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سخن ناشر
رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به  این  ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیز رشته های متأثر  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتر دانش،  عالی  آموزش  مؤسسة 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 قانون نظام صنفی 
مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسالمی

فصل اول: تعاریف
سازمان،   به  مربوط  امور  که  است  مقرراتی  و  قواعد  صنفی:  نظام   -۱ ماده 
قانون  این  را طبق  و واحدهای صنفی  افراد  وظایف،  اختیارات، حدود و حقوق 

تعیین  می کند.
ماده ۲- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های 
فنی  خدمات  و  خدمات  توزیع،  فروش،  خرید،  تبدیل،  تولید،  از   صنفی  اعم 
سرمایه گذاری کند و به  عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه 
با مباشرت دیگران  محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا  یا 
و  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  را  خدمات  خود  یا  محصول  کاال،  از  قسمتی 
به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه  دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. 
قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوة صدور مجوز فعالیت، تنظیم و 
تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و 

واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.
یا  ثابت  اقتصادی که فعالیت آن در محل  ماده ۳- واحد صنفی: هر واحد 
وسیله  سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، 

واحد صنفی  شناخته می شود.1
تبصره ۱- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب 

برای  همان محل، بالمانع است.
واحد صنفی  استقرار چند  واجد شرایط الزم جهت  اماکنی که  تبصره ۲- 
باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس 

1- آیین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراشدن این قانون توسط 
اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به 

تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
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از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. 
آیین نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق 
اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه می شود و ظرف سه 
ماه از تاریخ الزم االجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت 

می رسد.
واحد  واحدهای صنفی سیار می دهند،  به  که خدماتی  دفاتری   تبصره ۳- 

صنفی محسوب می شوند.
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از 
یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به  دو گروه 

تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی تقسیم می شوند.
به منظور  قانون  این  پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات  ماده 5- 
شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی 

برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.
تبصره ۱- پروانه کسب موقت تنها برای یک  بار صادر می شود. مدت اعتبار 

پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج  سال است.
تبصره ۲- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب ، 
اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم 
صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد 

بدون پروانه تلقی می شود.
مهارت  داشتن  بر  که  است  گواهی نامه ای  فنی:  و  پروانه تخصصی  ماده ۶- 
مراجع ذی صالح  به وسیله  و  دارد  داللت  فنی  یا  تخصصی  کارهای  دادن   انجام 

صادر می شود.
ماده ۷- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که 
دارای  فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر 

در این قانون  تشکیل می گردد.
ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی 

هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است.



15بخش اول: قوانین

اتاق  نمایندگان هیئت رئیسه  از  اتاقی است که  ایران:  اصناف  اتاق   ماده ۹- 
اصناف شهرستان های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل 

می گردد.
ماده ۱۰- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و 
ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های 
و  اتحادیه ها  بر  نظارت  همچنین  و  آنها  اختیارات  و  وظایف  راستای   در  دولتی 

مجامع امور صنفی هر شهرستان  تشکیل می شود.
ماده ۱۱- هیئت عالی نظارت: هیئتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، 
اتاق  اتحادیه ها، مجامع امور صنفی،  هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر  کلیه 
اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل  می گردد و باالترین مرجع نظارت 

بر امور اصناف کشور است.

فصل دوم: فرد صنفی
 ماده ۱۲- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال 

به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.1
 تبصره ۱- به موجب اصالحی 1392/06/12 حذف شده است.

 تبصره ۲- کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها 
استعالم  می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم نظر 
قطعی و نهایی خود را اعالم دارند. عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله نظر 

مثبت است.
 تبصره ۳- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط 
قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه 

اجرایی موضوع این ماده بالمانع است.
 تبصره 4- در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک 

1- آیین نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از 
تاریخ الزم االجراشدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و 

پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
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اداره کنند،  به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
 تبصره 5- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطالع 
اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب 
یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از 

اخطار پانزده  روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
اخذ  مستلزم  فنی  و  تخصصی  مشاغل  برای  پروانه کسب   ماده ۱۳- صدور 
اگر متقاضی  به وسیله متقاضی است.  از مراجع ذی ربط  پروانه  تخصصی و فنی 
واجد شروط الزم  برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل 
دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، 

به نام متقاضی کافی است.
انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین نامه ای خواهد بود که   تبصره- 
سازمان های  و  وزارتخانه ها  هماهنگی  با  و  نظارت  عالی  هیئت  توسط  دبیرخانه 
ذی ربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر 

بازرگانی خواهد  رسید.
 ماده ۱4- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت  اتحادیه ذی ربط را 

بپردازند.
ماده ۱5- افراد صنفی عرضه کننده کاالها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب 
تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد   روی کاال، یا نصب 
خدمت را  به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، 

اعالم کنند.
باید  دستمزد  یا  اجرت  بها،  دریافت  مقابل  در  صنفی  فرد  هر   -۱  تبصره 
و  نوع  و  دریافتی  مبلغ  تاریخ،  صنفی،  واحد  نشانی  و  نام  صورت حسابی  شامل 
مشخصات کاالهای فروخته  شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

 تبصره ۲- اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز 
استان،  بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن 

صورت حساب برای  آنها مشکل است، از دادن صورت حساب معاف کند.
 تبصره ۳- افراد صنفی که کاالهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند 
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باید از  صورت حساب های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در 
آن بنویسند.

 تبصره 4- فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کاالی عرضه شده 
یا  خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.

 ماده ۱۶- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب 
 کمیسیون نظارت مکلفند:

ارائه  مشتریان  مصرف  برای  که  را  غذایی  مواد  و  غذا  قیمت  فهرست   الف- 
بر  و  دهند  قرار  مشتریان  دسترس  در  و  تهیه  مخصوص  برگه های  می شود  در 

مبنای آن صورت حساب  به مشتری تسلیم دارند.
به  تابلو مخصوص در محل کسب  را در  اغذیه و مواد غذایی خود  نرخ  ب- 

قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده ۱۷- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین 
و  مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار 
و  دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کاالها و خدمات را که از سوی مراجع 

قانونی  ذی ربط ابالغ می گردد، رعایت و اجرا کنند.
 تبصره ۱- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن 
اتحادیه اطالع دهند  به  را  اماکن مراجعه می کنند، مراتب  و  به منازل   خدمات 
شناسایی  کارت  صدور  به  نسبت  انتظامی،  نیروی  نظر  اخذ  از  پس  اتحادیه  تا 

عکس دار با درج تخصص  اقدام الزم را به عمل آورد.
 تبصره ۲- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصوالت، 
کاالها یا  خدمات، برخالف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده )68( 

این قانون با آنها  رفتار خواهد شد.
فرد صنفی  توسط  به هر طریق  تبلیغاتی  آگهی  انتشار هرگونه  تبصره ۳- 
فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون و 
دویست )1,200,000( ریال تا سه میلیون )30,000,000( ریال محکوم می شود.

چندرسانه ای  محصوالت  تولید  مؤسسات  و  چاپخانه ها  گروهی،  رسانه های 
مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه 
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از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی 
موضوع این تبصره محکوم می شوند.

را  بخواهد محل کسب خود  پروانه کسب  دارنده   ماده ۱8- در صورتی که 
نماید.  تسلیم  اتحادیه  به  را  باید درخواست کتبی خود  به دیگری  واگذار کند، 
اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد  شرایط قانونی بداند با رعایت سایر 
مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده 

صادر می کند.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی  بر تغییر پروانه کسب به 
حرفه ای دیگر، عالوه بر طی مراحل قانونی، استعالم و تسویه حساب از اتحادیه 
قبلی ضروری است. عدم پاسخ گویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ 

استعالم به منزله نظر موافق تلقی می شود.
 ماده ۱۹- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با 
انتقال واحد  رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا 

صنفی اقدام کند.
 ماده ۲۰- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد 
 صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در 
صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه 
کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از 

درجه اعتبار ساقط است.

فصل سوم: اتحادیه ها
ماده ۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه 
یا  همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل 

اتحادیه  می کنند.
 تبصره ۱- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
همکاری  با  ایران  اصناف  اتاق  توسط  صنفی  اتحادیه های  الگوی  اساسنامه 
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دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیئت عالی نظارت می رسد.
اتحادیه در  برای تشکیل یک  تعداد واحدهای صنفی   تبصره ۲- حدنصاب 

کشور به شرح زیر است:
 الف- در تهران، 300 واحد

ب- در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج- در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر 

جمعیت،150 واحد
 د- در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر 

 جمعیت، 100 واحد
 ه - در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

 تبصره ۳- کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان 
موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر 

از نصاب های تعیین شده است، ادغام نماید.
یا بخش های هر  برای تمامی شهرها  اتحادیه واحد  اگر تشکیل   تبصره 4- 
شهرستان به  تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره 
امور واحدهای صنفی آن  شهرها یا بخش ها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق 
اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید 
هیئت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراشدن این قانون به 

تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
که  یک شهرستان،  واحدهای صنفی  از  اتحادیه ای  تشکیل  اگر   تبصره 5- 
تشخیص  به  است،  نرسیده  اتحادیه  تشکیل  جهت  مقرر  نصاب  تعدادشان  به 
کمیسیون نظارت مرکز  استان الزم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، 

اتحادیه ای با همان تعداد  واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
 تبصره ۶- اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود 
در  شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان الزم 
باشد، در صورت  تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل 
خواهد شد. این اتحادیه  مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهد 
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شد.
تشکیل  جهت  استان  هر  در  صنفی  واحدهای  تعداد  چنانچه   -۷ تبصره 
اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با  پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل 

می شود.1
اداره  اتحادیه  اعضای  منتخب  هیئت مدیره  توسط  اتحادیه ها   -۲۲ ماده 
برای  علی البدل  نفر  دو  و  اصلی  نفر  پنج  هیئت  این  اعضای  تعداد  می شوند.  
اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر 

علی البدل برای اتحادیه های دارای  بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
انتخاب  تاریخ  از  اتحادیه ها  اعضای هیئت مدیره   تبصره ۱- مدت مسئولیت 
چهارسال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه 
یا چهار  از دو دوره  متوالی و  انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش 

دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
از  قبل  ماه  نظارت هر شهرستان موظف است شش   تبصره ۲- کمیسیون 

پایان هر دوره هیئت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
با حضور حداقل یک سوم اعضا  اتحادیه ها در دور اول  انتخابات   تبصره ۳- 
و در صورت عدم  دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل 

یک چهارم اعضا رسمیت می یابد.2
تبصره 4- در صورتی که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت 
اعضای  با وجود جایگزینی  از هیئت مدیره،  اعضایی  یا  اجتماعی عضو  از  حقوق 
علی البدل، آن هیئت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است 
ظرف شش ماه  نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام 

1- آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراشدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران 
با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، 

معدن و تجارت می رسد.
۲- آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراشدن این قانون 
توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت 

به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
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قانونی  واجد شروط  اعضای همان صنف که  از  افرادی  انتخابات،  انجام  تا  کند. 
اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند  اتحادیه باشند،  توسط  امور  اداره  برای 
تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان  اعضای جایگزین به عضویت اصلی 
یا علی البدل هیئت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از  دو سال از مدت مأموریت 
هیئت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا  پایان مدت مأموریت 

هیئت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی  که به  تشخیص کمیسیون نظارت، 
از آن هیئت،  باشند و اعضای معزول  انتخابات استعفا داده  به منظور اخالل در 

نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب  شوند.
تبصره 5- افراد منصوب شده موضوع تبصره های 3 و 4 این ماده دارای کلیه  
اختیارات، حقوق و تکالیف هیئت مدیره، به استثنای عضویت در هیئت رئیسه اتاق 

اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره ۶- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف  شهرستان و ایران و 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش 
از ثبت نام در انتخابات است. اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این 

ماده پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است.
ماده ۲۲ مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ها عبارت 

است از:
1- تابعیت جمهوری اسالمی  ایران

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس.
5- عدم اعتیاد به موادمخدر.

6- عدم اشتهار به فساد.
7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در 

هیئت مدیره اتحادیه.
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8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم.

10- وثاقت و امانت.
تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  نمایندگان  از  مرکب  کمیته ای  تبصره ۱- 
نفر  دو  و  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  حکومتی،  تعزیرات  سازمان 
نیروی  اطالعات،  وزارت  شامل  ذی صالح  مراجع  از  شهرستان  اصناف  اتاق  از 
انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوة  قضائیه ظرف یک  ماه شرایط مذکور 
را استعالم می نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود 
نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آرا صورت می گیرد 

و نتیجه به متقاضی اعالم می شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور 

از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.
تبصره ۲- افرادی که صالحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده 
باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی 

مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
نسبی  اکثریت  اساس  بر  به ترتیب  منتخب  افراد  اتحادیه ها  در   -۲۳  ماده 
نفر  یک  دوم(،  و  )اول  نایب رئیس  نفر  دو  رئیس،  نفر  یک  شامل  مأخوذه  آرای 
اعضای  انتخابات  برگزاری  با  تعیین می شود. هم زمان  نفر خزانه دار  و یک  دبیر 
هیئت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( 

برگزار می شود.1
فرد  توسط  تعیین شده  سمت  پذیرش  آمادگی  عدم  صورت  در   -۱ تبصره 
به تعداد آرای کمتری  نیاز  با سمتی که احراز آن  منتخب، تعویض سمت وی 

دارد بالمانع است.
تبصره ۲- در صورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره 

گزارش  تهیه  نیز  و  اتحادیه  عملکرد هیئت مدیره  بر  نظارت  از جمله  بازرس  وظایف  اجرایی شرح  آیین نامه   -1
بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراشدن این قانون 
توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت 

به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
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اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده 
وی و با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعیین می شود.

تبصره ۳- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری 
انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. 

که  نفر،  یک  خدمات  از  است  مکلف  اتحادیه  هر  هیئت مدیره   -۲4 ماده 
دارای  حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام  وقت به عنوان مدیر اجرایی 
به  جمعیت،  نفر  میلیون  یک  از  کمتر  دارای  شهرستان های  در  کند.   استفاده 
کارگیری افراد دیپلمه به عنوان  مدیر اجرایی، بالمانع است. مدیر اجرایی مجری 
مصوبات هیئت مدیره و منتخب آن است  و با جایگزین شدن هیئت مدیره جدید 
مستعفی تلقی می گردد. استفاده از خدمات همان  مدیر در ادوار بعد بالمانع است.

 ماده ۲5- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست 
نظرخواهی  با  استان،  همان  شهرستان های  صنفی  اتحادیه های  نسبی  اکثریت  
از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های 
هیئت مدیره  نمایندگان  از  متشکل  مجمع  کرد.  این  خواهد  اقدام  استان  آن 
اتحادیه های شهرستان ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکالت 
و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و  هماهنگی های الزم با مراجع و 

مراکز ذی ربط تشکیل می شود.
نفر  یک  اتحادیه  پنج  هر  به ازای  شهرستان  هر  نمایندگان  تعداد   تبصره- 
مأموریت  مدت  شد.  خواهند  انتخاب  اتحادیه ها  رؤسای  رأی  با  که  بود   خواهد 

اعضای هیئت مدیره  مجمع استانی دو سال است.
باید  ابتدا  کند،  آغاز  را  صنفی  فعالیتی  بخواهد  شخصی  هرگاه   -۲۶  ماده 
دریافت  رسید  و  تسلیم  را  خود  کتبی  تقاضای  و  مراجعه  ذی ربط  اتحادیه  به 
دارد. اتحادیه مکلف است  در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول 
تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با  احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی 
تقاضا  پذیرش  به منزله  یاد شده  در  مدت  اعالم نظر  کند. عدم  اعالم  متقاضی  به 
آن  از  باید  متقاضی  توسط  اتحادیه،  تقاضا  قبول  در صورت  محسوب می گردد. 
تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک موردنیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه 
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