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 دستورالعمل تشکیل هیأتهای بدوی و تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات صنفی اعضا نظام صنفی کشاورزی

 ط)آئین نامه نظام صنفی کشاورزي(:فصل هفتم ـ تخلفات و ضمانت اجراهاي مربو

اي كه بدون دريافت مجوزهاي الزم، براي انجام فعاليتهاي  يا محل كسب و پيشهـ هر موسسه يا دفتر 72ماده
باشد، با اعالم نظام صنفي شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفي  نامه دائر شده موضوع اين آئين

 شود. از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي

 ـ تخلفات صنفي اعضاء از جمله شامل موارد زير است:72ماده

ـ در صورت انطباق با فعاليت اعضاي  2831لف ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي ـ مصوب ا
 صنف؛

هاي بدوي و  در صـورت انطباق تخـلف عضو صنفـي با يكـي از مـوارد فصـل مذكـور به تشخيص هيئت تبصره ـ
 گيرد. و صدور رأي قرار ميتجديدنظر، موضوع مطابق مقررات قانون يادشده رسيدگي و مورد اتخاذ تصميم 

 ب ـ عدم رعايت شئونات شغلي و صنفي؛

 انگاري در انجام وظايف قانوني؛ ج ـ سهل

 د ـ عدم رعايت استانداردها و ضوابط فني؛

 هـ ـ اجحاف به ساير شاغالن بخش كشاورزي؛

 و ـ صدور گواهي و گزارش خالف واقع؛

 اي؛ زـ اشتغال در كارهاي خارج از صالحيت حرفه

 عدم رعايت شرايط مقرر در مجوزهاي صادره؛ ح ـ

 ط ـ سوء استفاده از عضويت يا موقعيت صنفي به نفع خود يا ديگري؛

 ي ـ دريافت و يا پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط.

شرايط، دفعات و نامه، با توجه به  ( اين آئين72ـ مجازات تخلفات موضوع بندهاي )ب( تا )ي( ماده )72ماده
 مراتب تخلف به شرح زير است:

 الف ـ اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛

 ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛

 ج ـ محروميت از دريافت تسهيالت؛
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 ها؛ خيص هيئتد ـ جريمه نقدي از يك تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجـاز به تش

 هـ ـ تعليق پروانه از يك ماه تا يك سال؛

 و ـ لغو پروانه )تعطيل محل كسب( در صورت لزوم.

توانند براي ارزيابي ميزان سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجاز از نظر كارشناس رسمي  ها مي هيئت ـ1تبصره
 دد، استفاده نمايند.گر دادگستري كه با هزينه جهادكشاورزي شهرستان مربوط انتخاب مي

هاي  هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهدگرديد. معادل اين مبلغ در بودجه درآمدهاي ناشي از جريمه ـ2تبصره
 نامه هزينه شود. سنواتي منظور خواهدشد تا وسط وزارت جهادكشاورزي براي اجراي آيين

نامه مستثنا بوده و تابع  از شمول اين آيين ـ شاغالن عضو نظام دامپزشكي و نظام مهندسي كشاورزي،03ماده
 مقررات مربوط خواهندبود.

باشد، هيئتها مكلفند مراتب را براي  ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته03ماده
اجراي  رسيدگي جنبه جزايي آن به مراجع قضايي صالحه اعالم نمايند. رسيدگي مراجع قضايي مزبور مانع از

 .مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهدبود

 )آئین نامه نظام صنفی کشاورزي(:فصل هشتم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات

نامه،  ـ براي رسيدگي به تخلفات صنفي اعضاي نظام صنفي و اعمال مجازاتهاي مقرر در اين آيين07ماده
نده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط، رسيدگي بدوي در هر شهرستان، مركب از سه نفر شامل نماي هيئت

 گردد. قضاييه و نماينده نظام صنفي بخش شهرستان، تشكيل مي نماينده دادگستري به حكم رييس قوه

هاي بدوي، با اعالم گزارش از سوي بازرسان، شكايات اشخاص حقيقي يا  ـ شروع به رسيدگي در هيئت00ماده
 باشد. ربط مي حقوقي يا مقامات اداري ذي

اي با  هاي بدوي مكلفند حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت شكايت يا گزارش، در جلسه ـ هيئت03ماده
نامه اتخاذ تصميم نمايند. عدم  دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين آيين

 بود.حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهد

توانند در صورت اعتراض به رأي صادره، مراتب را كتباً ظرف مدت ده روز از  ـ هر يك از طرفين مي03ماده
 تاريخ ابالغ رأي، به هيئت تجديدنظر تسليم نمايند.

هيئت تجديدنظر در هر شهرستان مركب از رييس اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط يا يكي از معاونين 
دادگستري يا نماينده وي، رييس يا يكي از اعضاي هيئت مديره نظام صنفي بخش ربط، رييس  ذي

باشد كه ظرف يك ماه با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به درخواست تجديدنظر  شهرستان مربوط، مي
 نمايد. رسيدگي و اتخاذ تصميم مي

خاذ تصميم و ن مانع رسيدگي و اتاالجرا است. عدم حضور هريك از طرفي رأي هيئت تجديدنظر قطعي و الزم
 صدور رأي نخواهدبود.
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هاي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسميت يافته و آراي صادره با  ـ جلسات هيئت03ماده
 باشد. نظر اكثريت معتبر مي

و  باشند هاي بدوي و تجديدنظر ملزم به رسيدگي به كليه شكايات و گزارشات دريافتي مي ـ هيئت02ماده
چنانچه شكايت يا گزارشي را وارد تشخيص ندهند يا رسيدگي به آن را در صالحيت خود ندانند، نظر به رد 

 نمايند. شكايت يا عدم صالحيت داده و در غير اين صورت، پس از اخذ دفاعيات، اتخاذ تصميم مي

ز هيئتهاي نزديكترين ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيئت بدوي و تجديدنظر در هر شهرستان، يكي ا02ماده
 دار خواهدبود.  شهرستان همجوار همان استان يا مركز استان وظايف مقرر را عهده

ها، تشكيل  هاي بدوي و تجديدنظر، مسئوليت تشكيل جلسات و انجام هماهنگي ـ اداره امور هيئت02ماده
اي و همچنين رسيدگي به  هپرونده، تعيين نوبت و وقت رسيدگي، ابالغ و اجراي آراء و ساير امور دبيرخان

 باشد. تخلفات هيئتها، به عهده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط مي

 : تخلفات و جريمه هاکشور فصل هشتم قانون نظام صنفی

 ها و جريمه  ـ تخلفات  هشتم  فصل 

 : فروشي  ـ گران 75  ماده

  مراجع  وسيله به  شده تعيين  هاي از نرخ  بيش  بهائي به   خدمت  كاال يا ارائه  يا فروش  از عرضه  است  عبارت
  افزايش  منجر به  كه  عملي  هر نوع  دادن  و انجام  گذاري قيمت  و ضوابط  مقررات  اجراي  ، عدم ربط ذي  قانوني

 خريدار گردد.  زيان  به  كاال يا خدمت  بهاي

 : زير است  شرح به  الهر س  تكرار در طول  دفعات  به  ، با عنايت فروشي گران  جريمه

  نقدي  جريمه  كه  ، درصورتي  فروشي گران  مبلغ  معادل  نقدي  خريدار و جريمه  به  وارد شده  خسارت  ـ جبران  الف
 هزار  كمتر از پنجاه

 خواهد بود.  ( ريال7۵۵۵۵هزار )  پنجاه  معادل  نقدي  باشد ، جريمه  ( ريال7۵،۵۵۵)

  (ريال1،۵۵۵،۵۵۵)  از دوميليون  بيش  به  تخلف  مرتبه  از سومين  پس  نقدي  هاي يمهجر  مبلغ  كل  ـ چنانچه  ب
 خواهد شد  روز نصب  ده  مدت  به  صنفي متخلف   عنوان به  كسب  يا تابلو بر سردر محل  برسد، پارچه

  ميليون  از بيست  بيش  به  تخلف  مرتبه  از چهارمين  پس  نقدي  هاي جريمه  مبلغ  كل  كه ـ درصورتي  ج
  به  كسب  و محل  نصب  صنفي  متخلف عنوان  به  كسب  يا تابلو بر سردرمحل  برسد، پارچه  (ريال1۵،۵۵۵،۵۵۵)

 خواهد شد.  تعطيل  ماه  سه  مدت

  :شرح زير اصالح شد ( قانون به75جريمه مقرر در ماده) - ۰۵ماده

مرتبه اول به دو برابر  كننده در به خريدار يا مصرفشده  متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد
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  .گردد جريمه مي مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي

پارچه يا تابلو بر  شود و عالوه بر پرداخت جريمه در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي
  .شود مدت دو هفته نصب مي سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به

سر در محل كسب  شود و پارچه يا تابلو بر در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي
  .شود ماه نصب مي مدت يك عنوان متخلف صنفي به به

حل تابلو بر سر در م شود و پارچه يا برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده
ماه، پروانه كسب وي  مدت شش شود. همچنين به مدت دو ماه نصب مي عنوان متخلف صنفي به كسب به

  .گردد تعليق و محل كسب تعطيل مي

 : فروشي   ـ كم 73  ماده

  يا معيار مقرر شده  كمتر از ميزان  خدمت  كاال يا ارائه  يا فروش  از عرضه  است  عبارت

 : زير است  شرح  به  هر سال  تكرار در طول  دفعات  به  عنايتبا   فروشي  كم  جريمه

  جريمه  كه . درصورتي فروشي كم دو برابر مبلغ   معادل  نقدي  خريدار و جريمه  به  وارد شده  خسارت  ـ جبران  الف
خواهد   (ريال2۵۵،۵۵۵)يكصد هزار   معادل  نقدي  باشد، جريمه  (ريال2۵۵،۵۵۵يكصدهزار )  كمتر از مبلغ  نقدي

 بود.

  (ريال1،۵۵۵،۵۵۵)  از دوميليون  بيش  به  تخلف  مرتبه  از سومين  پس  نقدي  هاي جريمه  مبلغ  كل  ـ چنانچه  ب
 خواهد شد.  روز نصب  ده  مدت  به  صنفي متخلف   عنوان به  كسب  يا تابلو بر سردر محل  برسد، پارچه

  ميليون  از بيست  بيش  به  تخلف  مرتبه  از چهارمين  پس  نقدي  هاي يمهجر  مبلغ  كل  كه ـ درصورتي  ج
  به  كسب  و محل  نصب  صنفي  متخلف عنوان  به  كسب  يا تابلو برسردر محل  برسد، پارچه  (ريال1۵،۵۵۵،۵۵۵)

 خواهد شد.  تعطيل  چهار ماه  مدت

  :شود مي ح و يك تبصره به آن الحاقشرح زير اصال ( قانون به73جريمه مقرر در ماده) - ۰2ماده

مرتبه اول به دو برابر  كننده در متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف
  .شود جريمه مي فروشي فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم مبلغ كم

پارچه يا تابلو بر  الوه بر پرداخت جريمهشود و ع فروشي جريمه مي در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم
  .شود مدت دو هفته نصب مي عنوان متخلف صنفي به سر در محل كسب به

در محل كسب  شود و پارچه يا تابلو بر سر فروشي جريمه مي در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم
  .شود ماه نصب مي مدت يك عنوان متخلف صنفي به به

ماه پارچه يا تابلو  مدت دو شود و به فروشي جريمه مي تب بعدي به ده برابر مبلغ كمدر مرتبه پنجم و مرا
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مدت شش ماه پروانه كسب وي  گردد. همچنين به عنوان متخلف صنفي نصب مي بر سر در محل كسب به
  .گردد تعليق و محل كسب تعطيل مي

فروشي است  كم ط متعهد در حكمعدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت)گارانتي( توس -تبصره 
شود.  اين ماده نيز محكوم مي هاي موضوع و متخلف از اين امر عالوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه

خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان  مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي
 .شود مي تعيين كنندگان و توليدكنندگان سازمان حمايت از مصرف

 : ـ تقلب  75  ماده

كاال يا   با مشخصات  منطبق  يا كميت  كيفيت ازلحاظ   كه  خدمتي  كاال يا ارائه  يا فروش  از عرضه  است  عبارت
 نباشد.  يا درخواستي  ابرازي  خدمت

 : زير است  شرح  به  هر سال  تكرار در طول  دفعات  به  ، با عنايت تقلب   جريمه

كاال   ارزش  التفاوت چهاربرابر مابه  معادل  نقدي  خريدار و جريمه  به  وارد شده  خسارت  ـ جبران  اول  بهـ مرت  الف
  نقدي  جريمه  كه ، درصورتي شده داده  ارائه  يا خدمت  شده يا فروخته  عرضه  و كاالي  يا درخواستي  ابرازي  يا خدمت

 خواهدبود.  (ريال2۵۵،۵۵۵يكصدهزار )  معادل  نقدي  د، جريمهكمتر باش  (ريال2۵۵،۵۵۵يكصدهزار )  از مبلغ

  ارزش  التفاوت برابر مابه  هشت ميزان   به  نقدي  خريدار و جريمه  به  وارد شده  خسارت  ـ جبران  دوم  ـ مرتبه  ب
  جريمه  كه  ، درصورتي دهش داده  ارائه  يا خدمت  شده  يا فروخته  عرضه  و كاالي  يا درخواستي  ابرازي  كاال يا خدمت

  (ريال1۵۵،۵۵۵هزار ) دويست  معادل  نقدي كمتر باشد، جريمه  (ريال1۵۵،۵۵۵هزار ) دويست  از مبلغ  نقدي
 خواهدبود.

كاال   ارزش  التفاوت برابر مابه دوازده   معادل  نقدي  خريدار، جريمه  به  وارد شده  خسارت  ـ جبران  سوم  ـ مرتبه  ج
يا تابلو بر   پارچه  و نصب  شده داده  ارائه  يا خدمت شده   يا فروخته  عرضه  و كاالي  يا درخواستي  برازيا  يا خدمت

از   نقدي  جريمه  كه  ، درصورتي ماه  شش  مدت  به  كسب  محل  و تعطيل  صنفي متخلف   عنوان به  كسب  سردر محل
خواهد   (ريال2،۵۵۵،۵۵۵)  ميليون  يك  معادل  نقدي مه كمتر باشد، جري  (ريال2،۵۵۵،۵۵۵)  يك ميليون  مبلغ
 بود.

  مجازاتهاي  بر تحمل عالوه  ، فروشنده  مورد تقلب  بر استرداد كاالي  خريدار مبني  تقاضاي  درصورتـ 2  تبصره
 خريدار خواهد بود.  به  دريافتي  كاال و استرداد وجه  قبول  به  مقرر، مكلف

باشد، فرد   شده  بيني پيش شديدتري   مجازات  متقلبانه  عمل  ديگر براي  در قوانين  كه  درصورتيـ 1  تبصره
 خواهد شد.  مزبور محكوم  مجازات  به  متقلب

عنوان  تبصره به شرح زير اصالح و دو ( آن به2( قانون و تبصره)75جريمه مقرر در ماده) - ۰1ماده
  :شود ( به آن الحاق مي۰( و )8هاي) تبصره

مرتبه اول معادل دو برابر  كننده در خلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفمت
شده يا خدمت ارائه داده  شده يا فروخته كاالي عرضه التفاوت ارزش كاال يا خدمت ابرازي يا درخواستي و مابه
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  .شود التفاوت مذكور جريمه مي مابه شده و در مرتبه دوم به چهار برابر

پارچه يا تابلو بر  شود و عالوه بر پرداخت جريمه التفاوت، جريمه مي در مرتبه سوم به شش برابر مابه
  .گردد عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي سردر محل كسب به

وان عن در محل كسب به شود و پارچه يا تابلو بر سر التفاوت جريمه مي در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه
  .گردد ماه نصب مي مدت يك متخلف صنفي به

تابلو بر سر در محل  شود و پارچه يا التفاوت جريمه مي در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه
ماه پروانه كسب وي  مدت شش گردد. همچنين به ماه نصب مي مدت دو عنوان متخلف صنفي به كسب به

  .گردد تعليق و محل كسب تعطيل مي

بر پرداخت جريمه  در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كاالي مورد تقلب فروشنده عالوه - 2تبصره
درصورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي  مقرر، مكلف به قبول كاال و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و

  .شود كامل حكم، تعطيل مي

ارائه خدمات بدون  كاال بدون عالمت استاندارد ايران و عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش - 8تبصره
استاندارد كاال يا خدمات اجباري شده  كه تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي

  .شود باشد، مشمول مقررات اين ماده مي

ريمه مقرر در ج شود و مرتكب به فروش كاالهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي - ۰تبصره
كارشناسي غيرقابل مصرف باشد،  شده بنابر نظر شود. چنانچه كاال يا خدمات عرضه اين ماده محكوم مي

  .شود شده محاسبه مي جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضه

 ـ احتكار : 0۵  ماده

قصد   به  آن  از عرضه  و امتناع  ذيصالح  مراجع با تشخيص   عمده  صورت  كاال به  از نگهداري  است  عبارت
  قانوني  يا ساير مراجع  بازرگاني  وزارت  ازطرف  عرضه  ضرورت  از اعالم  پس  جامعه  يا اضرار به  فروشي گران

  ذيربط

 : زير است  شرح  به  هر سال  تكرار در طول  دفعات  به  احتكار ، با عنايت  جريمه

درصد   پنجاه  معادل  نقدي  و جريمه  احتكارشده  كاالهاي  كل  و فروش  عرضه  محتكر به  ـ الزام  اول  ـ مرتبه  الف
 احتكار شده.  روز كاالهاي  %( قيمت7۵)

  دوبرابر قيمت  معادل  نقدي و جريمه   احتكارشده  كاالهاي  كل  و فروش  عرضه  محتكر به  ـ الزام  دوم  ـ مرتبه  ب
  ماه  يك  مدت  به  صنفي  متخلف  عنوان  به  كسب  ابلو بر سردر محليا ت  پارچه  و نصب  احتكارشده  روز كاالهاي

برابر   پنج  معادل  نقدي و جريمه   احتكارشده  كاالهاي  كل  و فروش  عرضه  محتكر به  ـ الزام  سوم  ـ مرتبه  ج
  و تعطيل  صنفي  تخلفم  عنوان  به  كسب  يا تابلو بر سردر محل  پارچه  و نصب  احتكار شده  روز كاالهاي  قيمت

  ماه  يك  مدت  به  كسب  محل
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  :شود مي شرح زير اصالح و دو تبصره به آن الحاق ( قانون به0۵جريمه مقرر در ماده) - ۰8ماده

  :شرح زير است جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به

( %5۵درصد) معادل هفتاد احتكار شده و جريمه نقديالزام محتكر به عرضه و فروش كل كاالهاي  -مرتبه اول 
  قيمت روز كاالهاي احتكار شده

معادل سه برابر قيمت  الزام محتكر به عرضه و فروش كل كاالهاي احتكار شده و جريمه نقدي -مرتبه دوم 
ي محل عنوان متخلف صنفي و تعطيل به روز كاالهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب

  ماه كسب به مدت يك

هفت برابر قيمت  مرتبه سوم الزام محتكر به عرضه و فروش كل كاالهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل
عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل  به روز كاالهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب

  ماه كسب به مدت سه

توليدكنندگان و  كاال به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط عدم اعالم موجودي - 2تبصره
در انبار يا هر محل ديگري  صورت عمده كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كاالهاي خود را به توزيع

ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب  كنند صرفاً در مورد كاالهايي كه كميسيون نظارت نگهداري مي
  .شود بر مقررات مربوط رفتار ميشود و با متخلفان برا مي

محل اختفاء يا  كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به براي كشف تخلف در صورتي - 1تبصره
حسب مورد، شعب سازمان  ( اين ماده،2احتكار كاال باشد درصورت عدم اعالم موجودي موضوع تبصره)

استان يا رئيس اداره تعزيرات  ت مدير كلتعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظار
كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور  مي حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر

  .تعزيرات حكومتي است ابالغ و اجراي احكام شعب سازمان

 : از شبكه   خارج  ـ عرضه 02  ماده

يا   بازرگاني وزارت  از طرف  شده تعيين  هاي و شبكه  ضوابط  برخالف  متخد  كاال يا ارائه  از عرضه  است  عبارت
 اجرائي ذيربط  دستگاه

 : زير است شرح  به  هر سال  تكرار در طول  دفعات  به  ، با عنايت از شبكه   خارج  عرضه  جريمه

روز كاال يا   دو برابر ارزش  معادل  نقدي  و جريمه  خدمت در شبكه  كاال يا ارائه  عرضه  به  ـ الزام  اول  ـ مرتبه  الف
 تخلف  در زمان  از شبكه  شده  خارج  خدمت

روز كاال يا   چهار برابر ارزش معادل   نقدي  و جريمه  در شبكه  خدمت  كاال يا ارائه  عرضه  به  ـ الزام  دوم  ـ مرتبه  ب
 تخلف.  در زمان  از شبكه  شده  خارج  خدمت
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روز كاال   برابر ارزش  شش  معادل  نقدي  و جريمه  در شبكه  خدمت  كاال يا ارائه  عرضه  به  ـ الزام  سوم  ـ مرتبه  ج
  متخلف  عنوان  به  كسب  يا تابلو بر سردر محل  پارچه  و نصب  تخلف  در زمان  از شبكه  شده  خارج  يا خدمت

 ماه  يك  مدت  به  صنفي

 :  چاققا  كاالي  و فروش  ـ عرضه 01  ماده

  به  باعنايت  و متخلف  است  ممنوع  صنفي  واحدهاي  توسط  قاچاق  كاالي  و فروش  ، عرضه ، نگهداري  و نقل   حمل
 گردد: مي  زير جريمه  شرح  به  هر سال  تكرار درطول  دفعات

  نفع  موجود به  قاچاق  يكاال  و ضبط  قاچاق  روز كاالي  دو برابر قيمت  معادل  نقدي  ـ جريمه  اول  ـ مرتبه  الف
 دولت

  نفع  موجود به  قاچاق  كاالي  قاچاق و ضبط  روز كاالي  برابر قيمت  پنج  معادل  نقدي  ـ جريمه  دوم  ـ مرتبه  ب
 ماه  يك  مدت  به  صنفي  متخلف عنوان   به  كسب  يا تابلو برسردر محل  پارچه و نصب  دولت

  دولت  نفع  موجود به  قاچاق كاالي   ، ضبط قاچاق  روز كاالي  برابر قيمت ده  معادل  ينقد  ـ جريمه  سوم  ـ مرتبه  ج
  ماه  شش  مدت  به  كسب  محل  و تعطيل  صنفي متخلف   عنوان به  كسب  يا تابلو بر سردر محل  پارچه  و نصب

باشد   شده  بيني پيش شديدتري   مجازات  قاچاق  كاالي  و فروش  عرضه  ديگر براي  در قوانين  د ـ چنانچه
 خواهد شد.  مزبور محكوم  مجازات  به  متخلف

  :شود ( قانون الحاق مي01شرح زير به ماده) يك تبصره به - ۰۰ماده

الكشف مأموران يا  حق نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت تبصره آيين
شود و  ربط تهيه مي دستگاههاي ذي وسط اتاق اصناف ايران با همكاريدستگاه مربوطه و نگهداري كاال ت

  .رسد تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي به االجراء شدن قانون ماه از تاريخ الزم حداكثر ظرف سه

 : و توزيع   گذاري قيمت  ضوابط  اجراي  ـ عدم 08  ماده

عذر   بدون  قانوني  مراجع  به  و توزيع  گذاري قيمت  ضوابط  اياجر  جهت  الزم  مدارك ارائه   از عدم  است  عبارت
از   دسته  آن براي   توليد داخلي  يا دراختيار گرفتن  وارداتي  كاال يا خدمت  ترخيص  از تاريخ  ماه  سه  ظرف موجه 

 گردند. مي  گذاري قيمت  مشمول  ربط ذي  قانوني  مراجع  توسط  كه  كاالها و خدماتي

 . است  بازرگاني  عذر با وزارت  بودن  موجه  ـتشخيص  تبصره

  شرح  ، به تخلف   هر سال  تكرار درطول  دفعات  به  ، با عنايت و توزيع  گذاري قيمت  ضوابط  اجراي  عدم  جريمه
 : زير است

 كاال يا خدمت.  رسمي  قيمت  نصف  معادل  نقدي  ـ جريمه  اول  ـ مرتبه  الف

  كاال يا خدمت  رسمي  دوبرابر قيمت  معادل  نقدي  ـ جريمه  دوم  ـ مرتبه  ب
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يا تابلو برسردر   پارچه  و نصب  كاال يا خدمت  رسمي  چهار برابر قيمت  معادل  نقدي  ـ جريمه  سوم  ـ مرتبه  ج
 ماه  يك  مدت به   كسب  محل  و تعطيل  صنفي  متخلف  عنوان  به  كسب  محل

 : ي اجبار  ـ فروش 0۰  ماده

 ديگر  كاال يا خدمت  همراه  به  كاال يا خدمت  يا چند نوع  يك  اجباري  از فروش  است  عبارت

 : زير است  شرح  به  اجباري  فروش  جريمه

  ابر قيمتبر  پنج  معادل نقدي   كاال و جريمه  گرفتن پس  به  فروشنده  كاال، الزام  اجباري  فروش  ـ براي  الف
 . ميليتح  كاالي  فروش

  برابر مبلغ  پنج  معادل  نقدي  خريدار و جريمه  به  وارد شده  خسارت  ، جبران خدمت   اجباري  فروش  ـ براي  ب
 . اجباري  خدمت

 : قيمت   درج  ـ عدم 07  ماده

  لدر مح  دستمزد خدمت  از تابلو نرخ  نكردن بر كاال ، استفاده   قيمت  برچسب  نكردن  از نصب  است  عبارت
در   قيمت  درج  عدم  نباشد. جريمه  رؤيت  قابل  كنندگان مراجعه  براي  كه  نحوي به  قيمت  يا درج  يا حرفه  كسب

 . است  (ريال1۵۵،۵۵۵هزار )  دويست هر بار تخلف 

 : صدور صورتحساب   ـ عدم 00  ماده

باشد.   منطبق  قانون  ( اين27) در ماده  مندرج  هاي با ويژگي  كه  از صدور صورتحسابي  از خودداري  است  عبارت
 . است  (ريال1۵۵،۵۵۵)  هزار ريال  دويست  در هر بار تخلف  صدور صورتحساب عدم   جريمه

واردشود   ثالث  اشخاص به   ، خسارتي قانون   در اين  مندرج  هاي تخلف  براثر وقوع  ـچنانچه 05  ماده
  جبران  ، به قانون  مقرر در اين  هاي بر جريمه  ، عالوه متخلف   د صنفي، فر ديده خسارت  شخص  درخواست به

 خواهد شد.  نيز محكوم  ديده خسارت  به  واردشده  زيانهاي

  :شود ( قانون الحاق مي05شرح زير به ماده) يك تبصره به - ۰7ماده

خود محفوظ ندارد و يا  صنفي اي از صورتحساب)فاكتور( خريد كاال را در واحد تبصره هر فرد صنفي كه نسخه
  .شود ريال جريمه محكوم مي (7۵۵۵۵۵) از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت پانصد هزار

  ( و همچنين85)  ( ماده ( و )م )ك  ( و بندهاي25)  ( ماده۰)  (، تبصره20)  مفاد ماده  رعايت  ـعدم 03  ماده
  شود و متخلف مي  محسوب  ، تخلف  فرد صنفي  ازسوي  قانون  ( اين25)  ماده  موضوع  بهداشتي  هاي دستورالعمل
 بپردازد.  را در هر بار تخلف  (ريال7۵۵،۵۵۵تا پانصد هزار )  (ريال1۵۵،۵۵۵هزار ) از دويست  نقدي بايد جريمه

  :شود شرح زير اصالح مي ( قانون به03ماده ) - ۰0ماده



 

 WWW.SKOESFAHAN.ORG    صنفی کشاورزی استان اصفهانظام ن 
 

11 

صنفي،  قانون از سوي فرد -( 85ماده ) (( و مقررات موضوع بند )ك25( و )20عدم رعايت مفاد مواد ) - 03ماده
( ريال و در  1۵۵۵۵۵۵نقدي در مرتبه اول دو ميليون ) شود و متخلف به پرداخت جريمه تخلف محسوب مي

(ريال  2۵۵۵۵۵۵۵ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون ) ( 7۵۵۵۵۵۵مرتبه دوم پنج ميليون )
  .شود وم ميمحك

  اي جريمه  ، به  وارده  خسارت بر جبران  عالوه  . مرتكبين است  ممنوع  كشي قرعه  كاال ازطريق  ـفروش 05  ماده
 خواهند شد.  محكوم  دريافتي  برابر مبالغ  سه  معادل

واردآورند ،   خسارت  اشخاص به  اقساطي  يا فروش  العاده فوق  با فروش  يا حقوقي  حقيقي  ـاگر اشخاص 5۵  ماده
روز كاال يا   يا قيمت  دريافتي  مبلغ  معادل  نقدي جريمه  پرداخت  خريدار، به  به  واردشده  خسارت  بر جبران  عالوه

 خواهندشد.  ملزم  شده عرضه  خدمت

  دبيرخانه  سيلهو به  قانون  اين  تصويب  از تاريخ  ماه  شش  ظرف  ماده  اين  موضوع  اجرايي  نامه آئينـ  تبصره
 خواهدرسيد.  وزيربازرگاني  تصويب و به  تهيه  نظارت  عالي هيأت

كاال   كننده عرضه  افراد صنفي  اقتصادي  هاي فعاليت  و مستندسازي  داد و ستد و ثبت  منظور تسهيل  ـبه 52  ماده
از   بيش  در شهرستانهاي  قانون  اين  از تصويب  سال  سه  مدت  ، مكلفند حداكثر ظرف خدمت  دهنده  و يا ارائه

  مكانيزه  از صندوق  تناسب  در ساير شهرستانها به  سال  پنج مدت   و ظرف  سيصد هزار نفر جمعيت
  شرايط  خود با رعايت  خدمت  كاال يا ارائه  فروش  و يا هر دو براي  ديجيتالي  توزين (و يا دستگاه Posse) فروش
 نمايند.  ( استفاده27)  ( ماده2)  در تبصره  مندرج

  تابع  ذيربط  مراجع  توسط دستگاه   و پلمب  استفاده  نحوه  و ضوابط  ماده  اين  مشمول  صنوف  تعيينـ 2  تبصره
وزير   تصويب  و به  تهيه  ماه  شش  مدت  ظرف  نظارت  عالي هيأت  دبيرخانه  توسط  خواهدبود كه  اي نامه آئين

 خواهد رسيد.  بازرگاني

  توزين  و يا دستگاه  فروش مكانيزه   از صندوق  استفاده  عدم  مقرر، در صورت  مهلت  اتمام  از تاريخـ 1  تبصره
خواهد   جريمه  (ريال2،۵۵۵،۵۵۵)  ميليون  يك  تأخير معادل  هرماه  براي  ماده  اين  مشمول  واحد صنفي  ديجيتالي

 شد.

  :گردد شرح زير اصالح مي ، بههاي آن ( قانون و تبصره52ماده) - ۰5ماده

در مبادالت  منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت به - 52ماده
مشاغل كه هر سال اعالم  بندي كننده كاال يا خدمات مكلفند مطابق اولويت اقتصادي، افراد صنفي عرضه

شده بابت  هاي انجام نمايند. معادل هزينه ستفادها ( posse ) شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش مي
افزاري توسط صاحبان مشاغل  افزاري و نرم اعم از سخت اندازي دستگاه صندوق فروش خريد ، نصب و راه

استفاده صاحبان  كسر است. عدم مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل مذكور، از درآمد مشمول ماليات
 هاي مالياتي مقرر در قانون براي فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيتاز صندوق  مشاغل مذكور

  .شود سال مربوط مي

اطالعات آن به  بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه تبصره تعيين صنوف مشمول و اولويت
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همكاري سازمان امور نظارت با  عالي اي است كه توسط دبيرخانه هيأت نامه ربط به موجب آيين مراجع ذي
االجراء شدن اين قانون  ماه از تاريخ الزم سه شود و حداكثر ظرف مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي

 .رسد تصويب هيأت وزيران مي به

  به  قانون  اين  موضوع  هاي خود را درمورد تخلف  توانند شكايت مي  كنندگان  و مصرف  ـخريداران 51  ماده
دارند.   يا اعالم  ، ارسال  تسليم  قانون  ( اين71ماده )  موضوع  و بازرسان  و يا ناظران  ربط ذي  هاي اتحاديه

را   دريافتي  ، يا شكايت قانون  اين  موضوع  تخلفات  نيز گزارش قانون   اين  موضوع  و ناظران  بازرسان  همچنين
 دارند. مي  ، تسليم ربط ذي  هاي ديهو يا اتحا  بدوي  رسيدگي هيأت   روز به  ده  حداكثر ظرف

قرار دهند و   را مورد بررسي  دريافتي  تخلف  يا گزارش  روز شكايت  ده  مدت  ها موظفند حداكثر ظرف اتحاديه
  نمايند. در غير اين  را مختومه  ، پرونده مراتب  ، با اعالم شاكي  ، يا انصراف فرد صنفي  تخلف  احراز عدم  درصورت

  براي  ، پرونده شدن مختومه   اعالم  روز از تاريخ  ده  مدت  يا ناظر ظرف  ، بازرس شاكي  يا اعتراضو   صورت
 خواهد گرديد.  ارسال  بدوي  رسيدگي  هيأت  به  بررسي

،  بازرگاني  يا سازمان  اداره  نفر نمايندگان  از سه  مركب  در هر شهرستان  بدوي  رسيدگي  يا هيأتهاي  هيأت
از   با دعوت  اي در جلسه  دو هفته  ظرف  كه  است  ربط ذي  امورصنفي  و مجمع  قضائيه  قوه  رئيس  با حكم  تريدادگس

از   حضور هر يك كنند. عدم صادر مي  رأي  قانون  مفاد اين  و طبق  رسيدگي  پرونده  آنها به  يا نمايندگان  طرفين
 هد بود.نخوا  و اتخاذ تصميم  از رسيدگي  مانع  طرفين

  روز از تاريخ  ده  خود را ظرف  كتبي  ، اعتراض  صادره  رأي  به  بودن  معترض  تواند درصورت مي  از طرفين  هر يك
 دارد.  تجديد نظر تسليم  هيأت  به  رأي  ابالغ

از   يا يكي  بازرگاني يا سازمان   اداره  نفر، رئيس  از سه  مركب  تجديدنظر در هر شهرستان  يا هيأتهاي  هيأت
امور   مجمع  رئيسه  از اعضاء هيأت  يا يكي  و رئيس  وي  شده  معرفي  يا نماينده  دادگستري  ، رئيس وي  معاونان

  يا نمايندگان  از طرفين  تواند با دعوت مي  معترض  طرف  درخواست به   ماه  يك  ظرف  كه  است  ذيربط  صنفي
و   رسيدگي  مانع  از طرفين  حضور هر يك . عدم االجرا است و الزم  قطعي  رأي  صادر كند. اين و رأي   آنها رسيدگي
 نخواهد بود.  اتخاذ تصميم

  با دو رأي  و آراء صادره  است نفر اعضاء رسمي   و تجديدنظر با حضور هر سه  بدوي  رسيدگي  هيأتهاي  هاي جلسه
 االجراء خواهد بود. معتبر و الزم  موافق

  شهرستان  رسيدگي  از هيأتهاي  ، يكي  در هر شهرستان  رسيدگي  هيأت  تشكيل  امكان  عدم  رتدرصوـ 2  تبصره
 دار خواهد شد. را عهده  مقررشده  وظايف  يا مركز استان  همجوار استان

يا   ارهاد  بر عهده  رسيدگي  هاي جلسه  تشكيل  و تجديدنظر و مسؤوليت  بدوي  رسيدگي  امور مراجع  ادارهـ 1  تبصره
هيأتها، صدور   تخلفات  به  و رسيدگي  هماهنگي  مسؤوليت . همچنين  است  يا استان  شهرستان  بازرگاني سازمان

  ، تهيه و بازرسي   نظارت  باشد نحوه مي  بازرگاني  وزارت  عهده  به  و ناظران  بازرسان و آموزش   آن  و ابالغ  رأي
و   اجرايي  و دستورالعمل  قانون  اين  موضوع  و تخلفات  شكايات  به  رسيدگي، تجديدنظر و   رأي  واجراي  گزارش

 خواهد بود.  قانون  اين  موجب  به  آن  مالي
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در   مبلغ  اين  واريز خواهد گرديد. معادل  خزانه  حساب  به  دريافتي  هاي از جريمه  ناشي  درآمدهايـ 8  تبصره
 برسد.  مصرف  به  قانون  اين  اجراي  براي بازرگاني   وزارت  ا توسطمنظور خواهدشد ت  سنواتي  هاي بودجه

، سازمانها ،  ، مؤسسات  اجرائي   ها و دستگاههاي وزارتخانه  ، كليه  انتظامي  و نيروي  دادگستري- ۰  تبصره
،  است   نام  ذكر يا تصريح  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  كه  دولتي  ، ساير دستگاههاي  دولتي  شركتهاي
  به كشور و بانكها موظفند نسبت  اسناد و امالك  ثبت سازمان   تابعه  هاي و سازمان  غيردولتي  عمومي  مؤسسات

 نمايند.  همكاري  قانون  اين  موضوع  تخلفات  احكام و اجراي   رسيدگي  به  امور مربوط

تبصره آن جايگزين  ( و هشت51عنوان ماده ) ( قانون، متن زير به 51باتوجه به نسخ ماده ) - ۰3ماده
  :شود مي

توانند  قانون مي ( اين71كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده) خريداران و مصرف - 51ماده
ربط تسليم، ارسال يا اعالم  هاي ذي اتحاديه شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به

  .دارند

قرار دهند و  ا موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسيه اتحاديه
نمايند و درصورت احراز تخلف و  درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه

به ادارات تابعه ها  تعزيرات حكومتي و در شهرستان يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان
ها مكلفند حداكثر  تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان

عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم  با دعوت از شاكي و مشتكي اي ظرف دوهفته در جلسه
  .صادر نمايند مقتضي را

( اين ماده آمده 1تبصره) غير از مواردي كه در وضوع اين قانون بهصدور رأي درمورد تخلفات م - 2تبصره
عنه انجام خواهد  از شاكي و مشتكي است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت

اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي  شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و
است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق  ع اين تبصره بالمانعبه تخلفات موضو

  .شود حكومتي انجام مي مقررات سازمان تعزيرات

 0۵تقلب(، ) 75فروشي(،  )كم73فروشي(،  )گران 75رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد - 1تبصره
شكايت شاكي يا گزارش  درمواردي كه موضوع گذاري و توزيع( )عدم اجراي ضوابط قيمت 08)احتكار( و 

هيأتي متشكل از يكي از رؤساي  ( ريال است، توسط8۵۵۵۵۵۵بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون )
نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت  شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و

  .عنه انجام خواهد شد از شاكي و مشتكي

و تصويب هيأت  مبناي مذكور هرساله براساس نرخ تورم ساالنه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت
  .وزيران قابل تغيير است

تجديدنظر  در صورت تجديدنظرخواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب
معدن و تجارت  ينده اداره صنعت،سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نما

صنعت، معدن و تجارت شهرستان  شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره
نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي  در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از
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  .كننده به همان پرونده باشند رسيدگي

با دو رأي  رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادرهجلسات هيأتهاي 
  .باشد موافق معتبر مي

موجب مقررات  به ترتيبات رسيدگي اعم از ابالغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام - 8تبصره
  .گيرد سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي

اتاق اصناف در  رت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا( درصو1درمورد تخلفات تبصره) - ۰تبصره
  .كرد شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند

سازمان تعزيرات  درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس - 7تبصره
استان، وظايف مقررشده را  همجوار استان يا مركزحكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان 

  .دار خواهد شد عهده

رسيدگي  اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات - 0تبصره
و رسيدگي به  برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي

سازمان تعزيرات حكومتي  ي و ابالغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهدهتخلفات هيأتها، صدور رأ
رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين  باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و مي

  .موجب اين قانون خواهد بود به قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن

هاي  معادل آن در بودجه شود و هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي ريمهدرآمدهاي ناشي از ج - 5تبصره
طور  ( اين قانون به۰۰بار مالي ماده) سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين

گيرد  اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق
  .نمايند ا در اجراي اين قانون هزينهت

توانند در  مي هريك از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، - 3تبصره
  .ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند

  :گردد مكرر( به قانون الحاق مي 51به شرح زير به عنوان ماده ) يك ماده - ۰5ماده

و دستگاههاي اجرائي،  ها دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، كليه وزارتخانهمكرر  - 51ماده
دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم  ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي مؤسسات، سازمان

و امالك كشور هاي تابعه سازمان ثبت اسناد  سازمان ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و
 .تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند و بانكها موظفند در اجراي احكام

  آنها تنها به  هاي جريمه  و تعيين  افراد صنفي  تخلفات  به  ، رسيدگي قانون  اين  االجراء شدن الزم  ـاز زمان 58  ادهم
  تشخيص  مجمع  مصوبات  ازجمله  قانون  مغاير با اين  ومقررات  . قوانين واهدپذيرفتخ  صورت  قانون  اين  احكام  موجب

 گردد. لغو مي  قانون  اين  موضوع  صنفي  و واحدهاي  اصناف  به  مربوط  حكومتي  تعزيرات  درخصوص  نظام  مصلحت
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  بنا به  ساالنه  تورم  نرخ  بار و براساس  يك  سال  ، هر سه فصل   در اين  شده  تعيين  نقدي  هاي جريمه  ـميزان 5۰  ماده
 .  است تعديل   قابل  وزيران  و تأييد هيأت  بازرگاني  پيشنهاد وزارت

  :شود شرح زير اصالح مي ( قانون به5۰ماده ) - 7۵ماده

به تورم ساالنه بنا  براساس نرخ شده در اين قانون، هر ساله  هاي نقدي تعيين ميزان جريمه - 5۰ماده
  .است تعديل  پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل

 قانون نظام صنفی) وظايف و اختیارات شوراي اصناف کشور( 54آيین نامه اجرايی ماده 

شوراي اصناف كشور، شورايي است صنفي، غيرسياسي وغيرانتفاعي كه به منظور تقويت بهسازي  2ماده  
  يه ها و اصناف كشور تشكيل ميگرددمجامعامورصنفي، اتحادونوسازي 

شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رييسه مجامع امورصنفي شهرستان هاي كشور است  1ماده 
رأي اعضاي هيأت رييسه مجامع امورصنفي استان و با نظارت كميسيون نظارت  كه به روش انتخابي و با
 دند.مراكز استان انتخاب ميگر

قانون نظام صنفي در محل دبيرخانه هيأت عالي  ۰۰جلسات ادواري شوراي اصناف كشور براساس ماده  8ماده  
 ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تعيين ميشود. نظارت و يا هر مكان

توليدي، خدمات فني و  هيأت رييسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفرازصنوف ۰ماده  
توزيعي خدماتي و يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت عالي نظارت  سه نفر از صنوف

 صنفي براي مدت دو سال تعيين ميگردند. از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسائل

 وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور عبارتنداز: 7ماده  

ارايه نظرات مشورتي به مجامع امورصنفي كشور درجهت اجراي صحيح قانون نظ ام صنفي و مقررات   -2
موضوعه و همچنين بررسي جامع مجموعه قوانين و مقررات حمايتي و يا  مربوطه و قوانين

 قانوني. محدودكننده اصناف و پيگيري اصالح آن از طريق مراجع

في، اقتصادي و بازرگاني به وزارت بازرگاني و ديگر ارايه نظرات مشورتي درمورد مسائل صن  -1
 صنفي. وزارتخانه ها و سازمان هاي

بررسي و تحقيق در مورد وضعيت اصناف و سازمان هاي صنفي و بنگاههاي كوچك ساير كشورها و  -8
 طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با اصناف. همكاري و حمايت از اجراي

و ارگانهاي ذيربط به منظور برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و  همكاري الزم با مجامع امورصنفي -۰
كشور در جهت حمايت از صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي و ايجاد  بازرگاني در داخل وخارج از

 wtoناشي از پيوستن به . زمينه هاي الزم براي آمادگي صنوف يا محيط رقابتي

 نها جهت حل و فصل مشكالت و مسائل آنها.همكاري و معاضدت با مجامع امورصنفي شهرستا -7

پيگيري ايجاد و تنظيم روابط كاري منظم با وزارت خانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي    -0
كشاورزي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان امور  صنايع و معادن، جهاد

سازمان تأمين اجتماعي در جهت حفظ حقوق اصناف  ران ومالياتي، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي اي
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ها و سازمانهاي  كشور و ايجاد رابطه مطلوب متقابل بين سازمانهاي صنفي و اصناف و وزارتخانه
 ذيربط.

تهيه آمار و اطالعات از وضعيت اصناف و سازمانهاي صنفي كشور از طريق مجامع امورصنفي در دوره  -5
ن به معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و همچنين ايجاد ارايه آ هاي زماني ساالنه و

 پايگاه اطالع رساني كارآمد.

برگزاري دوره هاي آموزشي در رشته هاي مختلف بازرگاني و اقتصادي مناسب با احتياجات جامعه   -3
 مجامع امورصنفي و براساس برنامه هاي مصوب وزارت بازرگاني. اصناف كشور با همكاري

ايه پيشنهاد به منظور بهبود و رفع مشكالت جاري و بهسازي و نوين سازي اصناف و سازمانهاي ار  -5
 و خدمات صنفي به وزارت بازرگاني  الكترونيكي و استاندارد كاالها صنفي از جمله تجارت

همكاري الزم با اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون و تعامل با ساير سازمانها و  -2۵
 خارجي در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي صنفي.  نهادهاي تخصصي داخلي و

تنظيم بودجه ساليانه و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت    -22
 نظارت. جهت رسيدگي و تصويب هيأت عالي

ه دبيرخانه تنظيم ترازنامه مالي ساليانه و تسليم آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال ب   -21
 تصويب هيأت عالي نظارت. هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و

اجراي مصوبات و بخشنامههاي هيأت عالي نظارت در چارچوب قانون نظام صنفي، قوانين  -28
 موضوعه و آيين نامه هاي مربوطه.

انتشار نشريه تخصصي به منظور معرفي جامعه صنفي كشور و نيز ارتقاي سطح اطالعات و    -2۰
 صنفي و اصناف. سوؤلين سازمانهايآگاهي م

پيگيري تشكيل بانك اصناف موسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، بيمه، شرك تعاوني    -27
مالي و اعتباري توسط مجامع امورصنفي كشور طبق مقررات  اعتبار و ديگر موسسات پولي، بانكي،

 تسهيالت بانكي. صنوف از جاري و انجام هماهنگي با شبكه بانكي كشور در جهت بهره مندي

پيگيري ايجاد شركتهاي صنفي توسط اتحاديهها و مجامع امورصنفي كشور به منظور تمركز   -20
فروشي در ميادين و همچنين انتقال صنوف آالينده به خارج از   تدريجي كاالها و معامالت عمده

 شهرها.

ادي، اجتماعي و مشاركت در مجامع، شوراها و كميسيونهاي مسوؤل سياستگذاري در امور اقتص   -25
 اصناف و بازرگانان. بازرگاني مرتبط با حوزه

تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف در مجامع امور اصناف كشور در راستاي سياستهاي    -23
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان( به منظور نظارت جدي و  وزارت بازرگاني )سازمان

پاسخگويي به مطالبات و شكايات  اي صنفي با هدفسازماندهي شده برعملكرد متصديان واحده
 مردمي.

تصميمات و مصوبات شوراي اصناف كشور پس از تصويب وزير بازرگاني در چارچوب قانون نظام  0ماده  
جهت مجامع و اتحاديه هاي  ۰0آيين نامه هاي اجرايي ماده  7و  ۰مربوط به ويژه مواد  صنفي و آيين نامه هاي

 ميباشد.صنفي الزم االجرا 


