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            ففففييييتعارتعارتعارتعار    ــــ        اولاولاولاول        فصلفصلفصلفصل

  : يصنف  نظام ـ 1  ماده

  قانون  نيا  طبق را  يصنف  يواحدها و افراد  حقوق و حدود ، اراتياخت ، فيوظا ، سازمان  به  مربوط امور  كه  است  يمقررات و قواعد

 . كند يم  نييتع

  : يصنف فرد ـ 2  ماده

  يفن  خدمات و  خدمات ، عيتوز ، فروش د،يخر ، ليتبد د،يتول از  اعم  يصنف  يها تيفعال از  يكي در  كه  يحقوق اي  يقيحق  شخص هر

  لهيوس اي ريدا  يكسب  محل  گرانيد  مباشرت با اي  شخصه  به  خواه آزاد،  شغل و  حرفه  صاحب و ور شهيپ  عنوان  به و كند  يگذار هيسرما

  به  ييجز اي  يكل  صورت به و  ميرمستقيغ اي  ميمستق طور به را خود  خدمات اي  محصول كاال، از  يقسمت اي  تمام و آورد  فراهم  يكسب

 . شود يم شناخته  يصنف فرد دارد،  عرضه  كننده مصرف

 . هستند  يمستثن  قانون  نيا  شمول از دارند،  خاص  قانون  كه  يصنوف ـ  تبصره

  :يصنف واحد ـ 3  ماده

 باشد،  شده ريدا  كسب  پروانه اخذ با  يصنف افراد اي فرد  توسط و باشد اريس  لهيوس اي  ثابت  محل در  آن  تيفعال  كه  ياقتصاد واحد هر

 . شود يم  شناخته  يصنف واحد

  . است  بالمانع ، محل  همان  يبرا  كسب  پروانه اخذ با  ثابت  محل در اريس  يصنف  يواحدها  تيفعال ـ 1  تبصره

 توانند يم باشند،  يصنف واحد چند استقرار  جهت  الزم  شروط واجد  نظارت  يونهايسيكم  مصوب  ضوابط  طبق  كه  ياماكن ـ 2  تبصره

 ، ربط يذ  يها هياتحاد اي  هياتحاد از  كسب  پروانه اخذ از  پس ، يصنف فرد چند اي  كي  لهيوس  به  كسب  ثابت  محل  عنوان  به

 . رنديقرارگ  مورداستفاده

 . شوند يم  محسوب  يصنف واحد دهند، يم اريس  يصنف  يواحدها  به  يخدمات  كه  يدفاتر ـ 3  تبصره



  :صنف ـ 4  ماده

 با ، قانون  نيا  مشمول  صنوف. دهند يم را  صنف  كي  ليتشك باشد،  نوع  كي از  آنان  تيفعال  عتيطب  كه  يصنف افراد از  گروه  آن

 . شوند يم  ميتقس  يخدمات اي  يعيتوز ،  يفن  خدمات ،  يديتول  گروه چهار  به آنها  تيفعال  نوع  به  توجه

  يصنف افراد اي فرد  به  حرفه اي كار و  كسب  ادامه و  شروع منظور  به  قانون  نيا  مقررات  طبق  كه  است  يمجوز :  كسب  پروانه ـ 5  ماده

 . شود يم  داده  نيمع  كسب  لهيوس اي  مشخص  محل  يبرا

  : يفن و  يتخصص  پروانه ـ 6  ماده

 صادر  صالح يذ  مراجع  لهيوس  به و دارد  داللت  يفن اي  يتخصص  يكارها دادن  انجام  مهارت  داشتن بر  كه  است  يا نامهيگواه

 . شود يم

  : هياتحاد ـ 7  ماده

 و  فيوظا  دادن  انجام  يبرا اند، مشابه اي  كساني  تيفعال  يدارا  كه  صنف چند اي  كي افراد از  كه  است  يحقوق  يتيشخص

 . گردد يم  ليتشك  قانون  نيا در مقرر  يها تيولئمس

  : يصنف امور  مجمع ـ 8  ماده

 و  فيوظا  دادن  انجام  يبرا  شهرستان هر  يصنف  يها هياتحاد  رهيمد  اتيه  ياعضا  منتخب  ندگانينما از  كه  است  يمجمع

 . شود يم  ليتشك  قانون  نيا در مقرر  يها تيولئمس

  :كشور  اصناف  يشورا ـ 9  ماده

  تهران در  يصنف  نظام  يمبان  تيتقو  هدف با كشور  يها شهرستان  يامورصنف  مجامع  سهيير  اتيه  ندگانينما از  كه  است  ييشورا

 . گردد يم  ليتشك

  : نظارت  ونيسيكم ـ 10  ماده

  يدولت  يدستگاهها و سازمانها با  يصنف امور  مجامع و ها هياتحاد  نيب  يهماهنگ جاديا و  ارتباط  يبرقرار منظور به  كه  است  يونيسيكم

 . شود يم  ليتشك  شهرستان هر  يصنف امور  مجامع و ها هياتحاد بر  نظارت  نيهمچن و آنها  اراتياخت و  فيوظا  يراستا در

 :  نظارت  يعال  اتيه ـ 11  ماده

  يشورا ، يصنف امور  مجامع ها، هياتحاد  هيكل بر  نظارت و  يهماهنگ جاديا ، تيهدا ، يزير برنامه  نييتع منظور  به  كه  است  ياتيه

 . است كشور  اصناف امور بر  نظارت  مرجع  نيباالتر و گردد يم  ليتشك  نظارت  يونهايسيكم و كشور  اصناف

        ييييصنفصنفصنفصنف    فردفردفردفرد    ــــ        دومدومدومدوم        فصلفصلفصلفصل

 . كنند  اقدام  كسب  پروانه اخذ  به  نسبت ، حرفه و  كسب  به  اشتغال اي يصنف واحد  نوع هر  سيتاس از  قبل موظفند يصنف افراد ـ 12  ماده



 يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  قانون  نيا  بيتصو  خيتار از  ماه  سه  ظرف  قانون  نيا مفاد  طبق  كسب  پروانه صدور  نامه نييآ ـ 1  تبصره

  مجامع و ناجا يعموم  اماكن بر  نظارت  كل  اداره و يپزشك  آموزش و  درمان ، بهداشت كشور، يها وزارتخانه نظر  كسب با  نظارت

 . ديرس خواهد يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته استانها مراكز يصنف امور

 از روز  پانزده  مدت  ظرف موظفند كنند، يم  استعالم آنها از  كسب  پروانه صدور يبرا ها هياتحاد  كه ييدستگاهها  هيكل ـ 2  تبصره

 .  است  مثبت نظر  منزله  به مقرر  مهلت در نظر  اعالم  عدم. دارند  اعالم را خود يينها و يقطع نظر  استعالم  افتيدر  خيتار

 .  است  بالمانع  كسب  محل چند اي  كي يبرا  يقانون  شروط واجد يصنف فرد هر يبرا  كسب  پروانه  كي از  شيب صدور ـ 3  تبصره

 دار عهده را واحد امور  تيولئمس  مشترك طور به كنند،  اداره  مشترك  صورت  به را يواحدصنف  كي چندنفر،  كهيدرصورت ـ 4  تبصره

 . بود خواهند

 .  است يالزام كباري  سال  ده هر  كسب  پروانه اعتبار ديتمد ـ 5  تبصره

 يمتقاض  لهيوس  به  ربطيذ  مراجع از يفن و يتخصص  پروانه اخذ  مستلزم يفن و يتخصص  مشاغل يبرا  كسب  پروانه صدور ـ 13  ماده

 يفن و يتخصص  پروانه  دارنده  شاغل نفر  كي حضور نباشد، يفن و يتخصص  پروانه اخذ يبرا  الزم  شروط واجد يمتقاض اگر.  است

 .  است يكاف يمتقاض  نام به ،  مشروط  كسب  پروانه صدور يبرا يصنف واحد در

 يهماهنگ با و  نظارت يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه بود خواهد يا نامه نييآ  شرح  به يفن و يتخصص  مشاغل  انواع ـ  تبصره

 . ديخواهدرس يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته استانها مراكز يصنف امور  مجامع از ينظرخواه و  ربطيذ يسازمانها و ها وزارتخانه

 را خود  اتيمال و)  تيعضو  درصورت(  هياتحاد  تيعضو  حق ، شهيپ و  كسب  عوارض  سال هر در مكلفند يصنف افراد ـ 14  ماده

 . بپردازند

 ، حرفه اي  كسب  محل در تابلو  نصب اي كاال، يرو  برچسب  الصاق با مكلفند  خدمات و كاالها  كننده  عرضه يصنف افراد ـ 15  ماده

 . كنند  اعالم باشد،  تيرو  قابل  همگان يبرا  كه يا گونه به و  مكتوب و  روشن طور به را  خدمت دستمزد اي كاال واحد  متيق

  مبلغ ، خيتار ،يصنف واحد ينشان و  نام  شامل  يصورتحساب ديبا دستمزد اي  اجرت بها،  افتيدر  مقابل در يصنف فرد هر ـ 1  تبصره

 . دارد  ميتسل يمشتر  به را  شده  انجام  خدمات اي  شده  فروخته يكاالها  مشخصات و  نوع و يافتيدر

 يبرخ اي ، نيمع يمبلغ تا را  مشاغل اي  صنوف از يبعض ، استان مركز  نظارت  ونيسيكم  بيتصو با توانديم يصنف امور  مجمع ـ 2  تبصره

 . كند  معاف  صورتحساب  دادن از ، است  مشكل آنها  يبرا  صورتحساب  دادن  كه را گريد

 و كنند  استفاده  شده  چاپ يصورتحسابها از ديبا دارنديم  عرضه يكل  صورت  به را خود يكاالها  كه يصنف افراد ـ 3  تبصره

 . سنديبنو  آن در زين را داريخر  مشخصات

 يافتيدر  اجرت اي  وجه با  دهيگرد  هيارا  خدمت اي  شده عرضه يكاال  نوع هر  تيكم و  تيفيك  انطباق  مسوول ،يصنف فرد ـ 4  تبصره

 .  است  صورتحساب در  مندرج

 :  مكلفند  نظارت  ونيسيكم  بيتصو و يصنف امور  مجمع  صيتشخ  به يعموم  اماكن  صاحبان ـ 16  ماده



  انيمشتر  دسترس در و  هيته  مخصوص يها برگه در شوديم  هيارا  انيمشتر  مصرف يبرا  كه را ييغذا مواد و غذا  متيق  فهرست ـ  الف

 . دارند  ميتسل يمشتر به  صورتحساب  آن يبرمبنا و قراردهند

 . كنند  نصب باشد  همگان ديد  معرض در  كه  يقسم  به  كسب  محل در  مخصوص تابلو در را خود ييغذا مواد و  هياغذ  نرخ ـ  ب

  حفاظت ،يمنيا ،يبهداشت ،يانتظام ،يصنف  مقررات و  نيقوان  جمله از كشور، يجار  مقررات و  نيقوان مكلفند يصنف افراد ـ 17  ماده

  ابالغ  ربطيذ  يقانون  مراجع يسو از  كه را  خدمات و كاالها يگذار نرخ  به  مربوط يها دستورالعمل و كار  طيمح يباسازيز و يفن

 . كنند اجرا و  تيرعا گردد،يم

 را  مراتب كنند،يم  مراجعه  اماكن و  منازل  به  خدمات  دادن  انجام يبرا  كه يكسان يريكارگ به از  شيپ مكلفند يصنف افراد ـ 1  تبصره

  اقدام  تخصص  درج با دار عكس ييشناسا  كارت صدور  به  نسبت ، يانتظام يروين نظر اخذ از  پس  هياتحاد تا دهند  اطالع  هياتحاد  به

 . آورد  عمل  به را  الزم

  نيا ريدرغ. كنند  غيتبل  واقع  برخالف ، خدمات اي كاالها ، محصوالت  درباره يمشتر  جلب يبرا ستندين مجاز يصنف افراد ـ 2  تبصره

 . خواهدشد رفتار آنها با  قانون  نيا) 68( ماده  طبق  صورت

  هياتحاد  به را خود يكتب  درخواست ديبا واگذاركند، يگريد  به را خود  پروانه بخواهد  كسب  پروانه  دارنده  كهيدرصورت ـ 18  ماده

  باطل را يمتقاض  كسب  پروانه ، مقررات ريسا  تيرعا با و  شده يمعرف فرد  بودن يقانون  شروط واجد  درصورت  هياتحاد. دارد  ميتسل

 . كنديم صادر  شده يمعرف فرد  نام  به يديجد  پروانه و

  به  نسبت  قانون  نيا  مقررات  طبق و محجور  غبطه  تيرعا با توانديم  ميق شود، محجور  كسب  پروانه  دارنده  كهيدرصورت ـ 19  ماده

 . كند اقدام يصنف واحد  انتقال اي  اداره

  ندهينما اي  ورثه  چنانچه.  است  ورثه  به  متعلق يصنف واحد از يناش  متعارف  حقوق ، كسب  پروانه  صاحب  فوت  درصورت ـ 20  ماده 

 تيرعا با  كسب  پروانه اخذ  به  نسبت  سال دو  مدت  ظرف تواننديم ،يفرد  شروط  بودن دارا  درصورت باشند،  ليما آنها يقانون

 . است  ساقط اعتبار  درجه از يمتوف  پروانه مقرر  مهلت يانقضا از  پس. كنند  اقدام  مقررات 

        هاهاهاها        ههههيييياتحاداتحاداتحاداتحاد    ــــ        سومسومسومسوم        فصلفصلفصلفصل

  نيا  تيرعا با  يصنف افراد باشد،  داشته وجود  همگن اي  مشابه  يشغل  يها تيفعال با  يصنف  يواحدها  كه  شهرستان هر در ـ 21  ماده

 . كنند يم  هياتحاد  ليتشك  به  مبادرت  قانون

 . ابدي يم  تيرسم  يبازرگان  وزارت در  ثبت از  پس و  است  يرانتفاعيغ و  يحقوق  تيشخص  يدارا  هياتحاد ـ 1  تبصره

 :  است ريز  شرح به كشور در  هياتحاد كي  ليتشك  يبرا  يصنف  يواحدها تعداد  حدنصاب ـ 2  تبصره

  واحد 300  ، تهران در ـ  الف

  واحد 200  ، تيجمع نفر  ونيليم دو از  شيب با  يشهرستانها در ـ  ب

  واحد 150، تيجمع نفر  ونيليم دو از كمتر و نفر  ونيليم كي از  شيب  يدارا  يشهرستانها در ـ  ج



  واحد 100 ، تيجمع نفر  ونيليم كي از كمتر و نفر هزار پانصد از  شيب  يدارا  يشهرستانها در ـ د

  واحد 50  ، تيجمع نفر هزار پانصد از كمتر با  يشهرستانها در ـ هـ

  كه  ييها هياتحاد  ادغام  به  نسبت  قانون  نيا  بيتصو  خيتار از  ماه  سه  ظرف  است  موظف  شهرستان هر  نظارت  ونيسيكم ـ 3  تبصره

 . كند  اقدام ، است  شده  نييتع  ينصابها از كمتر آنها  پوشش  تحت  يصنف  يواحدها تعداد

  ممكن  استان مركز  نظارت  ونيسيكم  صيتشخ  به  شهرستان هر  يبخشها اي شهرها  يتمام  يبرا واحد  هياتحاد  ليتشك اگر ـ 4  تبصره

  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  لهيوس  به  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  تابع بخشها اي شهرها  آن  يصنف  يواحدها امور  اداره  وهيش نباشد،

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته

  دهينرس  هياتحاد  ليتشك  جهت مقرر  نصاب  به  تعدادشان  كه ، شهرستان كي  يصنف  يواحدها از  يا هياتحاد  ليتشك اگر ـ 5  تبصره

 تعداد  همان با  يا هياتحاد ، نظارت  يعال  اتيه  بيتصو  درصورت باشد،  الزم  استان مركز  نظارت  ونيسيكم  صيتشخ  به ، است

 . شد خواهد  ليتشك موجود  يواحدها

  ونيسيكم  صيتشخ  به  استان  همان  يشهرستانها در موجود  يصنف  يواحدها از  استان مركز در  يا هياتحاد  ليتشك اگر ـ 6  تبصره

 هياتحاد  نيا. شد خواهد  ليتشك  استان مركز در  يا هياتحاد ، نظارت  يعال  اتيه  بيتصو  درصورت باشد،  الزم  استان مركز  نظارت

 . شد خواهد  يتلق  ماده  نيا  موضوع  يها هياتحاد ريسا مانند 

  ليتشك  يكشور  هياتحاد ، يبازرگان ريوز دييتا با باشد،  الزم كشور سراسر  يصنف  يواحدها از  يا هياتحاد  ليتشك اگر ـ 7  تبصره

 . بود خواهد  ماده  نيا  موضوع  يها هياتحاد گريد مانند زين  هياتحاد  نيا. شد خواهد

 يعل نفر دو و  ياصل نفر  پنج  اتيه  نيا  ياعضا تعداد. شوند يم  اداره  هياتحاد  ياعضا  منتخب  رهيمد  اتيه  توسط ها هياتحاد ـ 22  ماده

  شيب  يدارا  يها هياتحاد  يبرا  البدل يعل نفر  سه و  ياصل نفر  هفت و عضو  يصنف واحد هزار از كمتر  يدارا  يها هياتحاد  يبرا  البدل

 . بود خواهد عضو  يصنف واحد هزار از

  اتيه  ياعضا. بود خواهد  تمام  سال چهار ، انتخاب  خيتار از ها هياتحاد  رهيمد  اتيه  ياعضا  تيمسوول و  خدمت  مدت ـ 1  تبصره

 .  است  بالمانع بعد ادوار در  رهيمد  اتيه عضو افراد مجدد  انتخاب. شوند يم  انتخاب  هياتحاد  ياعضا  ميمستق و  يمخف  يرا با  رهيمد

 را  انتخابات  يبرگزار  مقدمات ، رهيمد  اتيه  دوره هر  انيپا از  قبل  ماه  شش  است  موظف  شهرستان هر  نظارت  ونيسيكم ـ 2  تبصره

 . آورد  فراهم

 اعضا  چهارم كي  حداقل حضور با  دوم دور در و اعضا  سوم كي  حداقل حضور با  اول دور در ها هياتحاد  انتخابات ـ 3  تبصره

 با  است  مكلف  نظارت  ونيسيكم د،يجد  رهيمد  اتيه  انتخاب تا ، دوم دور در  انتخابات  نشدن برگزار  درصورت. ابدي يم  تيرسم

 را  يقانون  شروط واجد افراد گردند، يم  يمعرف  يصنف امور  مجمع  توسط  كه ، صنف  همان  ياعضا  نيب از  يسرپرست  اتيه  ليتشك

  ينظرخواه با  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط ها هياتحاد  انتخابات  نامه نييآ. كند  منصوب  موقت طور  به  هياتحاد امور  اداره  يبرا

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  قانون  نيا  بيتصو  خيتار از  ماه دو  ظرف استانها مراكز  يصنف امور  مجامع از

 ، رهيمد  اتيه از  يياعضا اي عضو  ياجتماع  حقوق از  تيمحروم اي حجر ، يماريب ، فوت ، عزل استعفا، اثر بر  كه  يدرصورت ـ 4  تبصره

 ماه  شش  ظرف  است  مكلف  نظارت  ونيسيكم شود،  خارج  ماده  نيا  نصاب از  اتيه  آن ، البدل يعل  ياعضا  ينيگزيجا وجود با



 واجد  كه  صنف  همان  ياعضا از  يافراد ، انتخابات  انجام تا. كند  اقدام  نيگزيجا  ياعضا  نييتع  يبرا  انتخابات  يبرگزار  به  نسبت 

 ، نظارت  ونيسيكم  بيتصو از  پس تا گردند يم  يمعرف  يصنف امور  مجمع  توسط باشند،  هياتحاد امور  اداره  يبرا  يقانون  شروط

  اتيه  تيمامور  مدت از  سال دو از كمتر اگر. شوند  منصوب  رهيمد  اتيه  البدل يعل اي  ياصل  تيعضو  به  نيگزيجا  ياعضا  عنوان به

 .  افتي خواهد  ادامه  رهيمد  اتيه  تيمامور  مدت  انيپا تا  نيگزيجا  ياعضا  تيمامور  مدت باشد،  مانده  رهيمد

  به ، رهيمد  اتيه  فيتكال و  حقوق ، اراتياخت  هيكل  يدارا  ماده  نيا) 4( و) 3( يها تبصره  موضوع  شده  منصوب افراد ـ 5  تبصره

 . بود خواهند  يصنف امور  مجمع  سهيير  اتيه در  تيعضو  ياستثنا

  عنوان  به را نفر كي ، سيير  بينا  عنوان  به را نفر كي ، سيير  عنوان  به را نفر كي خود  انيم از ها هياتحاد  رهيمد  اتيه ـ 23  ماده

 سيير. بود خواهد  بالمانع افراد  نيا مجدد  انتخاب. كند يم  انتخاب ريدب  عنوان  به را نفر كي و دار خزانه  عنوان  به را نفر كي ، بازرس

 زين  شهرستان  يصنف امور  مجمع در  هياتحاد  ندهينما  عنوان به ، مصوبات  ابالغ و  جلسات  اداره اعضا، از  دعوت بر  عالوه  رهيمد اتيه 

 و  فيوظا  سيير  بينا ، سيير  ابيغ در. گردد يم  محسوب  هياتحاد  يياجرا  مقام  نيباالتر  رهيمد  اتيه  سيير. شود يم  شناخته

 . رديگ يم  برعهده را  يو  اراتياخت

 . بود خواهند  بازرس نفر دو و  سيير  بينا نفر دو ، است نفر  هفت  آن  رهيمد  اتيه  ياعضا تعداد  كه  ييها هياتحاد در ـ  تبصره

  تمام  صورت  به باشد،  يكارشناس مدرك  حداقل  يدارا  كه نفر، كي  خدمات از  است  مكلف  هياتحاد هر  رهيمد  اتيه ـ 24  ماده

 عنوان به  پلمهيد افراد  يريكارگ  به ، تيجمع نفر  ونيليم كي از كمتر  يدارا  يشهرستانها در. كند  استفاده  يياجرا ريمد  عنوان  به  وقت

 ديجد  رهيمد  اتيه  شدن  نيگزيجا با و  است  آن  منتخب و  رهيمد  اتيه  مصوبات  يمجر  يياجرا ريمد.  است  بالمانع ، يياجرا ريمد 

 .  است  بالمانع بعد ادوار در ريمد  همان  خدمات از  استفاده. گردد يم  يتلق  يمستعف

 ، استان  همان  يشهرستانها  يصنف  يها هياتحاد  ينسب  تياكثر  درخواست  به بنا  استان مركز  نظارت  ونيسيكم از،ين  درصورت ـ 25  ماده

  نيا. كرد خواهد  اقدام  استان  آن  يها هياتحاد  يبرا  ياستان  مجمع  ليتشك  به  نسبت ، استان مركز  يصنف امور  مجمع از  ينظرخواه با

 امور و  مشكالت  خصوص در نظر  تبادل منظور به و خواهدبود شهرستانها  يها هياتحاد  رهيمد  اتيه  ندگانينما از  متشكل  مجمع

 . شود يم  ليتشك  ربط يذ مراكز و  مراجع با  الزم  يها يهماهنگ و  ارتباط  يبرقرار و شنهاديپ  هيارا ، يصنف

. شد خواهند  انتخاب ها هياتحاد  يروسا  يرا با  كه بود خواهد نفر كي  هياتحاد  پنج هر  يازا  به  شهرستان هر  ندگانينما تعداد ـ  تبصره

 .  است  سال دو  ياستان  مجمع  رهيمد  اتيه  ياعضا  تيمامور  مدت

 و  ميتسل را خود  يكتب  يتقاضا و  مراجعه  ربط يذ  هياتحاد  به ديبا ابتدا كند، آغاز را  يصنف  يتيفعال بخواهد  يشخص  هرگاه ـ 26  ماده

 با روز  پانزده  ظرف حداكثر تقاضا  قبول اي رد بر  يمبن را خود نظر  مقررات  چارچوب در  است  مكلف  هياتحاد. دارد  افتيدر ديرس

 تقاضا  رشيپذ  منزله  به  شده ادي  مدت در نظر  اعالم  عدم. كند  اعالم  يمتقاض  به  يكتب  صورت  به  يرسم  ليرتعطيغ  اميا  احتساب

 ازين مورد مدارك  ماه  سه حداكثر  ظرف  خيتار  آن از ديبا  يمتقاض ، هياتحاد  توسط تقاضا  قبول  درصورت. گردد يم  محسوب

  است  موظف  هياتحاد. ديگرد خواهد  محسوب ديجد  يمتقاض  صورت  نيا ريغ در. دارد  ميتسل  هياتحاد  به و كند ليتكم را  هياتحاد

  اقدام  يمتقاض  به  آن  ميتسل و  كسب  پروانه صدور  به  نسبت روز  پانزده  ظرف ، ضوابط  تيرعا با و  الزم مدارك  تمام  افتيدر از  پس

  اقدام  كسب  محل  افتتاح  به  نسبت  ماه  شش  ظرف  كسب  پروانه  افتيدر  خيتار از  است  موظف  كسب  پروانه  يمتقاض  نيهمچن. كند

 . كند



 با را  مراتب ديبا ورزد،  استنكاف  كسب  پروانه صدور از اي كند رد را  كسب  پروانه  يمتقاض  درخواست  هياتحاد  چنانچه ـ 1  تبصره

 را خود  يكتب  اعتراض تواند يم باشد،  معترض  آن  به  يمتقاض  كه يدرصورت. كند  اعالم  يمتقاض  به  يكتب طور به مستند  ليدال ذكر

 . دارد  ميتسل  ربط يذ  يصنف امور  مجمع  به  پاسخ  افتيدر  خيتار از روز  ستيب  ظرف

  اعالم  مربوط  هياتحاد  به اجرا  يبرا را خود  يينظرنها و  يدگيرس  يمتقاض  اعتراض  به روز  پانزده  يط  است  مكلف  يصنف امور  مجمع

 . كند

 نظر  ابالغ  زمان از روز  ستيب  ظرف توانند يم باشند  معترض  يصنف امور  مجمع نظر  به  يمتقاض اي  هياتحاد  كه يدرصورت ـ 2  تبصره

  است  مكلف  نظارت  ونيسيكم. كنند  منعكس  نظارت  ونيسيكم  به مذكور  مجمع نظر  به  نسبت را خود  اعتراض  يصنف امور  مجمع

  نظارت  يعال  اتيه  كه  آن مگر ، است اجرا  قابل و معتبر مورد  نيا در  نظارت  ونيسيكم نظر. دارد  اعالم را خود نظر  ماه كي  ظرف

 و  يقطع  نظارت  يعال  اتيه نظر  صورت  نيدرا. كند  نقض ، اعتراض  افتيدر از  پس  ماه كي  ظرف را  نظارت  ونيسيكم نظر

 . كنند مراجعه  ييقضا  صالح  يذ  مراجع  به توانند يم  نيطرف از كي هر  اعتراض  درصورت.  است الزماالجرا

  به بنا ، همگن  هياتحاد  قيازطر  كسب  پروانه هستند،  هياتحاد فاقد اي ، است  دهينرس  نصاب حد  به آنها تعداد  كه  يصنوف  يبرا ـ 3  تبصره

 . شد خواهد صادر  نظارت  ونيسيكم  صيتشخ

 اند بوده  كه  يا هياتحاد عضو  همچنان شوند، يم  داده  مكان  نقل  مزاحم اي  ندهيآال  عنوان به  كه  يصنف  يواحدها ـ 4  تبصره

 . رنديگ قرار  يديجد  ييايجغراف  محدوده در اگر  يحت خواهندماند،

  اعالم با باشد،  نشده صادر  آن  يبرا  موقت اي  ميدا  كسب  پروانه  كه  يحقوق اي  يقيحق  شخص هر  لهيوس به  شده ريدا  محل ـ 27  ماده

 . گردد يم  پلمب  يانتظام  يروين  قيازطر راسا  هياتحاد

  هيتخل را  محل در موجود  يكاالها تا شود يم  داده  مهلت  ركنندهيدا  به روز  ستيب تا  ده از ، شده ريدا  محل  پلمب از  قبل ـ 1  تبصره

 . كند

 از  ينحو  به را مزبور  يها محل و بشكنند را  قانون  نيا  ياجرا در  شده ليتعط  يها محل مهر و الك اي  پلمب  كه  يكسان ـ 2  تبصره

 . شد خواهند  محكوم  ياسالم  مجازات  قانون در مقرر  يها مجازات  به دهند، قرار  استفاده مورد  كسب  يبرا انحا

 . شد نخواهد  يصنف  حقوق از كي  چيه احراز  موجب  ماده  نيا  موضوع  اشخاص  توسط  عوارض  پرداخت ـ 3  تبصره

 خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به  كه  يا نامه نييآ در  مندرج  مراحل  دنيگذران از  پس ريز درموارد تنها  يصنف واحد ـ 28  ماده

 : گردد يم  ليتعط  ماه شش تا  هفته كي از  موقت طور به د،يرس

  شمرده مجاز  نظارت  ونيسيكم اي  دهيگرد ديق  كسب  پروانه در  آنچه از ريغ ، كسب  محل در گريد  مشاغل اي  شغل  به  اشتغال ـ  الف

 .  است

  نظارت  يعال  اتيه  صيتشخ  به  كه  يصنوف از  دسته  آن  يبرا روز  پانزده  مدت  به  حداقل  موجه  ليدل  بدون  كسب  محل  ليتعط ـ  ب

 . شود يم  كننده مصرف  يبرا  حرج و عسر  موجب

 .  است  يصنف امور  مجمع با  ليدل  بودن  موجه  صيتشخ ـ  تبصره



 .  است  شده  نييتع  نظارت  ونيسيكم  مصوب  نامه نييآ در  كه  يضوابط  براساس  هياتحاد  به  تيعضو  حق  پرداخت  عدم ـ  ج

  شده  ابالغ  يصنف  يواحدها  به ها هياتحاد  لهيوس به  كه  نظارت  ونيسيكم و  يعال  اتيه  يقانون  دستورات و  مصوبات  ياجرا  عدم ـ د

 .  است

 .  است  يصنف امور  مجمع  عهده بر اجرا  عدم  صيتشخ ـ  تبصره

 .  قانون  نيا  موجب  به  يصنف  يواحدها  فيتكال  ياجرا  عدم ـ هـ

 . ديايم  عمل  به  يانتظام يروين  قيطر از راسا ، هياتحاد  اعالم با  يصنف واحد  موقت  ليتعط ـ 1  تبصره

  كه  نظارت  ونيسيكم نظر. كند  تيشكا  نظارت  ونيسيكم  به تواند يم شود يم  ليتعط  يو  كسب واحد  كه  يصنف فرد هر ـ 2  تبصره

 ييقضا  صالح  يذ  مراجع  به تواند يم  يصنف فرد  اعتراض  درصورت.  است الزماالجرا شد، خواهد  اعالم  هفته دو  ظرف حداكثر

 . كند  مراجعه 

  ونيسيكم نظر استناد  به گر،يد  مراجع اي  هياتحاد مجوز با  رموجهيغ  ليتعط دراثر  يصنف واحد  به  شده وارد  خسارات  جبران ـ 3  تبصره

 .  است  دستوردهنده  برعهده ، نظارت

  طبق را  دولت  به  وابسته  يسازمانها و هايشهردار ها، وزارتخانه  خدمات  نهيهز و  عوارض ات،يمال  وصول توانند يم ها هياتحاد ـ 29  ماده

  حساب  به  هفته  كي  ظرف را  خدمات  نهيهز اي  عوارض ، اتيمال  بابت  شده  وصول  مبالغ و شوند دار عهده  يجار  نيقوان و  مقررات

 . گردد يم زيوار ها هياتحاد  حساب  به  توافق  طرف  يازسو  شده  توافق كارمزد  مبلغ. كنند زيوار  مربوطه  دستگاه  يقانون

 : از  است  عبارت ها هياتحاد  اراتياخت و  فيوظا ـ 30  ماده

 .  يصنف امور  مجمع  به ، مشاغل  يبرا  الزم  يها پروانه  انواع و  كسب  پروانه صدور  ضوابط رييتغ اي  ميتنظ ، هيته  يبرا شنهاديپ  هيارا ـ  الف

 . گردد يم  ابالغ ها هياتحاد  به  قانون  نيا  درچارچوب  كه  نظارت  ونيسيكم و  نظارت  يعال  اتيه  يها بخشنامه و  مصوبات  ياجرا ـ  ب

  خيتار از روز  پنج  ظرف را  نظارت  ونيسيكم و  نظارت  يعال اتيه  يها بخشنامه و  مصوبات  است  موظف  يصنف امور  مجمع ـ  تبصره

 واسطه يب توانند يم  نظارت  ونيسيكم و  نظارت  يعال اتيه  رخانهيدب ، مهلت  نيا  يانقضا از  پس. كند  ابالغ ها هياتحاد  به  افتيدر

 . كنند  ابالغ اجرا  يبرا ها هياتحاد  به را خود  يها بخشنامه و  مصوبات 

 .  يصنف امور  مجمع  به  اصناف امور  درباره شنهاديپ  هيارا ـ  ج

 .  مربوط  مقررات و  نيقوان  تيرعا با  انيمتقاض مدارك و تقاضا  افتيدر با  كسب  پروانه صدور ـ د

  تيفعال  ادامه از  يريجلوگ و  نظارت  ونيسيكم  به  آن  اعالم و  قانون  نيا  مقررات  طبق  كسب  محل  ليتعط و  كسب  پروانه  ابطال ـ هـ

 . گردد يم  باطل  يعلل  به آنها  پروانه اي شوند يم ريدا  كسب  پروانه  بدون  كه  يصنف  يواحدها

 .  بيتصو و  يدگيرس  جهت  يصنف امور  مجمع  به  سال هر  ماه يد آخر تا  آن  ميتسل و بعد  سال  بودجه  ميتنظ ـ و

 .  بيتصو و  يدگيرس  يبرا  يصنف امور  مجمع  به  سال هر  خردادماه  انيپا تا  آن  ميتسل و  ساالنه  ترازنامه  ميتنظ ـ ز



 .  يردولتيغ اي  يدولت  يسازمانها كمك با اي  مستقل طور  به  يصنف افراد ازين مورد  يآموزشها  يبرا  الزم  التيتسه جاديا ـ  ح

 گريد  يونهايسيكم و  يآموزش و  يفن ، يصنف  يواحدها  يبازرس اختالف،  حل ات،يشكا  به  يدگيرس  يونهايسيكم  ليتشك ـ  ط

 .  نظارت  يعال  اتيه  مصوب

  بيتصو و  هياتحاد شنهاديپ  به  كسب  پروانه  يدارا  ياعضا  انيم از  كه نفرند  پنج تا  سه  نيب مذكور  يونهايسيكم  ياعضا ـ 1  تبصره

 . شوند يم  نييتع  ربط يذ  يامورصنف  مجمع

 ريوز  بيتصو  به و  هيته استانها مراكز  يصنف امور  مجامع و  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط بند  نيا  يياجرا  نامه نييآ ـ 2  تبصره

 . ديرس خواهد  يبازرگان

  يرا صدور و  يدگيرس  جهت  يامورصنف  مجمع  به  مراتب ، هياتحاد و  يصنف افراد  نيب  يصنف  اختالف بروز  درصورت ـ 3  تبصره

. دارد  ميتسل  نظارت  ونيسيكم  به را خود  اعتراض روز  ستيب  ظرف تواند يم  صادرشده  يرا  به  نسبت  معترض  طرف. شود يم  ارجاع

  ييقضا  صالح يذ  مراجع  به توانند يم  نيطرف از كي هر  اعتراض  درصورت. بود خواهد الزماالجرا و  يقطع  نظارت  ونيسيكم نظر

 . كنند  مراجعه

 .  دولت  به  وابسته  يسازمانها و هايشهردار ها، وزارتخانه  طرف از  يندگينما  به  خدمات  نهيهز و  عوارض ، اتيمال  وصول ـ  ي

 در  يفروش عمده  معامالت و كاالها  يجيتدر تمركز و  يصنف  يشهركها جاديا منظور به شهر  يشورا و  يشهردار با  يهماهنگ ـ ك

 . برسد  نظارت  ونيسيكم  بيتصو به  كه  يضوابط و  مقررات  طبق شهر  اجاتياحت با  متناسب  يشهر  نيمع مراكز و  نياديم

 صدور  جهت  سال هر در ازين مورد  يصنف  يواحدها تعداد ، يصنف حدود ، خدمات و كاال  نرخ  نييتع منظور به شنهاديپ  هيارا ـ  ل

 .  نظارت  ونيسيكم  بيتصو و  يدگيرس  جهت  يصنف امور  مجمع  به  كسب پروانه

 .  است  شده  ينيب شيپ  قانون  نيا در  كه  يموارد ريسا ـ  م

  يصنف  خدمات  انجام  نظارت  يعال اتيه  بيتصو و ها هياتحاد  اعالم  به بنا  كه  شهرستان مركز  تابعه  يشهرها و بخشها در ـ  تبصره

 . باشند يم مذكور  خدمات  انجام  به مجاز مورد  حسب  وابسته  يسازمانها ها،يشهردار ، يدولت  ادارات. باشد ينم مقدور  هياتحاد  قيازطر

 : از عبارتند  هياتحاد هر  يمال  منابع ـ 31  ماده

 .  هياتحاد در  يصنف افراد  تيعضو  حق ـ  الف

 .  صنف  ياعضا  به  يآموزش و  يفن از  اعم  خدمات  هيارا  يازا در  يافتيدر  وجوه ـ  ب

 .  يحقوق اي  يقيحق  اشخاص از  يافتيدر  يكمكها ـ  ج

 .  دولت  به  وابسته  يسازمانها و هايشهردار ها، وزارتخانه  خدمات  نهيهز و  عوارض ، اتيمال  وصول كارمزد ـ د

  چارچوب در انحصارا و صرفا شهر، و  شغل  نوع ، هياتحاد  تيوضع با  متناسب  ماده  نيا  موضوع  وجوه  وصول  نحوه و  زانيم ـ 1  تبصره

 . ديخواهدرس  يبازرگان ريوز  بيتصو  به استانها مراكز  يصنف امور  مجامع شنهاديپ  به  كه بود خواهد مجاز  يا نامه نييآ



 .كنند زيوار  يصنف امور  مجمع  حساب  به را  ماده  نيا  موجب به  يافتيدر  مبالغ%) 20( درصد  ستيب موظفند ها هياتحاد ـ 2  تبصره

            ييييصنفصنفصنفصنف    امورامورامورامور        مجمعمجمعمجمعمجمع    ــــ        چهارمچهارمچهارمچهارم        فصلفصلفصلفصل

 : گردد يم  ليتشك ريز  بيترك با ها هياتحاد  ندگانينما از  يامورصنف  مجامع ـ 32  ماده

 .  يفن  خدمات ـ  يديتول  صنوف  يصنف امور  مجمع ـ  الف

 .  يخدمات ـ  يعيتوز  صنوف  يصنف امور  مجمع ـ  ب

 .  يخدمات ـ  يعيتوز و  يفن  خدمات ـ  يديتول  صنوف  مشترك  يامورصنف  مجمع ـ  ج

 . ابدي يم  تيرسم  يبازرگان  وزارت در  ثبت از  پس و  است  يرانتفاعيغ و  يحقوق  تيشخص  يدارا  يصنف امور  مجمع ـ 1  تبصره

 واحد هزار  ستيب ، جداگانه  مجمع دو  ليتشك  يبرا  شهرستان هر در  كسب  پروانه  يدارا  يصنف  يواحدها تعداد  حداقل ـ 2  تبصره

  تابعه  يها شهرستان  جهت را مذكور  نصاب استانها مراكز  نظارت  ونيسيكم شنهاديپ  به بنا تواند يم  نظارت  يعال  اتيه.  است  يصنف

 . كند  ميتصم اتخاذ  يصنف امور  مجامع اي  مجمع  كيتفك اي  ادغام ، ليتشك  به  نسبت و دهد رييتغ  استان  آن

  به  نظارت  ونيسيكم  نظارت با  يقبل  مجامع  تعهدات و  حقوق ها، ييدارا ، اموال  هيكل ، يصنف امور  مجامع  ادغام  درصورت ـ 3  تبصره

 . گردد يم  منتقل  مشترك  يصنف امور  مجمع

 با اعضا تعداد  نسبت به  آن  تعهدات و  حقوق ها، ييدارا ، اموال  هيكل ، مشترك  يصنف امور  مجمع  كيتفك  درصورت ـ 4  تبصره

 . گردد يم  منتقل ديجد  مجامع  به  نظارت  ونيسيكم  نظارت

 :   است ريز  شرح به نفر  پنج  مشترك  يصنف امور  مجمع  سهيير  اتيه  ياعضا تعداد ـ 33  ماده

 .  سيير نفر  كي ـ  الف

 .  سيير  بينا نفر دو ـ  ب

 . ريدب نفر  كي ـ  ج

 . دار خزانه نفر  كي ـ د

 خواهد  نييتع  يخدمات ـ  يعيتوز و  يفن  خدمات ـ  يديتول  صنوف  به  مربوط  يها هياتحاد تعداد  نسبت  به  سهيير  اتيه  ياعضا تعداد

 . شد

 ، سيير بر  مشتمل نفر  سه  كدام هر  يخدمات ـ  يعيتوز اي  يفن  خدمات ـ  يديتول  يصنف امور  مجامع  سهيير  اتيه  ياعضا تعداد ـ  تبصره

 .  است ريدب و  سيير  بينا

 با  متخذه  ماتيتصم و ابدي يم  تيرسم و شود يم  ليتشك اعضا  سوم دو  حداقل حضور با  يصنف امور  مجامع  جلسات ـ 34  ماده

 . بود خواهد معتبر  جلسه در  حاضران آرا  كي  عالوه  به  نصف  تياكثر



.  است  هياتحاد  رهيمد اتيه در او  تيمامور  مدت  انيپا تا  ربط يذ  يامورصنف  مجمع در  هياتحاد هر  ندهينما  تيمامور  مدت ـ  تبصره

  قانون  نيا) 23( و) 22( مواد  وفق  هياتحاد ، ندهينما هر  عزل اي حجر استعفا، ، ياجتماع  حقوق از  تيمحروم ، يماريب ، فوت  درصورت

 . كند يم  اقدام  يامورصنف  مجمع  به  ماندهيباق  مدت  يبرا  يگريد  ندهينما  يمعرف  به  نسبت

 مجدد  انتخاب. كند يم  انتخاب  سال دو  مدت  يبرا را  مجمع  سهيير  اتيه ، دوره هر  جلسه  نياول در  يامورصنف  مجمع ـ 35  ماده

 .  است  بالمانع  يبعد ادوار در مذكور  ياعضا

 و  آن  يها ونيسيكم تعداد و  جلسات  ليتشك طرز ، سهيير  اتيه  فيوظا ، يصنف امور  مجامع  سهيير  اتيه  انتخاب  بيترت ـ 36  ماده

 با  نظارت  يعال اتيه  رخانهيدب  توسط  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  طبق آنها  خدمات  الزحمه حق و  مجامع  اداره  به  مربوط  مقررات ريسا

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته استانها مراكز  يصنف امور  مجامع از نظر  كسب

 :  است ريز  شرح  به  يصنف امور  مجامع  اراتياخت و  فيوظا ـ 37  ماده

 .  صنوف  ييراهنما و آنها عملكرد بر  نظارت ها، هياتحاد  نيب  يهماهنگ جاديا ـ  الف

 . آنها  راتييتغ و ها هياتحاد  يالتيتشك و  يآموزش ، يادار ، ياستخدام ، يمال  يها نامه نييآ  بيتصو و  ميتنظ ـ  ب

  ونيسيكم  بيتصو و  يبررس  جهت  كسب  پروانه صدور  يبرا  پوشش  تحت  يها هياتحاد  يداخل  خاص  ضوابط درمورد اظهارنظر ـ  ج

 . نظارت

  يها نامه نييآ و  قانون  نيا  مقررات با  قيتطب  جهت از  كسب  پروانه صدور  درخصوص ها هياتحاد  اقدامات  ياجرا  حسن بر  نظارت ـ د

 .  آن

  كه  يمراجع ريسا و  ياتيمال  اختالف  حل  ياتهايه ، ياتيمال امور  يها اداره  به ها هياتحاد  ندگانينما  يمعرف و  انتخاب د،ييتا ـ هـ

 . ديآ يم  عمل به  صنوف  طرف از  ندهينما  يمعرف  قانون  موجب به

 .  نظارت  ونيسيكم و  نظارت  يعال  اتيه  مصوبات  ياجرا ـ و

  يواحدها  به  مربوط  مقررات ريسا و  يباسازيز ، يگزار  مهيب ، يحفاظت ، يانتظام ، يمنيا ، يبهداشت ، يفن  مقررات  ياجرا بر  نظارت ـ ز

 .  مقررات  ياجرا در  يانتظام  ماموران با  يهمكار  نيهمچن. شود يم  وضع  ربط يذ  مراجع  ازطرف  كه  يصنف

 و گردد، يم  ابالغ  يصنف امور  مجمع  قيازطر و  نييتع  خاص موارد در  كه  يانتظام  ضوابط  دادن  انجام در  يصنف افراد  چنانچه ـ  تبصره

 امور  مجمع  موافقت  جلب با توانند يم شوند،  مواجه  ملك  مالك  مخالفت با  يباسازيز اي  يمنيا ، يبهداشت  مقررات  ياجرا در زين

 . آورند  عمل  به را  يمقتض  اقدام خود  نهيهز با و  يصنف

 . ها  هياتحاد  ماتيتصم  به  نسبت  يصنف افراد  اعتراض  به  يدگيرس ـ  ح

  اتيه  انتخابات  ياجرا  حسن بر  نظارت  يبرا  نظارت  ونيسيكم  به  سهيير  اتيه اعضا  نيب از  ندهينما نفر  كي  يمعرف و  انتخاب ـ  ط

 . ها هياتحاد  رهيمد



  ونيسيكم  به  ميتصم اتخاذ  يبرا  هياتحاد چند اي دو  به  هياتحاد  كي  ميتقس اي ها هياتحاد  ادغام اي ديجد  هياتحاد  ليتشك شنهاديپ ـ  ي

 .  نظارت

 اتخاذ  يبرا  آن شنهاديپ و كنند  هيارا اي  عرضه ، فروش  يبرا توانند يم  صنف هر افراد  كه  يخدمات و كاالها  نرخ و  نوع  نييتع ـ  ك

 .  يصنف  تداخل از  يريجلوگ  هدف با  يصنف افراد  به  ابالغ  يبرا ها هياتحاد  به  ونيسيكم  مصوبه  اعالم و  نظارت  ونيسيكم  به  ميتصم

 و ازهاين و  تيجمع با  متناسب  يصنف  يواحدها تعداد و حدود  نييتع  يبرا  يمقتض  ليوسا با  الزم آمار و  اطالعات  يآور  جمع ـ  ل

 .  يريگ  ميتصم  جهت  نظارت  ونيسيكم  به  آن  هيارا

  لهيوس  به  ميتصم اتخاذ  يبرا  برنامه  هيارا و  آنان كار  نوع و  عتيطب  به  توجه با  يصنف  يواحدها  ليتعط  اميا و كار  ساعات  ميتنظ ـ  م

 .  نظارت  ونيسيكم

 .  تعاون  اتاق و  رانيا  معادن و  عيصنا و  يبازرگان  اتاق و  يصنف امور  مجامع ريسا با  معاضدت و  يهمكار ـ  ن

 . ها هياتحاد  يمال  اتيعمل بر  نظارت و آنها  به  يدگيرس از  پس ها هياتحاد  يمال  يصورتها و  ترازنامه ، بودجه  بيتصو ـ  س

  يانتظام يروين نظر  كسب با و  يبازرگان  وزارت  توسط  كه  يمقررات و  ضوابط  طبق ، لزوم موارد در ، يصنف  يواحدها  يبند درجه ـ  ع

 . رسد يم  نظارت  ونيسيكم  بيتصو  به و شود يم  هيته  ربط  يذ  يها هياتحاد و

  يهمكار با ها هياتحاد  رهيمد  اتيه  يها  يآگاه  سطح ارتقا  يبرا ازين مورد  يپژوهش و  يآموزش ، يعلم  يها برنامه  ياجرا ـ  ف

 .  مقررات  درچارچوب  ربط يذ  يدولت  يدستگاهها

  يدگيرس  يبرا  نظارت  ونيسيكم  به  يمال  سال هر  انيپا از بعد  ماه دو  ظرف  آن  ميتسل و  ساالنه  يمال  يصورتها و  ترازنامه  ميتنظ ـ  ص

 .  بيتصو و

  يصنف امور  مجمع  به را  جهينت و كند  يدگيرس  ماه  كي  ظرف را  يمال  يصورتها و  ترازنامه  است  مكلف  نظارت  ونيسيكم ـ  تبصره

 . بود خواهد  يصنف امور  مجمع عملكرد  دوره  حساب مفاصا  منزله  به  ترازنامه دييتا. دارد  اعالم

 .  آن  ياجرا بر  نظارت و  بيتصو  يبرا  نظارت  ونيسيكم  به  سال هر  ماه  بهمن  اول تا  آن  ميتسل و بعد  سال  بودجه  ميتنظ ـ  ق

 .  است  شده  ينيب شيپ  قانون  نيا در  كه  يموارد ريسا ـ ر

 و  يريگيپ  تيولئمس زين و  يصنف امور  مجامع  اجالس  مصوبات  ياجرا و  يريگيپ  نيهمچن و  يصنف امور  مجامع امور  اداره ـ 1  تبصره

  فيوظا ريسا و  يصنف امور  مجامع  سهيير  اتيه  به ، ماده  نيا)  ف( و)  ع( ،) ن( ،) ل( ،) ط( ،) ح( ،)ز( ،)هـ( ،)د( ،) الف(  يبندها  ياجرا

 . گردد يم واگذار  يصنف امور  مجامع  ياعضا  يعموم  اجالس  به  محوله  اراتياخت و

  عمل  به را  الزم  يهمكار  دانش كار  شاخه  يها مهارت  آموزش درمورد  پرورش و  آموزش  وزارت با  يامورصنف  مجامع ـ 2  تبصره

 . آورد خواهند

 و اعتبار  يتعاون  شركت ، الحسنه  قرض  صندوق ، ياعتبار  موسسه ، اصناف  بانك  ليتشك  يبرا مجازند  يامورصنف  مجامع ـ 3  تبصره

 . كنند  اقدام كشور  يجار  مقررات و  نيقوان  طبق ،ياعتبار و  يمال ،يبانك ،يپول  موسسات گريد



 را  كسب  پروانه صدور نتوانند  الزم  يها  ييتوانا و  امكانات  نداشتن  علت به ها هياتحاد از  يبرخ  كه  ييشهرستانها در ـ 38  ماده

 امور  مجمع  به  موقت طور  به  كسب  پروانه صدور  تيولئمس ، نظارت  ونيسيكم  بيتصو و  هياتحاد  آن شنهاديپ  به شوند، دار عهده

  پروانه صدور  تيمسوول ، نظارت  ونيسيكم  بيتصو و  هياتحاد  همان شنهاديپ  بنابه ، مشكل  رفع  درصورت. گردد يم واگذار  يصنف

 .  خواهدگرفت قرار  هياتحاد  برعهده  كسب

 :  است ريز قرار  به  يصنف امور  مجامع  يبازرس  ونيسيكم  فيوظا ـ 39  ماده

 .  الزم  يها گزارش  ميتنظ و  يصنف  مقررات و  ضوابط  تيرعا از  نانياطم  حصول منظور  به ها هياتحاد  به  مربوط امور  يبازرس ـ  الف

  ونيسيكم  يبررس  جهت  يصنف امور  مجمع  سهيير  اتيه  قيازطر را خود  يگزارشها و  يبررس  جهينت  است  موظف  ونيسيكم ـ  تبصره

 . دارد  ميتسل  نظارت

 .  مجمع  به  الزم  گزارش  هيارا و رسد يم  يامورصنف  مجمع  به  كه  ياعتراضات و  اتيشكا  به  يدگيرس و  يبازرس ـ  ب

  ونيسيكم  به  قانون  نيا  طبق  كه  يفيوظا  دادن  انجام  يبرا را  الزم  التيتسه مكلفند ها هياتحاد و  يصنف امور  مجامع  والنئمس ـ 40  ماده

 .كنند  فراهم ، است  شده  محول  يبازرس

        كشوركشوركشوركشور        اصنافاصنافاصنافاصناف        ييييشوراشوراشوراشورا    ــــ        پنجمپنجمپنجمپنجم        فصلفصلفصلفصل

 در  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  يهماهنگ با كشور  اصناف  يشورا  نام  به  ييشورا ، يصنف  نظام  يمبان  تيتقو منظور  به ـ 41  ماده

 . گردد يم  ليتشك  تهران

  بيترت  به  ندگانينما.  است كشور  يشهرستانها  يصنف امور  مجامع  سهيير  اتيه  ندگانينما از  متشكل كشور  اصناف  يشورا ـ 42  ماده

  رخانهيدب  به و  انتخاب  استان  آن  يصنف امور  مجامع  سهيير  اتيه  ياعضا  يمخف  يرا و  استان مركز  نظارت  ونيسيكم  نظارت با ر،يز

 :  گردند يم  يمعرف  نظارت  يعال  اتيه

 . نفر دو تعداد باشد، نفر  ونيليم  كي تا آنها  تيجمع  كه  يياستانها ـ  الف

 . نفر چهار تعداد باشد، نفر  ونيليم دو از كمتر و نفر  ونيليم  كي از  شيب آنها  تيجمع  كه  يياستانها ـ  ب

 . نفر  شش تعداد باشد، نفر  ونيليم  سه از كمتر و نفر  ونيليم دو از  شيب آنها  تيجمع  كه  يياستانها ـ  ج

 . نفر  هشت تعداد باشد، نفر  ونيليم  سه از  شيب آنها  تيجمع  كه  يياستانها ـ د

 . نفر  دوازده ، تهران  استان ـ هـ

 خواهند  يخدمات ـ  يعيتوز  صنوف از گريد  مين و  يفن  خدمات ـ  يديتول  صنوف از  همواره مورد هر در  ندگانينما از  يمين ـ 1  تبصره

 . بود

  يافتيدر ، قانون  نيا) 46(  ماده  موضوع  نامه نييآ در  مندرج  شرح به  يافتيدر  مبالغ از ريغ  به كشور  اصناف  يشورا  ياعضا ـ 2  تبصره

 .  داشت نخواهند  يگريد



 از نفر  سه و  يفن  خدمات ـ  يديتول  صنوف از نفر  سه  كه  است نفر  هفت از  مركب كشور  اصناف  يشورا  سهيير  اتيه ـ 43  ماده

  وزارت شنهاديپ  به گريد نفر  كي. شوند يم  انتخاب كشور  اصناف  يشورا  ياعضا  يمخف  يرا با و هستند  يخدمات ـ  يعيتوز  صنوف

  نييتع  سال دو  مدت  يبرا حداكثر  يصنف  ليمسا  به  آگاه و متعهد  يصنف افراد  نيب از  نظارت  يعال  اتيه  بيتصو با و  يبازرگان

 . گردد يم

  سهيير  اتيه در آنها  تيعضو از  ماندهيباق  مدت از  شيب تواند ينم كشور  اصناف  يشورا  سهيير  اتيه  تيولئمس  مدت ـ 1  تبصره

 . شد خواهد  نيگزيجا  ماده  نيهم مفاد  تيرعا با  يگريد عضو عضو، هر  تيمسوول  مدت  افتني  انيپا با. باشد  يصنف امور  مجامع

   اصناف  يشورا  سهيير  اتيه  انتخابات  يبرگزار و  تيصالح  يبررس  نحوه ـ 2  تبصره

 خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته استانها مراكز  يصنف امور  مجامع شنهاديپ  به  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  موجب  به كشور

 . ديرس

  اتيه از روز  پانزده  ظرف  است  موظف  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب كشور،  اصناف  يشورا  سهيير  اتيه  نييتع از  پس ـ 44  ماده

 نفر  كي و ريدب نفر  كي ، سيير  بينا نفر دو س،يير نفر  كي  انتخاب  به  نسبت  يا جلسه در تا آورد  عمل به  دعوت  منتخب  سهيير

  مكان هر اي  نظارت  يعال اتيه  رخانهيدب  محل در كشور  اصناف  يشورا  يادوار  يها جلسه  ليتشك. كنند  اقدام خود  نيب از دار خزانه

 . شود يم  نييتع  رخانهيدب  لهيوس  به  كه بود خواهد  يگريد

  ماه شش  ظرف حداكثر  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  طبق قانون،  نيا  محدوده در كشور،  اصناف  يشورا  اراتياخت و  فيوظا ـ 45  ماده

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به  قانون  نيا  بيتصو از  پس

 شورا، در اعضا  تيعضو از  يناش  قبول  قابل  يها نهيهز  بازپرداخت و كشور  اصناف  يشورا  وجوه  مصارف ، اداره  وهيش ـ 46  ماده

 و  هيته استانها مراكز  يصنف امور  مجامع از  ينظرخواه با و  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه خواهدبود  يا نامه نييآ  موجب به

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو به

  خدمات  هيارا  حق و كشور  يصنف امور  مجامع از  يافتيدر  يكمكها و  تيعضو  حق  شامل كشور  اصناف  يشورا  يمال  منابع ـ 47  ماده

 مراكز  يصنف امور  مجامع از  ينظرخواه با و  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  حسب ، يآموزش و  يفن

 .ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته استانها

            نظارتنظارتنظارتنظارت        ونونونونييييسسسسييييكمكمكمكم    ــــ        ششمششمششمششم        فصلفصلفصلفصل

 :  گردديم  ليتشك ريز  بيترت با  استان هر يشهرستانها ريسا در و استانها مراكز يشهرستانها در  نظارت  ونيسيكم ـ 48  ماده

  استانها مراكز يشهرستانها در ـ  الف

 : ريز يسازمانها يروسا اي  كل  رانيمد

 )  ونيسيكم  سيير( يبازرگان-

 . ييدارا و ياقتصاد امور-



 . يپزشك  آموزش و  درمان ، بهداشت-

 . يدادگستر-

 . يانتظام يروين-

 . شهر يشورا  سيير ـ

 . شهردار-

 . يصنف امور  مجامع يروسا -

 . ياستاندار ارياالخت  تام و  مطلع  ندهينما -

 : استان هر يها شهرستان ريسا در ـ  ب

 : ادارات يروسا 

 )  ونيسيكم  سيير( يبازرگان-

 . ييدارا و ياقتصاد امور-

 . يپزشك  آموزش و  درمان ، بهداشت-

 . يدادگستر-

 . يانتظام يروين-

 . شهر يشورا  سيير -

 . شهردار -

 . يصنف امور  مجامع يروسا -

 . يبخشدار اي يفرماندار ارياالخت  تام و  مطلع  ندهينما -

 يآرا  مطلق  تياكثر با  ماتيتصم و ابدييم  تيرسم اعضا از نفر  هفت  حداقل حضور با  ادشدهي يها ونيسيكم  جلسات ـ 1  تبصره

 . بود خواهد معتبر  حاضران

 بدون  مدخل يذ يعموم اي يدولت يدستگاهها  ندهينما زين و نظر صاحب و  صالحيذ افراد از توانديم  نظارت  ونيسيكم ـ 2  تبصره

 . آورد  عمل به  دعوت  جلسات در حضور يبرا يرا  حق  داشتن 

 را مزبور  فيوظا از يقسمت اي  تمام توانديم و داد خواهد  انجام را  نظارت  ونيسيكم  فيوظا  نظارت يعال  اتيه ، تهران در ـ 3  تبصره

 . كند واگذار گريد افراد اي  اتيه اعضا از  اعم خود  ندگانينما از  مركب ييها ونيسيكم اي  ونيسيكم  به



 :   است ريز  شرح  به  نظارت  ونيسيكم  اراتياخت و  فيوظا ـ 49  ماده

 . ديجد  هياتحاد  ليتشك با  موافقت و  هياتحاد چند اي دو  به  هياتحاد  كي  ميتقس اي ها هياتحاد  ادغام ـ  الف

 يا نامه نييآ  موجب  به گردديم  ميتقس  هياتحاد چند اي دو  به  كه يا  هياتحاد  تعهدات و  حقوق ها، ييدارا ، اموال  تيوضع ـ  تبصره

 . ديرس خواهد يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  نظارت يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه شوديم  نييتع

 . يصنف امور  مجامع و ها هياتحاد  انتخابات بر  نظارت ـ  ب

 .  مقررات و  نيقوان با آنها  شده  انجام  اقدامات  دادن  قيتطب و يصنف امور  مجامع و ها هياتحاد عملكرد يبازرس و يدگيرس ـ  ج

 . آنها  بيتصو و يامورصنف  مجامع يمال يصورتها و  ترازنامه ، بودجه  به يدگيرس ـ د

 .  است  شده ينيب شيپ  قانون  نيا در  كه يموارد ريسا ـ هـ

 .  است يقانون  اراتياخت و  فيوظا درحدود  نظارت يعال  اتيه  ماتيتصم ياجرا  به  موظف  نظارت  ونيسيكم ـ 1  تبصره

  گرانيد  حقوق  حفظ و يعموم  مصالح  تيرعا منظور به و  امكانات  براساس  است  موظف  شهرستان هر  نظارت  ونيسيكم ـ 2  تبصره

 هر در را  صنف هر ازين مورد يواحدها تعداد  نظارت يعال  اتيه يسو از  شده  نييتع  دستورالعمل  براساس  سال هر يابتدا در

 . كند  ابالغ  مربوط يصنف يها هياتحاد  به  كسب  پروانه صدور  جهت و  مشخص  شهرستان

  برعهده  استان يصنف امور  مجامع و ها هياتحاد ، نظارت  يونهايسيكم  نيب  الزم يهايهمكار و يهماهنگ جاديا  تيولئمس ـ 50  ماده

  جلسات  ليتشك با  است  موظف  استان مركز  شهرستان  نظارت  ونيسيكم  سيير.  است  استان مركز  شهرستان  نظارت  ونيسيكم  سيير

 . آورد  فراهم را امور  دادن  انجام  نهيزم الزم، ريتداب اتخاذ و ها ييگردهما و

  ونيسيكم نظر از آنها يبرا  نرخ  نييتع  كه را  يصنف يواحدها  خدمات و كاالها  انواع  است  مكلف  نظارت  ونيسيكم ـ 51  ماده

 يخدمات و كاالها  نرخ. دارد  اعالم  ربطيذ يصنف امور  مجمع  به و كند  نييتع  نيمع  مدت يبرا را آنها  نرخ و  مشخص دارد،  ضرورت

 .  است  هيالرعا  الزم  ونيسيكم يبرا شود،يم  نييتع اقتصاد يشورا اي  دولت ،ياسالم يشورا  مجلس  طرف از  كه

 و افراد  به ها هياتحاد  قيازطر و يآگه  عموم  اطالع يبرا يگروه يها  رسانه  قيازطر را  مراتب  است  مكلف يصنف امور  مجمع

 . كند  اعالم يصنف يواحدها

 . هستند  نظارت  ونيسيكم  ازطرف  شده  نييتع ينرخها  تيرعا  به  ملزم يصنف يواحدها و افراد  هيكل

  مصرف و خود  معتمدان  نيب از يناظران  است  موظف  خدمات و كاالها يگذار نرخ بر  نظارت يبرا  نظارت  ونيسيكم ـ 52  ماده

 از  ناظران يبرا.  است يريگيپ  قابل) 72( ماده  موضوع  صالحيذ يقانون  مراجع يبرا  ناظران  گزارش. كند يمعرف و  انتخاب  كنندگان

 . گردديم صادر ييشناسا  كارت  نظارت  ونيسيكم يسو

 . است يبازرگان  وزارت  برعهده آنها  نصب و  عزل از  اعم  ناظران امور  هيكل ـ  تبصره

    

    



            نظارتنظارتنظارتنظارت        ييييعالعالعالعال        اتاتاتاتييييهههه    ــــ        هفتمهفتمهفتمهفتم        فصلفصلفصلفصل

 : شود يم  ليتشك ريز  بيترك با  نظارت  يعال  اتيه ـ 53  ماده

 )  اتيه  سيير(  يبازرگان ريوز ـ  الف

   ياسالم ارشاد و  فرهنگ ريوز ـ  ب

  كشور ريوز ـ  ج

   يپزشك  آموزش و  درمان ، بهداشت ريوز ـ د

   يدادگستر ريوز ـ هـ

   ييدارا و  ياقتصاد امور ريوز ـ و

   معادن و  عيصنا ريوز ـ ز

 . كشور  يانتظام  يروين  يفرمانده ـ  ح

   تهران شهردار ـ  ط

  كشور  اصناف  يشورا  سيير ـ  ي

   تهران  شهرستان  يصنف امور  مجامع  يرؤسا ـ  ك

 . ابدي يم  تيرسم اعضا  ينسب  تياكثر حضور با  نظارت  يعال  اتيه  جلسات ـ 1  تبصره

 .  افتي خواهند حضور  جلسات در  يرا  حق  داشتن با ، جلسه دستور  براساس ، گريد  رانيوز ـ 2  تبصره

  دعوت خود  جلسات در  يرا  حق  داشتن  بدون حضور  يبرا نظر  صاحب و  صالح  يذ افراد از تواند يم  نظارت  يعال  اتيه ـ 3  تبصره

 . آورد  عمل  به

  يعال  اتيه  يياجرا  يبازو ، رخانهيدب.  است مستقر  يبازرگان  وزارت در  كه  است  يا  رخانهيدب  يدارا  نظارت  يعال  اتيه ـ 54  ماده

 هيارا و  اتيه  بيتصو  جهت ازين مورد  مكتوبات  نيتدو و  هيته  فيوظا امور،  كردن  هماهنگ بر  عالوه و ديايم شمار  به  نظارت

 ريوز  بيتصو  به  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  موجب  به  رخانهيدب  اداره  نحوه و  يمال امور و  يادار  التيتشك. دارد  برعهده را شنهاديپ 

 . ديرس خواهد  يبازرگان

 :  است ريز  شرح  به  نظارت  يعال  اتيه  اراتياخت و  فيوظا ـ 55  ماده

 . ها نهيزم  نيا در  دستورالعمل صدور و  صنوف  يبرا  يتعداد  سقف  نييتع و  يصنف حدود  يبرقرار  ضرورت  صيتشخ ـ  الف

 .  نظارت  ونيسيكم شنهاديپ  به شهرستانها  يصنف امور  مجامع اي ها هياتحاد  سهيير اتيه  عزل اي  انتخابات  ابطال ـ  ب



 . كشور  اصناف  يشورا  سهيير  اتيه  عزل اي  انتخابات  ابطال ـ  ج

 . كشور  اصناف  يشورا اي  يصنف امور  مجامع و  نظارت  ونيسيكم  نيب  اختالف  به  يدگيرس ـ د

 . كشور  سطح در  كسب  پروانه صدور  يچگونگ بر  نظارت  دستورالعمل  نييتع ـ هـ

 امور  مجامع و ها هياتحاد ، نظارت  يها ونيسيكم  نيب  يهماهنگ جاديا و  يقانون  فيوظا  انجام  حسن بر  نظارت  دستورالعمل  نييتع ـ و

 .  قانون  نيا مفاد درحدود آنها  تيفعال بر  نظارت و كشور  اصناف  يشورا و كشور  يصنف

 . كشور  يجار  مقررات و  نيقوان  تيرعا با  يصنف يواحدها  خدمات و كاالها صدور  يبرا  مناسب  يياجرا  يراهكارها  هيارا ـ ز

 .  است  دهيگرد  محول  نظارت  يعال  اتيه  به  قانون  نيا  موجب  به  كه  يموارد ريسا ـ  ح

  ضيتفو خود  ندگانينما از  مركب  ييونهايسيكم اي  ونيسيكم  به را خود  فيوظا از  يقسمت تواند يم  نظارت  يعال  اتيه ـ 56  ماده

 كند

        هاهاهاها        مهمهمهمهييييجرجرجرجر    وووو        تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    ــــ        هشتمهشتمهشتمهشتم        فصلفصلفصلفصل

  :  يفروش  گران ـ 57  ماده

  عدم ،  ربط  يذ  يقانون  مراجع  لهيوس  به  شده نييتع  يها  نرخ از  شيب  ييبها  به  خدمت  هيارا اي كاال  فروش اي  عرضه از  است  عبارت

 . گردد داريخر  انيز  به  خدمت اي كاال  يبها  شيافزا  به منجر  كه  يعمل  نوع هر  دادن  انجام و  يگذار  متيق  ضوابط و  مقررات  ياجرا

 :  است ريز  شرح به  سال هر  طول در تكرار  دفعات  به  تيعنا با ،يفروش  گران  مهيجر

  پنجاه از كمتر  ينقد  مهيجر  كه  يدرصورت ،يفروش  گران  مبلغ  معادل  ينقد  مهيجر و داريخر  به  شده وارد  خسارت  جبران ـ  الف

 . بود خواهد  الير) 50000( هزار  پنجاه  معادل  ينقد  مهيجر باشد،  الير هزار

  محل در سر بر تابلو اي  پارچه برسد،  الير  ونيليدوم از  شيب  به  تخلف  مرتبه  نيسوم از  پس  ينقد  يها  مهيجر  مبلغ  كل  چنانچه ـ  ب

 .شد خواهد  نصب روز  ده  مدت  به  يصنف  متخلف  عنوان  به  كسب

 بر تابلو اي  پارچه برسد،  الير   ونيليم  ستيب از  شيب  به  تخلف  مرتبه  نيچهارم از  پس  ينقد  يها مهيجر  مبلغ  كل  كه  يدرصورت ـ  ج

 . شد خواهد  ليتعط  ماه  سه  مدت  به  كسب  محل و  نصب  يصنف  متخلف  عنوان  به  كسب  محل سردر

  : يفروش  كم ـ 58  ماده

 .  شده مقرر اريمع اي  زانيم از كمتر  خدمت  هيارا اي كاال  فروش اي  عرضه از  است  عبارت

 :  است ريز  شرح  به  سال هر  طول در تكرار  دفعات  به  تيعنا با  يفروش  كم  مهيجر

 از كمتر  ينقد  مهيجر  كه  يدرصورت.  يفروش  كم  مبلغ برابر دو  معادل  ينقد  مهيجر و داريخر  به  شده وارد  خسارت  جبران ـ  الف

 . بود خواهد  الير هزار كصدي  معادل  ينقد  مهيجر باشد،  الير كصدهزاري  مبلغ



  محل سردر بر تابلو اي  پارچه برسد،  الير  ونيليدوم از  شيب  به  تخلف  مرتبه  نيسوم از  پس  ينقد  يها مهيجر  مبلغ  كل  چنانچه ـ  ب

 . شد خواهد  نصب روز  ده  مدت  به  يصنف  متخلف  عنوان  به  كسب

 تابلو اي  پارچه برسد،  الير   ونيليم  ستيب از  شيب  به  تخلف  مرتبه  نيچهارم از  پس  ينقد  يها مهيجر  مبلغ  كل  كه  يدرصورت ـ  ج

 . شد خواهد  ليتعط  ماه چهار  مدت  به  كسب  محل و  نصب  يصنف  متخلف  عنوان به  كسب  محل برسردر

 :  تقلب ـ 59  ماده

 اي  يابراز  خدمت اي كاال  مشخصات با  منطبق  تيكم اي  تيفيك  لحاظ از  كه  يخدمت  هيارا اي كاال  فروش اي  عرضه از  است  عبارت

 . نباشد  يدرخواست

 :  است ريز  شرح  به  سال هر  طول در تكرار  دفعات  به  تيعنا با ، تقلب  مهيجر

  يابراز  خدمت اي كاال  ارزش  التفاوت  مابه برابر چهار  معادل  ينقد  مهيجر و داريخر  به  شده وارد  خسارت  جبران ـ  اول  مرتبه ـ  الف

 كمتر  الير كصدهزاري  مبلغ از  ينقد  مهيجر  كه  يدرصورت ،  شده  داده  هيارا  خدمت اي  شده  فروخته اي  عرضه  يكاال و  يدرخواست اي

 . خواهدبود  الير كصدهزاري  معادل  ينقد  مهيجر باشد،

  يابراز  خدمت اي كاال  ارزش  التفاوت  مابه برابر  هشت  زانيم  به  ينقد  مهيجر و داريخر  به  شده وارد  خسارت  جبران ـ  دوم  مرتبه ـ  ب

  الير هزار ستيدو  مبلغ از  ينقد  مهيجر  كه  يصورت در ،  شده  داده  هيارا  خدمت اي  شده  فروخته اي  عرضه  يكاال و  يدرخواست اي

 . خواهدبود  الير هزار ستيدو  معادل  ينقد  مهيجر باشد، كمتر

 اي  يابراز  خدمت اي كاال  ارزش  التفاوت مابه برابر  دوازده  معادل  ينقد  مهيجر دار،يخر  به  شده وارد  خسارت  جبران ـ  سوم  مرتبه ـ  ج

 متخلف  عنوان به  كسب  محل سردر بر تابلو اي  پارچه  نصب و  شده  داده  هيارا  خدمت اي  شده  فروخته اي  عرضه  يكاال و  يدرخواست

  معادل  ينقد  مهيجر باشد، كمتر  الير  ونيليم كي  مبلغ از  ينقد  مهيجر  كه  يدرصورت ، ماه  شش  مدت  به  كسب  محل  ليتعط و  يصنف 

 . بود خواهد  الير   ونيليم  كي

  به  مكلف مقرر،  يمجازاتها  تحمل بر  عالوه  فروشنده ، تقلب مورد  يكاال استرداد بر  يمبن داريخر  يتقاضا  درصورت ـ 1  تبصره

 . بود خواهد داريخر  به  يافتيدر  وجه استرداد و كاال  قبول

 مزبور  مجازات  به  متقلب فرد باشد،  شده  ينيب شيپ  يدتريشد  مجازات  متقلبانه  عمل  يبرا گريد  نيقوان در  كه  يدرصورت ـ 2  تبصره

 . شد خواهد  محكوم

 :  احتكار ـ 60  ماده

 اضرار اي  يفروش  گران قصد  به  آن  عرضه از  امتناع و  صالح  يذ  مراجع  صيتشخ با  عمده  صورت  به كاال  ينگهدار از  است  عبارت

 .   ربط  يذ  يقانون  مراجع ريسا اي  يبازرگان  وزارت  ازطرف  عرضه  ضرورت  اعالم از  پس  جامعه  به

 :  است ريز  شرح  به  سال هر  درطول تكرار  دفعات  به  تيعنا با احتكار،  مهيجر

 روز  متيق%) 50( درصد  پنجاه  معادل  ينقد  مهيجر و  احتكارشده  يكاالها  كل  فروش و  عرضه  به محتكر  الزام ـ  اول  مرتبه ـ  الف

 .  شده احتكار  يكاالها



  يكاالها روز  متيق برابر دو  معادل  ينقد  مهيجر و  احتكارشده  يكاالها  كل  فروش و  عرضه  به محتكر  الزام ـ  دوم  مرتبه ـ  ب

 .  ماه  كي  مدت  به  يصنف  متخلف  عنوان  به  كسب  محل سردر بر تابلو اي  پارچه  نصب و  احتكارشده

  يكاالها روز  متيق برابر  پنج  معادل  ينقد  مهيجر و  احتكارشده  يكاالها  كل  فروش و  عرضه  به محتكر  الزام ـ  سوم  مرتبه ـ  ج

 .  ماه  كي  مدت  به  كسب  محل  ليتعط و  يصنف  متخلف  عنوان  به  كسب  محل سردر بر تابلو اي  پارچه  نصب و  شده احتكار

  طرف از  شده نييتع  يها شبكه و  ضوابط  برخالف  خدمت  هيارا اي كاال  عرضه از  است  عبارت:  شبكه از  خارج  عرضه ـ 61  ماده

 .  ربط  يذ  يياجرا  دستگاه اي  يبازرگان  وزارت

 :  است ريز  شرح به  سال هر  طول در تكرار  دفعات  به  تيعنا با ، شبكه از  خارج  عرضه  مهيجر

  شده  خارج  خدمت اي كاال روز  ارزش برابر دو  معادل  ينقد  مهيجر و  شبكه در خدمت،  هيارا اي كاال  عرضه  به  الزام ـ  اول  مرتبه ـ  الف

 .  تخلف  زمان در  شبكه از

  خارج  خدمت اي كاال روز  ارزش برابر چهار  معادل  ينقد  مهيجر و  شبكه در  خدمت  هيارا اي كاال  عرضه  به  الزام ـ  دوم  مرتبه ـ  ب

 .  تخلف  زمان در  شبكه از  شده

  شده  خارج  خدمت اي كاال روز  ارزش برابر  شش  معادل  ينقد  مهيجر و  شبكه در  خدمت  هيارا اي كاال  عرضه  به  الزام ـ  سوم  مرتبه ـ  ج

 .  ماه  كي  مدت  به  يصنف  متخلف  عنوان  به  كسب  محل سردر بر تابلو اي  پارچه  نصب و  تخلف  زمان در  شبكه از

 :  قاچاق  يكاال  فروش و  عرضه ـ 62  ماده

 تكرار  دفعات  به  تيعنا با  متخلف و  است  ممنوع  يصنف  يواحدها  توسط  قاچاق  يكاال  فروش و  عرضه ، ينگهدار ، نقل و  حمل

 : گردد يم  مهيجر ريز  شرح  به  سال هر  درطول

 .  دولت  نفع  به موجود  قاچاق  يكاال  ضبط و  قاچاق  يكاال روز  متيق برابر دو  معادل  ينقد  مهيجر ـ  اول  مرتبه ـ  الف

 اي  پارچه  نصب و  دولت  نفع  به موجود  قاچاق  يكاال  ضبط ، قاچاق  يكاال روز  متيق برابر  پنج  معادل  ينقد  مهيجر ـ  دوم  مرتبه ـ  ب

 .  ماه  كي  مدت  به  يصنف  متخلف  عنوان  به  كسب  محل سردر بر تابلو

 اي  پارچه  نصب و  دولت  نفع  به موجود  قاچاق  يكاال  ضبط ، قاچاق  يكاال روز  متيق برابر ده  معادل  ينقد  مهيجر ـ  سوم  مرتبه ـ  ج

 .  ماه  شش  مدت  به  كسب  محل  ليتعط و  يصنف  متخلف  عنوان به  كسب  محل سردر بر تابلو

 مزبور  مجازات  به  متخلف باشد  شده  ينيب  شيپ  يدتريشد  مجازات  قاچاق  يكاال  فروش و  عرضه  يبرا گريد  نيقوان در  چنانچه ـ د

 . شد خواهد  محكوم

 :  عيتوز و  يگذار متيق  ضوابط  ياجرا  عدم ـ 63  ماده

  ماه  سه  ظرف  موجه عذر  بدون  يقانون  مراجع  به  عيتوز و  يگذار متيق  ضوابط  ياجرا  جهت  الزم  مدارك  هيارا  عدم از  است  عبارت

  مراجع  توسط  كه  يخدمات و كاالها از  دسته  آن  يبرا  يداخل ديتول  گرفتن اريدراخت اي  يواردات  خدمت اي كاال  صيترخ  خيتار از

 . گردند يم  يگذار متيق  مشمول  ربط  يذ  يقانون



 .  است  يبازرگان  وزارت با عذر  بودن  موجه  صيتشخ ـ  تبصره

 :  است ريز  شرح  به ، تخلف  سال هر  درطول تكرار  دفعات  به  تيعنا با ، عيتوز و  يگذار متيق  ضوابط  ياجرا  عدم  مهيجر

 .  خدمت اي كاال  يرسم  متيق  نصف  معادل  ينقد  مهيجر ـ  اول  مرتبه ـ  الف

 .  خدمت اي كاال  يرسم  متيق برابر دو  معادل  ينقد  مهيجر ـ  دوم  مرتبه ـ  ب

  عنوان  به  كسب  محل در سر بر تابلو اي  پارچه  نصب و  خدمت اي كاال  يرسم  متيق برابر چهار  معادل  ينقد  مهيجر ـ  سوم  مرتبه ـ  ج

 .  ماه  كي  مدت  به  كسب  محل  ليتعط و  يصنف  متخلف

 :  ياجبار  فروش ـ 64  ماده

 . گريد  خدمت اي كاال  همراه  به  خدمت اي كاال  نوع چند اي  كي  ياجبار  فروش از  است  عبارت

 :  است ريز  شرح  به  ياجبار  فروش  مهيجر

 .  يليتحم  يكاال  فروش  متيق برابر  پنج  معادل  ينقد  مهيجر و كاال  گرفتن پس  به  فروشنده  الزام كاال،  ياجبار  فروش  يبرا ـ  الف

 .  ياجبار  خدمت  مبلغ برابر  پنج  معادل  ينقد  مهيجر و داريخر  به  شده وارد  خسارت  جبران ، خدمت  ياجبار  فروش  يبرا ـ  ب

 :  متيق  درج  عدم ـ 65  ماده

  درج اي  حرفه اي  كسب  محل در  خدمت دستمزد  نرخ تابلو از  نكردن  استفاده كاال، بر  متيق  برچسب  نكردن  نصب از  است  عبارت

 .  است  الير  هزار  ستيدو  تخلف بار هر در  متيق  درج  عدم  مهيجر. نباشد  تيرو  قابل  كنندگان  مراجعه  يبرا  كه  ينحو  به  متيق

 :  صورتحساب صدور  عدم ـ 66  ماده

 صدور  عدم  مهيجر. باشد  منطبق  قانون  نيا) 15( ماده در  مندرج  يها  يژگيو با  كه  يصورتحساب صدور از  يخوددار از  است  عبارت

 .  است  الير هزار  ستيدو  تخلف بار هر در  صورتحساب

  خسارت  شخص  درخواست به واردشود،  ثالث  اشخاص  به  يخسارت ، قانون  نيا در  مندرج  يها تخلف  وقوع براثر  چنانچه ـ 67  ماده

 خواهد  محكوم زين  دهيد  خسارت  به  واردشده  يانهايز  جبران  به ،  قانون  نيا در مقرر  يها مهيجر بر  عالوه ، متخلف  يصنف فرد ، دهيد

 . شد

  يبهداشت  يها  دستورالعمل  نيهمچن و) 37(  ماده)  م( و)  ك(  يبندها و) 17(  ماده) 4(  تبصره ،)16(  ماده مفاد  تيرعا  عدم ـ 68  ماده

 تا  الير هزار  ستيدو از  ينقد  مهيجر ديبا  متخلف و شود يم  محسوب  تخلف ، يصنف فرد  يازسو  قانون  نيا) 17(  ماده  موضوع

 . بپردازد  تخلف بار هر در را  الير هزار پانصد

  مبالغ برابر  سه  معادل  يا مهيجر  به ، وارده  خسارت  جبران بر عالوه  نيمرتكب.  است  ممنوع  يكش قرعه  قيازطر كاال  فروش ـ 69  ماده

 . شد خواهند  محكوم  يافتيدر



  جبران بر  عالوه آورند، وارد  خسارت  اشخاص به  ياقساط  فروش اي  العاده  فوق  فروش با  يحقوق اي  يقيحق  اشخاص اگر ـ 70  ماده

  ملزم  شده عرضه  خدمت اي كاال روز  متيق اي  يافتيدر  مبلغ  معادل  ينقد  مهيجر  پرداخت  به دار،يخر  به  واردشده  خسارت

 . خواهندشد

 و  هيته  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  لهيوس  به  قانون  نيا  بيتصو  خيتار از  ماه  شش  ظرف  ماده  نيا  موضوع  يياجرا  نامه نييآ ـ  تبصره

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به

  دهنده  هيارا اي و كاال  كننده  عرضه  يصنف افراد  ياقتصاد  يها  تيفعال  يمستندساز و  ثبت و ستد و داد  ليتسه منظور  به ـ 71  ماده

  ظرف و  تيجمع نفر هزار صديس از  شيب  يها شهرستان در  قانون  نيا  بيتصو از  سال  سه  مدت  ظرف حداكثر مكلفند ، خدمت

  يبرا دو هر اي و  يتاليجيد  نيتوز  دستگاه اي و) Posse(  فروش  زهيمكان  صندوق از  تناسب  به شهرستانها ريسا در  سال  پنج  مدت

 . ندينما  استفاده) 15(  ماده) 1(  تبصره در  مندرج  طيشرا  تيرعا با خود  خدمت  هيارا اي كاال  فروش

 بود خواهد  يا نامه نييآ  تابع  ربط  يذ  مراجع  توسط  دستگاه  پلمب و  استفاده  نحوه  ضوابط و  ماده  نيا  مشمول  صنوف  نييتع ـ 1  تبصره

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  ماه  شش  مدت  ظرف  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه

  يصنف واحد  يتاليجيد  نيتوز  دستگاه اي و  فروش  زهيمكان  صندوق از  استفاده  عدم  صورت در مقرر،  مهلت  اتمام  خيتار از ـ 2  تبصره

 . شد خواهد  مهيجر  الير  ونيليم  كي  معادل ريتاخ  هرماه  يبرا  ماده  نيا  مشمول

 و  ربط  يذ  يها هياتحاد  به  قانون  نيا  موضوع  يها  تخلف مورد در را خود  تيشكا توانند يم  كنندگان  مصرف و  دارانيخر ـ 72  ماده

 زين  قانون  نيا  موضوع  ناظران و  بازرسان  نيهمچن. دارند  اعالم اي  ارسال ، ميتسل  قانون  نيا) 52( ماده  موضوع  بازرسان و  ناظران اي

  يذ  يها هياتحاد اي و  يبدو  يدگيرس  اتيه  به روز  ده  ظرف حداكثر را  يافتيدر  تيشكا اي ، قانون  نيا  موضوع  تخلفات  گزارش

 . دارند يم  ميتسل ربط،

 احراز  درصورت و دهند قرار  يبررس مورد را  يافتيدر  تخلف  گزارش اي  تيشكا روز  ده  مدت  ظرف حداكثر موظفند ها هياتحاد

 ،يشاك  اعتراض اي و  صورت  نيا ريغ در. ندينما  مختومه را  پرونده مراتب،  اعالم با ،يشاك  انصراف اي ، يصنف فرد  تخلف  عدم

 خواهد  ارسال  يبدو  يدگيرس  اتيه  به  يبررس  يبرا  پرونده ، شدن  مختومه  اعالم  خيتار از روز  ده  مدت  ظرف ناظر اي  بازرس

 . ديگرد

  سيير  حكم با  يدادگستر ، يبازرگان  سازمان اي  اداره  ندگانينما نفر  سه از  مركب  شهرستان هر در  يبدو  يدگيرس  ياتهايه اي  اتيه

  پرونده  به آنها  ندگانينما اي  نيطرف از  دعوت با  يا جلسه در  هفته دو  ظرف  كه  است  ربط يذ  يامورصنف  مجمع و  هييقضا  قوه

 . بود نخواهد  ميتصم اتخاذ و  يدگيرس از  مانع  نيطرف از  كي هر حضور عدم. كنند يم صادر  يرا  قانون  نيا مفاد  طبق و  يدگيرس

  اتيه  به  يرا  ابالغ  خيتار از روز  ده  ظرف را خود  يكتب  اعتراض ، صادره  يرا  به  بودن  معترض  درصورت تواند يم  نيطرف از  كي هر

 . دارد  ميتسل نظر ديتجد

  سيير ، يو  معاونان از  يكي اي  يبازرگان  سازمان اي  اداره  سيير نفر،  سه از  مركب  شهرستان هر در دنظريتجد  ياتهايه اي  اتيه

 به  ماه  كي  ظرف  كه  است  ربط يذ  يصنف امور  مجمع  سهيير  اتيه اعضا از  يكي اي  سيير و  يو  شده  يمعرف  ندهينما اي  يدادگستر

 االجرا الزم و  يقطع  يرا  نيا. كند صادر  يرا و  يدگيرس آنها  ندگانينما اي  نيطرف از  دعوت با تواند يم  معترض  طرف  درخواست 

 . بود نخواهد  ميتصم اتخاذ و  يدگيرس  مانع  نيطرف از  كي هر حضور عدم.  است



  الزم و معتبر  موافق  يرا دو با  صادره آرا و  است  يرسم اعضا نفر  سه هر حضور با دنظريتجد و  يبدو  يدگيرس  ياتهايه  يها جلسه

 . بود خواهد االجرا

 اي  استان همجوار  شهرستان  يدگيرس  ياتهايه از  يكي ، شهرستان هر در  يدگيرس  اتيه  ليتشك  امكان  عدم  درصورت ـ 1  تبصره

 . شد خواهد دار عهده را  شده مقرر  فيوظا  استان مركز

  يبازرگان  سازمان اي  اداره  عهده بر  يدگيرس  يها  جلسه  ليتشك  تيولئمس و دنظريتجد و  يبدو  يدگيرس  مراجع امور  اداره ـ 2  تبصره

 و  بازرسان  آموزش و  آن  ابالغ و  يرا صدور اتها،يه  تخلفات  به  يدگيرس و  يهماهنگ  تيولئمس  نيهمچن.  است  استان اي  شهرستان

 و  اتيشكا  به  يدگيرس و دنظريتجد ، يرا  يواجرا  گزارش  هيته ،  يبازرس و  نظارت  نحوه باشد يم  يبازرگان  وزارت  عهده  به  ناظران

 . بود خواهد  قانون  نيا  موجب  به  آن  يمال و  يياجرا  دستورالعمل و  قانون  نيا  موضوع  تخلفات

  يسنوات  يها  بودجه در  مبلغ  نيا  معادل. ديگرد خواهد زيوار  خزانه  حساب  به  يافتيدر  يها مهيجر از  يناش  يدرآمدها ـ 3  تبصره

 . برسد  مصرف  به  قانون  نيا  ياجرا  يبرا  يبازرگان  وزارت  توسط تا خواهدشد منظور

 ريسا ، يدولت  يشركتها سازمانها، ، موسسات ، يياجرا  يدستگاهها و ها وزارتخانه  هيكل ، يانتظام  يروين و  يدادگستر ـ 4  تبصره

 سازمان  تابعه  يها سازمان و  يردولتيغ  يعموم  موسسات ، است  نام  حيتصر اي ذكر  مستلزم آنها بر  قانون  شمول  كه  يدولت  يدستگاهها

  يهمكار  قانون  نيا  موضوع  تخلفات  احكام  ياجرا و  يدگيرس  به  مربوط امور  به  نسبت موظفند بانكها و كشور  امالك و اسناد  ثبت 

 . ندينما

  نيا  احكام  موجب  به تنها آنها  يها مهيجر  نييتع و  يصنف افراد  تخلفات  به  يدگيرس ، قانون  نيا  شدن االجرا الزم  زمان از ـ 73  ماده

  درخصوص  نظام  مصلحت  صيتشخ  مجمع  مصوبات  ازجمله  قانون  نيا با ريمغا  ومقررات  نيقوان.  رفتيپذ خواهد  صورت  قانون

 . گردد يم لغو  قانون  نيا  موضوع  يصنف  يواحدها و  اصناف  به  مربوط  يحكومت  راتيتعز

  وزارت شنهاديپ  به بنا  ساالنه  تورم  نرخ  براساس و بار  كي  سال  سه هر ، فصل  نيا در  شده  نييتع  ينقد  يها مهيجر  زانيم ـ 74  ماده

 . است  ليتعد  قابل  رانيوز  اتيه دييتا و  يبازرگان

            مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ررررييييساساساسا    ــــ        نهمنهمنهمنهم        فصلفصلفصلفصل

  يا نامه  نييآ  برحسب خود،  سهيير  اتيه اي  رهيمد  اتيه  ياعضا  خدمات  يبرا توانند يم  يصنف امور  مجامع و ها  هياتحاد ـ 75  ماده

  بودجه در خود  يدرآمدها  محل از را  يمبالغ د،يخواهدرس  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه

 . كنند  پرداخت و  ينيب  شيپ خود  ساالنه

  نيتام و كار  مقررات و  نيقوان  مشمول  شده ادي  يها  يافتيدر  بابت خود، كار  تيماه  به  توجه با ، ماده  نيا  موضوع  ياعضا ـ  تبصره

 . بود نخواهند  ياجتماع

 و  وجوه  به  نسبت كشور  اصناف  يشورا و  يصنف امور  مجامع  سهيير  اتيه و ها هياتحاد  رهيمد  اتيه  ياعضا از  كي هر ـ 76  ماده

 ارياخت در  مقررات و  نيقوان ريسا و  قانون  نيا  يدراجرا  كه  يوجوه و كشور  اصناف  يشورا و  يصنف امور  مجمع ،  هياتحاد  اموال

 . شوند يم  محسوب  نيام رد،يگ يم قرار  آنان



 خود،  صيتشخ  به شود، يم  داده  اجازه استانها مراكز  نظارت  يونهايسيكم  به  دستباف  فرش  بافندگان از  تيحما منظور  به ـ 77  ماده

  هياتحاد  نيا. كنند  اقدام مزبور  بافندگان  جهت ، قانون  نيا) 21(  ماده مفاد  تيرعا  بدون ، ياستان  هياتحاد  ليتشك  به  نسبت  استان هر در

 . بود خواهند خود  استان مركز  نظارت  ونيسيكم  نظارت  تحت ها

  يعال  اتيه  بيتصو و  نظارت  ونيسيكم شنهاديپ  به كشور،  يرنفتيغ  صادرات  توسعه و  يديتول  صنوف  تيتقو منظور  به ـ 78  ماده

  نيا  تيفعال. شد خواهد  ليتشك ، يكشور اي  ياستان  صورت  به ، تهران اي  استان مركز  يشهرها در  يصادرات  يها هياتحاد ، نظارت

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه خواهدبود  يا نامه نييآ  تابع ها هياتحاد

  نام  كه  يافراد  يبرا  كسب  پروانه صدور  به  نسبت  قانون  نيا) 55( ماده) هـ( بند  تيبارعا  است  مكلف  يبازرگان  وزارت ـ 79  ماده

 : كند  اقدام باشند،  يا اجاره اي  يملك  كسب  محل  يدارا  كه  يدرصورت شوند، يم  برده

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

 .  افتاده كار از  آزاده  فرزندان از  يكي و  يمتوف  آزاده  فرزندان از  يكي ، آزاده همسر ، آزاده ـ  ب

 . برادر و خواهر ، نيوالد فرزند، همسر، از  اعم شهدا  خانواده  ياعضا  هيكل ـ  ج

 ستاد و  ياسالم  انقالب  جانبازان اديبن د،يشه اديبن  يهمكار با  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  لهيوس  به  ماده  نيا  يياجرا  نامه  نييآ

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  آزادگان

 . بود خواهد بار  كي  يبرا تنها  الزم  شروط احراز و  ربط  يذ نهاد از  نامه  يمعرف  افتيدر از  پس  كسب  پروانه صدور ـ 1  تبصره

  به  نسبت موظفند  ربط  يذ  يسازمانها  هيكل  نيهمچن. رنديبپذ  يصنف فرد  عنوان به را  كسب  پروانه  دارنده موظفند ها  هياتحاد ـ 2  تبصره

 . كنند اقدام  كسب  پروانه  دارنده  يبرا  هياتحاد  آن عضو  يصنف افراد ريسا با  همسان  امكانات و  التيتسه  ياعطا

  پروانه اي  ياصول  موافقت گريد  يها  وزارتخانه از اي باشند،  داشته  يگريد  شغل توانند ينم  ماده  نيا  موضوع  يصنف افراد ـ 3  تبصره

  آن  يبرا  كه باشد  يتيفعال  موضوع با  مرتبط  سيتاس  پروانه اي  ياصول  موافقت  موضوع  كه  آن مگر باشند،  كرده  افتيدر  سيتاس

 . اند كرده  كسب  پروانه  درخواست

  كسب  پروانه  ابطال  شرط  به گر،يد  استان اي  شهرستان  به  شدن  منتقل  صورت در توانند يم  ماده  نيا  موضوع  يصنف افراد ـ 4  تبصره

 . دارند  افتيدر  معوض  كسب  پروانه ، ماده  نيا مفاد  تيرعا با ديجد  محل در ، يقبل

 .  است  بالمانع  يكارگاه اي  يادار  يكاربر با  اماكن  يبرا  كسب  پروانه صدور ـ 80  ماده

  يشورا و  يصنف امور  مجامع ها،  هياتحاد با را  الزم  يهمكار  قانون  نيا  يدراجرا  است  موظف كشور  يانتظام  يروين ـ 81  ماده

  يهمكار با  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه خواهدبود  يا نامه  نييآ  موجب  به  يهمكار  نحوه. دارد  معمول كشور  اصناف

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  يانتظام  يروين و كشور  وزارت

  تيفعال  ادامه  امكان ، يليتحم  نشده  ينيب شيپ  يدادهايرو اي ازها،ين اي  مصرف  يالگو رييتغ  سبب به ، يصنف فرد  كي اگر ـ 82  ماده

 يصنف  تيفعال  به  كسب محل  يكاربر  حفظ با و  نظارت  ونيسيكم دييتا و  مالك نظر  كسب با تواند يم بدهد،  دست از را خود  يصنف

 . بپردازد  محل  همان در  يگريد 



 صدور بر  مترتب  يها نهيهز  افتيدر از ، مصوب  يطرحها  يدراجرا ، كسب  يمحلها  بيتخر  درصورت موظفند هايشهردار ـ 83  ماده

  محل روز  ارزش از دينبا  آن روز  ارزش شود، شنهاديپ هايشهردار  طرف از  يمعوض اگر. ورزند  يخوددار ديجد  محل  ساخت  پروانه

 . باشد كمتر  شده  بيتخر  كسب

  رخانهيدب  توسط  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  طبق  يصنف افراد اي واحدها  يفصل ريغ اي  يفصل  يجمع اي  يفرد  يها حراج ـ 84  ماده

 واحد ، نامه نييآ  آن در  مندرج  ضوابط  تيرعا  بدون  حراج  يبرگزار. رسد يم  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  نظارت  يعال  اتيه

 . كرد خواهد   قانون   نيا) 68(  ماده در   مندرج  مجازات  مشمول را  يصنف

  يعال  اتيه  رخانهيدب  توسط  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  براساس  يصنف افراد اي واحدها  يجمع  يبازارها روز  يبرگزار ـ 85  ماده

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  نظارت

  توسط  كه بود خواهد  يا نامه نييآ  طبق برآنها،  نظارت  نحوه و  يا رهيزنج اي  چندمنظوره ، بزرگ  يفروشگاهها  تيفعال ـ 86  ماده

 . ديرس خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو  به و  هيته  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب

 .  است  يبازرگان  وزارت ، ماده  نيا  موضوع  يفروشگاهها  تيفعال مجوز صدور  مرجع ـ  تبصره

 . هستند بازارها  آن در  استفاده مورد  مدارك  هيارا  به  ملزم كنند، يم  تيفعال  يمجاز  يبازارها در  كه  يصنف افراد ـ 87  ماده

  هيته  به  نسبت ، يصنعت  يتجار آزاد  مناطق  يعال  يشورا  رخانهيدب  يهمكار با  است  مكلف  نظارت  يعال  اتيه  رخانهيدب ـ 88  ماده

  يبازرگان ريوز  بيتصو از  پس تا كند  اقدام كشور آزاد  مناطق در  يصنف  يتشكلها  تيفعال و  ليتشك بر  حاكم  يياجرا  نامه نييآ

 . ديدرآ اجرا به

  يواردات  يكاالها  فروش اي  عيتوز قصد و كنند يم  اقدام كاال  واردات  به  يتجار  صورت  به  كه كاال  واردكنندگان  هيكل ـ 89  ماده

  نيا  مقررات  طبق  كسب  پروانه اخذ  به  ملزم ورزند،  مبادرت  كننده  مصرف  به كاال  ميمستق  عرضه  به  كه  يدرصورت دارند، را خود

 . بود خواهند  قانون

 اي ذكر  مستلزم آنها بر  قانون  شمول  كه  يدولت  يدستگاهها ريسا ، يدولت  يشركتها اي سازمانها ، موسسات ها، وزارتخانه ـ 90  ماده

  مصرف  به  خدمات اي كاالها  ميمستق  عرضه  به مجاز اي  ملزم  يجار  نيقوان  طبق  كه ، يردولتيغ  يعموم  ينهادها و  است  نام  حيتصر

  نيا  شمول از ورزند،  مبادرت كار  نيا  به  اشخاص گريد اي خود  به  متعلق  ساتيتاس و  اماكن  قيازطر  كه  نيا از  اعم هستند،  كنندگان

 يقانون  مراجع  توسط  خدمات و كاالها  يبرا  شده  نييتع  ينرخها و  يجار  مقررات و  نيقوان ريسا  تيرعا اما. هستند  يمستثن  قانون

 و  نظارت  تيولئمس خود،  يقانون  اراتياخت و  فيوظا  طهيح در  متبوع  يردولتيغ  يعموم نهاد اي  يدولت  دستگاه.  است  يالزام ربط، يذ 

 واگذار  يحقوق اي  يقيحق  اشخاص  به ها تيفعال  ليقب  نيا  كه  يدرصورت. دارد  برعهده را  اماكن  اداره  به  مربوط امور ريسا و  كنترل

 . بود خواهد  آن  مقررات و  يصنف  نظام  قانون  مشمول رد،يپذ  صورت  يخصوص  بخش  مشاركت با آنها  دادن  انجام اي گردد

 از  اشتغال اي  يبردار بهره ، سيتاس  پروانه اي  تيفعال مجوز اخذ  به  موظف  يجار  نيقوان  طبق  كه  يحقوق اي  يقيحق  اشخاص ـ 91  ماده

 نام  حيتصر اي ذكر  مستلزم آنها بر  قانون  شمول  كه  يدولت  يدستگاهها ريسا ،يدولت  يشركتها اي ها سازمان موسسات، ها،  وزارتخانه

 مكلفند ورزند،  مبادرت  كنندگان مصرف  به  خدمات اي كاالها  ميمستق  عرضه  به  چنانچه هستند،  يردولتيغ  يعموم  ينهادها اي  است 

  قانون  مشمول مذكور  اشخاص. كنند  اقدام  مربوط  هياتحاد از  كسب  پروانه اخذ  به  نسبت پروانه، اي  تيفعال مجوز  افتيدر بر  عالوه

 . بود خواهند  آن  مقررات و  يصنف  نظام



  ينهادها اي  يدولت  يدستگاهها از  كي هر  يازسو  يجار  نيقوان در مقرر  نظارت  اعمال  مانع ، هياتحاد از  كسب  پروانه اخذ ـ  تبصره

 . بود نخواهد آنها بر  شده ادي  يدولت ريغ  يعموم

 در  مهيب  حق  پرداخت  عدم بر  يمبن  يصنف  يواحدها  كاركنان از  كي هر  تيشكا  درصورت  فقط  ياجتماع  نيتام  سازمان ـ 92  ماده

. كند  افتيدر را  مهيب  حق و استناد ، يصنف فرد  يقانون دفاتر  مندرجات اي  بازرس نظر  به تواند يم  يصنف افراد  توسط  يهمكار  مدت

 خواهد  آن برابر دو  مبلغ  به  يا  مهيجر و  شاغل  يشاك  نشده  پرداخت  مهيب  حق  معادل ،  يصنف فرد  تخلف احراز  درصورت  مبلغ  نيا

 . بود خواهد  الير هزار كصدي  معادل  ينقد  مهيجر باشد  الير كصدهزاري از كمتر  مهيجر  مبلغ  چنانچه. بود

 و  يعموم  مصالح  برخالف اي ورزد،  تسامح  محوله  فيوظا  انجام در  كه  يموارد در مگر شود ينم  منحل  يامورصنف  مجمع ـ 93  ماده

 اگر. دارد يم  اعالم  نظارت  يعال  اتيه  به  يكاف  ليدال ذكر با را  مراتب  نظارت  ونيسيكم  صورت  نيا در. كند رفتار مقرر  فيوظا

  اعالم  يبازرگان ريوز  به  بيتصو  جهت را  مراتب بداند  الزم را  انحالل ،  نيطرف  ليدال  به  يدگيرس از  پس  نظارت  يعال  اتيه

 . دارد يم

 . كنند  يمعرف  يصنف امور  مجمع مجدد  ليتشك  جهت را خود  ندگانينما ، مجمع  انحالل  خيتار از  ماه كي  ظرف موظفند ها هياتحاد

 . بود خواهد  يبازرگان ريوز  بيتصو و  نظارت  يعال اتيه شنهاديپ  به زين كشور  اصناف  يشورا  انحالل

  اصناف  يشورا مجدد  ليتشك  جهت را خود  ندگانينما اصناف،  يشورا  انحالل  خيتار از  ماه كي  ظرف موظفند  يصنف امور  مجامع

 . كنند  يمعرف كشور

 . كنند  مراجعه  ييقضا  صالح يذ  مراجع  به توانند يم  نيطرف از  كي هر  اعتراض  درصورت

 امور  يها  وزارتخانه شنهاديپ  به  قانون  نيا) 37( ماده) 3( تبصره و) 30( ماده)  ي(بند ،)29( ماده  موضوع  يياجرا  نامه  نييآ ـ 94  ماده

 . ديرس خواهد  رانيوز  اتيه  بيتصو  به  يبازرگان و  ييدارا و  ياقتصاد

 و  بودجه و  برنامه و  ياقتصاد  يونهايسيكم  به  انهيسال را  قانون  نيا عملكرد  گزارش  است  موظف  يبازرگان  وزارت ـ 95  ماده

 . دينما  ارسال  ياسالم  يشورا  مجلس  محاسبات

  الحاقات و  اصالحات  هيكل و  انقالب  يشورا 13/4/1359 مصوب  يصنف  نظام  قانون ، قانون  نيا  شدن االجرا الزم  خيتار از ـ 96  ماده

  مصوب شهدا  محترم  خانواده و  شده آزاد  ياسرا ،  جانبازان  يبرا  كسب  پروانه صدور  جهت  الزم  التيتسه جاديا  قانون و  آن  يبعد

 . گردد يم بالاثر و لغو ريمغا  نيقوان ريسا زين و 13/12/1368

 و كهزاري  ماه اسفند  چهارم و  ستيب  مورخ  كشنبهي روز  يعلن  جلسه در  تبصره دو و نود و  ماده  شش و نود بر  مشتمل  فوق  قانون

 .  ديرس نگهبان  يشورا دييتا  به 28/12/1382  خيتار در و  بيتصو  ياسالم  يشورا  مجلس دو و هشتاد و صديس

 

   


