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رييسه اتاق ت اھيآيين نامه اجرايي نحوه بررسي صالحيت و برگزاري انتخابات 
 اصناف ايران

 )قانون نظام صنفي ٤٣ماده ٢موضوع تبصره(
 

 تعاريف
 :تعاريف -١ماده
 .قانون نظام صنفي :قانون

 .اتاق اصناف ايران :اتاق ايران
 .عالي نظارتت اھيدبيرخانه  :تاھيدبيرخانه 
 .رييسه اتاقت اھيانتخابات  :انتخابات

 .ھيأت اجرايي انتخابات اتاق اصناف ايران :اجراييت اھي
 

 انتخاب کنندگان
رييسه ت اھيقانون توسط  ٤٢که مطابق دستورالعمل ماده) اجالس(اعضاي اتاق ايران -٢ماده

 .اتاق ھاي اصناف شھرستان ھاي کشور تعيين مي شوند
 

 آنھاداوطلبان و شرايط 
اعضاي اتاق ايران در صورت داشتن شرايط زير مي توانند داوطلب عضويت  -٣ماده

 :رييسه شوندت اھيدر 
 ارائه با( ايران اتاق يا شھرستان اتاق رييسه ھيأت در عضويت سابقه دوره يک حداقل -١

 .)اعتبارنامه
مانند َحجر، نداشتن سوء پيشينه کيفري و عدم ممنوعيت تصرف در اموال،  -٢

  .)با استعالم از مراجع ذيصالح قضايي(ورشکستگي و افالس
با ارائه تصوير پروانه کسب و استعالم از سازمان صنعت، (پروانه کسب معتبر دائم -٣

 .)معدن و تجارت استان مربوطه
 .حداکثر سن در زمان ثبت نام ھفتاد سال -٤

 
خـدمات  -رييسه اتاق ايران مرکب از ھفت نفر شامل سه نفـر از صـنوف توليـديت اھي -٤ماده

خدماتي اسـت کـه بـا راي مخفـي اعضـاي اتـاق ايـران بـراي  -فني و سه نفر از صنوف توزيعي
نفـر ھفـتم بـه پيشـنھاد وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت بـا . مدت چھارسال انتخاب مي شـوند

 .فراد متعھد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي شودعالي نظارت از بين ات اھيتصويب 
داقل پـنج نفـر از صـنوف حـ( نفـر باشـد ١٠تعداد داوطلبان ثبت نام شده نبايد کمتـر از  -تبصره

اجرايـي ت اھيـدر غير اين صـورت ) توزيعي و خدماتي و پنج نفر از صنوف توليدي و خدمات فني
 .نام اقدام نمايد مکلف است ظرف مدت يک ھفته نسبت به تمديد مھلت ثبت

 
 ت اجرايي برگزاري انتخاباتاھي

اجرايي با ترکيب نمايندگان دستگاه ھـاي ت اھيبه منظور برگزاري انتخابات،  -٥ادهم
 :زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر مي باشد

 .)به عنوان رييس(عالي نظارت ت اھيدبيرخانه  -الف
 .وزارت کشور -ب
 يک نفر از اعضاي اتاق به انتخاب اجالس، مشروط براينکه فرد مذکور داوطلب انتخابات  -ج

 .نباشد
 از بين اعضا خود نسبت به ت اھياعضاي اتاق ايران در اولين اجالس با نظارت دبيرخانه  -تبصره

 .نمايند تعيين نماينده مزبور اقدام مي
ت اجرائي در دبيرخانه ھيأت و زمان شروع ثبـت نـام، تـاريخ برگـزاري امحل استقرار ھي -٦ماده

 .ي تعيين مي گرددئي گيري توسط ھيأت اجرااانتخابات و محل ر
ت ات اجرايي موظف است پس از دريافت دستور انجام انتخابات، از سوي دبيـر ھيـاھي -٧ماده

اقدام و از داوطلبان دعـوت نمايـد ) نام ان ثبتحاوي زمان، و مک(عالي نظارت نسبت به فراخوان
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روز جھت ثبت نام بـه دبيرخانـه ھيـأت و يـا سـازمان ھـاي صـنعت، معـدن و تجـارت  ١٥تا ظرف 
 .استان مربوط مراجعه نمايند

فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگھي حداقل در يکي از روزنامه ھاي کثير االنتشـار  -١تبصره
 .صورت مي پذيرد

و يـا سـازمان صـنعت، معـدن و ت اھيداوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به دبيرخانه  -٢تبصره
و ارايـه تصـوير ) مطابق الگـوي دبيرخانـه ھيـأت(تجارت استان خود نسبت به تکميل پرسشنامه

سه اتاق شھرستان، شناسنامه و کارت ملي به انضـمام چھـار ئيت رااعتبارنامه عضويت در ھي
 .ھت ثبت نام اقدام نمايندج ٣×٤قطعه عکس 

 
 کميته بررسي صالحيت داوطلبان

به منظور بررسي صالحيت داوطلبان کميته اي با ترکيب نمايندگان دسـتگاه ھـاي زيـر  -٨ماده
 .تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آرا صورت مي گيرد

 )بعنوان رييس(زارت صنعت، معدن و تجارت و -١
 وزارت کشور -٢
 دادگستريوزارت  -٣
. ايـن آيـين نامـه بـا داوطلبـان اسـت ٣وظيفه اين کميته تطبيق شرايط منـدرج در مـاده -تبصره

 .مسئوليت مکاتبات کميته و ھماھنگي ھاي الزم برعھده رييس کميته مي باشد
روز  ٣٠کميتــه موظــف اســت پــس از دريافــت فھرســت داوطلبــان حــداکثر ظــرف مــدت  -٩مــاده

اجرائـي ت اھيـاين آيين نامه بررسي و نتيجه را به ) ٣(اي مقرر در مادهشرايط آنھا را برابر بندھ
 .اعالم نمايد

در صورت رد صالحيت ھرکدام از داوطلبان، رييس کميته موظف است يـک مـاه قبـل از  -تبصره
داوطلـب . انتشار آگھي انتخابات مراتب را به اطالع داوطلـب عـدم احـراز شـرايط شـده برسـاند

ف مدت يک ھفته با ارايه مدارک مثبته اعتراض خويش را بـه کميتـه مـذکور مذکور مي تواند ظر
اعالم و در صورت تشخيص اين کميته مبني بـر وارد بـودن اعتـراض، داوطلبـي نـامبرده بالمـانع 

 .خواھد بود
 

 برگزاري انتخابات
ھيأت اجرايي موظف است ظرف مدت پانزده روز پـس از تأييـد داوطلبـان، نسـبت بـه  -١٠ماده

حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسـامي داوطلبـان بـه ترتيـب ( فراخوان برگزاري انتخابات
 .اقدام نمايد) حروف الفبا
نتشـار فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگھي حداقل در يکـي از روزنامـه ھـاي کثيراال -تبصره

 .صورت مي پذيرد
 :وظايف ھيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات -١١ماده
 .انتخابات برگزارکنندگان براي راي اخذ محل به ورود مجوز دورص -١
موارد اسـتثنا بـا (جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق ايران به محل اخذ راي -٢

 .)اجرايي مي باشدت اھيمجوز رييس 
الصاق فھرست اسامي داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا بـه ھمـراه  -٣

خـدمات  -عکس آنھا قبل از شروع راي گيري در محل اخذ راي به تفکيک صنوف توليدي
 .خدماتي -فني و توزيعي

بازو بسته و ممھور نمودن صندوق راي خالي قبل از شروع راي گيري در حضور جمع و   -٤
 .صورتجلسه به امضاي اعضاي ھيأت اجرايي در محل اخذ راي تھيه

تطبيق اسامي راي دھندگان با فھرست نماينـدگان اسـتان ھـا در اتـاق ايـران بـا رويـت  -٥
 .کارت شناسايي معتبر

 .وکالت براي دادن راي، ممنوع است -تبصره
اخراج افراد متخلف جلوگيري از ھرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و  -٦

 .گيري از محل راي
 .ر صورت ضرورت، تمديد ساعت راي گيري براي ھمان روز با تنظيم صورتجلسهد -٧



  www.mosms.ir 

 

بازنمودن صندوق، پس از پايان مھلت اخـذ راي، قرائـت و شـمارش آرا مـاخوذه و تنظـيم  -٨
 .صورتجلسه

در صـورت .(از داوطلبـاناعالم نتيجه انتخابـات مشـتمل بـر تعـداد آرا مـاخوذه بـه ھريـک  -٩
 ).تقاضا

 .ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات براي دبيرخانه ھيأت -١٠
ر صورتي که به دليل تنش، عدم امنيـت و يـا بـروز حـوادث غيرمترقبـه برگـزاري د -١١

انتخابات غيرممکن باشد بايد با تنظـيم صورتجلسـه اي انتخابـات را متوقـف نمـوده و در 
 .گيري اقدام گردد¬به تجديد روز راياولين فرصت نسبت 

 
 شمارش آرا

 :نحوه شمارش آرا -١٢ماده
تطبيق و برگه ھـاي راي زايـد بـر تعـداد تعرفـه، بـه خوذه امعداد راي دھندگان با آرا ت -١

اما چنانچه تعداد آراي مأخوذه کمتـر . قيد قرعه از کل برگ ھاي راي کسر مي شود
 .نتيجه در صورتجلسه منعکس مي شوداز تعداد راي دھندگان باشد 

در صورتي که اسـامي نوشـته شـده در بـرگ راي بـيش از تعـداد داوطلبـان باشـد،  -٢
 .اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود

در مــوارد زيــر برگــه ھــاي راي باطــل، لــيکن جــزء آرا مــأخوذه محســوب و مراتــب در  -٣
 .خواھد شدصورتجلسه قيد و برگه ھاي مذکور ضميمه صورتجلسه 

 .آراي ناخوانا) الف
 .آراي حاوي اسامي غير از داوطلبان) ب
 .آراي سفيد ريخته شده در صندوق) ج

ر صورتي که نام يک داوطلب در برگه راي مکرر نوشته شـده باشـد فقـط يـک راي د -٤
 .براي او محسوب مي شود

افراد مورد نيـاز از بـين آنھـا در صورت تساوي آراي دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب  -٥
اجرايـي در ت اھيـبا توافق ذينفعان و در غير اين صورت از طريق قرعه کشي توسط 

 .حضور آنان انجام مي شود
در صورتي که نام خانوادگي دو يـا چنـد نفـر از داوطلبـان يکـي باشـد و در بـرگ راي  -٦

سـاوي بـين داوطلبـان فقط نام خانوادگي قيد گرديده مجموع اين گونه آرا بـه طـور م
ھم نام تقسيم و در مورد راي يا آراي باقي مانده غيرقابـل تقسـيم بـه حکـم قرعـه 

 .عمل خواھد شد
چنانچه ھريک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشد  -١٣ماده

مي تواند ظرف يک ھفته از تاريخ برگزاري انتخابات، شـکايت خـود را کتبـاً ھمـراه بـا 
دبيرخانه ھيأت موظف اسـت . يل و مدارک مربوط به دبيرخانه ھيأت تسليم نمايددال

شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسـي قـرار داده و در صـورت کفايـت 
. گيري در ھيأت عالي نظارت مطرح نمايد داليل و مستندات موضوع را جھت تصميم

 .م االجراستتصميم ھيأت عالي نظارت در اين خصوص قطعي و الز
در صــورت عــدم وصــول و يــا رد شــکايت در موعــد مقــرر، دبيرخانــه ھيــأت  -١٤مــاده

موظف است ظرف مھلت پانزده روز از ھيأت رييسه دعوت بعمل آورده تا از بين خود 
يک نفر دبير و يک نفر ) اول و دوم(دو نفر نايب رييس -نسبت به تعيين يک نفر رييس
 .م نمايندخزانه دار و دو نفر عضو اقدا

پس از تعيين سمت اعضاي ھيأت رييسه اتاق ايران، اعتبارنامه آنـان ظـرف  -تبصره
 .مدت ده روز توسط دبير ھيأت عالي نظارت صادر مي گردد

رييسه در يک روز با شرکت حداقل دوسوم اعضاي ت اھيانتخابات اعضاي  -١٥ماده
 .اتاق، انجام خواھد شد

در صورت به حدنصـاب نرسـيدن راي دھنـدگان در دور اول انتخابـات، ھيـأت  -تبصره
انتخابـات مطـابق . روز انتخابات دور دوم را برگزار خواھد نمـود ١٥اجرايي ظرف مدت 

مفاد اين آيين نامه و با حضور حداقل نصف به عالوه يک اعضاي اتاق در مرحلـه دوم 
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رأي دھنــدگان در ايــن مرحلــه،  در صــورت بــه حدنصــاب نرســيدن. معتبــر خواھــد بــود
 .عالي نظارت مطرح مي گرددت اھيموضوع جھت اخذ تصميم الزم در 

 
 ساير مقررات

مدت مسئوليت اعضاي ھيأت رييسه اتاق ايران نمي تواند بـيش از مـدت  -١٦ماده
باقيمانــده عضــويت آنھــا در اتــاق اصــناف شھرســتان باشــد و بــا پايــان يــافتن مــدت 

و بعـدي کـه در صورتجلسـه انتخابـات داراي بيشـترين راي مسئوليت ھر عضو، عضـ
ــا رعايــت نصــاب مقــرر در مــاده قــانون توســط دبيرخانــه ھيــأت جــايگزين  ٤٣باشــد ب

 .خواھدشد
رييسـه، ت اھيـيـک از اعضـاي  درصورت استعفاء، فوت، عـزل يـا حجـر ھـر -١٧ماده

 م مـياعـالت اھيـموضوع در اولين اجالس اتاق ايران مطـرح و سـپس بـه دبيرخانـه 
ــا مطــابق نصــاب مقــرر در تبصــره يــک مــاده ــانون از نفــر بعــدي کــه در  ٤٢گــردد ت ق

درايــن صــورت . صورتجلسـه انتخابــات داراي راي بيشـتري اســت، دعــوت بعمـل آورد
انتخابات مجدد داخلي جھت تعيين سـمت اعضـاي ھيـأت رييسـه توسـط دبيرخانـه 

 .انجام خواھدشدت اھي
در صورت تغيير نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا درخواست اکثريت  -تبصره
معـاون توسـعه بازرگـاني داخلـي وزارت صـنعت، معـدن و ييد اترييسه و ت اھياعضا 

تجارت دبيرخانه ھيأت موظف است نسبت بـه برگـزاري انتخابـات مجـدد داخلـي بـه 
 .منظور تعيين سمت اعضا اقدام نمايد

ت اھيـرييسـه اتـاق، دبيرخانـه ت اھيـاستعفاي اکثريـت اعضـاي درصورت  -١٨ماده
موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه ھيأت عالي نظارت بـه منظـور اتخـاذ 

 .تصميم الزم اقدام نمايد
قـــانون نظـــام صـــنفي  ٤٣ مـــاده ٢ايـــن آيـــين نامـــه در اجـــراي تبصـــره -١٩مـــاده
توسـط  ٢٩/٥/١٣٩٣تبصره تھيه و در تاريخ ١١ماده و  ١٩مشتمل بر  ١٢/٦/٩٢مصوب

نامـه  وزير صنعت، معدن و تجـارت مـورد تصـويب قرارگرفـت و از تـاريخ تصـويب، آيـين
  .گردد قبلي لغو مي


