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دبيرخانـه ،  . عت ، معدن و تجارت مستقر اسـت صنهيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه اي است كه در وزارت  -54ماده 
بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي آيد و عالوه بر هماهنگ كردن امور ، وظايف تهيه و تـدوين مكتوبـات مـورد    

تشكيالت اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانـه بـه موجـب    . نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را بر عهده دارد 
 .آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزير صنعت ، معدن و تجارت خواهد رسيد 

 :وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است  -55ماده 

 .ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه ها يا اتاقهاي اصناف  :الف

 .ابطال انتخابات يا عزل هيات رئيسه اتاق اصناف ايران  :ب

 . رسيدگي به اختالف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف شهرستان ها يا اتاق اصناف ايران  :ج

 .تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور  :د

تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت ، اتحاديـه هـا    :ـه
 . اتاق اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون و 

 .رعايت قوانين و مقررات جاري كشورارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كاالها و خدمات واحدهاي صنفي با :و

 .محول گرديده است ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت  :ز

 .بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور  :ح

 .تهيه و تصويب دستورالعمل هاي الزم در رابطه با نحوه نرخ گذاري كاالها و خدمات واحدهاي صنفي  :ط

كميسيون هاي نظـارت مراكـز اسـتان هـا تفـويض      هيأت عالي نظارت مي تواند قسمتي از وظايف خود را به  -56ماده 
 .كند

 

 

عبارت است از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخ هاي تعيـين شـده    :گران فروشي  -57ماده 
به وسيله مراجع قانوني ذيربط ، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجـام دادن هـر نـوع عملـي كـه منجـر بـه        

 . افزايش بهاي كااليا خدمت به زيان خريدار گردد

 تخلفات و جريمه ها –فصل هشتم 
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 : ه دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير استجريمه گران فروشي، با عنايت ب

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

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي شود و عالوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تـابلو بـر سـر در محـل     
 . كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي شود

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

سـب بـه   در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي شود و پارچه يا تـابلو بـر سـر در محـل ك    
همچنين به مدت شش ماه، پروانه كسب وي تعليـق و محـل كسـب    . و ماه نصب مي شودعنوان متخلف صنفي به مدت د

 .تعطيل مي گردد

 .عبارت است از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده : كم فروشي – 58ماده 

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

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

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم فروشي جريمه مي شود و عالوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تـابلو بـر سـر در محـل     
 .كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي شود 

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

در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم فروشي جريمه مي شود و به مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل 
مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسـب تعطيـل    مچنين بهه. كسب به عنوان متخلف صنفي نصب مي گردد

 . مي گردد

توسط متعهد در حكم كم فروشي است و متخلف از ) گارانتي(عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت  -تبصره
سبه ارزش خدمات مبناي محا. اين امر عالوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي شود

پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسـط كارشناسـان سـازمان حمايـت از مصـرف كننـدگان و       
 .توليد كنندگان تعيين مي شود 
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منطبق با مشخصات عبارت است از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت  :تقلب - 59ماده 
 .ي يا درخواستي نباشدزاابركاال يا خدمت 

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

متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفـاوت  
يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم بـه   ارزش كاال يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كاالي عرضه شده

 .چهار برابر مابه التفاوت مذكور جريمه مي شود

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

مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بـر سـر در محـل كسـب بـه عنـوان متخلـف         در
 .صنفي به مدت يك ماه نصب مي گردد 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه التفاوت جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بر سـردر محـل كسـب بـه عنـوان      
همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيـل  . دت دو ماه نصب مي گردد متخلف صنفي به م

 .مي گردد 

در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كاالي مورد تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جريمه مقرر ، مكلف  -1تبصره 
ستنكاف ، واحد صنفي تا اجراي كامـل حكـم ، تعطيـل    به قبول كاال و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت ا

 .مي شود 

در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد ، فـرد متقلـب بـه     -2تبصره 
 .مجازات مزبور محكوم خواهد شد 

يـران و ارائـه خـدمات بـدون تأييـد      عرضه ، نگهداري به قصد فروش و فروش كاال بدون عالمـت اسـتاندارد ا   -3تبصره 
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي كه استاندارد كاال يا خدمات اجباري شده باشد ، مشـمول مقـررات   

 .اين ماده مي شود 

فروش كاالهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين مـاده   -4تبصره 
چنانچه كاال يا خدمات عرضه شده بنا بر نظر كارشناسي غير قابل مصرف باشد ، جريمـه و خسـارت بـر    . مي شود  محكوم

 .مبناي قيمت عرضه شده محاسبه مي شود 
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عبارت است از نگهداري كاال به صورت عمده با تشخيص مراجع   ذي صالح و امتنـاع از عرضـه آن    :احتكار  -60ماده 
اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضـه از طـرف وزارت صـنعت ، معـدن و تجـارت يـا سـاير         به قصد گران فروشي يا

 .مراجع قانوني ذيربط 

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

% )  70(د درصـد  الزام محتكر به عرضه و فروش كل كاال هاي احتكار شده و جريمـه نقـدي معـادل هفتـا     -مرتبه اول 
 .قيمت روز كاالهاي احتكار شده 

الزام محتكر به عرضه و فروش كل كاالهاي احتكـار شـده و جريمـه نقـدي معـادل سـه برابـر قيمـت روز          -مرتبه دوم 
كاالهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب بـه مـدت   

 .يك ماه 

الزام محتكر به عرضه و فروش كل كاالهاي احتكار شده و جريمـه نقـدي معـادل هفـت برابـر قيمـت روز        -مرتبه سوم 
كاالهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب بـه مـدت   

 .سه ماه 

به اتحاديه مربوط توسط توليد كنندگان و توزيع كنندگان عمـده و  عدم اعالم موجودي كاال به صورت ماهيانه  -1تبصره 
خرده فروشاني كه كاالهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي كنند صرفاً در مورد كاالهـايي  

 .مي شود  كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار

براي كشف تخلف در صورتي كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محـل اختفـاء يـا احتكـار      -2تبصره 
اين ماده ، حسب مورد ، شعب سازمان تعزيـرات حكـومتي بـا    ) 1(اعالم موجودي موضوع تبصره عدم كاال باشد در صورت 

ا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ، اجازه ورود به محل يـاد  رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان ي
شده را صادر مي كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابالغ و اجراي احكـام شـعب سـازمان تعزيـرات حكـومتي      

 . است 

اين قانون توسط اتـاق   آئين نامه اجرائي شرايط اعالم موجودي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن
اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عـالي نظـارت بـه تصـويب وزيـر      

  .صنعت ، معدن و تجارت مي رسد 

عبارت است از عرضه كاال يا ارائه خدمت بر خالف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده  :عرضه خارج از شبكه  -61ماده 
 .ز طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت يا دستگاه اجرائي ذي ربط ا

 :جريمه عرضه خارج از شبكه ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است 
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الزام به عرضه كاال يا ارائه خدمت ، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كاال يا خـدمت  -مرتبه اول :الف 
 .از شبكه در زمان تخلف  خارج شده

الزام به عرضه كاال يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كاال يـا خـدمت    -مرتبه دوم :ب
 .خارج شده از شبكه در زمان تخلف 

اال يـا خـدمت   الزام به عرضه كاال يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز ك -مرتبه سوم :ج
 .خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه با تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه 

نگهداري ، عرضه و فروش كاالي قاچاق توسط واحدهاي صـنفي  نقل ، حمل و : عرضه و فروش كاالي قاچاق  -62ماده 
 :در طول هر سال به شرح زير جريمه مي گردد  ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار

 .جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كاالي قاچاق و ضبط كاالي قاچاق موجود به نفع دولت -مرتبه اول  :الف

جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كاالي قاچاق ، ضبط كاالي قاچـاق موجـود بـه نفـع دولـت و       -مرتبه دوم :ب
 .نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه 

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

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

چگونگي اجراء نحوه تخصيص و پرداخت حق الكشـف مـأموران يـا دسـتگاه     آئين نامه اجرائي اين ماده در مورد -تبصره 
مربوطه و نگهداري كاال توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از 

 .االجراء شدن قانون به تصويب وزير صنعت ، معدن و تجارت مي رسد  متاريخ الز

عبارت است از عدم ارائه مدارك الزم جهت اجراي ضـوابط   :ضوابط قيمت گذاري و توزيع  عدم اجراي -63ماده 
قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كاال يا خدمت وارداتي يا در اختيار 

         قيمـت گـذاري     ي ذي ربـط مشـمول  گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كاالهـا و خـدماتي كـه توسـط مراجـع قـانون      
 .مي گردند 

 .تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت ، معدن و تجارت است  -تبصره 

 :جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف ، به شرح زير است
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 .رسمي كاال يا خدمت  جريمه نقدي معادل نصف قيمت –مرتبه اول  :الف

 .جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كاال يا خدمت  -مرتبه دوم  :ب

جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كاال يا خدمت و نصب پارچـه يـا تـابلو بـر سـردر محـل        -مرتبه سوم  :ج
 .كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه 

عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كاال يا خدمت بـه همـراه كـاال يـا خـدمت       :اجباري فروش  -64ماده 
 .ديگر 

 :جريمه فروش اجباري به شرح زير است 

براي فروش اجباري كاال ، الزام فروشنده به پس گرفتن كاال و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمـت فـروش كـاالي     :الف 
 .تحميلي 

اري خدمت ، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقـدي معـادل پـنج برابـر مبلـغ خـدمت       براي فروش اجب :ب
 .اجباري 

عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كاال ، استفاده نكردن ار تابلو نرخ دستمزد  :عدم درج قيمت  -65ماده 
جريمـه عـدم درج   . خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيـت نباشـد   

 .ريال است ) 200,000(قيمت در هر بار تخلف دويست هزار 

عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه بـا ويژگـي هـاي منـدرج در      : عدم صدور صورتحساب -66ماده 
 ريال است ) 200,000(جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار . اين قانون منطبق باشد ) 15(ماده 

د ، بـه درخواسـت   چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون ، خسارتي به اشخاص ثالـث وارد شـو   -67ماده 
شخص خسارت ديده ، فرد صنفي متخلف عالوه بر جريمه هاي مقرر در ايـن قـانون ، بـه جبـران زيانهـاي وارد شـده بـه        

 .خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد 

خريد كاال را در واحد صنفي خـود محفـوظ نـدارد و يـا از     ) فاكتور (هرفرد صنفي كه نسخه اي از صورتحساب  -تبصره 
 .ريال جريمه محكوم مي شود ) 500,000(ن به مأموران خودداري كند به پرداخت پانصد هزار ارائه آ

قانون از سوي فرد صنفي ، تخلـف  ) 37(ماده ) ك(و مقررات موضوع بند ) 17(و ) 16(عدم رعايت مفاد مواد  -68ماده 
ريـال و در مرتبـه دوم پـنج    ) 0002,000,(محسوب مي شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون 

 .مي شود  ريال محكوم ) 10,000,000(ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون ) 5,000,000(ميليون 
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مرتكبين عالوه بر جبران خسارت وارده ، به جريمه اي معـادل  . فروش كاال از طريق قرعه كشي ممنوع است  -69ماده 
 .حكوم خواهند شد سه برابر مبالغ دريافتي م

اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورنـد ، عـالوه    -70ماده 
بر جبران خسارت وارد شده به خريدار ، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كاال يا خدمت عرضـه  

 .شده ملزم خواهند شد 

ن نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسـيله دبيرخانـه هيـأت عـالي     آئي -تبصره
 .نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت ، معدن و تجارت خواهد رسيد 

به منظور تسهيل داد و ستد ، ثبت و مستند سازي ، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادالت اقتصادي ، افراد  -71ماده 
مطابق اولويت بندي مشاغل كه هر سال اعـالم مـي شـود از سـامانه صـندوق       مكلفند صنفي عرضه كننده كاال يا خدمات

شده بابت خريـد ، نصـب و راه انـدازي دسـتگاه صـندوق       معادل هزينه هاي انجام. استفاده نمايند ) pos(مكانيزه فروش 
فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور ، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولـين  

عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سـال ، موجـب محروميـت از    . سال استفاده قابل كسر است 
 .فيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي شود معا

        تعيين صنوف مشمول و اولويت بندي و نحـوه اسـتفاده از صـندوق و چگـونگي ارائـه اطالعـات آن بـه مراجـع          -تبصره
تاق اصـناف  ذيربط به موجب آئين نامه اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و ا

 .مي رسد  ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران

اين قانون مـي تواننـد شـكايت    ) 52(خريداران و مصرف كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده  -72ماده 
 .قانون به اتحاديه هاي ذي ربط تسليم ، ارسال يا اعالم دارند يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين 

اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهنـد و در صـورت احـراز    
اكي ، پرونده را عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض ش

سـازمان  . به ادارات تابعه سـازمان مـذكور تسـليم نماينـد     ها در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان 
تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از شاكي و مشتكي 

 .اد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند عنه به پرونده رسيدگي و طبق مف

اين ماده آمده است ، رأسـاً  ) 2(صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي كه در تبصره  -1تبصره 
حضـور نماينـدگان   . توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي عنه انجام خواهـد شـد   

عت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسـيدگي بـه تخلفـات موضـوع ايـن تبصـره       سازمان صن
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تجديد نظر خواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره ، مطابق مقررات سازمان تعزيـرات حكـومتي انجـام    . بالمانع است 
 .مي شود 

احتكار (  60، ) تقلب (  59، ) كم فروشي(  58، ) روشيگران ف(  57رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد  -2تبصره 
در مواردي كه موضوع شكايت شـاكي يـا گـزارش بـازرس حـاكي از      ) عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع (  63و ) 

ريال است ، توسط هيأتي متشكل از يكـي از رؤسـاي شـعب سـازمان تعزيـرات      )  3,000,000(تخلف بيش از سه ميليون 
مشتكي عنه انجام خواهـد   نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت ، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و  حكومتي ،

 .شد 

مبناي مذكور هرساله بر اساس نرخ تورم ساالنه با پيشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تصويب هيـأت وزيـران قابـل    
 .تغيير است 

ن ، هيأت تجديد نظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديـد نظـر سـازمان    در صورت تجديد نظر خواهي هريك از طرفي
تعزيرات حكومتي ، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسـيدگي  

وط به هـر پرونـده   نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديد نظر مرب. خواهد كرد 
 .بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي كننده به همان پرونده باشند 

جلسات هيأت هاي رسيدگي بدوي و تجديد نظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافـق معتبـر   
 .مي باشد 

جلسـات ، واخـواهي و اجـراي احكـام بـه موجـب مقـررات سـازمان          ترتيبات رسيدگي اعم از ابالغ ، تشكيل -3تبصره 
 .تعزيرات حكومتي صورت مي گيرد 

در صورت عدم وجود اداره صنعت ، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرسـتان  ) 2(در مورد تخلفات تبصره  -4تبصره 
 .مربوط ، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد 

درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان ، با تعيين رئـيس سـازمان تعزيـرات حكـومتي      -5تبصره 
 .استان ، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد

كيل جلسات رسيدگي بر عهده سـازمان  اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تش -6تبصره 
همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي بـه تخلفـات هيأتهـا، صـدور رأي و     . تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است

ابالغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد نحوه نظارت و بازرسـي ، تهيـه گـزارش    
ه شكايات و تخلفات موضوع اين قانون وتهيه  دستورالعمل اجرائـي و مـالي آن بـه موجـب ايـن      واجراي رأي و رسيدگي ب

 .قانون خواهد بود
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درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي شود و معادل آن در بودجه هاي سـنواتي   -7تبصره 
ايـن قـانون بـه طـور مسـاوي در اختيـار       ) 62(ي مـاده  منظور و توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت پس از تأمين بار مال

سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار مي گيرد تا در اجراي اين قـانون هزينـه   
 .نمايند

عـدالت   هر يك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي مي توانند در ديوان -8تبصره 
 .اداري اقامه دعوي نمايند

دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسـالمي ايـران، كليـه وزارتخانـه هـا و دسـتگاه هـاي اجرايـي،          -مكرر 72ماده 
مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي، ساير دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مسـتلزم ذكـر يـا    

اسناد و امالك كشور و بانك هـا موظفنـد   تصريح نام است، مؤسسات عمومي غير دولتي و سازمان هاي تابعه سازمان ثبت 
 .در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند

آنهـا تنهـا بـه    هـاي  از زمان الزم االجرا شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيـين جريمـه    -73ماده 
قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جملـه مصـوبات مجمـع تشـخيص      .موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت

 . مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحد هاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي گردد

د وزارت ميزان جريمه هاي نقدي تعيين شده در اين قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم ساالنه بنا به پيشـنها  -74ماده 
 . ت وزيران قابل تعديل استاييد هياصنعت،معدن و تجارت و ت

 

 

ت رئيسه خود بر أت مديره يا هيأاتحاديه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان مي توانند براي خدمات اعضاي هي -75ماده 
ت عالي نظارت تهيه مي شود و حداكثر ظـرف  أهي حسب آئين نامه اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه

شش ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت،معدن و تجارت مي رسد، مبـالغي را از محـل درآمـد    
 .هاي خود در بودجه ساالنه پيش بيني و پرداخت نمايند

ت رئيسه اتـاق اصـناف شهرسـتان باشـند،     أديه يا هيت مديره اتحاأاعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هي -تبصره
 .مين اجتماعي مي شوندامشمول قانون ت

ت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق اصناف ايران نسبت أت مديره اتحاديه ها و هيأهر يك از اعضاي هي -76ماده 
ه در اجراي ايـن قـانون و سـاير قـوانين و     به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران و وجوهي ك

 .مقررات در اختيار آنان قرار مي گيرد، امين محسوب مي شوند

 ساير مقررات -فصل نهم


