
  قانون نظام صنفي43 ماده 2نامه اجرايي تبصره آيين

 انتخابات هيأت رييسه شوراي اصناف كشور:  موضوع

ـ نـدگان ه ي اصناف كشور متـشكل از نما ي، شوراي قانون نظام صنف  42بر اساس ماده     -1ماده ـ يأت ري سه ي

ون نظـارت مركـز     يسير با نظارت كم   يب ز يندگان به ترت  ينما. باشدي كشور م   يها شهرستان يمجامع امور صنف  

 نظـارت   يأت عال يرخانه ه ي آن استان انتخاب و به دب      يسه مجمع امور صنف   ييأت ر ي ه ي اعضا ي مخف ياستان و رأ  

 .گردندي ميمعرف

 . نفر2ون نفر باشد تعداد يليك ميها تا ت آني كه جمعييهااستان -الف

 . نفر4ون نفر  باشد تعداد يلي م2ون نفر و كمتر از يليك مي از شيها بت آنيكه جمع ييهااستان -ب

 . نفر6ون نفر باشد تعداد يلي م3ون نفر و كمتر از يليش از دو ميها بت آنيكه جمع ييهااستان -ج

 . نفر8ون نفر باشد تعداد يليش از سه ميها بت آنيكه جمع ييهااستان -د

 . نفر12استان تهران  -هـ

گر از صنوف   ي د يمي و ن  ي، خدمات فن  يديندگان در هر مورد همواره از صنوف تول       ي از نما  يمي ن -1تبصره  

 .باشندي مي و خدماتيعيتوز

 هـا  اسـتان يسه مجامع امـور صنفييأت ريندگان هي انتخابات نماي دستورالعمل نحوه برگزار-2تبصره  

 از مجامع امـور     ي نظارت و با نظرخواه    يأت عال يرخانه ه ي اصناف كشور توسط دب    يت در شورا  يجهت عضو 

 .دي خواهد رسير بازرگانيب وزيه و به تصويها ته  مراكز استانيصنف

 خـدمات   - يدي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف تول             يسه شورا ييأت ر يه -2ماده  

صـناف كـشور انتخـاب       ا ي شـورا  ي اعـضا  ي مخف ي هستند و با رأ    يخدمات – يعي و سه نفر از صنوف توز      يفن

 متعهـد و  ين افراد صنف  ي نظارت از ب   يأت عال يب ه ي و با تصو   يشنهاد وزارت بازرگان  يگر به پ  يك نفر د  ي. شوند  يم

 . گرددين ميي مدت دو سال تعي حداكثر برايآگاه به مسايل صنف

 اصـناف   يسه شـورا  ييأت ر ين دوره انتخابات ه   ي اول ي نظارت به منظور برگزار    يأت عال يس ه يي ر -3ماده  

ـ  از صـنوف تول    يكي اصناف كشور،    ينده از طرف شورا   ينده از طرف خود و دو نفر نما       يك نفر نما  يكشور،   ، يدي



سه شـورا نباشـند را بـه        ييأت ر يت در ه  ي كه داوطلب عضو   ي و خدمات  يعي از صنوف توز   يگري و د  يخدمات فن 

 .دينماين ميي انتخابات تعييأت اجرايعنوان ه

 . انتخابات را بر عهده خواهد داشتييأت اجراياست هي، ري بازرگانرينده وزينما -1تبصره 

 ي با حضور حداقل دوسوم اعـضا      ي اصناف كشور در ادوار بعد     ي شورا يانتخابات دو نفر از اعضا     -2تبصره  

 .گردندين ميي آرا تعيت نسبيشورا و با اكثر

ـ مات متخذه ن  يفت و تصم  ايت خواهد   ي با حضور حداقل دو نفـر رسم      ييأت اجرا ي جلسات ه  -4ماده   ز بـا   ي

 . معتبر خواهد بوديحداقل دو رأ

گر جهـت   ي د يل مقتض يا به وسا  يراالنتشار و   ي كث يها  ق روزنامه ي نظارت از طر   يأت عال يرخانه ه ي دب -5ماده  

ـ آورد و داوطلبـان ن    يندگان موصوف دعوت بعمل م    ي اصناف كشور از نما    يسه شورا ييأت ر ي ه يداتوريكاند  زي

 نظارت اعالم داشته و پرسشنامه مربوطه را        يأت عال يرخانه ه ي خود را به دب    ي روز آمادگ  15حداكثر ظرف مدت    

 .ندينمايل و ارسال ميتكم

 اصـناف كـشور قـبالً در        يسه شـورا  ييأت ر يت در ه  ين عضو يت داوطلب ين كه صالح  يبا توجه به ا    -6ماده  

ت آنان  يز همچنان صالح  ي اصناف ن  يسه شورا ييأت ر ي است، لذا در انتخابات ه     دهيها احراز گرد  هيانتخابات اتحاد 

ت داوطلبـان   يبر عدم صـالح     ي مبن يل و مدرك  يصالح دل يه مراجع ذ  يشود مگر آنكه از ناح      ي م يد شده تلق  ييتأ

 . اصناف كشور واصل گردديسه شوراييأت ريت در هيمذكور به منظور عضو

 ين شـده بـرا    ييظف است ظرف مهلت بيست روز پس از اتمام مهلت تع           انتخابات مو  ييأت اجرا يه -7ماده  

 .دي اصناف كشور اقدام نمايشوراسه ييأت ري انتخابات هيثبت نام، نسبت به برگزار

ـ  مذكور در    ي شورا يه اعضا ي اصناف كشور توسط كل    يسه شورا ييأت ر ي ه يانتخابات اعضا  -8ماده   ك روز  ي

 .انجام خواهد شد

 مذكور معتبـر    ي شورا ي اصناف كشور با شركت حداقل دوسوم اعضا       يسه شورا ييأت ر ي انتخابات ه  -9ماده  

 .خواهد بود



 حداكثر ظـرف    ييأت اجرا ي در دور اول انتخابات، ه     دهندگان يدن رأ يدر صورت به حد نصاب نرس      -تبصره

نامـه و بـا حـضور        نيين آ يت مفاد ا  يانتخابات با رعا  .  روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهند نمود        15مدت  

ـ         .  شورا در مرحله دوم معتبر خواهد بود       يك اعضا يحداقل نصف بعالوه     دن يدر صورت بـه حـد نـصاب نرس

 .گرددي نظارت مطرح ميأت عاليمات الزم در هين مرحله، موضوع جهت اخذ تصمي در ادهندگان رأي

 اصناف كشور در هر دوره دو سال خواهد بود و در هـر حـال   يسه شوراييأت ر يت ه ي مدت مسئول  -10ماده  

 . باشديسه مجامع امور صنفييأت ريها در ه ت آنيمانده از عضويش از مدت باقيتواند بيت نميمدت مسئول

 اصناف  ي شورا يان عمر قانون  ي نظارت موظف است حداقل چهار ماه قبل از پا         يأت عال يرخانه ه يدب -تبصره

 .دينامه فراهم نمانيين آي انتخابات مجدد را طبق مفاد اينه برگزاريكشور زم

ـ ت در ه  ين عـضو  ي اصناف كشور، تعداد داوطلب    يسه شورا ييأت ر ي انتخابات ه  يجهت برگزار  -11ماده   أت ي

 و خـدمات    يدي و پنج نفر از صنوف تول      ي و خدمات  يعيحداقل پنج نفر از صنوف توز     (د كمتر از ده نفر      يسه نبا يير

 .باشد) يفن

 اصـناف كـشور بـه محـل         ي شـورا  ي ورود اعضا  ي نظارت مكلف است برا    يأت عال يرخانه ه يدب -1تبصره  

 .ديژه صادر نماي ودارعكس ييانتخابات كارت شناسا

ورود . باشـد  مـي  اصناف كشور مجاز     ي شورا ي اعضا ي انتخابات فقط برا   يورود به محل برگزار    -2تبصره  

 ي به محل برگزار   ي صنف يها ن و كاركنان سازما   يسه مجامع امور صنف   ييأت ر يو ه  ها اتحاديهره  يأت مد ي ه ياعضا

 .باشد ميانتخابات ممنوع 

ندگان مجامع  ي كه به عنوان نما    ي افراد ي نظارت موظف است فهرست اسام     يأت عال يرخانه ه ي دب -3تبصره  

ه ي حروف الفبا در دو نسخه ته      بياند را به ترت     دهي گرد ي اصناف كشور معرف   يت در شورا  ي جهت عضو  يامور صنف 

 . قرار دهدييأت اجرايار هيو در اخت

د ي اتخاذ نما  يبي نظارت ترت  يأت عال يرخانه ه ي دب ي انتخابات موظف است با همكار     ييأت اجرا ي ه -4تبصره  

 به  ييأت اجرا يت اعضاء ه  يص اكثر يكه به تشخ  يدر صورت . ن گردد ي تأم ي انتخابات به نحو مقتض    يت برگزار يتا امن 



ـ  انتخابات مقدور نباشد انتخابات متوقف و حداكثر ظرف مدت           يت برگزار يل تشنج و عدم امن    ي از قب  يليدال ك ي

 .دي انتخابات مجدد اقدام خواهد گرديماه نسبت به برگزار

سه ييأت ر ي انتخابات ه  يك نسخه از صورتجلسه برگزار    ي نظارت موظف است     يأت عال يرخانه ه يدب -5تبصره  

 نظـارت و معاونـت توسـعه        يأت عـال  ي ه يس، اعضا يي اصناف كشور را همراه گزارش مربوطه جهت ر        يشورا

 .دي ارسال نماي داخليبازرگان

ـ  ه ي در حضـور اعـضـا    ييأت اجـرا يـس ه يي ر يهنـگام شروع اخـذ رأ    -12ماده   ن يـأت و حاضـر   ي

حضـور جمع درب صنــدوق را      دهد، سپس در    ي بودن آن را نشان م     ي را باز نموده و خال     يجلسه، صندوق رأ  

د باز  ي تا هنگام استخراج آرا نبا     يو صندوق رأ   دينما ي انتخابـات ممهـور م   ييـأت اجـرا يبسته و بـه مهـر ه    

 .شود

 انتخابـات  ي به محل برگزاريژه جهت دادن رأي وييه كارت شناساي اصناف، با اراي شوراي اعضا -13ماده  

 يسـپس اسـام   .  كنترل خواهد شـد    نمايد مي مشخص   ييأت اجرا ي ه  كه يت آنان به نحو   يشوند و هو    يوارد م 

ـ    يدي اصناف كشور از صنوف تول     يسه شورا ييأت ر يت در ه  ين عضو يحداكثر سه نفر از داوطلب      و  ي، خـدمات فن

 .ندينماي خود درج مي را در برگ اخذ رأي، خدماتيعيحداكثر سه نفر از صنوف توز

 . ممنوع استي دادن رأي براندهيا اعزام نماي دادن وكالت و -1تبصره 

ـ  و با خط خوانا و به تفك       ها  نست ملصق به عكس آ    يداها در ل  ي كاند ياسام -2تبصره   ـ ك صـنوف تول   ي ، يدي

 . قرار خواهد گرفتدهندگان رأي دي در محل اخذ رأي در معرض دي، خدماتيعي و توزيخدمات فن

 را بـا حـضور   يأي بالفاصله صـندوق رأ   ان مهلت اخذ ر   ي انتخابات پس از پا    ييأت اجرا يس ه يي ر -14ماده  

 مأخوذه را با حضور دو نفر       ي و حاضران در جلسه باز و آرا را شمارش نموده و سپس آرا             ييأت اجرا ي ه ياعضا

ـ گر هي ديد قرعه انتخاب خواهند شد قرائت نموده و اعضا        ي اصناف كه در همان زمان به ق       ي شورا ياز اعضا  أت ي

 سـه نفـر از      يداها ثبـت و سـپس اسـام       ي كاند يشود در مقابل اسام     يده م  كه خوان  يبي را به همان ترت    ياسام

 و سـه نفـر از صـنوف         ي، خدمات فن  يدي اصناف كشور از صنوف تول     يسه شورا ييأت ر يت در ه  ين عضو يداوطلب



 مـذكور   يسه شورا ييأت ر ي ه ياند را به عنوان اعضا     دهيت آرا گرد  يز اكثر يب حا ي را كه به ترت    ي، خدمات يعيتوز

 .مجلس و اعالم خواهند نمود صورت

ن بـه   ييب و از باال به پـا      ي به ترت  يش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد اسام        ي ب يا  هرگاه در ورقه   -1تبصره  

 .دي شده و قرائت نخواهد گردي فاقد اعتبار تلقي اضافياز معتبر خواهد بود و اسامي مورد نيداهايتعداد كاند

 ين گونه آرا به طور مـساو      ي چند نفر از داوطلبان مشابه باشد مجموع ا        اي دو   يكه اسام يدر صورت  -2تبصره  

 .گردديم مين داوطلبان هم نام تقسيب

ق قرعـه   ياز از طر  يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب تعداد افراد مورد ن         ي آرا دو    ي در صورت تساو   -3تبصره  

 .رديگ مي انتخابات صورت ييأت اجرايتوسط ه

 را به مدت شـش مـاه پـس از انجـام             يه اوراق رأ  ي نظارت مكلف است كل    يت عال أيرخانه ه ي دب -4تبصره  

 .دي انتخابات امحاء نماييأت اجراي هي كرده، سپس در حضور اعضايانتخابات نگهدار

 وجود داشته باشـد،     يتي انتخابات شكا  ي انتخابات نسبت به صحت برگزار     يچنانچه پس از برگزار    -15ماده  

ت خود را كتباً با ديگر مشخـصات        ي انتخابات شكا  يخ برگزار يف مدت سه روز از تار     تواند حداكثر ظر    ي م يشاك

ـ  نظارت و    يأت عال ي توسط ه  يدگيل و مدارك مربوط جهت رس     يكامل خود همراه با دال     ـ ا كم ي ون منتخـب   يسي

 نظارت موظـف    يأت عال يرخانه ه يدب. ديافت نما يد در يم و رس  ي نظارت تسل  يأت عال يرخانه ه يأت مزبور به دب   يه

ـ ون منتخـب ه   يسيا كم ي نظارت و    يأت عال يت واصله را در جلسه ه     يك هفته شكا  ياست حداكثر ظرف مدت      أت ي

ت واصـله   يز حداكثر ظرف مدت پانزده روز بـه شـكا         يون مربوطه ن  يسيا كم ي نظارت   يأت عال يه. ديمطرح نما 

 .م خواهند نمودي نموده و اتخاذ تصميدگيرس

 نظارت موظف اسـت     يأت عال يرخانه ه يت در مواعد مقرر، دب    يا رد شكا  يول و   در صورت عدم وص    -16ماده  

 دو  –س  ييك نفر ر  ي نسبت به انتخاب     يا سه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه        ييأت ر يظرف پانزده روز از ه    

 .ندين خود اقدام نمايدار از ب ك نفر خزانهير و يك نفر دبي –س ييب رينفر نا

 يأت عال يرخانه ه ي اصناف كشور و اعالم آن توسط دب       يسه شورا ييأت ر ي ه ي سمت اعضا  نييپس از تع   -تبصره

 .گردد ي نظارت صادر ميأت عاليس هيي رينظارت، احكام مربوطه با امضا



ـ    ييأت ر ي ه يك از اعضا  يا حجر هر    يدر صورت استعفاء، فوت، عزل       -17ماده   ن جلـسه   يسه، موضوع در اول

رخانه مزبـور از نفـر      يگردد تا دب   ي نظارت اعالم م   يأت عال يرخانه ه ي اصناف كشور مطرح و سپس به دب       يشورا

نصورت انتخابـات مجـدد     يدر ا .  است دعوت بعمل آورد    يشتري ب ي رأ ي كه در صورتجلسه انتخابات دارا     يبعد

 .دي نظارت انجام خواهد گرديأت عاليرخانه هيسه توسط دبييأت ري هين سمت اعضايي جهت تعيداخل

 اصناف كـشور،    يسه شورا ييأت ر ي ه ي اعضا يجمع   دسته يا استعفا يت و   ي اكثر يدر صورت استعفا   -18ماده  

 نظارت حداكثر ظرف مدت ده روز       يأت عال يل جلسه ه  ي نظارت موظف است نسبت به تشك      يأت عال يرخانه ه يدب

 .ديأت اقـدام نماي هياقـدام و بر اسـاس رأ

 مجلـس   24/12/1382 مـصوب    ي قانون نظام صـنف    43 ماده   2نامه بر اساس تبصره      نيين آ ي ا -19ماده  

ـ ب وز ي به تـصو   19/9/1384خ  يه و در تار   ي تبصره ته  18 ماده و    19 در   ي اسالم يشورا ـ  ير بازرگـان  ي د و  ي رس

 .دي گرد5/2/1384ه مصوب ي و اصالح11/4/1383 مصوب يينامه اجرا نيين آيگزيجا

 


