
در اجلرای تبصلره 2 ملاده 15 قانلون اتلاق بازرگانلی، صنایلع، معادن و کشلاورزی جمهوری اسلامی ایران،" انتخابات دهمین 
دوره هیلأت هلای نماینلدگان اتلاق هلای بازرگانلی، صنایلع، معلادن و کشلاورزی سراسلر کشلور" از سلاعت 8 اللی 18 روز 
چهارشلنبه ملورخ 1401/12/10 در محلل هائلی کله توسلط هیلأت هلای نظلارت بلر انتخابلات اتاق شهرسلتان هلا تعیین و 

بله تائیلد انجملن نظلارت  بلر انتخابلات ملی رسلد برگزار خواهد شلد.
بدینوسلیله در اجلرای بنلد 5/8 ملاده 5 آئیلن نامله تشلکیل و نحلوه فعالیلت هیلأت نماینلدگان اتلاق ایلران و اتلاق هلای 
شهرسلتان مصلوب 1401/10/20 شلورای عاللی نظلارت بلر اتلاق ایلران از تماملی اعضلاء محتلرم "حقیقلی و حقوقلی" اتاق 
هلای بازرگانلی سراسلر کشلور کله وفلق مفلاد ایلن آگهلی واجلد شلرایط اعلام ناملزدی در انتخابلات ملی باشلند و داوطلب 
عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شهرسلتان محل صدور کارت عضویت هسلتند درخواسلت می شلود از سلاعت 
8 صبلح روز سله شلنبه ملورخ 1401/11/04 تلا پایلان روز شلنبه ملورخ   1401/11/11  نسلبت بله اعلام کاندیداتلوری و 

ثبلت نلام اقلدام نمایند.
وفلق بنلد 7/5 ملاده 5 آئیلن نامله فلوق االشلاره اشلخاص بلا داشلتن شلرایط ذیلل ملی تواننلد داوطللب عضویلت در هیلأت 

نمایندگان شلوند:
الف( داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل 2 سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته

ب( تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران
ج( عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

د( عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می شود.
هلل( احلراز اهلیلت تجلاری و یلا فعالیلت اقتصلادی علاوه بلر شلرایط فلوق االشلاره وفلق مسلتندات و ملدارک تقدیملی و یا 
اسلتعام از مراجلع  مسلئول یلا  بارگلذاری ملدارک از طریلق داشلتن یکلی ازشلروط ذیلل بنلا بله تأئیلد اولیله هیلأت نظارت 

بلر انتخابلات اتلاق شهرسلتان و تأئیلد نهایلی انجملن نظلارت برانتخابات مشلتمل بر:
1- ارائه مستندات حداقل فروش 15 میلیارد تومانی در یکسال بر اساس اظهارنامه های مالیاتی

2- ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل 20 نفر شاغل در یکسال 
3- ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی

4- ارائه اسلناد مثبته موید داشلتن حداقل 2 سلال سلابقه مدیریت )مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره( شلرکت های 
اقتصادی که شلرکت مذکور یکی از شلرایط بند 1 و یا 2 و یا 3 بند )هل( فوق االشلاره را داشلته باشلند.

تبصـره1: اشلخاص حقوقلی مشلروط بله دوسلال دارابلودن کارت عضویلت و شلرایط فوق االشلاره وفق مصوبله هیات مدیره 
خلود ملی تواننلد یکلی از اعضلای هیلأت مدیلره و یلا مدیرعاملل خلود کله دارای حداقلل 2 سلال سلابقه حضلور در سلمت 
هلای مذکلور باشلند را داوطللب عضویلت در هیلأت نماینلدگان اتلاق محلل صلدور کارت عضویلت خلود نماینلد الزم بله 
ذکراسلت شلخص حقیقلی مذکلور بله اسلتناد کارت عضویلت شلخص حقوقلی بله صلورت حقیقلی داوطللب عضویلت در 

هیلأت نماینلدگان می شلود. 
تبصـره2: هلر شلخص حقیقلی صرفلاً ملی توانلد نمایندگلی یک شلخص حقوقلی را در اعلام نامزدی در هیلأت نمایندگان 

بر عهده داشلته باشلد.

نحوه ثبت نام و اعالم  نامزدی عضویت در هیأت نمایندگان:
بله اسلتناد تبصلره ذیلل بنلد 5/13  ملاده 5 آئیلن نامله و مصوبلات انجملن نظلارت بلر انتخابات مقرر اسلت فرآینلد ثبت نام، 
اخلذ رأی، شلمارش رأی ، اخلذ شلکایت و ....  بصلورت الکترونیلک برگلزار گلردد. للذا متقاضیلان از سلاعت و تاریلخ اعلام 
شلده فلوق االشلاره ملی تواننلد از طریلق ورود بله آدرس اینترنتلی  https://election.iccima.ir  و طلی مراحلل و 
فرآینلد هلای منلدرج در سلامانه و بارگلذاری مسلتندات و تکمیلل فلرم هلای مربوطله و اخلذ کلد رهگیلری نسلبت بله ثبت 

نلام اقلدام نمایند.
تبصـره3: چنانچله هریلک از داوطلبلان "بله هلر دلیلل موفلق بله ثبلت نلام بله صلورت الکترونیلک نگردنلد ملی توانند در 
بلازه زمانلی مذکلور بلا در دسلت داشلتن مسلتندات الزم بله هیلأت نظلارت بلر انتخابات اتاق شهرسلتان مراجعه و نسلبت به 

ثبلت نلام و تحویلل ملدارک و اخلذ رسلید چاپلی حلاوی کلد رهگیلری ثبلت نام اقلدام نمایند.
تبصره4: کلیه متقاضیان ثبت نام باید برای ثبت نام نسبت به بارگذاری / یا ارائه مدارک زیر اقدام نمایند.

1- تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران برای اشخاص حقوقی
2- اصل صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب کاندیداتوری عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل از سوی شخص حقوقی

3- ارائه و یا بارگذاری کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی
4- تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام در خصوص : 

• خوداظهلاری در خصلوص علدم تصلدی مسلئولیت یلا داشلتن رابطله اسلتخدامی در دسلتگاه هلای اجرای موضلوع ماده 5 
قانلون مدیریت خدمات کشلوری

•  خوداظهاری در خصوص نوع فعالیت به تفکیک بخش های بازرگانی، صنعتی، معدنی و یا کشاورزی
•  خوداظهلاری مبنلی بلر علدم سلابقه ورشکسلتگی بله تقصیلر و تقللب و علدم محکومیت به مجازاتلی که موجب محرومیت 
از حقلوق اجتماعلی و سلپردن تعهلد مبنلی بلر اینکله چنانچله در جریلان انتخابلات و یلا بعلد از آن و در طلول دوره عضویلت 
افلراد در هیلأت نماینلدگان بله موجلب حکلم قطعلی دادگاه صاللح، محکومیلت کیفلری مؤثلر بلودن داوطلب یلا عضو هیأت 

نماینلدگان صلادر شلود . عضویلت آن فلرد در هیلأت نماینلدگان لغلو گردیلده و اعتراضلی نداشلته و  مسلموع نخواهد بود. 
• ارائله فلرم خوداظهلاری و مسلتندات مؤیلد اسلتعفای آنلان از شلغل قبللی خلود یلک ماه پیش از ثبت نام توسلط کارمندان 
اتلاق هلا و کارمنلدان دسلتگاه هلای اجرائلی دولتلی )موضلوع ملاده 5 قانلون مدیریلت خدمات کشلوری( جهلت عضویت در 

هیلأت نماینلدگان اتلاق هلای تهران و شهرسلتان ها
تبصـره 5: بله کلیله متقاضیلان توصیله ملی گلردد آخریلن نسلخه اصلاح شلده آئیلن نامله فلوق االشلاره را کله در آدرس 

اینترنتلی مذکلور بارگلذاری گردیلده اسلت بطلور کاملل مطالعله نمایند.
تبصـره 6: چنانچله در طلی مراحلل و فرآینلد هلای برگلزاری انتخابات و تشلریفات قبلل و بعد از انتخابات عدم صحت هریک 
از  مسلتندات و ملدارک تقدیملی متقاضیلان بلرای انجملن نظلارت احلراز گردد. انجمن ضمن لغلو نامزدی و یا عضویت فرددر 

هیلات نماینلدگان ، نامبلرده را بله اتهلام ارائله اسلناد خاف واقع به کمیسلیون انضباطی اتاق ایلران معرفی خواهد نمود.
 سلایر اطاعلات ملورد نیلاز در خصلوص چگونگلی برگلزاری انتخابلات و احلراز اهلیلت رأی دهنلدگان در اطاعیله هلا و 

آگهی های بعدی به اطاع انتخاب شوندگان و رأی دهندگان خواهد رسید.

آگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور
" آگهی نوبت اول"

انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات
اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور


