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  1صفحه  

 

 مقدمه (1

 29/08/1399ای تهران در تاریخ زرس سازمان نظام صنفی رایانهمدیره و باپس از برگزاری انتخابات دوره ششم هیات

، این گزارش تدوین و توسط هیات نظارت بر انتخاباتدر این خصوص های انجام شده و به منظور ارائه گزارش فعالیت

 تهیه شده است.

 اصطالحات و واژگان (1-1

 استفاده شده است:به منظور پرهیز از اطاله کالم، اصطالحات و واژگان زیر در این سند 

 ای استان تهران است.سازمان: منظور سازمان نظام صنفی رایانه 

 مدیره و بازرس سازمان است.انتخابات: منظور انتخابات دوره ششم هیات 

 اهداف (1-2

با اهداف زیر توسط هیات نظارت، دستورالعمل برگزاری انتخابات سازمان و  بخش چهارم ششاین گزارش وفق بند 

 است:تهیه شده 

 نظارت های انجام شده توسط هیاتگزارش فعالیت 

  رسمی به شکایات وارده نتیجه بررسی و پاسخ 

 اعالم نظر در خصوص وضعیت برگزاری انتخابات 

 دستورالعمل اصالح اساسنامه یا های آتی )از طریق توصیه موضوعاتی برای بهبود کیفی برگزاری انتخابات دوره

 شابه(و موارد م برگزاری انتخابات

 مخاطبین (1-3

 مخاطبین این گزارش عبارت هستند از:

  مجمع عمومی سازمان نصر استان تهرانمحترم هیات رئیسه 

 سازمان نصر استان تهران محترم هیات مدیره 

 سازمان نصر استان تهران محترم اعضای 

 های هیات نظارتساختار و فعالیت (2

 تشکیل هیات نظارت (2-1

 54و حسب مصوبه جلسه شماره « ای استان تهرانانتخابات سازمان نظام صنفی رایانهدستورالعمل برگزاری »بر اساس 

 مدیره، افراد زیر به عنوان اعضای هیات نظارت انتخاب شدند:هیات 26/05/1399مورخ 

 آقای محمدرضا حدادی به  ای کشور(:يک نفر )منتخب شورای مرکزی سازمان نظام صنفي رايانه

به هیات نظارت  23/06/99کزی سازمان در دومین جلسه هیات نظارت به تاریخ عنوان نماینده شورای مر

 اضافه شدند. 

 آقایان ناصرعلی سعادت و مهرداد ذوالفقاریانمديره سازمان(: دو نفر )منتخب هیات 
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  2صفحه  

 

 :مدیره، آقای سعید و با نظر هیات اصلی و علی البدل به دلیل کاندیدا شدن هر دو بازرس بازرس سازمان

مدیره قای سعید امامی، هیاتاستعفای آ و پس از 18/08/1399به هیات نظارت اضافه شدند. در تاریخ  امامی

 آقای محمد یوسفیان را به عنوان فرد جایگزین به هیات نظارت معرفی کرد.

 :آقای فریدالدین مشایخی نماينده حراست سازمان 

 :فهرست نهایی  منظور با مشخص شدنبه همین  دو نفر نمايندگان منتخب کانديداهای واجد شرايط

گیری در تاریخ آپی از کلیه کاندیداها تشکیل و پس از معرفی نامزدها، رایکاندیداها، یک گروه واتس

. پس از شمارش آرای کاندیداها، گردیدبه دبیر سازمان( انجام  ی)از طریق ارسال پیام خصوص 21/08/1399

رای( به عنوان نمایندگان کاندیداها در هیات نظارت  29ای )با نجهرای( و مازیار گ 36آقایان علی توسلی )با 

 شدند. و معرفی انتخاب

  به اتفاق آرا، آقای ناصرعلی سعادت را به عنوان رئیس و  03/06/99هیات نظارت در جلسه اول به تاریخ

 فریدالدین مشایخی را به عنوان دبیر هیات نظارت انتخاب و معرفی کرد.

 گیری با حضور نمایندگان منتخب کاندیداها اقدام به رای 24/08/99 به تاریخ  هشتملسه هیات نظارت در ج

مجدد برای انتخاب رئیس هیات نظارت کرد که به اتفاق آرا آقای ناصرعلی سعادت به عنوان رئیس هیات 

 نظارت انتخاب شدند.

 برگزاری جلسات (2-2

 :فهرست جلسات برگزار شده

  03/06/1399دوشنبه مورخ : 1جلسه شماره  

  23/6/1399یکشنبه مورخ  :2جلسه شماره 

  29/06/1399شنبه مورخ  :3جلسه شماره 

  19/07/1399شنبه مورخ  :4جلسه شماره 

  30/07/1399چهارشنبه مورخ : 5جلسه شماره 

  11/08/1399یکشنبه مورخ : 6جلسه شماره 

  18/08/1399یکشنبه مورخ : 7جلسه شماره 

  با حضور نمایندگان منتخب کاندیداها( 24/08/1399شنبه مورخ  :8جلسه شماره( 

  27/08/1399شنبه مورخ سه: 9جلسه شماره 

  با حضور برخی کاندیداها در خصوص ارسال پیامک( 28/08/1399چهارشنبه مورخ   :10جلسه شماره( 

  نظارت بر فرایند رای گیری و انتخابات( 29/08/99پنجشنبه مورخ : 11جلسه شماره( 

  نظارت بر فرایند رای گیری و انتخابات( 01/09/99 شنبه مورخ: 12جلسه شماره( 

  رسیدگی به اعتراضات ارسالی( 04/09/99 شنبه مورخسه: 13جلسه شماره( 

  رسیدگی به اعتراضات ارسالی( 05/09/99شنبه مورخ چهار: 14جلسه شماره( 

  ات ارسالی()رسیدگی به اعتراض08/09/99شنبه مورخ : 15جلسه شماره 

  رسیدگی به اعتراضات ارسالی( 11/09/99شنبه مورخ سه: 16جلسه شماره( 
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  3صفحه  

 

  به منظور هماهنگی بهتر و تسریع در پیگیری امور، جلسات هیات نظارت با حضور اعضای ستاد اجرایی

ی )مدیر زیتبر نیحس)عضو کمیسیون مشاوران( و  یمنصور گنج )دبیر سازمان(، آذرکار یدعلیس آقایان

 گردید.اجرایی دبیرخانه( تشگیل می

 های انجام شده توسط هیات نظارتفعالیت (2-3

 های انجام شده توسط هیات نظارت به شرح زیر است:سرفصل اهّم فعالیت

 مدیره در خصوص برگزاری آنالین مجمع عمومی و انتخابات موافقت با مصوبه هیات 

 همراستا(، )همراستا نوآوران سامان ( و )ققنوس ناسان دو شرکت یکتا ققنوس پارسبرگزاری جلسه با کارش

 به عنوان مجریان پیشنهادی سازمان به عنوان تولیدکننده سامانه انتخابات 

 پیگیری رفع ایرادات سامانه و همچنین تسهیل در دسترسی اعضای دارای حق رای به سامانه انتخابات 

 نظارت بر عملکرد شرکت مجری سامانه انتخابات 

  ه مدیره شرکت ققنوس باعضای هیاتاز برخی ، پس از قطعی شدن حضور ققنوس با استاهمرجایگزینی

 ای انتخاباتعنوان کاندید

  های ارسالی به هیات نظارتو نامه کاندیداهارسیدگی به اعتراضات  

  ای مبنی بر بیانیه 30/07/99با توجه به بخش ششم دستورالعمل برگزاری انتخابات، هیات نظارت در تاریخ

ممنوعیت استفاده از امکانات و ارکان سازمان و همچنین عدم استفاده انتخاباتی کلیه اعضای کمیسیونها، 

 کارگروه ها، شورای های انتظامی و سایر ارکان سازمان تحت عنوان نام سازمان منتشر کرد. 

  با حضور خود و رصد سامانه در زمان برگزاری انتخابات  29/08/1399هیات نظارت در روز پنجشنبه مورخ

رئیسه مجمع و ستاد اجرایی، نظارت کاملی بر و دریافت نظرات نامزدهای انتخابات ضمن هماهنگی با هیات

 گیری داشت و پاسخگوی سواالت و ابهامات کاندیداها در فضای مجازی بود.روند رای

 گیری متاسفانه سامانه انتخابات به دالیل مختلف از جمله استقبال گسترده با گذشت چند ساعت از زمان رای

سامانه های اعضا در ساعات اولیه برای رای دادن، حمله سایبری داخلی و خارجی به سامانه و برخی ضعف

را مخدوش روند ثبت آراء ه هیچ وجه که این اختالالت بشود میا تاکید امّشد؛ برگزاری انتخابات دچار وقفه 

 ناپذیر است. ب. ضمن آنکه در اجرای هر سامانه جدیدی، بروز مشکالت فنی اجتنانکرد

 و مدیره هیاترئیسه مجمع و رئیس محترم هیات نظارت ضمن هماهنگی و همفکری با هیات ،در این بین

ای در رفع مشکالت تالش بی وقفه (اختیار خود کارشناسان درسامانه )از طریق ارسال همکاری مجری نیز 

 داشت.

  با پیشنهاد هیات نظارت و موافقت  01/09/1399روز شنبه  17تمدید مهلت زمان اخذ رای تا ساعت

رئیسه مجمع و همراهی سازمان در اجرای این مهم پذیرش این پیشنهاد توسط هیاتشد. رئیسه انجام هیات

 نیز قابل تقدیر است.

 حمله سایبری به سامانه انتخابات را به حراست سازمان واگذار کرد.رسیدگی ت موضوع هیات نظار 
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  4صفحه  

 

 ای علي البدل شاخه شرکتها در انتخابات: بررسي موضوع کانديداتوری اعضای دو دوره (3

 ای در هیات مدیره برای سومین دوره سازمان درخصوص نامزدی برخی اعضای اصلی و علی البدل دو دوره

ای از شورای عالی انفورماتیک بعمل آورد که شورا در نامه شماره استفساریه 1390ر سال پیوسته، د

هر فرد اعم از آنکه از شاخه شرکتها، فروشگاهها و یا "ذکر کرده است 14/04/1390به تاریخ  26141/27

شاخه و یا تاسیس مشاوران باشد صرفا در دو دوره متوالی میتواند به عضویت هیات مدیره انتخاب شود و تغییر 

و همچنین سازمان در   ."گرددشرکت در استان دیگر موجب انتخاب وی برای بار سوم بطور پیوسته نمی

 12/07/1399به تاریخ  19314استفساریه مجددی که از سازمان فناوری اطالعات کرد آنها نیز در نامه شماره 

البدل هیات مدیره و تغییر شاخه عضویت و یا تاسیس ای اصلی و علیپاسخ بر ممنوعیت حضور اعضای دو دوره

 شرکت در استان دیگر برای سومین دوره انتخابات هیات مدیره بطور پیوسته را دادند.

 ای اصلی و علی البدل در انتخابات بر همین اساس هیات نظارت در خصوص ممنوعیت حضور اعضای دو دوره

نیز موظف شد ضمن انتشار نامه شورای عالی انفورماتیک و نامه ای را منتشر کرد و دبیرخانه سازمان بیانیه

 سازمان فناوری اطالعات در پرتال سازمان، بیانیه هیات نظارت را در پرتال سازمان منتشر نماید.

  مجدد سازمان نصر کشور درخواست پاسخ به موضوع را از سازمان فناوری اطالعات کرده و مدیرکل حقوقی

با اذعان به ممنوعیت حضور اعضای علی البدل برای  10/08/99مورخ  21524مه شماره سازمان فناوری در نا

بار سوم در انتخابات هیات مدیره،  برای رفع مسئولیت علی رغم پاسخ های قبلی تصمیم گیری در این مورد 

 ازمان میگردید.را در اختیار هیات نظارت نصر استانها قرار داد که این امر باعث اختالف رویه در انتخابات س

  ای علی ای مبنی بر رفع ممنوعیت حضور اعضای دو دورهاطالعیه  12/08/99سازمان نصر کشور در تاریخ

البدل در انتخابات برای دوره سوم بطور پیوسته صادر کرد که این اطالعیه مبنای انجام فعالیت هیات نظارت 

 در انتخابات سازمان نصر استان تهران نیز گردید.

 هاشرکت بات شاخهانتخا (4

 مرور کلي (4-1

 ها، موارد زیر قابل ذکر است:در خصوص انتخابات شاخه شرکت

اعالم آمادگی کرده و پرتال از طریق عضو حقوقی/شرکتی سازمان برای حضور در انتخابات  620تعداد  (1

ملی و شماره  دبیرخانه ضمن هماهنگی و تطابق مشخصات عضو با مجوز سازمان، کدنماینده معرفی کردند. 

نامه و روزنامه رسمی شرکت در را پس از کنترل معرفیها ها و نمایندگان آننهایی شرکت فهرستموبایل، 

 تهیه کرد. ،سامانه مجمع عمومی و انتخابات

که مشخصات خود به عالوه مدارک بودند نفر برای کاندیداتوری در انتخابات اعالم آمادگی کرده  72تعداد  (2

 طریق پرتال سازمان ثبت کردند. درخواستی را از
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  5صفحه  

 

کاندیدای  44با بررسی مدارک بارگذاری شده پس از پایان مهلت مقرر، دبیرخانه سازمان مشخصات نهایی  (3

انصراف،  نهایی به علت فهرستکاندیداها در از انتخابات را در پرتال سازمان منتشر کرد. )حذف نام برخی 

 (.یر شاخه کاندیداتوری بوده استعدم تکمیل مدارک در مهلت مقرر و یا تغی

که از  ،بودند هاشرکت شاخه در یرأ حق یدارا (یرا 6882با )شرکت  1903 ،انتخابات تاریخ برگزاری در (4

 حضور داشتند. هاشاخه شرکتدر انتخابات  یرأ 3131شرکت با  669تعداد،  نیا

ساعت قبل از زمان برگزاری  72ها( دستورالعمل انتخابات در شاخه حقوقی )شرکت 4وفق ضوابط و بخش  (5

 .ای در پرتال سازمان منتشر شدهای دارای حق رشرکت ،انتخابات فهرست نهایی

 . آبادی و خانم نسیم توکلرسیدگي به اعتراض آقايان بابادينیا، محمد خلج قاسم (4-2

)واصله به تاریخ  ظارتبه هیات نرسمی ای ، طی نامهها بودنددر شاخه شرکتاین افراد که از کاندیداهای انتخابات 

شرکت فناوری اطالعات و »داری آقای جعفر محمدی در مدیره و سهامهیات، موضوع عدم عضویت در (03/09/99

 را مطرح کردند. (از دیگر کاندیداهای انتخابات) «ارتباطات آتنا

( خت مالیات سهامپس از گردآوری مدارک و مستندات مثبته توسط دبیرخانه )شامل صورتجلسه مجمع و فیش پردا

و بررسی مدارک « شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات آتنا»داری آقای جعفر محمدی در در خصوص عضویت و سهام

 توسط هیات نظارت انجام شد.

نظر به اینکه صدور آگهی روزنامه رسمی بعد از تاریخ صورتجلسه بوده و این نیز مغایرتی با دستورالعمل انتخابات ندارد، 
 .یات نظارت اعتراض را وارد ندانستلذا ه

 هاانتخابات شاخه فروشگاه (5

 مرور کلي (5-1

 ها، موارد زیر قابل ذکر است:در خصوص انتخابات شاخه فروشگاه

 یحضور در انتخابات دارا یبراسازمان  یعضو فروشگاه 44با اتمام مهلت قانونی و تکمیل مدارک، تعداد  (1

و تطابق مشخصات عضو با مجوزهای سازمان، کد ملی و  یضمن هماهنگ سازمان رخانهیدب .بودند یحق را

 .بارگذاری کردافراد را در پرتال منتشر و در سامانه انتخابات نهایی شماره موبایل، لیست 

 حضور داشتند.انتخاب کاندیدای شاخه خود برای عضو فروشگاهی  35انتخابات برگزاری، در روز  (2

رای  14آقایان عباس برتینا، بابک صالحی و محمد متشرعی )هرکدام با ، پس از شمارش آرا و تعین نتایج (3

 ماخوذه( برای شاخه فروشگاهی انتخاب شدند.

در صورتی که تعداد »اساسنامه که صراحت دارد:  12ماده  2رئیسه مجمع عمومی بر اساس تبصره هیات (4
، «منتخب مشخص خواهند گردید. آرای دو یا چند داوطلب در انتخابات مساوی شود، به حکم قرعه نفرات

را مشخص و نتیجه در پرتال  هامدیره در شاخه فروشگاهالبدل هیاتکشی، اعضای اصلی و علیبا قرعه

 شد.سازمان منتشر 

البدل عنوان عضو علیه عنوان عضو اصلی و آقای بابک صالحی به آقایان عباس برتینا و محمد مشترعی ب (5

 معرفی شدند.
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  6صفحه  

 

 آقايان بابک صالحي، اشکان امیر ابراهیمي و محمد متشرعي رسیدگي به اعتراض (5-2

ها مبنی بر حضور چند فروشگاه ( شکایت سه کاندیدای فوق در شاخه فروشگاه03/09/99نامه رسمی )واصله به تاریخ 

 شوند، در انتخابات مطرح شد. پس ازکه توسط آقای عباس برتینا از شرکت فناوری پیشرفته پارسیان نمایندگی می

صدور پروانه  مشورت تخصصی در حوزه اصناف، نحوهاخذ نظرات بررسی و استماع شکایت طرفین، هیات نظارت با 

در این خصوص  ،وکارهای مجازیاتحادیه کسبنیز کسب و همچنین اخذ نظرات کارشناسانی از اتحادیه فناوران رایانه و 

 کند:موارد زیر را اعالم می

از:  هستند دارندگان حق رأی در مجامع عبارت»: دارد صراحتاساسنامه که  7با توجه به تبصره یک ماده  (1
 مشاوره رتبه دارای که حقیقی اعضای و کسب پروانهاعضای حقوقی، اعضای حقیقی دارای  نمایندگان

نماد و عدم داشتن پروانه کسب معتبر ارائه ایصرف با این شاخه دهندگان کاندیداها و رایاز برخی  ،«باشند

 .انددر انتخابات شرکت کردهو مرتبط با حوزه فناوری اطالعات 

های حوزه فناوری ای غیر از فعالیتنماد، در زمینهها ضمن دارا بودن ایدهندگانی که فعالیت تجاری آنرای (2

 اند.در انتخابات شرکت کردههستند، فعال اطالعات 

 ابطال انتخابات در شاخه فروشگاهي (5-3

نظارت  اتیحاصله، ه جيو نتا انتخابات نديفرآحضور افراد فاقد پروانه کسب در  یرگذاریبه تاث تيعنا با

 دارد.را  يابطال انتخابات در شاخه فروشگاه شنهادیپ

العاده، طور فوقه ب یمجمع عموم یدر برگزار عیضمن تسر فعلی و مستقر، رهیمداتیه کندیم دیتاکهیات نظارت 

 طیکه حائز شرا ییهافروشگاه حذف و دهندگانیراکاندیداها و  طیشرا تیرعا بارا  یفروشگاهانتخابات مجدد در شاخه 

 (گزارش آمده است. 2-4بخش ابطال در  لی. )دالکند برگزار ستند،ین و نامزدی در انتخابات در سازمان تیعضو

 برای اصالح رويهپیشنهاد هیات نظارت  (5-4

های گذشته از های اینترنتی در دبیرخانه سازمان طی سالفروشگاهبه دلیل عدم وجود رویه مشخصی برای عضویت 

های مجازی از سوی دیگر، و به منظور پرهیز از مشکالت مشابه در آینده، یک سو و تنوع و تکثر حوزه فعالیت فروشگاه

ی اینترنتی هامدیره آتی در خصوص تدوین و تصویب رویه عضویت فروشگاهکند که هیاتهیات نظارت توصیه اکید می

 و اصالح اساسنامه در این بخش اهتمام الزم را به عمل آورد.

 )مشاوران(اشخاص حقیقيانتخابات شاخه  (6

 مرور کلي (6-1

 ، موارد زیر قابل ذکر است:)مشاوران(حقیقی در خصوص انتخابات شاخه اشخاص

حق رای بودند.  عضو از شاخه اشخاص حقیقی/مشاوران سازمان برای حضور در انتخابات دارای 436تعداد  (1

دبیرخانه ضمن هماهنگی و تطابق مشخصات عضو با مجوز سازمان، کد ملی و شماره موبایل، لیست افراد 

 را اعالم و در سامانه انتخابات بارگذاری کرد.

 کارت دارای و شناخته صنف عضو که حقیقی اعضای کلیه»د: کناساسنامه تصریح می 7ماده  3تبصره  (2
  «.کنند شرکت مدیرههیات در مشاوران انتخاب به مربوط گیریرأی در منحصراً توانندمی باشند،می عضویت
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گیری عضو حقیقی و مشاور در شاخه خود اقدام به ثبت رای کرده و نتیجه رای 282بر همین اساس تعداد  (3

 شد.و مشخصات منتخبین در پرتال سازمان منتشر 

 گلستانه محمدحسن و یخرسند هومن ا،يپو یاحمد دیسع انيآقارسیدگي به اعتراض  (6-2

نام گروهی اعضای حقیقی در اعتراض به ثبت هستند مشاوران شاخه یداهایکاند از این افراد که خودپیرو ارسال نامه 

در بررسی موضوع  با، هیات نظارت ( 03/09/99)واصله به تاریخ  اساسنامه 7ماده  3)کارشناسان( و روند اجرای تبصره 

 :دارداعالم میجلسات مختلف 

دهندگان افراد وجود نداشته و رای« حضور فیزیکی»برگزاری آنالین )الکترونیکی( انتخابات، شرط توجه به با  (1

 به صورت مجازی در فرآیند انتخابات مشارکت داشته باشند. نستندتوا)اعم از کارشناسان( می

ها( به صورت تمام نند اعضای سایر شاخهنام و عضویت اعضای حقیقی را )همادبیرخانه سازمان فرآیند ثبت (2

. به همین علت معیار حضور این اعضا در انتخابات، تاریخ طریق پرتال سازمان انجام دادالکترونیکی و از 

 است.بوده ها در پرتال اعتبار مجوز آن

رخانه و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری افراد به دبی 19-شرایط ناشی از شیوع کوویدبا توجه به  (3

لذا حسب تشخیص هیات نظارت، داشتن  .کارت فیزیکی برای کارشناسان عضو سازمان صادر نگردیده است

 با تاریخ معتبر است.« کارت فیزیکی»مجوز معتبر در پرتال سازمان به منزله داشتن 

دهندگان )در شاخه اشخاص حقیقی( توسط دبیرخانه براساس بررسی مجدد مدارک بارگذاری شده رای (4

نفر دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط بوده که به عنوان کارشناس و عضو  32ازمان، مشخص شد که س

 اند.نام و در انتخابات شرکت کردهحقیقی ثبت

شاخه  یانتخابات اعضا ین،آرا منتخب یجهدر نت یرمنتخب و عدم تاث یاعضا یبا توجه به اختالف تعداد ارا (5

 .یگرددم ییدمشاوران تا

را جهت  یقیحق یافراد در انتخابات شاخه اعضا یتعضو یندگزارش فرا یقدق یهنظارت به منظور ارا یاته (6

 .یدنما یبه مجمع فوق العاده اعالم م یینها یبررس

 500نام از سوی اشخاص حقیقی )بیش از الزم به ذکر است که به دلیل حجم گسترده درخواست ثبت  (7

نام حدود نام حداکثری انجام داد. با این حال، ثبتزیادی را برای ثبتنفر( در هفته آخر، دبیرخانه فشار 

ناپذیر گونه خطاها اجتنابنفر به دلیل نقص مدرک انجام نشد لذا بدیهی است در این شرایط، بروز این 200

 باشد.

 یشنهاد هیات نظارت در اصالح رويهپ (6-3

بعات ناشی از حضور گروهی کارشناسان در انتخابات به منظور رفع مشکل مطرح شده توسط مشاوران و جلوگیری از ت

عطف را  اساسنامه 7ماده  3اصالح تبصره مدیره موضوع کند هیاتمدیره و بازرس، هیات نظارت توصیه اکید میهیات

 .العاده پیگیری کندبا برگزاری مجمع عمومی فوقاساسنامه  8ماده  2تبصره  1-5-8به بند 

 رسیدگي به ساير اعتراضات (7

 نبری، مصطفي امیری و خلیل بسطاميرسیدگي به اعتراض آقايان کاظم ق (7-1

های انتخاباتی از اطالعات سامانه عضویت سازمان و نامه اعتراضی این کاندیداها در خصوص استفاده یکی از ائتالف

 بندی شد:و موارد زیر جمع ،های تبلیغاتی برای اعضای سازمان بررسیارسال پیامک
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های اجتماعی برای هیات نظارت ارسال شده بود، ور بدون امضا، غیررسمی و در شبکهاگر چه نامه مذک (1

 الوصف توسط هیات نظارت بررسی شد.مع

 ها بررسی شد.موضوع با حضور طرفین شکایت در سه جلسه جداگانه و با اخذ نظرات آن (2

ف انتخاباتی قانع و اعضای هیات نظارت با استماع و بررسی توضیحات مدعوین، از حیث عدم بروز تخل (3

 های موضوع شکایت بر نتیجه انتخابات برای هیات نظارت محرز نگردید.تاثیرگذاری ارسال پیامک

هیات نظارت پیشنهاد کرد به منظور ایجاد فرصت برابر برای کلیه نامزدهای انتخاباتی، دبیرخانه سازمان با  (4

ل پیامک انتخاباتی با حفظ محرمانگی اطالعات مدیره پنل رسمی سازمان را برای ارساتائید و تصویب هیات

 اعضا در اختیار تمامی کاندیداها قرار دهد.

با تصویب هیات مدیره، این پنل طی سه روز باقیمانده تا برگزاری انتخابات توسط اکثر کاندیداها استفاده  (5

 شد.

این اطالعات و محرمانه باتوجه به درج اطالعات اعضا در پرتال سازمان و دسترسی دبیرخانه سازمان به  (1

 بودن آن، هیات نظارت به منظور رسیدگی بیشتر موضوع را به حراست سازمان واگذار کرد.

 رسیدگي به اعتراض آقای عباس برتینا و خانم سارا شاکری (7-2

(، مدعی شدند که یکی از آرای 06/09/1399ای )واصله به تاریخ آقای عباس برتینا و خانم سارا شاکری طی شکواییه

اگر چه شکایت پس ثبت شده، متعلق به ایشان نیست.  29/08/1399شنبه مورخ روز پنج 17:59ایشان که در ساعت 

( ارسال 03/09/1399دهندگان توسط سازمان در تاریخ از اتمام مهلت قانونی برای دبیرخانه )و پس از انتشار اسامی رای

 الوصف توسط هیات نظارت بررسی شد. شد، مع

در تاریخ و ساعت اشاره شده ایشان رای ثبت ا بررسی سوابق مربوط به ارسال پیامک ثبت رای، اعالم کرد که دبیرخانه ب

بر این اساس، هیات نظارت ارسال شده است. برای تلفن همراه ایشان از طریق پیامک نیز آمیز بوده و کد رای موفقیت
 تخلفی را در این خصوص احراز نکرد.

 سامانه انتخاباتآمار ثبت رای در  (8

 در خصوص آمار ثبت شده در سامانه انتخابات موارد زیر قابل ذکر است:

  بوده است.   3448بوده و کل آراء ماخوذه  7362تعداد کل آراء صاحبان رای 

  رای خود را ثبت کردند)در مجموع سه شاخه( عضو  986و  شدهعضو وارد سامانه انتخابات  1022تعداد. 

 اندرای نکردهثبت )الگین کرده( ولی اقدام به  عضو وارد سامانه انتخابات شده 36گیری، در طول زمان رای. 

 رساني در خصوص برگزاری انتخاباتاطالع (9

های مناسب، وضعیت شفاف و روشنی از برگزاری انتخابات ارائه دهد. رسانیدبیرخانه سازمان تالش کرد از طریق اطالع

 ارد زیر قابل ذکر است:در این خصوص مو

  خود را در بازه زمانی مقرر در سامانه ثبت کرده بودند، به مشخصات دبیرخانه سازمان فهرست اعضایی که

 در پرتال منتشر کرد. 03/09/1399همراه تاریخ و زمان ثبت رای، روز دوشنبه 
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 ( حادث شد،29/08/1399مشکالت فنی سامانه که در روز اول برگزاری انتخابات )  طی گزارشی توسط

 شرکت همراستا به اطالع اعضای سازمان رسید )گزارش در پرتال سازمان منتشر شده است(.

  دبیرخانه سازمان گزارش جامعی از کل فرآیند برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرس

 سازمان را نیر تهیه که در پرتال سازمان منتشر شده است.

 تشکر و قدرداني (10

دبیر شرکت همراستا، اعضای هیات مدیره، ستاد اجرایی، حراست، رییس و و همدلی  همراهیاز در پایان، هیات نظارت 

و اشتیاق انتخاباتی را شور  خود و پرسنل دبیرخانه سازمان و به ویژه از اعضای صنف و نامزدهای انتخاباتی که با حضور

 کند. میمانه سپاسگزاری و قدردانی مینظیر را رقم زدند، صو مشارکتی بی مضاعف کردند

های جدید، از جمله برگزاری های سنتی و طرح ایدهسازمان برای گذار از روشو شجاعت  ، اراده، جسارتعزم، تالش

شک دورنمای جدیدی از نحوه و روش برگزاری تقدیر است. این گام بیشایسته انتخابات آنالین در بستر بالکچین، 

 را رقم خواهد زد. انتخابات در کشور 

گاه خالی از مخاطره نبوده و نیست. برگزاری این دوره از انتخابات بدون تردید، تالش برای انجام کارهای نو و بدیع، هیچ

همه صمیمانه هم از این قاعده مستثنی نبود. اگر چه در جریان برگزاری انتخابات مشکالتی بروز کرد، اّما تالش 

شک رویکرد جدید، باعث شد این کار به ثمر بنشیند. این بیطع اعضای سازمان از این کاران و حمایت قارانددست

سازمان را در جایگاهی فراتر از پیش قرار های آینده سازمان؛ دستاوردی است که دستاورد ماندگاری است برای سال

 خواهد داد.

 پايان گزارش


