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 آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات 

 ھيات مديره و بازرسان اتحاديه ھاي صنفي

 )قانون نظام صنفي ٢٢ماده  ٣موضوع تبصره (

 

 تعاريف

 :ـ تعاريف١ماده 

 قانون نظام صنفي :قانون -١
 .کميسيون نظارت شھرستان :کميسيون -٢
 .اتاق اصناف شھرستان :اتاق -٣
 .اتحاديه صنفي :اتحاديه -٤
 .ھيات مديره اتحاديه :ھيات مديره -٥
 .بازرس اتحاديه :بازرس -٦
 .داوطلبان عضويت در ھيات مديره و بازرسان :داوطلبان -٧
 .انتخابات ھيات مديره و بازرسان اتحاديه :انتخابات -٨
 .ھيات اجرايي برگزاري انتخابات :ھيات اجرايي -٩
 .کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان :کميته -١٠

 

 شرايط انتخاب کنندگان

 )قانون ٥ماده  ٢با رعايت تبصره (داشتن پروانه کسب دائم يا موقت  ـ٢ماده 

ھر فرد صنفي در انتخابـات داراي يـک حـق راي مـي باشـد، حتـي در صـورت داشـتن  تبصره ـ
 .بيش از يک پروانه کسب در ھمان صنف

 

 نشرايط انتخاب شوندگا

 :عبارت است از) ھيات مديره و بازرسان(شرايط داوطلبان  ـ٣ماده 

 .)با ارايه شناسنامه و تصوير آن(ـ تابعيت جمھوري اسالمي ايران ١

 .)با استعالم از وزارت اطالعات(ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمھوري اسالمي ايران ٢

 .)مراجع ذي صالح قضاييبا استعالم از (ثر ؤـ نداشتن سوء پيشينه کيفري م٣

بـا اسـتعالم از مراجـع (ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجـر، ورشکسـتگي و افـالس ۴
 .)ذيصالح قضايي

 .)با استعالم از نيروي انتظامي(ـ عدم اعتياد به مواد مخدر ۵
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 .)با استعالم از نيروي انتظامي(ـ عدم اشتھار به فساد ۶

  .پلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در ھيات مديرهـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي دي٧

 ).اھي معتبر از اداره آموزش و پرورشمدرك تحصيلي يا گو(

 .)ه شناسنامه و تصوير آنئبا ارا(ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام ھفتاد و پنج سال ٨

 .)با ارايه تصوير پروانه کسب و استعالم از اتاق(ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم ٩

پروانه کسب معتبر، مجوزي اسـت کـه تـاريخ اعتبـار آن منقضـي نگرديـده، صـاحب آن  تبصره ـ
تغييرشغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و 

 .مکان آن تغيير نيافته باشد

 ر فقدان وثاقت و اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندي مبني ب(ـ وثاقت و امانت ١٠

 .)مانتا

 

 ھيات اجرايي برگزاري انتخابات

بــه منظــور برگــزاري انتخابــات، ھيــات اجرايــي زيرنظــر ريــيس کميســيون و بــا ترکيــب  -٤مــاده 
 :نمايندگان دستگاه ھاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد

 .)يسئبه عنوان ر(ـ سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت ١

 .ـ استانداري در مرکز استان و فرمانداري در ساير شھرستان ھا٢

ـ يکي از اعضاي ھيات رييسه اتاق بـه انتخـاب ھيـات رييسـه، مشـروط بـر اينکـه فـرد مـذکور ٣
 .داوطلب عضويت در ھيات مديره نباشد

 محل استقرار ھيات اجرايي در سازمان يـا اداره صـنعت، معـدن و تجـارت و محـل اخـذ ـ٥ماده 
ھمچنــين در صــورت . ي توســط ھيــات اجرايــي بــا ھمکــاري اتحاديــه مربــوط تعيــين مــي گــرددأر

گستردگي و شرايط جغرافيايي ھر شھرسـتان، ھيـات اجرايـي مـي توانـد نسـبت بـه افـزايش 
ناظران فوق الذکر تحـت . ھاي ذيربط اقدام نمايد محل اخذ راي و تعيين اعضاي متناظر دستگاه

 .ه وظايف آن را در شعب فرعي برعھده خواھند داشتمديريت ھيات اجرايي کلي

کميسيون موظـف اسـت شـش مـاه قبـل از پايـان عمـر قـانوني ھـر اتحاديـه، دسـتور  ـ٦ماده 
برگزاري انتخابات آن اتحاديه را به ھيات اجرايي صادر نموده تا انتخابات در مھلـت مـذکور برگـزار 

جام انتخابات، نسبت بـه فراخـوان ثبـت ھيات اجرايي موظف است پس از صدور دستور ان. گردد
اقدام و از داوطلبان دعـوت نمايـد تـا جھـت ) حاوي زمان و مکان ثبت نام و شرايط داوطلبان(نام 

 .ثبت نام به مدت پانزده روز به دفتر ھيات اجرايي مراجعه نمايند

و ھـر سـه روش يـا حـداقل د: (فراخوان ثبت نام فقط به روش ھاي ذيل مجـاز اسـت ـ١تبصره 
 )روش

 .الف ـ انتشار آگھي در روزنامه کثيراالنتشار محلي
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 .ب ـ ابالغ آگھي به کليه اعضاء اتحاديه و اخذ امضاء آنھا

 .ج ـ ارسال پيامک براي کليه اعضاء اتحاديه

داوطلبان حائز شرايط مکلفند شخصاً با مراجعه به ھيات اجرايي نسـبت بـه تکميـل  ـ ٢تبصره 
ــات عــالي نظــارت(پرسشــنامه  ــه ھي ــه کســب، ) مطــابق الگــوي دبيرخان ــه تصــاوير پروان و اراي

بـه انضـمام شـش قطعـه ) جھـت تطبيـق(شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلي و اصل آنھـا 
 .جھت ثبت نام اقدام نمايند ٦×٤عکس 

از زمــان الزم االجــرا شــدن قــانون، عضــويت افــراد در ھيــات مــديره بــيش از دو دوره  ـــ٣بصــره ت
 .متوالي و يا چھار دوره متناوب ممنوع مي باشد

 :افراد زير نمي توانند در اولين انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شوند ـ٤تبصره 

 .ـ اعضاي معزول ھيات مديره١

ي که استعفاء و انصراف آنان به تشـخيص کميسـيون موجـب ـ اعضاي ھيات مديره يا داوطلبان٢
 .اخالل در برگزاري انتخابات شده است

قانون در صورتي مي توانند داوطلب شوند که قبـل از  ٢٢ماده  ٦افراد موضوع تبصره  ـ٥تبصره 
ارايـه مـدارک رسـمي پـذيرش اسـتعفاء آنـان پـيش از . ثبت نام از سمت خـود اسـتفعاء نماينـد

 .ر در ھيات مديره الزامي استشروع به کا

چنانچه تعداد داوطلبان عضويت در ھيات مديره براي اتحاديه ھاي داراي کمتـر از ھـزار  ـ٧ماده 
عضو کمتر از ده نفر و در اتحاديه ھاي بيش از ھزار عضـو کمتـر از پـانزده نفـر و تعـداد داوطلبـان 

بـت نـام را حـداکثر بـراي دو بازرس کمتر از سه نفر باشد، ھيات اجرايي موظف اسـت مھلـت ث
پس از پايان ثبت نام ھيات اجرايي موظف . نوبت متوالي و ھر نوبت به مدت ده روز تمديد نمايد

 .است فھرست داوطلبان را براي بررسي به کميته ارسال نمايد

چنانچــه تعــداد داوطلبــان ثبــت نــام شــده کمتــر از نصــاب مقــرر در ايــن مــاده شــوند،  تبصــره ـ
 .است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد کميسيون موظف

 

 کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان

به منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان، کميته اي بـا ترکيـب نماينـدگان دسـتگاه  ـ٨ماده 
 :ھاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء صورت مي گيرد

 .)به عنوان رييس(ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ١

 .ـ سازمان تعزيرات حکومتي٢

 .ـ نيروي انتظامي جمھوري اسالمي ايران٣

بـه انتخـاب اجـالس عمـومي اتـاق، مشـروط بـر اينکـه خـود نـامزد انتخابـات (ـ دو نفر از اتـاق ۴
 .)نباشند
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اين آيين نامه و حصول اطمينان از  ٣وظيفه اين کميته، تطبيق شرايط مندرج در ماده  ـ١تبصره 
مسـئوليت . صحت موارد مذکور از طريق رويت اسناد مثبته و بررسـي مـدارک و شـواھد اسـت

 .يس آن استئمکاتبات کميته و ھماھنگي ھاي الزم برعھده ر

شرايط داوطلبان در سراسر کشـور  مسووليت ايجاد وحدت رويه در بررسي و تطبيق ـ٢تبصره 
با ھدف اجراي صحيح قانون و رعايت حقـوق قـانوني داوطلبـان، برعھـده نماينـده وزيـر صـنعت، 

ھـاي نظـارت نيـز موظفنـد در انجـام ايـن مھـم بـا وي  روساي کميسـيون. معدن و تجارت است
 .ھمکاري نمايند

 .انتصاب اعضاء ھيات اجرايي در کميته ممنوع است ـ٣تبصره 

کميته موظف است پس از دريافت فھرست داوطلبان حداکثر ظرف يک ماه شرايط آنھا  ـ٩اده م
اين آيين نامه از مراجع ذي ربط استعالم نمايـد و مراجـع مـذکور  ٣را برابر بندھاي مقرر در ماده 

موظفند حداكثر ظرف مـدت پـانزده روز از تـاريخ دريافـت اسـتعالم نظـر قطعـي و نھـايي خـود را 
 .عدم اعالم نظر در مھلت مذکور به منزله نظر مثبت است. ارنداعالم د

انجام استعالم از مراجع چھارگانه در حدود وظايف قانوني آنھا و شرايط مرتبط بوده و  ـ١تبصره 
از قبيل به مصلحت نمي باشـد، (کميته مي بايست از ترتيب اثر دادن به اظھار نظرھاي مبھم ا

بـديھي اسـت ايـن گونـه . خـودداري نمايـد) جـايز نيسـت موافقت موقـت، مشـروط، يکسـاله و
 .اظھارنظرھا در رد صالحيت داوطلبان تاثيري ندارد

کميته موظـف اسـت دليـل يـا داليـل مسـتند رد صـالحيت داوطلـب را بـه اطـالع وي  ـ٢تبصره 
شخص مذکور مي تواند ظرف مدت يک ھفته اعتراض خود را به ھمـراه مـدارک مثبتـه . برساند

در صـورت عـدم تاييـد، ريـيس کميتـه موظـف اسـت ظـرف پـانزده روز . به کميتـه تسـليم نمايـد
ــد ــرح نماي ــراض وي را در کميســيون مط ــي و الزم . اعت ــن خصــوص قطع ــر کميســيون در اي نظ

 .االجراست

چنانچه تعداد داوطلبان تاييد شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي البدل  ـ١٠ماده 
ھيات مديره اتحاديه باشد، ھيات اجرايي مي بايست نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايـد، 

 .به ادغام اتحاديه ذيربط اقدام نمايددر غيراينصورت کميسيون مي بايست نسبت 

 

 برگزاري انتخابات

ھيات اجرايي موظف است پس از دريافت فھرست داوطلبان تاييـد شـده نسـبت بـه  ـ١١ماده 
حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، تعـداد اعضـاي اصـلي و علـي (فراخوان برگزاري انتخابات 

 .اقدام نمايد) شرايط به ترتيب حروف الفباالبدل ھيات مديره و بازرس، اسامي داوطلبان حائز 

ھـر سـه روش يـا حـداقل دو (فراخوان انتخابات فقط بـه روش ھـاي ذيـل مجـاز اسـت  تبصره ـ
 .)روش

 .الف ـ انتشار آگھي در روزنامه کثيراالنتشار محلي

 .ب ـ ابالغ آگھي به کليه اعضاء اتحاديه و اخذ امضاء آنھا

 اتحاديه ج ـ ارسال پيامک براي کليه اعضاء
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اتحاديـه موظـف اسـت فھرســت اعضـاي داراي پروانـه کسـب و نشـاني واحــدھاي  ــ١٢مـاده 
 .صنفي آنان را يک ھفته قبل از برگزاري انتخابات در اختيار ھيات اجرايي قرار دھد

در صورت درخواست داوطلبان، ھيات اجرايي موظـف اسـت فھرسـت مـذکور را جھـت  تبصره ـ
 .در اختيار آنان قرار دھدانجام تبليغات انتخاباتي، 

 :ـ وظايف ھيات اجرايي در روز برگزاري انتخابات١٣ماده 

 .ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزارکنندگان انتخابات١

 .ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ راي٢

 .)باشدموارد استثناء با مجوز رييس ھيات اجرايي مي (

ـ الصاق فھرست اسامي داوطلبان به ھمراه عکس آنھا با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف ٣
 .يأالفبا قبل از شروع راي گيري در محل اخذ ر

 .ـ تعيين صندوق و تعرفه مجزا براي انتخاب اعضاي ھيات مديره و انتخاب بازرسان۴

از شروع راي گيري در حضـور جمـع  ـ باز و بسته و ممھور نمودن صندوق ھاي راي خالي قبل۵
 .يأو تھيه صورتجلسه با امضاي اعضاي ھيات اجرايي در محل اخذ ر

ـ تطبيق راي دھندگان با فھرست اسامي اعضاء صنف با رويت اصل يا تصوير پروانه کسب و يا ۶
کارت شناسايي معتبر ھنگام اخذ راي و ممھور نمودن اصل پروانه کسب راي دھندگان به مھـر 

 .سته انتخابات، در انتخاباتي که در بيش از يک محل برگزاري مي گرددبرج

 .وکالت براي دادن راي ممنوع است تبصره ـ

ـ جلوگيري از ھرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخـذ راي و اخـراج افـراد متخلـف از ٧
 .ي گيريأمحل ر

عدم امنيت و يـا بـروز حـوادث در صورتي که به تشخيص ھيات اجرايي به دليل تنش،  تبصره ـ
بايست با تنظيم صورتجلسـه اي انتخابـات را  غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد، مي

تـامين . متوقف نموده و حداکثر ظرف بيسـت روز نسـبت بـه تجديـد روز راي گيـري اقـدام گـردد
 .د بودامنيت حوزه انتخابات با درخواست ھيات اجرايي برعھده نيروي انتظامي خواھ

ــا تنظــيم ٨ ــ تمديــد ســاعت راي گيــري بــراي ھمــان روز در صــورت تشــخيص ھيــات اجرايــي ب ـ
 .صورتجلسه

ـ بـاز نمـودن صـندوق، قرائـت و شـمارش آراء مـأخوذه پـس از پايـان مھلـت اخـذ راي و تنظـيم ٩
در صـورت (صورتجلسه نھايي مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه ھر يـک از داوطلبـان در حضـور آنـان 

 .)ت آنھادرخواس

ناظران مستقر در شعب فرعي موظفند پس از شمارش آراء مأخوذه نسب بـه تنظـيم  تبصره ـ
صورتجلسه در دو نسخه اقدام و بـه ھمـراه کليـه اوراق و مـدارک انتخابـاتي بـه شـعبه اصـلي 

 .منتقل نمايند
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صـورت در (ـ اعـالم نتيجـه انتخابـات مشـتمل بـر تعـداد آراء مـاخوذه بـه ھـر يـک از داوطلبـان ١٠
 .)تقاضاي آنھا

ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به کميسيون، اتاق و اتحاديه حداکثر ظرف مدت سـه روز پـس ١١
 .از پايان شمارش آراء

 

 نحوه و کيفيت شمارش آراء

 :ـ نحوه و کيفيت شمارش آراء١٤ماده 

به قيـد قرعـه ـ تعداد راي دھندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه ھاي راي زايد بر تعداد تعرفه، ١
اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد راي دھنـدگان . از کل برگ ھاي راي کسر مي شود

 .باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي شود

ـ در صورتيکه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسـامي اضـافه ٢
 .از آخر خوانده نمي شود

گه ھاي راي باطل ليکن جـزء آراء مـأخوذه محسـوب و مراتـب در صورتجلسـه ـ در موارد ذيل بر٣
 .قيد و برگه ھاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواھد شد

 .آراء ناخوانا) الف

 .آراء حاوي اسامي غير از داوطلبان) ب

 .آراء سفيد ريخته شده در صندوق) ج

د فقـط يـک راي بـراي او ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه راي مکرر نوشته شـده باشـ۴
 .محسوب مي شود

ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بـين آنھـا بـا توافـق ۵
ذينفعان در غيراينصورت از طريق قرعه کشي توسـط ھيـات اجرايـي در حضـور آنـان انجـام مـي 

 . شود

داوطلبـان يکـي باشـد و در بـرگ راي فقـط نـام  ـ در صورتي که نام خانوادگي دو يا چند نفر از۶
خانوادگي قيد گرديده مجموع اين گونه آراء به طور مساوي بين داوطلبان ھم نـام تقسـيم و در 

 .مورد راي يا آراء باقي مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواھد شد

در صـورت . انتخابات در دور اول با حضور حداقل يـک سـوم اعضـاء رسـميت مـي يابـد ـ١٥ماده 
اين آيـين نامـه، نسـبت  ١١نرسيدن به حد نصاب، ھيات اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده 

به فراخوان و برگزاري انتخابات نوبت دوم بـا نصـاب يـک چھـارم حـداکثر ظـرف مـدت بيسـت روز 
دستيابي به حـد نصـاب مـذکور، راي گيـري بـراي آخـرين مرتبـه بـا اقدام نمايد و در صورت عدم 

در صورت عدم دستيابي به حد نصاب الزم کميسـيون موظـف . نصاب يک چھارم تکرار مي گردد
 .است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد

در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز کـاري پـس  ـ١٦ماده 
انتخابات، ھيـات اجرايـي موظـف اسـت بالفاصـله بـا دعـوت کتبـي از اعضـاي ھيـات مـديره و از 
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و يـا تعيـين ) يس کميسـيونئبا امضاي ر(تشکيل جلسه نسبت به تحويل اعتبار نامه ھاي آنھا 
. قـانون و تبصـره ھـاي ذيـل آن اقـدام نمايـد ٢٣سمت براساس درخواست آنان با رعايـت مـاده 

 .مديره ھاي ھفت نفره سمت دو نفر آخر عضو ھيات مديره استبديھي است در ھيات 

 

 رسيدگي به شکايات

 :رسيدگي به شکايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات  -١٧ماده 

ـ چنانچه ھر يک از داوطلبان نسبت بـه نحـوه برگـزاري انتخابـات معتـرض باشـند، مـي تواننـد ١
بـاً و بـا ذکـر دليـل بـه کميسـيون تسـليم ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايت خود را کت

 .نمايند

يس کميسيون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامـه منتخبـين، موضـوع را در ئـ ر٢
 .کميسيون مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابالغ نمايد

موظـف  ـ در صورت اعتراض شاکي به راي کميسيون، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجـارت٣
است ظرف مدت سه روز کاري شکايت شاکي را به ھمراه گردش کار پرونده و مستندات آن از 

 .ت عالي نظارت منعکس نمايديأطريق سامانه الکترونيکي اصناف به دبيرخانه ھ

ـ دبيرخانه ھيات عالي نظـارت موظـف اسـت شـکايت شـاکي را ظـرف مـدت پـانزده روز مـورد ۴
ــرار داده ــل و  بررســي و کارشناســي ق ــر کفايــت دالي ــه مبنــي ب و در صــورت تشــخيص دبيرخان

در غيـر اينصـورت . مستندات موضوع را جھت تصميم گيري در ھيات عالي نظـارت مطـرح نمايـد
 .شاکي مي تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد

 

 اسقاط شرايط اعضاء ھيات مديره

 :شرايط اعضاء ھيات مديرهـ نحوه رسيدگي به اسقاط ١٨ماده 

ـ چنانچه ھر يک از اعضاء ھيات مديره برابر اعالم کتبي ھر يک از مراجـع اسـتعالم شـونده در ١
اين آيين نامه را از دسـت بدھـد، مراتـب  ٣طول دوران تصدي، مواردي از شرايط مندرج در ماده 

 .يس کميسيون اعالم مي گرددئبه ر

 .تند به فرد ذينفع ابالغ مي نمايديس کميسيون مراتب را بطور مسئـ ر٢

ـ فرد معترض مي تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت ھفت روز از تاريخ ابالغ، به کميسـيون ٣
 .ارايه نمايد

ـ کميسيون مي بايسـت در اولـين جلسـه خـود پـس از مالحظـه اسـناد و مـدارک و اسـتماع ۴
ميسـيون قطعـي و الزم االجـراء دفاعيه وي به موضوع رسـيدگي و اتخـاذ تصـميم نمايـد، راي ک

در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، کميسيون نسبت به جايگزيني علي البدل اقدام . است
 .مي نمايد

قـانون، چنانچـه ھـر يـک از اعضـاء ھيـات مـديره حسـب  ١٢مـاده  ٥با توجه به تبصـره  تبصره ـ
نـد، مـي بايسـت از ضرورت بخواھند واحد صنفي خود را حداکثر به مدت شـش مـاه تعطيـل کن
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در غيـر اينصـورت بـا رعايـت تشـريفات مربوطـه . طريق اتـاق موافقـت کميسـيون را اخـذ نماينـد
 .مشمول اسقاط شرايط خواھند شد

 

 ساير مقررات

در صورت عدم حضور ھر يک از اعضاء ھيات اجرايـي، انتخابـات تعطيـل نمـي گـردد و  ـ١٩ماده 
ون اعالم نمايد تا نسب به تعيـين جـايگزين عضو حاضر موظف است موضوع را به رييس کميسي

 .اقدام گردد

پس از اتمام عمر قانوني ھيات مديره و بازرس، ھيات اجرايي موظـف اسـت حـداکثر  ـ٢٠ماده 
ظرف مدت سه روز با حضور اعضاء ھيات مديره و بازرس جديد و قديم نسـبت بـه تحويـل امـوال 

و مدارک طي صورتجلسه اي بـه ھيـات مـديره اتحاديه اعم از منقول و غيرمنقول و کليه اسناد 
 .جديد اقدام نمايد

افراد صنفي به ھيچ وجـه نمـي تواننـد توامـاً عضـو ھيـات مـديره دو يـا چنـد اتحاديـه  ـ٢١ماده 
 .باشند

) قانون ٢٢ماده  ٤موضوع تبصره (کميسيون موظف است براي انتخاب افراد جايگزين  ـ٢٢ماده 
افـراد مـورد نيـاز و بـا رعايـت مقـررات ايـن آيـين نامـه نسـبت بـه با حداقل يک و نيم برابر تعداد 
 .برگزاري انتخابات اقدام نمايد

در صورت عدم تشکيل اتاق در شھرستان ھاي جديدالتاسيس، کميسيون مي تواند  ـ٢٣ماده 
موقتاً افرادي را از بين معتمدين صنفي به عنوان نماينده اتاق در ھيات اجرايي و کميتـه تعيـين 

 .نمايد

در صورت احراز ھرگونه قصور يا تقصير اعضاء ھيات اجرايـي در ايفـاي وظـايف محولـه  ـ٢٤ماده 
مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشـخاص گـردد، برابـر مقـررات بـا 

 .افراد خاطي رفتار خواھد شد

اي مـورد نيـاز بـراي دبيرخانه ھيات عالي نظارت موظف است نسبت به تھيه فرم ھـ ـ٢٥ماده 
برگزاري انتخابات بطور يکسان اقدام و حداکثر ظرف مدت يکسال امکان راي گيـري الکترونيکـي 

 .را در سطح کشور فراھم آورد

ــاده  ــه در اجــراي تبصــره   -٢٦م ــين نام ــن آي ــاده  ٣اي ــانون نظــام صــنفي مصــوب  ٢٣و  ٢٢م ق
ھيات عـالي  ٢٠/١٢/١٣٩٢تبصره تھيه و در جلسه مورخ  ١٩ماده و  ٢٦مشتمل بر  ١٢/٦/١٣٩٢

توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت  ٢٨/١٢/١٣٩٢نظارت تاييد و در تاريخ 
 .قبلي لغو مي گردد ين نامهئو از تاريخ تصويب، آ

 


