
قانون نظام صنفي  ۳۶نامه اجرايي ماده آيين

انتخابات هيأت رييسه مجامع امورصنفي : موضوع

 

قانون نظام صنفي، رييس هيأت مديره هر اتحاديه صنفي به عنوان نماينده  ۲۳بر اساس ماده  -۱ماده 

روز پس از تعيين اعضاي  ۱۰باشد كه اتحاديه مزبور بايد ظرف مدت رسمي آن اتحاديه در مجمع امور صنفي مي

.  هيأت رييسه نسبت به معرفي وي به كميسيون نظارت اقدام نمايد

كميسيون نظارت به منظور برگزاري انتخابات هيأت رييسه مجمع امور صنفي مكلف است هيأت  -۲ماده 

.  دهدگاني، وزارت كشور و مجمع امور صنفي ذیربط تشكيل مينظارت بر انتخابات را مركب از نمايندگان وزارت بازر

.  نماينده وزارت بازرگاني رييس هيأت نظارت خواهد بود -۱تبصره 

.  تواند كانديداي هيأت رييسه مجمع جديد باشدنماينده مجمع امور صنفي در هيأت نظارت نمي -۲تبصره 

يابد و تصميمات آن با دو رأي معتبر سميت ميجلسات هيأت نظارت با حضور حداقل دو نفر ر -۳تبصره 

.  خواهد بود

دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه انتخابات هيأت رييسه مجامع امور  -۴تبصره 

.  صنفي سراسر كشور همزمان و حداكثر ظرف مهلت يك ماه برگزار گردد

يراالنتشار يا به وسايل مقتضي ديگر جهت كانديداتوري هاي كثكميسيون نظارت از طريق روزنامه -۳ماده 

هيأت رييسه مجمع امور صنفي از نمايندگان موصوف دعوت به عمل آورده و داوطلبان نيز حداكثر ظرف مدت يك 

.  نمايندهفته آمادگي خود را به كميسيون نظارت اعالم داشته و پرسشنامه مربوطه را تكميل مي

شناسنامه و محل صدور خانوادگي، نام پدر، شمارهداوطلبان شامل نام و نام پرسشنامه مخصوص -۱تبصره 

شناسنامه، تاريخ و محل تولد، مذهب، نشاني محل كار و سكونت، سوابق صنفي و اجتماعي و ميزان تحصيالت 

.  باشدمي

و در مجمع امور تعداد داوطلبان عضويت در هيأت رييسه، مجمع امور صنفي نبايد كمتر از پنج نفر  -۲تبصره 

-صنفي مشترك صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي و خدماتي نبايد كمتر از نه نفر كه به نسبت تعداد اتحاديه

.  گردد باشدهاي صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي، خدماتي تعيين مي

در هيأت رييسه رييس هيأت نظارت بر انتخابات مجمع امور صنفي پس از معرفي داوطلبان عضويت  -۴ماده 

مجمع امور صنفي زمان و مكان انتخابات را با هماهنگي مجمع امور صنفي تعيين و به وسايل مقتضي به اطالع 

.  كليه اعضاء خواهد رساند

.  تواند براي ورود اعضاي مجمع به محوطه انتخابات كارت ويژه صادر نمايدرييس هيأت نظارت مي تبصره-

انتخابات هيأت رييسه مجمع امور صنفي حداقل با حضور دوسوم نمايندگان معرفي شده از طرف  -۵ماده 

.  شودها برگزار مياتحاديه

 ۱۵دهندگان در دور اول انتخابات كميسيون نظارت حداكثر ظرف در صورت به حد نصاب نرسيدن رأي -۱تبصره 

نامه و حضور حداقل نصف بعالوه يك بات با رعايت مفاد اين آيينروز دور دوم انتخابات را برگزار و در اين مرحله انتخا

.  اعضاي مجمع معتبر خواهد بود

نامه آييندر صورت عدم حصول حد نصاب در مرحله دوم، انتخابات نوبت سوم با رعایت مفاد این  -۲تبصره 

. کننده، برگزار و رسميت خواهد داشتروز با هر تعداد شرکت ۱۵حداکثر ظرف مدت 

باشند در اولين جلسه هر دوره اعضاي هايي كه داراي دو مجمع امور صنفي ميدر شهرستان -۶اده م

مجمع امور صنفي با حضور هيأت نظارت و رأي مخفي برحسب ترتيب اكثريت نسبي آرا يك نفر رييس و يك نفر 

.  خواهند نمودنايب رييس و يك نفر دبير را به عنوان هيأت رييسه مجمع براي مدت دو سال انتخاب 



هايي كه داراي مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي، در شهرستان -۷ماده 

باشند، در اولين جلسه هر دوره اعضاي مجمع امور صنفي با حضور هيأت نظارت و رأي مخفي و به خدماتي مي

يعي، خدماتي و برحسب اكثريت نسبي آرا هاي مربوط به صنوف توليدي، خدمات فني و توزنسبت تعداد اتحاديه

دار را به عنوان هيأت رييسه مجمع براي مدت دو يك نفر رييس، دو نفر نايب رييس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه

.  سال انتخاب خواهند نمود

ار نامه براي ادواين آيين ۷و  ۶انتخاب مجدد اعضاي هيأت رييسه مجامع امور صنفي موضوع مواد  -۱تبصره 

.  بعدي بالمانع است

.  باشدتعويض و يا تغيير سمت اعضاي هيأت رييسه منتخب ممنوع مي -۲تبصره 

هنگام شروع اخذ رأي رييس هيأت نظارت در حضور حاضرين صندوق رأي را باز نموده و خالي بودن  -۸ماده 

.  نمايداز شدن آن جلوگيري ميدهد، سپس درب صندوق رأي را پلمب و تا هنگام استخراج آرا از بآن را نشان مي

اعضاي مجمع امور صنفي با توجه بصورت اسامي ملصق به عكس داوطلبان كه در محل اخذ رأي  -۹ماده 

.  الصاق شده است رأي مخفي خود را در حضور اعضاي هيأت نظارت به صندوق خواهند ريخت

ب رييس اتحاديه، نايب رييس وظايف و قانون نظام صنفي در غيا ۲۳نظر به اين كه بر اساس ماده  -۱تبصره 

باشد، لذا در صورتي كه رييس اتحاديه به هر علت نتواند در انتخابات شركت نمايند، دار مياختيارات وي را عهده

.  باشدبا معرفي كتبي وي، نايب رييس اتحاديه مجاز به شركت در انتخابات مجمع امور صنفی مي

مقرر اسم نوشته باشد اسامي به ترتيب رديف و به تعداد كانديدهاي  هرگاه در ورقه بيش از حد -۲تبصره 

.  مورد نياز معتبر قلمداد خواهد شد و زايد بر آن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد شد

خانوادگي خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يكي باشد و در برگ رأي فقط نامدر صورتي كه نام -۳تبصره 

.  گونه آرا به طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم گرددباشد مجموع اينقيد گرديده 

.  هرگونه تبليغات انتخاباتي در روز اخذ رأي ممنوع است -۴تبصره 

گيري بالفاصله صندوق اخذ رأي را با حضور اعضاي هيأت رييس هيأت نظارت پس از خاتمه رأي -۱۰ماده 

مجلس نموده و به امضاي هيأت و پس از استخراج آرا، نتيجه را صورتنظارت و حاضران در جلسه باز، شمارش 

.  نظارت خواهد رساند

در صورت تساوي آرا بين دو يا چند نفر از داوطلبان، سمت آنان به طريق قرعه و با حضور هيأت  -۱تبصره 

.  گرددنظارت در روز انتخابات تعيين مي

وز گزارش نحوه برگزاري انتخابات مجمع را به كميسيون هيأت نظارت موظف است ظرف مدت دو ر -۲تبصره 

.  نظارت منعكس نمايد

چنانچه بعد از برگزاري انتخابات هيأت رييسه مجمع امور صنفي نسبت به سوءجريان و نحوه  -۱۱ماده 

ليل و تواند ظرف مدت دو روز مراتب اعتراض خود را كتباً با قيد دانتخابات شكايتي وجود داشته باشد معترض مي

كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت يك هفته به شكايات . مدرك به دبيرخانه كميسيون نظارت تسليم دارد

.  خواهد بود االجراءالزمرسيدگي نمايد، رأي و تصميم كميسيون نظارت در اين مورد قطعي و 

.  ردآوكميسيون نظارت عندالزوم از شاكي جهت اداي توضيحات دعوت به عمل مي -۱تبصره 

هاي منتخبين با امضاي در صورت عدم وصول و يا رد شكايـت در موعد مقرر بالفاصله اعتبارنامه -۲تبصـره 

.  رييس كميسيون نظارت صادر و تسليم خواهد شد

كميسيون نظارت مكلف است ظرف دو ماه قبل از پايان دوره دو ساله تصدي هيأت رييسه مجمع  -۱۲ماده 

.  م انتخابات دوره بعد اقدام نمايدامور صنفي نسبت به انجا

در صورت استعفاء، فوت، عزل يا حجر يكي از اعضاي هيأت رييسه موضوع در اولين جلسه مجمع  -۱۳ماده 

گردد تا كميسيون مزبور از نفر بعدي كه در صورتجلسه انتخابات مطرح و سپس به كميسيون نظارت اعالم مي



بديهي است سمت اعضاي هيأت رييسه جديد به ترتيب و بر . آوردداراي رأي بيشتري است دعوت به عمل 

.  نامه خواهد بوداساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه و مطابق مفاد مواد شش و هفت اين آيين

در صورت استعفاء، فوت، عزل یا حجر اكثريت اعضاي هيأت رييسه، موضوع در اولين جلسه مجمع  -۱۴ماده 

گردد تا كميسيون مزبور نسبت به برگزاري انتخابات مجمع امور ت اعالم ميمطرح و سپس به كميسيون نظار

.  صنفي حداكثر ظرف يك ماه اقدام نمايد

چنانچه هيأت رييسه مجمع استعفاء نمايد كميسيون نظارت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه  -۱۵ماده 

.  نامه فراهم نمايدينترتيب انتخابات هيأت رييسه مجدد مجمع را طبق ضوابط و مقررات اين آي

در صورت استعفاي دسته جمعي اعضاي مجمع امور صنفي و يا عدم وصول حد نصاب در تشكيل  -۱۶ماده 

مجمع براي سه جلسه متوالي و يا شش جلسه متناوب در خالل يك سال به منظور عدم ايجاد وقفه در انجام 

.  خواهد شدقانون نظام صنفي اقدام  ۹۳امور جاري اصناف بر اساس ماده 

ماده  ۲به تصويب رسيده بود، تبصره  ۱۸/۳/۱۳۸۳تبصره در تاريخ  ۱۹ماده و  ۱۷نامه كه در اين آيين -۱۷ماده 

. توسط وزير بازرگاني اصالح و تصويب گرديد ۳۱/۵/۱۳۸۴نامه مذكور در تاريخ آيين ۷و ماده  ۳

 


