
  www.mosms.ir 

  نمايندگان انتخاب برگزاري نحوه اجرايي دستورالعمل اصناف اتاق

 ايران اصناف اتاق در ھا استان اصناف اتاق

 )صنفي نظام قانون ٤٢ماده موضوع(

 

 تعاريف

 :تعاريف -١ماده

 اتاق اصناف ايران: اتاق ايران .١
 اتاق اصناف شھرستان: اتاق شھرستان .٢
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: سازمان .٣
 انتخابات نمايندگان اتاق اصناف استان ھا در اتاق ايران: انتخابات .٤
 

 تعداد نمايندگان اتاق اصناف استان ھا
و بـا راي مخفـي، ) داوطلبـان(ھـا از بـين خـود يسه اتـاق شھرسـتانئت رااعضاي ھي -٢ ماده

-نمايندگان استان در اتاق ايران را به ترتيب زير با نظارت کميسيون مرکز استان انتخاب مي
 .نمايند

ھاي ھر استان در اتاق ايران يـک نفـر اسـت و بـه ازاي تعداد نمايندگان اتاق شھرستان -الف
شـود کـه بـا نظـارت کميسـيون ار واحد صنفي يـک نماينـده ديگـر اضـافه مـيھر بيست ھز

ھاي آن استان به نظارت مرکز استان و با راي مخفي اعضاي ھيأت رييسه اتاق شھرستان
 .گردندت عالي نظارت معرفي مياترتيب اکثريت آراء انتخاب و به دبيرخانه ھي

اينـدگان منتخـب يکـي از نماينـدگان آن يس اتاق مرکز اسـتان عـالوه بـر تعـداد نمئر -١ تبصره
 .استان در اتاق ايران است

ھـا تعداد نمايندگان استان تھران در اتـاق ايـران حـداکثر بيسـت نفـر و سـاير اسـتان -٢تبصره
 .حداکثر ده نفر خواھد بود

خدمات فنـي  -ترکيب نمايندگان استان در اتاق ايران ھمواره نيمي از صنوف توليدي -٣تبصره
چنانچه تعداد نمايندگان مذکور فـرد باشـد . باشدخدماتي مي -گر از صنوف توزيعيو نيم دي

 .گردديس اتاق مرکز استان تعيين ميئنسبت فوق بدون درنظر گرفتن ر
ھــاي ھــر اســتان در اتــاق ايــران براســاس آمــار تعــداد تعــداد نماينــدگان اتــاق شھرســتان -ب

ت عالي نظارت محاسبه ابيرخانه ھيواحدھاي صنفي ھر استان در سامانه اصناف توسط د
 .ھا اعالم خواھدشدو به سازمان

 
 ي برگزاري انتخاباتئت اجرااھي

ي در مرکــز اســتان بــا ترکيــب نماينــدگان ئــت اجراابــه منظــور برگــزاري انتخابــات، ھيــ -٣مــاده
 :باشدھاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر ميدستگاه

 )يسئبه عنوان ر(سازمان -الف
 استانداري -ب
 يس اتاق مرکز استانئر -ج

ي در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسميت ئت اجراامحل استقرار ھي -هتبصر
 .يابدمي
دبيرخانه ھيأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از پايان دوره قانوني اتـاق ايـران  -٤ماده

ور در سراســر کشــور بــا ارائــه برنامــه المقــدمقــدمات برگــزاري ھمزمــان انتخابــات را حتــي
ھا موظفنـد بـر ايـن اسـاس ھاي نظارت مراکز استانکميسيون. شده فراھم نمايدزمانبندي
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ي صادر نمايند تا انتخابات در مھلت مـذکور برگـزار ئت اجراادستور برگزاري انتخابات را به ھي
 .گردد
تخابـات، نسـبت بـه فراخـوان ھيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام ان -٥ ماده
ت ااقـدام و از اعضـاي ھيـ) نـام و تعـداد داوطلبـان مـورد نيـازحاوي زمان، مکان ثبت(نام ثبت

ھا نام به سازمانھا دعوت نمايد تا ظرف مھلت يک ھفته جھت ثبترييسه اتاق شھرستان
 .و ادارات تابعه مراجعه نمايند

المقدور ھر سه روش يا حداقل حتي(: ل مجاز استھاي ذينام فقط به روشفراخوان ثبت -١ تبصره
 )دو روش

 انتشار آگھي در روزنامه کثيراالنتشار -الف
 ھا توسط سازمان و ادارات تابعهيسه اتاق شھرستانئت راابالغ آگھي به کليه اعضاي ھي -ب
 ھايسه اتاق شھرستانئت راارسال پيامک براي کليه اعضاي ھي -ج

شخصـاً بـا مراجعـه بـه سـازمان و يـا ادارات تابعـه و ارائـه تصـوير  داوطلبان مکلفنـد -٢ه تبصر
نـام يسه اتاق شھرستان نسبت به تکميل پرسشنامه و ثبتئت رااعتبارنامه عضويت در ھي

 )مطابق فرم پيوست(. اقدام نمايند
ي موظف است ظرف مھلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان ئت اجرااھي -٦ه ماد

حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسامي داوطلبان بـه ترتيـب حـروف الفبـا و (انتخابات 
 .اقدام نمايد) تعداد نمايندگان مورد نياز

المقدور ھر سه روش يـا حـداقل حتي(. ھاي ذيل مجاز استفراخوان انتخابات فقط به روش -هتبصر
 )دو روش

 انتشار آگھي در روزنامه کثيراالنتشار -الف
 ھايسه اتاق اصناف شھرستانئت راي به کليه اعضاي ھيابالغ آگھ -ب
 ھايسه اتاق شھرستانئت راارسال پيامک براي کليه اعضاي ھي -ج

ھـا، انتخابات نمايندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضـاي اتـاق شھرسـتان -٧ ماده
ابق مطـ(ي مکلـف اسـت ئـت اجراادر صورت نرسيدن بـه نصـاب الزم، ھيـ. يابدرسميت مي

چھارم اعضـاي نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات با حداقل يک) اين دستورالعمل ٦ماده
 .ھا، ظرف مدت ده روز اقدام نمايداتاق شھرستان

 
 برگزاري انتخابات

 :ي در روز برگزاري انتخاباتئت اجرااوظايف ھي -٨ ماده
 .تصدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزارکنندگان انتخابا -١
مـوارد اسـتثناء بـا مجـوز (. ھا به محل اخـذ رايجلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق -٢

 .)باشدرييس ھيأت اجرايي مي
الصاق فھرست اسامي داوطلبان به ھمراه عکـس آنھـا بـا خـط درشـت و خوانـا بـه ترتيـب  -٣

خـدمات  -توليـديگيري در محـل اخـذ راي بـه تفکيـک صـنوف حروف الفبا قبل از شروع راي
 .خدماتي -فني و توزيعي

گيـري در حضـور جمـع و باز و بسته و ممھور نمودن صـندوق راي خـالي قبـل از شـروع راي -٤
 .ي در محل اخذ رايئت اجرااتھيه صورتجلسه به امضاي اعضاي ھي

ھـا بـا رويـت يسه اتاق شھرسـتانئت رادھندگان با فھرست اسامي اعضاي ھيتطبيق راي -٥
 .سايي معتبرکارت شنا

 .وکالت براي دادن راي ممنوع است -هتبصر
جلوگيري از ھرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افـراد متخلـف از  -٦

 .گيريمحل راي
ــراي ھمــان روز در صــورت تشــخيص ھيــتمديــد ســاعت راي -٧ ــا تنظــيم ئــت اجرااگيــري ب ي ب

 .صورتجلسه
و شــمارش آراء مــاخوذه پــس از پايــان مھلــت اخــذ راي و تنظــيم بــازنمودن صــندوق، قرائــت  -٨

در صـورت تمايـل (. صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه ھريک از داوطلبان در حضـور آنـان
 )آنھا

 )در صورت تقاضاي آنھا(. اعالم نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه ھريک از داوطلبان -٩
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 .بات به کميسيون نظارت، پس از پايان شمارش آراءارسال صورتجلسه انتخا -١٠
درصورتي که به تشخيص ھيأت اجرايي به دليـل تـنش، عـدم امنيـت و يـا بـروز حـوادث  -١١

اي انتخابـات  بايست با تنظيم صورتجلسـهغيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد مي
 .ري اقدام گرددگيرا متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز راي

 
 کيفيت شمارش آراء

 :نحوه شمارش آراء -٩ ماده
ي زايد بر تعداد تعرفه، بـه قيـد قرعـه أھاي ردھندگان با آراء ماخوذه تطبيق و برگهتعداد راي -١

-امـا چنانچـه تعـداد آراء مـاخوذه کمتـر از تعـداد راي. شـودي کسـر مـيأھـاي راز کل بـرگ
 .شودعکس ميدھندگان باشد نتيجه در صورتجلسه من

ي بـيش از تعـداد داوطلبـان باشـد، اسـامي أدرصورتي که اسامي نوشـته شـده در بـرگ ر -٢
 .شوداضافه از آخر خوانده نمي

ي باطل ليکن جـزء آراء مـاخوذه محسـوب و مراتـب در صورتجلسـه أھاي ردرموارد ذيل برگه -٣
 .ھاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواھدشدقيد و برگه

 .ناآراء ناخوا) الف
 .آراء حاوي اسامي غيراز داوطلبان) ب
 .شده در صندوقآراء سفيد ريخته) ج
 
ي بـراي او أشده باشـد فقـط يـک ر ک داوطلب در برگه راي مکرر نوشتهر صورتي که نام يد -٤

 .شودمحسوب مي
فـق چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنھا بـا توا در صورت تساوي آراء دو يا -٥

ي و در حضور آنان انجام ئت اجرااکشي توسط ھيصورت از طريق قرعه اينر ذينفعان و درغي
 .شودمي

-ي فقـط نـامأخانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبـان يکـي باشـد و در بـرگ ردرصورتي که نام -٦
خانوادگي قيدگرديده مجموع اين گونه آراء به طور مساوي بين داوطلبان ھم نـام تقسـيم و 

 .مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواھد شدي يا آراء باقيأمورد ردر 
 

 رسيدگي به شکايات
 :رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات -١٠ه ماد
توانند حداکثر برگزاري انتخابات معترض باشند ميچنانچه ھريک از داوطلبان نسبت به نحوه  -١

پس از انتخابات شکايات خود را کتباً و با ذکر دليـل بـه کميسـيون ظرف مدت سه روز کاري 
 .نظارت مرکز استان تسليم نمايند

ــانزده روز در  -٢ ــيس کميســيون نظــارت موظــف اســت شــکايت شــاکي را حــداقل ظــرف پ ري
راي کميسـيون . کميسيون نظارت مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاکي ابالغ نمايـد

 .االجرا استو الزمدر اين مورد قطعي 
 
 

ــاد ــرر، ســازمان موظــف اســت  -١١ه م ــا رد شــکايت در موعــد مق درصــورت عــدم وصــول و ي
ت عـالي نظـارت اصورتجلسه انتخاب را به ھمراه تاييديه کميسيون نظارت بـه دبيرخانـه ھيـ

 .ارسال نمايد
 

 ساير مقررات
اي وظـايف محولـه ي در ايفـئت اجراادرصورت احراز ھرگونه قصور يا تقصير اعضاء ھي -١٢ه ماد

مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابـر مقـررات 
 .با افراد خاطي رفتار خواھد شد

گـردد و ي، انتخابـات تعطيـل نمـيئـت اجراادرصورت عدم حضور ھريک از اعضـاء ھيـ -١٣ه ماد
 .اقدام نمايديس کميسيون نظارت موظف است نسبت به تعيين عضو جايگزين ئر
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مشـتمل بـر  ١٢/٦/٩٢قانون نظام صنفي مصوب ٤٢اين دستورالعمل در اجراي ماده -١٤ه ماد
توسـط وزيـر صـنعت، معـدن و تجـارت مـورد  ٢٢/٤/١٣٩٣تبصـره تھيـه و در تـاريخ٧ماده و ١٤

 .گرددتصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي

 

 


