بسمه تعالی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی تهران
آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه
صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک شهرستان تهران
براساس ماده  6آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی در نظر است انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک شهرستان تهران
برگزار گردد .لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت بعمل می آید ،از روز یکشنبه مورخ
 0131/10/10لغایت روز شنبه  0131/10/10به مدت  01روز ( بدون احتساب ایام تعطیل ) شخصاً با در دست داستن مدارک ذیل به هیأت اجرایی برگزاری
انتخابات اتحادیههای صنفی واقع در میدان ولیعصر نبش پاساژ اهداء ساختمان شهید اسداله زاده سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران طبقه هشتم
اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرایط داوطلبین :
 – 1تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
 – 2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران.
 – 3عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر  ،ورشکستگی و افالس.
 – 4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (.در این خصوص استعالم مربوطه از سوی انجمن نظارت صادر می شود)
 – 5عدم اشتهاد به فساد.
 – 6داشتن حداقل مدرک تحصلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه( .مدرک تحصیلی یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)
 – 7حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
 – 8داشتن پروانه کس معتبر دائم  :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده ،صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی
خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
 – 9وثاقت و امانت.
مدارک مورد نیاز ثبت نام :
 – 1شش قطعه عکس  6 × 4جدید.
 – 2سه برگ تصویر پروانه کسب همراه با اصل آن.
 – 3سه سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه با اصل آن.
 – 4سه برگ تصویر کارت ملی همراه با اصل آن.
 – 5سه برگ تصویر گواهی دیپلم به همراه اصل آن.
 – 6سه برگ تصویر اعتبار نامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره می باشند.
محمد جعفرنیا
رییس هیأت اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی

