصناف ایران  -9 ماده   

 گردد. م هدف تقویت مبات  نظام صنف  در تهران تشکیل 

 بی   اتحادیه : کمیسیوت  است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد    کمیسیون نظارت  -10 ماده 
ی

ها و هماهنیک

وظایف و اختیارات آنها و همچنی   در راستای  ها و دستگاههای دولنی اتاق اصناف شهرستان با سازمان 

 شود. تشکیل م ها و اتاق اصناف هر شهرستان نظارت بر اتحادیه 
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 و نظارت  هیأتی است که به منظور تعیی   برنامه  هیأت عایل نظارت:  - 11 ماده 
ی

ریزی، هدایت، ایجاد هماهنیک

گردد و  م های نظارت تشکیل یران و کمیسیون ها، اتاق اصناف اها، اتاق اصناف شهرستان کلیه اتحادیه بر 

 باالترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. 

 

 سازمانهای صنفی  

 الف : اتحادیه 

 

تعداد اعضای این هیأت پنج   شوند. ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره م اتحادیه  -22ماده 

هزار واحد صنف  عضو و هفت نفر اصیل و  های دارای کمیی از البدل برای اتحادیه نفر اصیل و دو نفر عیل

 بیش از هزار واحد صنف  عضو خواهد بود. های دارای البدل برای اتحادیهسه نفر عیل

انتخاب چهارسال تمام است. اعضای  ها از تاری    خمدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه  -1تبرصه

توانند بیش از دو شوند. اعضای مذکور نم هیأت مدیره با رأی مخف  و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب م 

 متوایل و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.  دوره

یت نسنی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو ترتیب بر اساس ا ها افراد منتخب به در اتحادیه  -23ماده  کیر

شود. همزمان با برگزاری انتخابات دار تعیی   م رئیس )اول و دوم(، یک نفر دبی  و یک نفر خزانهنفر نائب  

 شود. البدل( برگزار م اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصیل و عیل

پروانه کسب استنکاف  تحادیه درخواست متقاض ی پروانه کسب را رد کن د یا از ص دور  چنانچه ا -1تبرصه

اعالم کند. در صورتی که متقاض  به آن ورزد، باید مراتب را با ذکر دالیل مستند به طور کتنی به متقاض  

ض باشد، م  اض کتنی خود را معیی ق اصناف  ظرف بیست روز از تاری    خ دریافت پاسخ به اتا تواند اعیی

 و نظر  شهرستان ذی
ی
اض متقاض  رسیدگ ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف مکلف است یط پانزده روز به اعیی

 نهاتی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعالم کند. 

 

 منابع مایل هر اتحادیه عبارتند از:  -31ماده 

موظف از قبیل خدمات وجوه دریافنی در ازای  -ب حق عضویت افراد صنف  در اتحادیه -الف  خدمات غی 

کارمزد وصول مالیات،   -  د کمکهای دریافنی از اشخاص حقیفی یا حقوقی   - ج فن  و آموزشر به اعضای صنف

درصدی از وجوه   -ه   های وابسته به دولتسازمانها و ها، شهرداریعوارض و هزینه خدمات وزارتخانه 

 دریافنی بابت صدور و تمدید پروانه کسب 
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ماده را به حساب اتاق ( مبالغ دریافنی به موجب این %20ها موظفند بیست درصد )اتحادیه  -2تبرصه

های آموزشر در قالب کمکهای  اصناف شهرستان واریز کنند. مبالیع  که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره

 ه مستثن  است. دریافنی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبرص 

 ب: اتاق اصناف شهرستان  

 

  -خدمات فن  و توزییع - های صنوف تولیدی اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه  -32ماده 

 خدماتی است. 

ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصیل به ها و شهرستاندر مراکز استان  -33ماده 

البدل دار و دو نفر عضو عیلرئیس )اول و دوم(، یک دبی  و یک خزانهرئیس، دو نائب ترتیب شامل یک 

، دو نفر از صنوف   -رئیسه از بی   صنوف تولیدی  باشند. دو نفر از اعضای اصیل هیأت م  خدمات فن 

یت آراء انتخاب م خدماتی و یک   -توزییع  شوند. نفر از حائزین اکیر

 اق اصناف شهرستان عبارتند از: منابع مایل ات -مکرر37ماده 

 ها دریافنی از درآمد اتحادیه ( %20بیست درصد ) -1

 ( این قانون. 72( ماده )7درصدی از محل وجوه ناشر از جرائم و تخلفات صنف  موضوع تبرصه ) -2

 اعم از دولنی و غی   -3
. وجوه دریافنی در ازای ارائه خدمات غی  موظف به اشخاص حقیفی و حقوقی  دولنی

 

 ج : اتاق اصناف ایران 

 

های کشور است. اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان -42ماده 

تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار 

ارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخف   شود که با نظ واحد صنف  یک نماینده دیگر اضافه م 

خانه هیات عایل نظارت اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان  های آن استان انتخاب و به دبی 

 گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکیر بیست نفر و سایر استانها حداکیر ده نفر م باشد. معرق  م 

 مانهای صنفی دستگاههای ناظربراصناف وساز

 الف : کمیسیون نظارت شهرستان 
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 شود: های هر استان به ترتیب زیر تشکیل م کمیسیون نظارت در شهرستان   -48ماده 

ها و نهادهای استات  یا  ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان های مراکز استاندر شهرستان  -الف 

ح زیر:   معاونان آنها در صورت وجود به رسر

 -4 بهداشت، درمان و آموزش پزشیک -3 امور مالیاتی  -2 صنعت، معدن و تجارت )رئیس کمیسیون( -1

وی انتظام  -5 تعزیرات حکومنی   انجمن حمایت از مرصف کنندگان -7 استاندارد و تحقیقات صنعنی  -6 نی 

 بسیج اصناف  -8

رئیس شورای اسالم   -11 تاناتاق تعاون اس -10 اتاق بازرگات  و صنایع و معادن و کشاورزی استان -9

 االختیار استاندار نماینده مطلع و تام -13 رئیس اتاق اصناف مرکز استان رئیس و نائب  -12 استان

 

 

 ب : هیات عالی نظارت : 

 

 شود: هیأت عایل نظارت با ترکیب زیر تشکیل م  -53ماده 

وزیر  -ت  وزیر کشور  -پ ارشاد اسالم وزیر فرهنگ و  -ب رئیس هیأت(وزیر صنعت، معدن و تجارت )  -الف 

ی -ث بهداشت، درمان و آموزش پزشیک رئیس شورای عایل   -چ  وزیر امور اقتصادی و دارات   -ج   وزیر دادگسیی

وی انتظام جمهوری اسالم ایران -خ  ها استان رئیس اتاق   -ذ  هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران -د  فرمانده نی 

، صنایع و معادن و   کل اتاق تعاون ایران -ر  کشاورزی ایرانبازرگات  دو  -ژ  نماینده بسیج اصناف کشور  -ز  دبی 

نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالم به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر 

 بدون حق رای

 مقررات مربوط به افرادصنفی 

 

کسب و حرفه، نسبت به  ف  یا اشتغال به افراد صنف  موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صن -12 ماده 

 اخذ پروانه کسب اقدام کنند. 

ایط قانوت  برای یک یا چند محل  -3تبرصه صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنف  واجد رسر

، براساس آئی    ط معرق  مبارسر  نامه اجراتی موضوع این ماده بالمانع است. کسب به رسر
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ک اداره کنند، درصورتی که چند  -4تبرصه ک به نفر، یک واحد صنف  را به صورت مشیی طور مشیی

 دار خواهند بود. مسؤولیت امور واحد را عهده 

، بدون اطالع اتحادیه مربوطه یا تغیی  محل   -5تبرصه در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنف 

، کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنف  دا  رای پروانه کسب به غی 

 روزه به واحد صنف  مزبور پروانه کسب را ابطال کند.  اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده 

دازند. اتحادیه ذی افراد صنف  مکلفند در هر سال حق عضویت   -14ماده   ربط را بیر

کاال، یا نصب تابلو در روی   افراد صنف  عرضه کننده کاالها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب  -15ماده 

ای که برای گونهطور روشن و مکتوب و به به  محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را 

 همگان قابل رؤیت باشد، اعالم کنند. 

های چاپ شده  صورتحساب دارند باید از  افراد صنف  که کاالهای خود را به صورت کیل عرضه م  -3تبرصه

 و مشخصات خریدار را نی   در آن بنویسند.  استفاده کنند 

شامل نام و نشات  واحد هر فرد صنف  در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحساتی   -1تبرصه

، تاری    خ، مبلغ دریافنی و نوع و مشخصات کاالهای فروخته  ی  صنف  شده یا خدمات انجام شده را به مشیی

 تسلیم دارد. 

خدمت ارائه گردیده با   ، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کاالی عرضه شده یا فرد صنف   - 4تبرصه

 وجه یا اجرت دریافنی مندرج در صورتحساب است. 

 کمیسیون نظارت مکلفند: صاحبان اماکن عموم به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب  -16ماده 

یان ارائه م فهرست قیمت غذا و مواد غذاتی را که برای مرصف مش -الف  های مخصوص تهیه در برگهشود یی

یان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب   س مشیی ی تسلیم دارند. و در دسیی  به مشیی

که در معرض دید همگان  نرخ اغذیه و مواد غذاتی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسم  -ب

 باشد نصب کنند. 

 مکلفند قوانی   و  -17ماده 
، انتظام،   مقررات جاری کشور، از جمله قوانی   و  افراد صنف  مقررات صنف 

، حفاظت فن  و زیباسازی محیط کار و  ، ایمن  گذاری کاالها و های مربوط به نرخ دستورالعمل  بهداشنی

 گردد، رعایت و اجرا کنند. ربط ابالغ م ذیخدمات را که از سوی مراجع قانوت  

ی کسات  که برای انجام دادن   از بهافراد صنف  مکلفند پیش  -1تبرصه خدمات به منازل و ام اکن کارگی 

از اخ ذ نظ ر نی روی انتظام، نسبت به  کنن د، مراتب را به اتحادیه اطالع دهن د تا اتحادیه پس  م راجعه م 

 اقدام الزم را به عمل آورد. دار با درج تخصص  صدور کارت شناساتی عکس 
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ی درباره محصوالت، کاالها یا  افراد صنف  مجا -2تبرصه خدمات، برخالف واقع  ز نیستند برای جلب مشیی

 رفتار خواهد شد. ( این قانون با آنها 68تبلیغ کنند. در غی  این صورت طبق ماده )

، ممنوع است   -3تبرصه انتشار هرگونه آگیه تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنف  فاقد پروانه کسب معتیی

(  250.000.000( ریال تا دویست و پنجاه میلیون )1.000.000ه نقدی از یک میلیون )و متخلف به جریم

 شود. ریال محکوم م 

ای مکلفند قبل از قبول سفارش  ها و مؤسسات تولید محصوالت چند رسانه های گرویه، چاپخانه رسانه

، یک نسخه از پروانه کسب متقاض  را مطال به نمایند، در غی  این تولید یا نشر  هرگونه  آگیه تبلیغاتی

 شوند. صورت به جریمه نقدی موضوع این تبرصه محکوم م 

واگذار کند، باید  در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری  -18ماده 

ایط درخواست کتنی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرق  شده را واجد  رسر

وت  بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبیل، پروانه جدیدی به نام فرد معرق  شده قان

 کند. صادر م 

ای دیگر، عالوه بر یط  بر تغیی  پروانه کسب به حرفهدر صورت درخواست صاحب پروانه مبن   -تبرصه

وری اس ، استعالم و تسویه حساب از اتحادیه قبیل ض  ت. عدم پاسخگوت  اتحادیه قبیل ظرف مراحل قانوت 

له نظر موافق تلفی م   شود. پانزده روز پس از تاری    خ استعالم به می  

صنف  متعلق به ورثه است. در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشر از واحد  20ماده 

وط فر  چنانچه ورثه یا نماینده قانوت  آنها مایل باشند، درصورت دارا  توانند ظرف مدت دو دی، م بودن رسر

مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوق  از  سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت 

 درجه اعتبار ساقط است. 

ربط مراجعه و تقاضای ذیهرگاه شخیص بخواهد فعالینی صنف  را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه  -26ماده 

در چارچوب مقررات نظر خود را مبن  بر رد  یم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است کتنی خود را تسل

احتساب ایام غی  تعطیل رسم به صورت کتنی به متقاض  اعالم یا قبول تقاضا حداکیر ظرف پانزده روز با  

له پذیرش تقاضا محسوب م  کند. عدم اعالم نظر در  بول تقاضا  گردد. در صورت قمدت یاد شده به می  

کند و به اتحادیه، متقاض  باید از آن تاری    خ ظرف حداکیر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیلتوسط 

اتحادیه موظف است پس اتحادیه تسلیم دارد. در غی  این صورت متقاض  جدید محسوب خواهد گردید.  

نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن روز از دریافت تمام مدارک الزم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده  

پروانه کسب موظف است از تاری    خ دریافت پروانه کسب ظرف  به متقاض  اقدام کند. همچنی   متقاض  

 محل کسب اقدام کند. شش ماه نسبت به افتتاح 
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ض   -2تبرصه توانند ظرف م باشند درصورتی که اتحادیه یا متقاض  به نظر اتاق اصناف شهرستان معیی

اض خود را  نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت  بیست روز از زمان ابالغ نظر اتاق اصناف اعیی

است ظرف یک ماه نظر خود را اعالم دارد. نظر کمیسیون نظارت در  منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف 

نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس  اجرا است، مگر آن که هیأت عایل نظارت این مورد معتیی و قابل 

اض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عایل نظارت قطیع و الزماز  است. در صورت   االجراء دریافت اعیی

اض هر یک از طرفی   م   کنند. صالح قضات  مراجعه توانند به مراجع ذیاعیی

روانه کسب برای آن صادر نشده است وسیله هر شخص حقیفی یا حقوقی که پمحل دایر شده به  -۲۷ماده 
وی انتظام پلمب م   شود. با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نی 

شود تا کاالهای  م  قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده -۱تبرصه
 موجود در محل را تخلیه کند. 

 

های را بشکنند و محل های تعطیل شده در اجرای این قانون یا الک و مهر محلکسات  که پلمب   -2تبرصه

های مقرر در قانون مجازات  مجازات مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به 

 اسالم محکوم خواهند شد. 

ای که به تصویب وزیر نامه آئی   مندرج در واحد صنف  تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل  -28ماده 

 گردد: ماه تعطیل م  ششصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا  

قید گردیده یا کمیسیون  اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غی  از آنچه در پروانه کسب  -الف 

 نظارت مجاز شمرده است. 

از صنوق  که به  دون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته تعطیل محل کسب ب  -ب

 شود. م تشخیص هیأت عایل نظارت موجب عش و حرج برای مرصف کننده 

 تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.  -تبرصه

کمیسیون نظارت مصوب   نامهعدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابیط که در آئی    -ج

 تعیی   شده است. 

ها به  وسیله اتحادیهعدم اجرای مصوبات و دستورات قانوت  هیأت عایل و کمیسیون نظارت که به  -د 

 واحدهای صنف  ابالغ شده است. 

 تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.  -تبرصه

 عدم اجرای تکالیف واحدهای صنف  به موجب این قانون.  -ه  



 

 1399اتاق اصناف مرکزاستان بوشهر. مهرماه  8

وی  -1تبرصه  از طریق نی 
ً
 آید. انتظام به عمل م تعطیل موقت واحد صنف  با اعالم اتحادیه، رأسا

نظارت شکایت کند. نظر تواند به کمیسیون شود م هر فرد صنف  که واحد کسب وی تعطیل م  -2تبرصه

اض فرد  االجراء است. دالزم  کمیسیون نظارت که حداکیر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد، ر صورت اعیی

 مراجعه کند. صالح قضات   تواند به مراجع ذیصنف  م 

ان خسارات وارد شده به واحد صنف  در اثر تعطیل غی  موجه با  -3تبرصه مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، جیی

 است. به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده 

 ها تخلفات و جریمه

 

های تعیی   شده  بهاتی بیش از نرخ : عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت به فروشر گران  -57ماده 

گذاری و انجام دادن هر نوع عمیل که ضوابط قیمت ربط، عدم اجرای مقررات و به وسیله مراجع قانوت  ذی

 زیان خریدار گردد.  منجر به افزایش بهای کاال یا خدمت به

ح زیر است: فر جریمه گران  ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به رسر  وشر

کننده در مرتبه اول به دو برابر متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مرصف 

 گردد. فروشر جریمه م فروشر و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانمبلغ گران

شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر رس  فروشر جریمه م بلغ گراندر مرتبه سوم به شش برابر م

 شود. مدت دو هفته نصب م در محل کسب به عنوان متخلف صنف  به 

شود و پارچه یا تابلو بر رس در محل کسب به فروشر جریمه م در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران

 شود. اه نصب م مدت یک معنوان متخلف صنف  به 

شود و پارچه یا تابلو بر رس در محل فروشر جریمه م برابر مبلغ گراندر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده 

ماه، پروانه کسب  شود. همچنی   به مدت شش مدت دو ماه نصب م عنوان متخلف صنف  به کسب به  

 گردد. وی تعلیق و محل کسب تعطیل م 

ان یا معیار مقرر شده.  ت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمیی از : عبار فروشر   کم -58ماده   می  

ح زیر است: جریمه کم   فروشر با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به رسر

کننده در مرتبه اول به دو برابر متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مرصف 

 شود. فروشر جریمه م در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشر و مبلغ کم
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شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر رس در  فروشر جریمه م در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم

 شود. مدت دو هفته نصب م عنوان متخلف صنف  به محل کسب به 

عنوان شود و پارچه یا تابلو بر رس در محل کسب به یمه م فروشر جر در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم

 شود. مدت یک ماه نصب م متخلف صنف  به 

مدت دو ماه پارچه یا تابل و بر  شود و به فروشر جریمه م در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم

ت شش ماه پروانه کسب وی گردد. همچنی   به مدعنوان متخلف صنف  نصب م رس در محل کسب ب ه 

 گردد. تعلیق و محل کسب تعطیل م 

( توسط متعهد در حکم کم  -تبرصه فروشر است عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت )گاراننی

شود.  های موضوع این ماده نی   محکوم م و متخلف از این امر عالوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه

ات پس از فروش، قیمت کارشناش خدمات مورد نظر است که توسط مبنای محاسبه ارزش خدم

 شود. کنندگان و تولیدکنندگان تعیی   م کارشناسان سازمان حمایت از مرصف 

کیفیت یا کمیت منطبق با : عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمنی که از لحاظ  تقلب   -59ماده 

  نباشد. مشخصات کاال یا خدمت ابرازی یا درخواسنی 

ح زیر است:   جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به رسر

کننده در مرتبه اول معادل دو  متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مرصف 

شده یا خدمت التفاوت ارزش کاال یا خدمت ابرازی یا درخواسنی و کاالی عرضه شده یا فروخته برابر مابه 

 شود. التفاوت مذکور جریمه م ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه 

شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر رسدر  التفاوت، جریمه م در مرتبه سوم به شش برابر مابه

 گردد. عنوان متخلف صنف  به مدت دو هفته نصب م محل کسب به 

عنوان شود و پارچه یا تابلو بر رس در محل کسب به التفاوت جریمه م هارم به هشت برابر مابهدر مرتبه چ

 گردد. مدت یک ماه نصب م متخلف صنف  به 

شود و پارچه یا تابلو بر رس در محل کسب التفاوت جریمه م در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه

ماه پروانه کسب وی تعلیق گردد. همچنی   به مدت شش  و ماه نصب م مدت دعنوان متخلف صنف  به به 

 گردد. و محل کسب تعطیل م 

داد کاالی مورد تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جریمه   -1تبرصه در صورت تقاضای خریدار مبن  بر اسیی

داد وجه دریافنی به خریدار است و درصورت استنکاف،  واحد صنف  تا مقرر، مکلف به قبول کاال و اسیی

 شود. اجرای کامل حکم، تعطیل م 
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 که در قوانی   دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری  -2تبرصه
بین  شده باشد، فرد پیش درصورتی

 متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. 

ارائه خدمات ب دون ع رض ه، نگهداری به قص د فروش و فروش کاال ب دون عالمت استاندارد ایران و  -3تبرصه

تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعنی ایران در صورتی که استاندارد کاال یا خدمات اجباری شده باشد، 

 شود. مشمول مقررات این ماده م 

شود و مرتکب به جریمه مقرر در فروش کاالهای تاری    خ مرصف گذشته در حکم تقلب محسوب م  -4تبرصه

شده بنا بر نظر کارشناش غی  قابل مرصف باشد، چنانچه کاال یا خدمات عرضه شود. این ماده محکوم م 

 شود. شده محاسبه م جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه 

صالح و امتناع از  مراجع ذی: عبارت است از نگهداری کاال به صورت عمده با تشخیص   احتکار -60ماده 

ار به جعرضه آن به قصد گران  ورت عرضه از طرف وزارت صنعت، امعه پس از اعالم فروشر یا اض  ض 

 ربط. معدن و تجارت یا سایر مراجع قانوت  ذی

ح زیر است: جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به   رسر

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد  -مرتبه اول

 یمت روز کاالهای احتکار شده. ( ق70%)

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت  -مرتبه دوم

عنوان متخلف صنف  و تعطییل  روز کاالهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر رس در محل کسب به 

 محل کسب به مدت یک ماه. 

ر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر  الزام محتک -مرتبه سوم

عنوان متخلف صنف  و  قیمت روز کاالهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر رس در محل کسب به  

 ماه. تعطییل محل کسب به مدت سه 

تولیدکنندگان و توزی    ع عدم اعالم موجودی کاال به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط  -1تبرصه

صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری کنندگان عمده و خرده فروشات  که کاالهای خود را به 

وری تشخیص بدهد تخلف محسوب م م   در مورد کاالهات  که کمیسیون نظارت ض 
ً
شود و با کنند ضفا

 شود. متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار م 

ورت ورود به محل اختفاء یا کشف تخلف در صورتی برای   -2تبرصه که قرائن  حایک از صحت گزارش و ض 

( این ماده، حسب مورد، شعب سازمان  1احتکار کاال باشد درصورت عدم اعالم موجودی موضوع تبرصه )

  تعزیرات حکومنی با رعایت مقررات قانوت  و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومنی 
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وی انتظام موظف به اجرای دستور ابالغ و  شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر م  کند و نی 

 اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومنی است. 

های تعیی    بر خالف ضوابط و شبکه: عبارت است از عرضه کاال یا ارائه خدمت   عرضه خارج از شبکه  -61ماده 

 ربط. ذی، معدن و تجارت یا دستگاه اجراتی شده از طرف وزارت صنعت

ح   زیر است: جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به رسر

معادل دو برابر ارزش روز کاال الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی  -مرتبه اول -الف

 تخلف.  یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان

چهار برابر ارزش روز کاال  الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل  -مرتبه دوم -ب

 یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. 

شش برابر ارزش روز کاال الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل  -مرتبه سوم -ج

تابلو بر رس در محل کسب به عنوان متخلف شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا   یا خدمت خارج

 صنف  به مدت یک ماه. 

کاالی قاچاق توسط واحدهای : حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروشعرضه و فروش کاالی قاچاق -62ماده 

ح زیر جریمه م طول هر سال به صنف  ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در   گردد: رسر

کاالی قاچاق موجود به نفع جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کاالی قاچاق و ضبط  -مرتبه اول  -الف

 دولت. 

کاالی قاچاق موجود به نفع جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کاالی قاچاق، ضبط  -مرتبه دوم  -ب

 متخلف صنف  به مدت یک ماه. حل کسب به عنوان دولت و نصب پارچه یا تابلو بر رس در م

قاچاق موجود به نفع جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کاالی قاچاق، ضبط کاالی   -مرتبه سوم -ج

صنف  و تعطیل محل کسب به مدت دولت و نصب پارچه یا تابلو بر رس در محل کسب به عنوان متخلف 

 شش ماه. 

بین  شده باشد پیشبرای عرضه و فروش کاالی قاچاق مجازات شدیدتری   چنانچه در قوانی   دیگر  -د

 متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. 

 اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حقآئی    -تبرصه
ی

الکشف مأموران یا  نامه اجراتی این ماده درمورد چگونیک

شود و ربط تهیه م دستگاههای ذی دستگاه مربوطه و نگهداری کاال توسط اتاق اصناف ایران با همکاری

 رسد. تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت م االجراء شدن قان ون به حداکث ر ظرف سه ماه از تاری    خ الزم 
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مدارک الزم جهت اجرای ضوابط : عبارت است از عدم ارائه گذاری و توزی    ع عدم اجرای ضوابط قیمت  -63ماده 

ظرف سه ماه از تاری    خ ترخیص کاال یا خدمت قانوت  بدون عذر موجه گذاری و توزی    ع به مراجع قیمت

ربط  آن دسته از کاالها و خدماتی که توسط مراجع قانوت  ذی وارداتی یا در اختیار گرفیی  تولید داخیل برای 

 گردند. م گذاری مشمول قیمت 

 تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.  -تبرصه

طول هر سال تخلف، به گذاری و توزی    ع، با عنایت به دفعات تکرار در  جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت

ح زیر است:   رسر

 جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسم کاال یا خدمت.  -مرتبه اول -الف

 جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسم کاال یا خدمت.  -مرتبه دوم -ب

نصب پارچه یا تابلو بر رس در عادل چهار برابر قیمت رسم کاال یا خدمت و جریمه نقدی م -مرتبه سوم -ج

 مدت یک ماه. محل کسب به عنوان متخلف صنف  و تعطیل محل کسب به 

خدمت به همراه کاال یا خدمت : عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کاال یا  فروش اجباری  -64ماده 

 دیگر. 

 ح زیر است: جریمه فروش اجباری به رسر 

معادل پنج برابر قیمت برای فروش اجباری کاال، الزام فروشنده به پس گرفیی  کاال و جریمه نقدی  -الف

 فروش کاالی تحمییل. 

ان خسارت وارد شده به خریدار و جریمه  -ب نقدی معادل پنج برابر مبلغ  برای فروش اجباری خدمت، جیی

 خدمت اجباری. 

استفاده نکردن از تابلو نرخ   بارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کاال، : ع عدم درج قیمت  -65ماده 

کنن دگان قابل رؤیت  که برای مراجعه دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی 

 ( ریال است. 750.000دویست ه زار )نباش د. ج ریمه ع دم درج قیمت در ه ر بار تخلف  

  : عبارت است از خودداری از صدور رتحسابعدم صدور صو  -66ماده 
ی
های مندرج در  صورتحساتی که با ویژگ

صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار  ( این قانون منطبق باشد. جریمه عدم 15ماده )

 ( ریال است. 750.000)
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د شود، به  اشخاص ثالث وار های مندرج در این قانون، خسارتی به  چنانچه براثر وقوع تخلف  -67ماده 

ان بر جریمهدرخواست شخص خسارت دیده، فرد صنف  متخلف، عالوه  های مقرر در این قانون، به جیی

 خواهد شد. زیانهای وارد شده به خسارت دیده نی   محکوم  

ای از صورتحساب )فاکتور( خرید کاال را در واحد صنف  خود محفوظ ندارد هر فرد صنف  که نسخه -تبرصه

 شود. ( ریال جریمه محکوم م 500.000آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار ) و یا از ارائه

 ( قانون از سوی فرد 37ماده )( و مقررات موضوع بند )ک( 17( و )16عدم رعایت مفاد مواد ) -68ماده 

، تخلف محسوب م  (  2.000.000شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون )صنف 

(ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون  5.000.000ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون )

 شود. (ریال محکوم م 10.000.000)

ان  کشر فروش کاال از طریق قرعه  -69ماده  ای  خسارت وارده، به جریمهممنوع است. مرتکبی   عالوه بر جیی

 کوم خواهند شد. معادل سه برابر مبالغ دریافنی مح

اشخاص خسارت وارد العاده یا فروش اقسایط به  اگر اشخاص حقیفی یا حقوقی با فروش فوق  -70ماده 

ان خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت  جریمه نقدی معادل مبلغ دریافنی یا قیمت آورند، عالوه بر جیی

 شد. روز کاال یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند 

 بدوی به تخلفات موضوع مواد  -2تبرصه
ی
(، )گران 57رسیدگ (، )کم  58فروشر   60)تقلب(،  59فروشر

گذاری و توزی    ع( در مواردی که موضوع شکایت شایک یا گزارش )عدم اجرای ضوابط قیمت  63)احتکار( و 

 از رؤسای  ( ریال است، توسط هیأتی متشکل از ییک3.000.000بازرس حایک از تخلف بیش از سه میلیون)

، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت   شعب سازمان تعزیرات حکومنی

 عنه انجام خواهد شد. از شایک و مشتیک

 سایرمقررات : 

 صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگایه بالمانع است.  -80ماده 

طرحهای مصوب، از دریافت صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای ها موظفند در شهرداری -83ماده 

تب بر صدور پروانه ساخت محل جدید  هزینه ها  خودداری ورزند. اگر معوض  از طرف شهرداریهای میی

 ارزش روز محل کسب تخریب شده کمیی باشد. پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از 

ی( مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه فعالیت افراد صنف  در فضای مجاز  -87ماده  ی )ساییی

 است. 
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و قصد توزی    ع یا فروش کنند کلیه واردکنندگان کاال که به صورت تجاری به واردات کاال اقدام م   -89ماده 

به مرصف کننده مبادرت ورزند، ملزم به  کاالهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کاال 

 بود. پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند  اخذ 

،  بار شهرداری، پایانهکلیه واحدهای صنف  مستقر در میادین میوه و تره  -2تبرصه های ورودی، خروجی

 و مذهنی در صورتی که به های راه مسافربری، فرودگایه، ایستگاه 
ی

و، مساجد و اماکن فرهنیک آهن و میی

ربط های ذی باشند و موظفند از اتحادیه دازند، مشمول این قانون م عرضه کاال و خدمات به عموم بیر 

 موضوع این قانون پروانه کسب أخذ نمایند. 

واحدهای صنف  مبن  بر عدم سازمان تأمی   اجتمایع فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان   -92ماده 

بازرس یا مندرجات دفاتر قانوت  فرد  تواند به نظر م پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنف  

، استناد و حق بیمه را دریافت  ، معادل حق بیمه  صنف  کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنف 

ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمیی از یکصد شاغل و جریمهپرداخت نشده شایک  

 ( ریال خواهد بود. 100.000عادل یکصد هزار )( ریال باشد جریمه نقدی م100.000هزار)

 به تخلفات صنف  کلیه افراد صنف  به  -2مکرر 95ماده 
ی
موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه  رسیدگ

 شود. قوانی   عام و خاص مغایر، لغو م 

 


