
1 

 

سامانه رسیدگی و  دستور العمل اجرائی 

 پاسخگویی  به شکایات 

 سازمان های صنفی

 مقدمه:
 

 از کوچکی بخش تنها شکایات .دارد رسیدگی و پاسخگویی به نیاز که است نارضایتی زار،اب شکایت

 به عنوان حاکمیت نهاد مردم هاي حکومت در.کنند  می منعکس را سیستم خدمات صنفی از نارضایتی

 از مانع و بگیرد نظر در خدمات ارائه در را آنها مالحظات و درخواستها دارد وظیفه مردم یندهنما

که در همین راستا دبیرخانه هیات عالی نظارت با ایجاد سامانه رسیدگی و .آنها گردد نارضایتی

 پاسخگویی به شکایات سازمان هاي صنفی درصدد برطرف کردن نارضایتی هاي صنفی برآمده است.
 

 اهداف طرح :
 

هدف از ایجاد سامانه الکترونیکی شکایات این است که چنانچه نقض قوانین ، عدم انجام وظیفهه ، اطالهه   

حادث و از سوي شاکی اعالم شود ، به کمک امکانات الکترونیکی موجهود   در رسیدگی، عدم پاسخگوئی

ون و تکالیف مربوط و همچنین قادر خواهیم بودمراجع ذیربط که ملزم به اجراي وظایف در چارچوب قان

پاسخگویی در مهلت زمانی مقرر می باشند را رصد نماییم.با ایجهاد سهامانه پیگیهري شهکایات اصهناف ،      

افراد صنفی، اتحادیه هاي صنفی ، اتاق اصناف شهرسهتان هها ،اتهاق اصهناف ایهران و     کمیسهیون ههاي        

الی نظارت در کوتاه ترین زمهان ممکهن و   نظارت سراسر کشوروهیات عالی نظارت یا دبیرخانه هیات ع

بصورت الکترونیکی می توانند شکایت و پاسخ خود را در مهورد مسهایو و قهوانین ومقهررات صهنفی بهه       
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مراجع مربوط براي رسیدگی منعکس نمایند و متعاقباً در کوتاه ترین زمان پاسهخ مهتقن ، مهدلو وکتبهی     

 دریافت دارند. برخی از اهداف طرح عبارتند از :

تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیري از اتالف وقت ارباب رجوع با توجه بهه عهدم مراجعهه     -1 

 حضوري وي و پیگیري ورصد شکایات وپاسخگویی شفاف

و کمیسهیون ههاي   شهرستان و مرکز استان ارزیابی  لحظه اي عملکرد  اتحادیه ها،اتاق هاي اصناف  -2 

 یدگی به شکایاتدر رسشهرستان و مرکز استان نظارت 

 بهره برداري آماري از شکایات مطروحه جهت اصالح رویه هاي ابالغی-3

 حذف فیزیکی شکایات  –4

 رعایت حفظ اصول محرمانه بودن محتواي برخی شکایات   -5

 مدیریت در فرایند رسیدگی به شکایات و اقدام الزم  –6 

 

 تعاریف و اصطالحات

  . کند می مطرح را شکایتی نده تام االختیار وي کهفرد حقیقی یا حقوقی یا نمای : شاکی

 و قوانین نقص یا نقض از و یا بطور خاص افراد صنفی , شهروندان حق احقاق : درخواست شکایت

 در سازمان هاي صنفی و مراجع تعیین شده در قانون نظام صنفی  ضوابط اجراي عدم ، مقررات صنفی

و پهذیر     ذینفعهان  بهه  شهده  انجهام  اقهدام  قبهال  در افپاسهخ شهف   ارائهه  از اسهت  : عبارت پاسخگویی

 مسئولیت نتایج و پیامدهاي حاصو آن.

و نتایج مثبت یا منفی آن مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه هاي  شکایات به رسیدگی : فرآیندبازخور 

 مربوطه به آن .

در  نظام صنفی  ابق قانونمط شکایات به رسیدگی به مربوط ، نظر مد یا درخواست مورد : موضوع هدف

 ) تسهیو و تسریع در بررسی شکایات صنفی( اسرع وقت

 صورت به که شکایات به رسیدگی با رابطه در هاي صنفیسازمان کلی گیري جهت و : مقاصد خط مشی

 . باشد شده اعالم از طریق قانون و آیین نامه مربوطه رسمی
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 شکایات به رسیدگی جامع سیستم
 

 :شده است لحاظ ذیو موارد شکایات به رسیدگی و وییپاسخگ در سیستم

 سریع پاسخگویی 

 سادگی  

 بودن محرمانه  

 براي ثبت شکایات و بررسی آن آسان دسترسی 

 امکان گزار  گیري آسان از نحوه و چگونگی پیگیري امور 

 ها و همچنین و کمیسیونهاي نظارت ها ، اتاق  ها اتحادیه)عملکرد سازمانهاي صنفی صد ر

 انه هیات عالی نظارت و هیات عالی نظارت(دبیرخ

 رعایت سلسله مراتب اداري مطابق قانون و آیین نامه هاي مربوطه 

 ثبت سوابق و بایگانی الکترونیکی شکایات واصله  

 

 :شکایات سازی مستند و رفع ، بررسی ، دریافت سامانه
 

 –و مرکز استانرستان )اتاق هاي اصناف شهکلیه سازمان هاي صنفی   :شکایات به مدیررسیدگی

می کمیسیون نظارت مرکز اصناف ونهایتا ً دبیرخانه هیات عالی نظارت  –کمیسیون نظارت شهرستان 

عنوان مسئول مستقیم این ه بنفر یک هاي واصله شکایات پیگیري و رصدو  رسیدگی بایست براي

اتاق اتحادیه )  ازمانهاي صنفیتام االختیار س نماینده عنوان به فرد این نماید. تعیین را مشخصسامانه 

مسئول دریافت ، پیگیري و ثبت شکایات در هیات عالی نظارت ( دبیر خانه _اصناف و کمیسیون نظارت

 باشد.می و آشنا به مسایو و قوانین اصناف  .اسرع وقت در سامانه است

ات ذیو از باید اطالع شکایات به رسیدگی براي سازمان صنفی هر :وضعیت ارزیابی فرآیند و فرم

 طریق سامانه دریافت نماید.

،کد   ثابت ،/ همراه ( )تماس  شماره ، شاکی خانوادگی نام ) نام ، : فردي اطالعات شامو : مشخصات

 ، نشانی محو سکونت یا محو کار و تلفن محو کار. ملی شاکی، آدرس الکترونیکی (

 شکایت پاسخ ،تاریخ شکایت ثبت تاریخ :تاریخ
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: مدارک شاکی می بایست به صورت اسکن عکس باشد. همچنین  ده از شاکیمدارک درخواست ش

 اسکن کارت ملی فرد شاکی مورد نیاز است.

   :موارد این از مورد چند یا یک به باشد مربوط است ممکن شکایت: شکایت نوع

 وانه کسبصدور پر در ،تأخیر مبالغ دریافتی اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان  ، خدمات ارائه کیفیت

 خابات تشکو هاي صنفی و ...نت،مشکالت صدور پروانه کسب، فرآیند برگزاري ا

می بایست از بین موضوعات زیر که در بند مبانی قهانونی   شکایت مورد موضوع  :شکایت مورد موضوع

ضمناً شاکی به منظور تسهیو در رونهد رسهیدگی شهرح     پاسخگویی به شکایات آمده است انتخاب شود.

شکایت در صفحه مربوطه سامانه درج و پس از اتمام مراحو ثبت و درج اطالعهات کهد رهیگیهري    ماوقع 

 می گردد.
 چه بررسی روند ، است داده انجام را بررسی کسی چه که باشد مشخص باید قسمت این دربررسی : 

ر نهایت د است؟ بوده چه بررسی نتیجه . است شده سؤال بررسی انجام براي کسانی چه از ، بوده است

 توضیحات کاملی از روند شکایت و اظهارات طرفین قید می شود.

 براي تالشها نتیجه و قید شود مجددا قبلی قسمت در شده ذکر موارد باید قسمت این درفصو:  و حو

 شود. ذکر آنها فصو حو و

 

 دهی گزارش و پیگیری
 

 :است قسمت دو شامو

ختیار سازمانهاي صنفی در بخش رسیدگی به شکایات می نماینده ي تام اال  :کننده شکایت فرد پیگیري

  .باشد تماس در شاکی یا شاکیانبا  (SMS)پیامک  طریق از یا تواند از طریق سامانه 

خود را از طریق کد شکایت شاکی می تواند کلیه مراحو پرونده  حقیقی و یا حقوقیفرد :شاکی پیگیري

یا از طریق پیامک به ایشان اعالم می یافت می کند رهگیري که در هنگام ثبت شکایت از سامانه در

 پیگیري نماید.گردد . 
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 شکایات به رسیدگی سیستم های ویژگی و اصول
 

 حهداقو  بهه  و منهابع  از بهینهه  استفاده منظور قابلیت :ممکن سطح ترین پایین در شکایات به رسیدگی

 در مشهکو  حو است ضروري که است شکایات به رسیدگی فرآیند در باالتر درگیري سطوح رساندن

 دلیهو  بهه  ممکهن  سهطح  تهرین  پهایین  در شهکایات  به رسیدگی .صورت گیرد ممکن سطح ترین پایین

 و شهکایت  مورد واضح شدن بیان ، در پاسخگویی انصاف رعایت ، پاسخگویی و روند سرعت افزایش

مقهررات نظهام صهنفی    باشد.  با عنایت به اینکهه وفهق قهوانین و    می اهمیت حائز سیستم پذیري انعطاف

کمیسیون نظارت شهرستان و کمیته  -،افراد صنفی، اتحادیه هاي صنفی، اتاق اصناف شهرستان ها وایران

هیات عالی نظارت داراي وظایف و اختیارات مصرح  -دبیرخانه هیات عالی نظارت  -نظارت مرکز استان 

ههر کهدام از آنهان بهه مراجهع       عملکرد قانونی می باشند، بعضا شاکی و شاکیان اعتراض خود را در مورد

مربوط اعالم می دارند) بعنوان مثال در برخی موارد تصمیمات اتحادیه مورد اعتراض افهراد صهنفی قهرار    

 –تصمیمات اتحادیه ها  با اعتراض شاکی در اتهاق اصهناف  مهورد رسهیدگی قهرار مهی گیهرد        –می گیرد 

اعتهراض   –کمیسهیون نظهارت بررسهی مهی شهود      تصمیمات اتاق که مورد اعتراض اتحادیه ها اسهت  در 

 می شود ومواردي از این قبیو( .  تاق ها درکمیسیون  نظارت مطرحاتحادیه ها، افراد صنفی ، ا

 

 مبانی قانونی پاسخگویی به شکایات

 

ها، در ارتباط با مواردي که محور اصلی مکاتبات مردمی  به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکواییه

سامانه رسیدگی و پاسهخگویی بهه شهکایات ارائهه گردیهده      »باشند، اطالعات الزم در  جع ذیربط میبا مرا

است. از اینرو خواهشمند است کلیه  شاکیان قبو از ثبت تقاضاي خود دراین سامانه، اطالعات مشهروحه  

 سرفصو موجود در سامانه را که در ذیو آمده بدقت مطالعه فرمایند:  16در 
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آیین نامه اجرایی نحوه صدور وتمدید پروانه کسب)موضوع ماده  7انون نظام صنفی وماده ق 26ماده  -1

چگونگی مراجعه فرد صنفی به اتحادیه ها براي دریافت پروانه کسهب وفرصهت    قانون نظام صنفی(: 12

 زمانی مقرر براي رسیدگی به تقاضاي پروانه کسب از سوي اتحادیه ها  ومتعاقبا در صورت عدم دریافت

پروانه کسب واعتراض متقاضی رسیدگی توسط اتاق ،سپس کمیسیون نظارت و  درنهایهت هیهات عهالی    

 نظارت.

 22مهاده   3آئین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره وبازرسان اتحادیه ههاي صنفی)موضهوع تبصهره    -2

ابتهدا بهه    : اعتراض فرد داوطلب نسبت به برگهزاري انتخابهات اتحادیهه ههاي صهنفی      قانون نظام صنفی(

قانون نظام  56کمیسیون نظارت شهرستان و در صورت اعتراض شاکی) با عنایت به تفویض اختیار ماده 

صنفی( ، به کمیسیون نظارت مرکز استان در صهورت اعتهراض مجهدد در مراجهع صهالحه قضهایی مهورد        

 بررسی قرار خواهد گرفت.

مرجهع رسهیدگی بهه     نون نظهام صهنفی(:  قها  22و27اعتراض افراد صنفی به پلمب واحهد صهنفی)ماده    -3

 ترتیب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان می باشد.

مرجع رسیدگی بهه ترتیهب    قانون نظام صنفی(: 22اعتراض افراد صنفی به تعطیلی واحد صنفی)ماده  -5

 اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت می باشد.

قهانون نظهام    36تهاق اصهناف شهرسهتان ها)موضهوع مهاده      آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه ا-6

طبق آئین نامه مرجع رسیدگی به شکایت کمیسیون نظارت شهرستان می باشد و درصورت عدم صنفی(: 

رضایت شاکی از راي کمیسیون ،هیات عالی نظارت ویا دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشهد کهه طبهق    

سیدگی به کمیسهیون نظهارت مرکهز اسهتان تفهویض اختیهار       قانون نظام صنفی ر 56تفویض اختیار ماده 

 گردیده است.

قهانون نظهام    21ماده7)موضوع تبصره رسیدگی به شکایات در مورد انتخابات اتحادیه هاي کشوري:-7

در صهورت   –آیین نامه اجرایی مذکور: مرجع رسیدگی دبیرخانه هیات عالی نظهارت   22صنفی( و ماده 

 دات براي طرح در هیات عالی نظارت.تشخیص وکفایت دالئو ومستن
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مکرر قهانون نظهام صهنفی( ابتهدا      22:)ماده  اعتراض به رد صالحیت در انتخابات اتحادیه هاي صنفی -2

توسط کمیته بررسی وتطبیق شرایط به اعتراض رسیدگی خواهد شد . مرجع بعدي رسهیدگی کمیسهیون   

 نظارت شهرستان می باشد.

مفاد آیین نامهه  و  26ماده  2در صورت عدم رعایت تبصره راد صنفی : موضوع ابطال پروانه کسب اف-9

به ترتیب توسهط اتهاق و کمیسهیون     از سوي اتحادیه شکایت قانون نظام صنفی  12اجرایی موضوع ماده 

 نظارت رسیدگی خواهد شد.

)مهاده  : رسیدگی به اختالف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستان ها یا اتاق اصهناف ایهران  -12

 می باشد.  ارات و  وظایف هیات عالی نظارت  قانون نظام صنفی( : رسیدگی به شکایت در حیطه اختی 55

شکایت نسبت به مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان)آیین نامه اجرایی شهرح وظهایف دبیرخانهه     -11

ها بها قهوانین    : مرجع رسیدگی وتطبیق آن هیات عالی نظارت ودبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان(

ومقررات از وظایف دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان و همچنهین شهکایت از مصهوبات کمیسهیون     

نظارت مراکز استان ها از وظایف دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد البته دبیرخانه هیات عالی نظارت 

نظهارت تمهامی شهرسهتان هها     می تواند با توجه به وظیفه ذاتی خود نسبت به بررسی مصوبات کمیسیون 

 اقدام نماید.

: مرجع رسیدگی اتاق اصناف و کمیسیون نظارت شهرستان ، رئیس اختالف بین اتحادیه هاي صنفی -12

 کمیسیون نظارت مرکز استان، کمیسیون نظارت مرکز استان  خواهند بود.

هرسهتان و سهپس   : مرجهع رسهیدگی کمیسهیون نظهارت ش    اختالف فیمابین اتحادیه با اتهاق اصهناف   -13

 کمیسیون نظارت مرکز استان میباشد.

: مرجهع رسهیدگی   رسیدگی به شکایات در مورد عزل هیات مدیره اتحادیه ها و اتهاق ههاي اصهناف   -14

قانون نظام صنفی ( کمیسیون نظهارت   56کمیسیون نظارت شهرستان ) و با توجه به تفویض اختیار ماده 

به جایگاه قانونی دبیرخانه و هیات عالی نظارت ، با تشهخیص   مرکز استان می باشد.بدیهی است با توجه

دبیرخانه هیات دال به غیرقانونی بودن عزل مراتب مجددا براي اصالح مصهوبه کهه کمیسهیون نظهارت ،     
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و اعتراض شاکی بهه تصهمیم    مطرح واتخاذ تصمیم خواهد شد و در صورت اصرار کمیسیون به راي قبلی 

 نظارت مطرح و راي قطعی و الزم االجرا خواهد بود.مراتب در هیات عالی متخذه 

 -: مرجع رسیدگی اتحادیه ، اتهاق شهرسهتان   شکایت فرد صنفی  در مورد مسایو صنفی به اتحادیه -15

کمیسیون نظارت مرکز استان و نهایتا دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد -کمیسیون نظارت شهرستان

عدالت اداري ومراجع صالحه قضایی می باشد باید به شخص متقاضی البته مواردي که در صالحیت دیوان 

 اعالم گردد.

: بعد از صدور پروانه کسب و اختالفهات فیمهابین   اختالفات حقوقی بین مالک ومستاجر واحد صنفی -16

وراث در مورد مالکیت واحد صنفی ومسائلی از این قبیو در زمره صهالحیت مراجهع صهالحه قضهایی مهی      

 باشد.

 

حقیقی یا حقووقی و هریوا از سوازمان ای صونفی در      شاکیف وظای

 :سامانه رسیدگی به شکایات

و حقیقی و حقوقی شاکی از یکی از سازمانهاي صنفی ) اتحادیه صنفی، اتاق اصهناف شهرسهتان،   شاکی  -

 کمیسیون نظارت شهرستان و کمیسیون نظارت مرکز استان(مرکز استان 

ر یک از سازمانهاي صنفی یادشده معترض باشد با ثبت شکایت در فرد شاکی در صورتیکه به عملکرد ه

 کد رهگیري را از سامانه دریافت خواهد کرد تقنم سامانه و ارائه مستندات و دالئو

مقرر مطابق اگر شاکی پس از ثبت شکایت در سامانه و ارائه اسناد و مدارک و توضیحات الزم در زمان -

مهی توانهد مراتهب     ،سخ قانع کننده از مراجع باال دستی دریافت نکرد روز بعد از شکایت ( پا 15قانون )

اعتراض خود را به مراجع باالتر که در سامانه شکایت مشخص شده است ثبت نماید)مهلت اعتهراض بهه   

روز می باشد(. در صورتیکه مجدداً شاکی نسبت به روند رسهیدگی   22از مراجع باال دستی  ینظر دریافت

تها هیهات عهالی نظهارت از     اداري مراتب به شکو سلسله مراتب  می تواند رض باشدبه شکایت خود معت

 طریق سامانه پیگیري نماید.
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کمیسیون نظارت شهرسهتان و   و مرکز استان،در مقابو نیز اتحادیه هاي صنفی یا اتاق اصناف شهرستان 

روز پهس   22مان مقرر )مرکز استان به راي صادره مراجع باال دستی خود معترض باشند می توانند در ز

از دریافت نتیجه رسیدگی شکایت ( مراتب اعتراض خود را به مراجع باالتر که در سامانه تعریهف شهده   

 است اعالم نمایند.

زمان مقررج ت اعتراض و رسیدگی به شکایات و نتیجه رسویدگی بوه   

 شکایت در سامانه به شرح ذیل است :

ملکهرد اتحادیهه ههاي صهنفی بهه اتهاق اصهناف        زمان رسهیدگی بهه کلیهه شهکایات رسهیده از ع     -

 روز. 15شهرستان

زمان رسیدگی به کلیه شکایات رسیده از عملکرد اتحادیه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان بهه  -

 کمیسیون نظارت شهرستان یکماه.

 زمان رسیدگی به کلیه شکایات رسیده به کمیسیون نظارت مرکز استان یکماه.-

 ایات رسیده هیات عالی نظارت یکماه.شکزمان رسیدگی به کلیه -

سلسله مراتب رسیدگی به شکایات مطابق قانون نظوا  صونفی و   

 آیین نامه مربوطه به آن:

                   کمیسهههیون نظهههارت شهرسهههتان            اتهههاق اصهههناف شهرسهههتان               اتحادیهههه صهههنفی      

 ات عالی نظارتهی        کمیسیون نظارت مرکز استان      

 نکات  قابل توجه در ثبت و پیگیری شکایات  

در صورتیکه شاکی بدون رعایت سلسله مراتب اداري نسبت به ثبت شکایت در سامانه اقدام -1

 ی خواهد بود بعنوان مثال:فنماید بدیهی است پاسخ رسیدگی و پیگیري شکایت وي من

مراتهب شهکایت را بهه     ،ی شهاکی باشهد   اگر فرد حقیقی یا حقهوقی از عملکهرد اتحادیهه ي صهنف    

کمیسیون نظارت مرکز استان یا شهرستان یا هیات عالی نظارت ارجاع نماید موضوع بدلیو عدم 
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و شهکایت مربوطهه بهه     هرعایت سلسله مراتب اداري رسیدگی به شهکایات قابهو پیگیهري نبهود    

 مراجع ذیربط جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

 قت اینگونه ارجاعات بعهده شاکی می باشد.بدیهی است مسئولیت اتالف و

، اتاق اصناف مرکز استان یا کمیسیون نظهارت  در صورتیکه اتحادیه یا اتاق اصناف شهرستان-2

کمیسیون نظارت مرکز استان به راي صادره مراجع باالدستی معترض باشند مراتهب  وشهرستان 

ه در صهفحه دسترسهی مهدیریتی    اعتراض خود را با رعایت سلسله مراتب اداري از طریق سهامان 

 خود ثبت و با دریافت کد رهگیري نسبت به پیگیري نتیجه آن اقدام نمایند.

عدم رسیدگی به شکایت رسیده در زمان مقرر تعریف شده در سامانه مطابق قهانون، تخلهف   -3

محسوب شده و ضمن درج نمره منفی براي مراجع ذیربط، مقرر است مطابق قانون نظام صنفی و 

 یو کوتاهی در پیگیري امور و وظایف محوله مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد.بدل

مسئولیت رصد و پیگیري ونهایتاً برخورد قانونی به عملکهرد مراجهع رسهیدگی کننهده شهکایات      

و کمیسهیون  )اتاق اصناف شهرستان ، کمیسیون نظارت شهرسهتان، اتهاق اصهناف مرکهز اسهتان      

عملکرد کلیه مراجع یادشده بصورت  و راجع قانونی باال دستی است نظارت مرکز استان بعهده م

 آنالین توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت رصد و نظارت خواهد شد.

کلیه مراحو روند ثبت و رسیدگی و پاسخ شکایت در سامانه ثبهت و ضهبط و بایگهانی و قابهو     -4

با پاسخ واهی وغیر منطقی به رهگیري می باشد. لذا در صورتیکه مرجع رسیدگی کننده بخواهد 

شکایت پاسخ دهد و عمالً با اینکارقصد پاسخ به شکایت در زمان مقرررا انجام دهد موضوع قطعاً 

 در صورت اثبات موضوع مطابق قانون با وي رفتار خواهد شد.

اگر شاکی حقیقی یا حقوقی در مورد موضوعی نسبت به عملکهرد یکهی از مراجهع مربوطهه )      -5

اتاق هاي شهرستان ، مرکز استان یها کمیسهیون نظهارت شهرسهتان یها مرکهز اسهتان(         اتحادیه ،

پاسخ منفی مطهابق   ،و نسبت به ثبت و پیگیري شکایت از طریق سامانه اقدام نماید معترض بود 

 ضوابط از طریق مراجع ذیربط تا باالترین مرجع )هیات عهالی نظهارت ( دریافهت نمایهد. بهدیهی     

مقرر مطابق قانون حق شکایت مجدد در آن موضوع خاص را نخواهد  پس از گذشت زمان است
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از گذشت زمان هیچ مسئولیتی نسبت به پیگیهري شهکایت   پس داشت و مراجع رسیدگی کننده 

 نخواهند داشت.در آن موضوع تکراري وي را 

ضمناً شاکی مربوطه می تواند مطابق قانون نظام صنفی در صورت اعتراض به راي صهادره هیهات   

 الی نظارت مراتب را از طریق مراجع قضایی ذیربط پیگیري نماید.ع

به منظور پیگیري منظم و پاسخگویی الزم در زمان مقهرر مطهابق قهانون ، هریهک از مراجهع       -6

رسیدگی به شکایت از جمله اتاق اصناف شهرستان ، اتاق اصناف مرکز استان، کمیسیون نظارت 

موظفند فرد مطلع و آشنا به قوانین و مقررات قانونی را شهرستان، کمیسیون نظارت مرکز استان 

با مدرک کارشناسی مسئول سامانه رسیدگی به شکایت معرفی نمایند. نامبرده موظف است کلیه 

 مراحو دریافت و ثبت و رسیدگی به شکایت را بصورت خاص پیگیري و در سامانه ثبت نماید .

انون در سهامانه رسهیدگی بهه شهکایت در ههر      مسئولیت مستقیم نظارت بر اجراي دقیق مفهاد قه  

در سههطح اسههتان بعهههده رئههیس و  شهرسههتان بعهههده رئههیس کمیسههیون نظههارت آن شهرسههتان

 کمیسیون نظارت مرکز استان می باشد.

با ابالغ این دستور العمو دریافت هر گونه شکایات از عملکرد سازمانهاي صنفی بصورت سنتی و 

اجع ذیربط موظفند بهه منظهور آگهاهی مهردم و شههروندان و      دستی ممنوع خواهد بود و کلیه مر

شکایات در اسرع وقت ثبت و پیگیري متقاضیان ذیربط نسبت به اطالع رسانی الکترونیکی شدن 

 اقدام نمایند.

)اتحادیه اتهاق ههاي   سازمانهاي صنفی کاربران ثبت شکایت براي شاکیان صنفی و حقوقی توسط 

کمیسیون هاي نظارت شهرستان و مرکهز اسهتان( در سهامانه    اصناف شهرستان و مرکز استان و 

ممنوع است. بدیهی است شاکیان مربوطه مراتب ثبت شکایت خود را از طریق دفاتر کافی نت یا 

 دفاتر مجهز به اینترنت در سطح شهر و روستا یا ابزار در اختیار خود اقدام نمایند.

ستان، اتاق اصناف مرکز استان و کمیسهیون  نظیر اتاق اصناف شهر تشکلها و سازمانهاي صنفی -

نظارت شهرستان و کمیسیون نظارت مرکز استان و همچنین دبیرخانه هیات موظفند مطابق مفاد 

شکوائیه را  راي صادراین دستور ا لعمو پس از رسیدگی شکواییه هاي رسیده نتایج رسیدگی یا 
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صهفحه مربوطهه جههت رویهت درج      طی زمان مقرر تعیین شده در قانون و این دستور العمهو در 

صادره در صفحه مربوطه به منزله ابالغ حکم بود و از تاریخ درج،  راينمایند . بدیهی است درج 

 شرایط قانونی براي حکم برقرار خواهد بود.

هرگونه اعتراض به راي صادره از طرف سازمانهاي صنفی موضوع بند فوق باید از طریق سهامانه  

اتهاق ههاي اصهناف شهرسهتان و مرکهز اسهتان و کمیسهیون نظهارت          وهها   انجام گیرد و اتحادیه

شهرستان و مرکز استان می تواننهد بهه آراي صهادره مطهابق قهانون در زمهان مقهرر اعتهراض و         

اعتراض خود را همانند اشخاص حقیقی و حقوقی دیگهر درهمهین سهامانه درج و اعهالم نماینهد .      

زمان مقرر به منزله پذیر  راي صادره خواهد بود بدیهی است عدم ثبت اعتراض در سامانه در 

 و بعد از تاریخ تعیین شده به اعتراضات سازمانهاي مربوطه رسیدگی نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


