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  مقدمه:
كسب و كار  يط) قانون بهبود مستمر مح5) و (1در خصوص مواد ( يراناتاق ا يفنمودن تكال يياجرا يدر راستا
 يهووحدت ر يجادو به منظور ا يراناتاق ا يندگاننما هاييئته يتو نحوه فعال يلتشك نامهيينو آ 16/11/90مصوب 

 ي،ازسادغام، شبكه ينهو فراهم آوردن زم يرسط كسب كيشرا ي،اقتصاد يهاتشكلو الحاق  يستأس ي،در سامانده
 يعال ياشور يبدر مورخ ... به تصو يلبه شرح ذ ياقتصاد يهاتشكلنامه  يين، آهاتشكلو انسجام  سازييكپارچه

  .يدنظارت رس
  

  :اختصارات -بخش اول
   يرانا يمعادن و كشاورز يع،صنا ي،: اتاق بازرگانيراناتاق ا -
  يرانا يمعادن و كشاورز يع،صنا ي،اتاق بازرگان رئيسهيئت: هرئيسهيئته -
  ياقتصاد يهاتشكلنامه  يين: آنامهيينآ -
  يراناتاق ا يهاتشكلاساسنامه: اساسنامه الگو  -
  يراناتاق ا يهاتشكل: معاونت هاتشكلمعاونت -
  يراناتاق ا ي: امور حقوقيامور حقوق -
  شهرستان يمعادن و كشاورز يع،صنا ي،اتاق شهرستان: اتاق بازرگان -
 رانيتشكل توسط اتاق ا مديرهيئته يدوره تصد يكمدت  ياست كه برا يتشكل: سند يتپروانه فعال -

  .باشديتشكل م هاييتو مالك اعتبار فعال شوديصادر م
ؤسس م يو مجمع عموم باشنديتشكل م يلتشك يهكه هسته اول يطمؤسس تشكل: اعضاء واجد شرا يئته -

  .نماينديرا برگزار م
  

  :هاتشكلتعاريف و ضوابط تأسيس  -دوم بخش
عبارت است  -كسب و كار يطقانون بهبود مستمر مح 1به استناد بند ب ماده - يتخصص ي. تشكل اقتصاد1ماده 

 ياقتصاد تيو بهبود وضع يتفعال ياعضا و سامانده يكه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانون ييهاتشكلاز: 
به  ايبه موجب قانون و  يردولتي،و غ ياسيسيرغ يرانتفاعي،غ يابه صورت مؤسسه يو حقوق يقياعضا اعم از حق

حرفه  يا هيشپ ياصاحبان كسب  يزخدمات و ن ي،بازرگان ي،و معادن، كشاورز يعصنا يرانصورت داوطلبانه توسط مد
مشاغل  يبندطبقه يكد حداقل سه رقم يك يكه دارا شونديم ياثبت شده  يمراجع قانون يرسا يا هااتاقو تجارت نزد 
   .باشندي) مCPCمحصوالت ( يمحور يبندمعادل آن مانند طبقه الملليينب يبندطبقه يا) ISICسازمان ملل (

 ايكسب و كار و  يتخصص يممفاه يجكه به منظور توسعه دانش و ترو ييهاتشكل: ي. تشكل كاركرد2ماده 
  . شونديم يلخود تشك يبه اعضا يو ارائه خدمات عموم يسازشبكه
  .ينددرآ هايونفدراس يتبه عضو يبدون حق رأ تواننديم يكاركرد يهاتشكل. 1 تبصره
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  .باشديم يراناتاق ا رئيسهيئتبه عهده ه هاتشكلبودن  يتخصص يا يكاركرد يصتشخ. 2 تبصره
حداقل سه  كد يك يمشترك دارا يتبا موضوع فعال يتخصص يبه تشكل اقتصاد: يمل ي. تشكل تخصص3ماده 
محصوالت  يمحور بنديطبقهمعادل آن مانند  الملليينب يبندطبقه يا) ISICمشاغل سازمان ملل ( يبندطبقه يرقم

)CPCيو اعضا و فوالد) يمانس يمي،پتروش مانندرا ندارد ( ياستان يهاتشكل يلكه امكان تشك شودي) باشد اطالق م 
 10را پوشش دهد، مشروط به آنكه كمتر از  يراناتاق ا يت/عضويكارت بازرگان يدارا نيدرصد فعال 51آن حداقل 

  عضو نباشد. 
 ي،تشكل با هر درصد يسدرصد، تأس 51به نصاب حداقل  يدنو عدم رس ي. در صورت دو بار اطالع رسانتبصره

  قابل اجرا خواهد بود.
كد حداقل  كي يمشترك دارا يتبا موضوع فعال يتخصص يبه تشكل اقتصاد: يسراسر ي. تشكل تخصص4 ماده
ت محصوال يمحور يبندمعادل آن مانند طبقه الملليينب يبندطبقه يا) ISICمشاغل سازمان ملل ( يبندطبقه يرقمسه

)CPCگرددمي يلتشك يتشكل استان 5كه از مجموع حداقل  شودي) باشد اطالق م.  
 يرقمكد حداقل سه يك يمشترك دارا يتبا موضوع فعال يتخصص يبه تشكل اقتصاد: ي. تشكل استان5 ماده
) CPCمحصوالت ( يمحور يبندمعادل آن مانند طبقه الملليينب يبندطبقه يا) ISICمشاغل سازمان ملل ( يبندطبقه

اتاق شهرستان را پوشش  يت/عضويبازرگان تكار يدارا يندرصد فعال 51آن حداقل  يشود كه اعضا يباشد اطالق م
  عضو نباشد.   10دهد، مشروط به آنكه كمتر از 

واهد بود و خ يسرم يراناتاق ا يصشده، به تشخ يينبا تعداد خارج از حد نصاب تع يتشكل استان يلتشك. 1 تبصره
  مربوطه عضو شوند. ياستان يهاتشكل يراعضا مختارند در سا يد،تعداد به حدنصاب نرس ياگر در استان

است و  يراناتاق ا ي،مل يو تخصص يسراسر يتخصص ي،استان يهاتشكلاحراز و ثبت  يص،مرجع تشخ. 2 تبصره
  .باشديم يمنوط به صدور موافقتنامه اصول

 يرتشكل سراس يكه دارا ييهاتشكلدسته از به درخواست اتاق شهرستان و در مورد آن يتشكل استان. 3 تبصره
 يافتو با در يراناتاق ا يهاتشكلو ارائه مدارك كامل اعضا به معاونت  يبنا به درخواست تشكل سراسر باشنديم

  . شوديم يلتشك يراناز اتاق ا يموافقت اصول
اس مرتبط بر اس يسراسر يهاتشكلو  ياستان يهاتشكل يمابينو تعامالت ف ياراتو حدود اخت يفوظا. 4 تبصره

   گردد.يم يينتع يسراسر يهاتشكلضوابط مندرج در اساسنامه 
) ISICمشاغل سازمان ملل ( بنديطبقه يدو رقم يكه در سطح كدها شودياطالق م ييهاتشكلبه  . فدراسيون:6 ماده
 يتشكل تخصص 5و حداقل  يل) تشكCPCمحصوالت ( يمحور يبندمعادل آن مانند طبقه الملليينب هاييبندطبقه يا

  1.شونديرا شامل م
                                                 

. . .، دوم ) مانند صنعت، معدن و Sectorطبقه تقسيم مي شوند. اول چندبخشي ( 4مشاغل سازمان ملل؛ كسب و كارها در دنيا به  بنديطبقهبر اساس  1
 به عنوان مثال : مانند آب ميوه؛  )Groupها و چهارم گروه () مانند آشاميدنيClass) مانند صنعت مواد غذايي، سوم كالس(Divisionبخشي(
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ه صورت ب توانندياند ممراجع ثبت شده يرهم كه در سا ييهاتشكلمربوطه،  يونفدراس يبدر صورت تصو. 1تبصره
اطالع  انيرمراتب را به اتاق ا بايستيو م باشندينم يحق رأ يدارا يكنل يند؛درآ هايونفدراس يتوابسته به عضو

  دهند. 
 يصخود را به تشخ يرشاخهز يدست يينپا يهاتشكلدرصد  51 يا يتشكل تخصص 5حداقل  يدبا يونفدراس. 2تبصره

  پوشش داده باشد. يراناتاق ا يسهرئ يئته
 مشاغل سازمان ملل بنديطبقه يرقم يك يكه در سطح كدها شودياطالق م ييهاتشكلبه : يون. كنفدراس7ماده 

)ISIC (يمحور يبندمعادل آن مانند طبقه الملليينب هاييبندطبقه يا ) محصوالتCPCشونديم يل) تشك .  
  است. يرامكانپذ يونفدراس 3با درخواست حداقل  هايونكنفدراس يلتشك. 1تبصره
 يصخود را به تشخ يرشاخهز يدست يينپا يهاتشكلدرصد  51 يا يونفدراس 3حداقل  يدبا يونكنفدراس. 2تبصره

  پوشش داده باشد. يراناتاق ا يسهرئ يئته
ارش موظف به ارائه گز ها،يونو كنفدراس هايونفدراس ي،تخصص يهاتشكلاعم از  ياقتصاد يهاتشكل يهكل .8ماده 

عاونت به م يتخصص يهاو گزارش يرهمد يئتعملكرد، گزارش بازرس، حسابرس (عنداللزوم بر اساس اساسنامه) و ه
  .باشنديم يراناتاق ا يهاتشكل
تاق ا يهاتشكلبه معاونت  يو گزارش تخصص يكسالهموظف به ارائه گزارش عملكرد  ياستان يهاانجمن .9ماده 

  . باشندي(در صورت وجود) م يباالدست يهاتشكلاتاق شهرستان مربوطه و  يران،ا
امه اساسن يتمجامع و رعا يمطابق با دستورالعمل برگزار يراناتاق ا يندهبا نظارت نما يدبا يمجامع عموم. 10ماده 

 يندهنما يديبه تأ بايستيم يراناتاق ا يرمجموعهز يهاتشكل يصورتجلسات مجامع عموم يهتشكل برگزارگردد و كل
ال آن به امكان ارس ييد،برسد و در صورت عدم تأ اناتاق شهرست يندهنما ييدبه تأ ياستان يهاتشكلو در  يراناتاق ا

  ثبت وجود ندارد.
 يهالتشكمعاونت  يتوسط اتاق شهرستان مربوطه و با هماهنگ يدبا ياستان يهاتشكلنظارت بر مجامع . 11ماده 
  مجامع انجام شود. يدستورالعمل برگزار يتو با رعا يراناتاق ا
اونت تشكل، مع يلتشك يانمتقاض ياموسس  يئتتوسط ه يهيپرونده و ارائه طرح توج يلپس از تكم. 12ماده 
 يفرا در چارچوب تعار يدجد يهاو ثبت و الحاق تشكل يستأس يموظف است درخواستها يراناتاق ا يهاتشكل

 يسهرئيئتالزم و طرح در ه يندهايو انجام فرا يدگينسبت به رس يكماهو ظرف مدت  يبررس نامهيينآ ينو ضوابط ا
  . يدمربوطه را اعالم نما يجنتا ماهيكظرف مدت  يزن يئتاقدام و آن ه

                                                 
انجمن صنايع گلوكز، نشاسته و مشتقات:  كد چهار رقمي: – 153 :انجمن آردسازان ايران كد سه رقمي: – 15كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران:  كد دو رقمي:

، انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان نان ايران: 1544، انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان ماكاروني: 1533انجمن صنايع خوراك دام و طيور و آبزيان:  -1532
    و ...  1553انجمن توليدكنندگان ماءالشعير و مالت:  -1545
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با  تهيه و نسبت به تاييد يا عدم تاييد موافقت اصولى يئتاى با امضاى اعضاى هصورتجلسه رئيسه،يئته .تبصره
  .نمايدياعالم نظر م تشكل و ثبت و الحاق يستأس

مؤسس  ئتيموقت ه يرخانهبه عنوان دب يستأس يصورتجلسه موافقت اصول يافتپس از در هاتشكلمعاونت  .13ماده 
معمول اطالع يروش ها يقمربوطه از طر يتمحسوب شده و اقدامات الزم از جمله انجام فراخوان جهت جذب فعال

ار مدت اعتب يانتا پا حداكثر يضوابط قانون يتتشكل را با رعا يمجمع عموم ي) جهت برگزاريا(رسانه يرسان
  مربوطه، انجام خواهد داد.   يموافقت اصول

تان در اتاق شهرس هاتشكلمعاونت  يموقت با هماهنگ يرخانهدب ياستان يهاتشكل يلدر خصوص تشك .تبصره
  .شوديم يلتشك

و بازرس و  يرهمد يئته ياساسنامه و انتخاب اعضا يبو تصو ينمؤسس يمجمع عموم يپس از برگزار. 14ماده 
پروانه  و صدور يدر روزنامه رسم يستأس يثبت تشكل و درج آگه يانتخاب روزنامه كثراالنتشار، مقدمات الزم برا

  قابل انجام خواهد بود.  يو صدور شناسه مل يتو فعال يستأس
پروانه  ليدر موعد مقرر طبق مفاد اساسنامه و تحو يانهسال يمجامع عاد يمنوط به برگزار يتپروانه فعال يدتمد .تبصره

  باشد.  يشده م يمنقض يتفعال
 يعاد يمجامع عموم يشده در اساسنامه نسبت به برگزار يينمنتخب ظرف مدت تع هايمديرهيئتچنانچه ه .15ماده 
 يجمع اياقدام توسط بازرسان و  ينشده در اساسنامه تشكل، اقدام نكنند و ا يينتع يقانون يفانجام وظا ياو  يانهسال

و  يبه ارائه اخطار كتب يراناتاق ا يهاتشكلنشود، آنگاه معاونت  ياتيعمل يزن يدهاز اعضا كه در اساسنامه ذكر گرد
تشكل اقدامات الزم را طبق ضوابط اتاق  يكهو در صورت نمايديمجمع اقدام م يبرگزار يمهلت سه ماهه به تشكل برا

 يمجمع عمومالعاده و به طور فوق يعاد يمجامع عموم يرأساً نسبت به برگزار توانديانجام ندهد، اتاق م يرانا
  .يداقدام نما يقانون يفاتتشر يتبا رعا العادهقفو

اق تشكل در ات يتانجام ندهد، موضوع فعال يرانتشكل اقدامات الزم را طبق ضوابط اتاق ا يكهدر صورت .1تبصره
 يراناتاق ا يمنوط به اخذ موافقت اصول ،مجدد تشكل طبق ضوابط يلاست تشك يهي. بدگردديم يمنحل تلق يرانا
  باشد.يم

  سراسر كشور باشد. يهااتاقو  يراناز كارمندان تمام وقت اتاق ا تواندينم يردب .2تبصره
 ياز اعضا يكشود و چنانچه هر  يراناتاق ا يهاتشكل يرهمد يئتعضو ه تواندينم يمقام دولت يچه .16ماده 

خواهد  يتلق يتشكل مربوطه، مستعف يرهمد يئتدر ه يو يتمنصوب گردد، عضو يدولت يبه مقام يتشكل مديرهيئته
  شد.

تواند نسبت به جلوگيري از موازي كاري و تعدد مراكز تصميم گيري، اتاق ايران ميساماندهي و به منظور  .17ماده 
 ي موازي اقدام كند.هاتشكلسازي و انسجام سازي، يكپارچهادغام، شبكه
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يبندطبقه ا) يISICمشاغل سازمان ملل( بنديطبقهكد مربوط به  كي دركه  ييهاتشكل به يمواز يهاتشكل. 18 ماده
 تيمأمور اي و تيعضو در يا كنندفعاليت مي )CPC( محصوالت يمحور يبندطبقه مانند آن معادل يالمللنيب يها

   شود. ، اطالق ميدارند يهمپوشان
 از جمله قانون بهبود و مقررات اتاق ايران قوانينقانون تجارت و اساسنامه و تغييرات آن نبايد مغاير با . 19ماده 

 باشد. مستمر محيط كسب و كار 

يران ا تشخيص مغايرت اساسنامه و تغييرات آن با قوانين و مقررات اتاق ايران به عهده اتاق مرجع تفسير و. تبصره
  االجراست. الزم هاتشكلباشد كه نظر آن اتاق براي كليه مي
 صوصخ يناتاق در اابرازي و نظر  باشديم يراناتاق ا ي،و حل اختالفات تشكل ياتبه شكا يدگيمرجع رس .20 ماده

       .االجراستالزم قطعي و
وين را تد هاتشكلنامه اساسنامه نمونه ماه بعد از تصويب اين آيين سهمكلف است طي  هاتشكلمعاونت  .21ماده 
  كند. 
هاي خود را در ارتباط با كليات تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و مسئوليترئيسه اتاق ايران مي هيئت .22ماده 

  تخصصي تفويض نمايد.  ييبه شورا هاتشكلموضوع 
 هاشكلتدر صورتي كه تشكلي با فعاليت يكسان و مشابه قبالً در اتاق ايران به ثبت رسيده باشد، معاونت  .23ماده 
، شبكه سازي، يكپارچه سازي و اند، زمينه ادغامكه در ساير مراجع ثبت شدهي مزبور هاتشكلبايست با دعوت از مي

  ميان دو تشكل را فراهم آورد.  انسجام
در  هاتشكلشرايط عضويت قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار،  5ماده  2با توجه به تصريح تبصره  .24ماده 

كه مانع عضويت فعالين مربوطه در حوزه تشكل نباشد و اي باشد به گونهاساسنامه مي بايست شفاف و دقيق بوده و 
حائز  ندر خصوص عضويت فعالي اًتواند راسي اتاق ايران ميهاتشكلمعاونت و  عضويت كليه فعالين تسهيل گردد

  شرايط در تشكل ذيربط اقدام نمايد. 
  

  :ايران اتاق به كار و كسب هاىتشكل الحاق ضوابط -سومبخش 
توانند بر اساس ي تخصصي و كاركردي در همه سطوح ملي و استاني ميهاتشكلاعم از  هاتشكلكليه  .25ماده 

  ضوابط زير به اتاق ايران الحاق شوند:
 نامه باشد. نوع فعاليت تشكل برابر تعاريف اين آيين .1

 در حوزه فعاليت آن، تشكل موازي در اتاق ايران وجود نداشته باشد.  .2

 انجام شود: يرانمورد نظر در اساسنامه به منظور الحاق در اتاق ا ييراتتغ .3

o مقدمه: يااهداف  يا يتبخش هو  
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) 5اتاق بازرگاني، صنايع،معادن و كشاورزي ايران و ماده( يل) قانون تشك5انجمن به استناد بند (ك) ماده ( -3-1
 ياورزمعادن و كش يع،صنا ي،فوق العاده مورخ به اتاق بازرگان يكسب و كار در مجمع عموم يطقانون بهبود مستمر مح

  .يدگرد قخواهد شد) الحا يدهنام يرانپس اتاق ا ين( از ا يرانا
o يفوظا بخش:  

اتاق  يانضباط يتههدف از طريق اعمال ضوابط كم يناسالم اعضاء در بازارها يهااز انجام رقابت يريجلوگ -3-2
  .يرانبازرگاني ا

اهر يشنهادآن، طرح مسائل و مشكالت همراه با پ يابياز عملكرد انجمن و ارز يكبارارايه گزارش هر شش ماه  -3-3
  .يراناتاق ا يهاها و ارجاعرفع مشكالت و ارايه گزارش مزبور و پاسخ به استعالم يبرا ييحلهاي اجرا

o يتعضو بخش:  
و معادن و كشاورزي تهران يا  يعو صنادر اتاق بازرگاني يا كارت بازرگاني  يتدارا بودن كارت معتبر عضو-3-4

  .ها براي عضويت در انجمنشهرستان
o مجامع: بخش  

(عادي و فوق العاده) به عنوان عضو  ياتاق ايران براي حضور در كليه جلسات مجامع عموم يندهدعوت از نما -3-5
  .يناظر و بدون حق رأ

 يا يرهمد هيئتعضو  يدبا يو انشاء رأ يجهت شركت در مجامع عموم »انجمن«در  يهر عضو حقوق يندهنما -3-6
و  اًمزبور مكلف است شخص يندهشركت خود باشد. نما ياز سو يرسم ينامهمعرف يعضو مربوطه و دارا يرعاملمد

در  اًصالتا يستبا يم يزن يقيحق ياعضا اًضمنندارد.  يرحق را به غ ينا يلدر مجامع شركت كرده و اجازه توك اصالتاً
  را ندارند. يربه غ يحق رأ يلو اجازه توك يابندجلسه حضور 

o متفرقه: موارد  
 يهاتشكل يكسب و كار در خصوص سامانده يطقانون بهبود مستمر مح 5به موجب ماده  يستبا يانجمن م -3-7

) يراناتاق ا صي(به تشخ يربطذ يبا تشكل باال دست يو كالن صنف يمل يلو در خصوص مسا يرانبا اتاق ا ياقتصاد
  هماهنگ باشد.

  ، الزم االجراست.هاتشكلهاي اجرايي ذيربط اتاق ايران در خصوص عضويت نامهمقررات و آيين -3-8
ابرازي و نظر  يردپذيصورت  م يرانامر توسط اتاق ا ينداشته باشد، ا يربه تفس يازكه اساسنامه ن يدر صورت-3-9

   الزم االجراست.و  يخصوص قطع يناتاق در ا
كتباً به  يزشود و ن يم يمنتخب آگه يراالنتشارمراتب در روزنامه كث »انجمن« ياقامتگاه قانون ييردر صورت تغ -3-10

  .يدخواهد رس يرانا ي، معادن و كشاورز يعصنا ي،اطالع اتاق بازرگان
  داشتن اعتبار پروانه فعاليت در مرجع ثبت قبلي؛ .4
 تشكيل منظم مجامع عمومي حداقل در دو سال قبل از الحاق به اتاق ايران؛  .5
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  باشد. مرجع تشخيص بندهاي فوق، اتاق ايران ميتبصره. 
  پذيرد: عضويت و الحاق تشكل در اتاق ايران با رعايت شرايط زير صورت مي .26ماده 

العاده اقدام و با هماهنگي معاونت پس از اخذ موافقت اصولي، تشكل نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق .1
موارد مربوط به جايگاه و نحوه نظارت اتاق ايران و چگونگي بند الحاقي به اساسنامه را شامل  10 هاتشكل

 ، به اساسنامه خود الحاق نمايد. ارتباط و تعامل تشكل با اتاق ايران

يي كه داراي فعاليت تجارت خارجي هستند كارت بازرگاني معتبر در هاتشكلداشتن كارت عضويت و براي  .2
 مديره تشكل الزامي است.  هيئتي بازرگاني كشور براي اعضاي هااتاقيكي از 

درصد اعضاي اصلي تشكل در مقطع الحاق به اتاق ايران، بايد داراي كارت عضويت يا بازرگاني  20حداقل تبصره.
ي كشور باشند و ساير اعضاي اصلي تشكل حداكثر بعد از مدت سه سال از الحاق به اتاق هااتاقمعتبر در يكي از 

  ي سراسر كشور شوند. هااتاقايران عضو يكي از 
سال از الحاق به اتاق ايران به طور كامل از مرجع ثبت اوليه خود منفك  3بايست ظرف ي الحاقي ميهاتشكل .3

 و به عضويت اتاق ايران درآيند.   شوند و اساسنامه اتاق ايران را بپذيرند

توانند به عنوان تشكل اند نميدر ساير مراجع به ثبت رسيده 1393ي اقتصادي كه از ابتداي سال هاتشكل. 27ماده 
  بايست درخواست تأسيس دهند. اقتصادي به اتاق الحاق گردند و مي

ق بر بايست اساسنامه منطبي اقتصادي ثبت شده در وزارت كشور به منظور الحاق به اتاق ايران ميهاتشكل. 28ماده 
  ضوابط و اساسنامه نمونه اتاق ايران را بپذيرند. 

  

  :ايران اتاق نمايندگان هيئت در هاتشكل كرسي كسب شرايط -چهارمبخش 
  شرايط داشتن نماينده در هيئت نمايندگان -الف

با  ثبت شده در اتاق ايران يهاها و كنفدراسيوني تخصصي ملي، تخصصي سراسري، فدراسيونهاتشكل .29ماده 
  توانند به عضويت هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درآيند: احراز شرايط زير مي

o .داشتن پروانه فعاليت معتبر از اتاق ايران 

o  سال سابقه ثبت در اتاق ايران.  3داشتن حداقل 

o دستي زيرشاخه خود را پوشش داده باشند. ي پايينهاتشكلدرصد  51سيون و كنفدراسيون بايد حداقل فدرا 

نمايندگان را با نامه رسمي و با  هيئتبايست درخواست حضور در الذكر ميي واجد شرايط فوقهاتشكل .30ماده 
 پيوست مدارك به اتاق ايران اعالم نمايند.

 باشد. رئيسه اتاق ايران مي هيئتنمايندگان،  هيئتو نمايندگان آنها در  هاتشكلمرجع احراز تطبيق شرايط  .31ماده 
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 شرايط و ضوابط نماينده تشكل در هيئت نمايندگان-ب

شرايط زير مجاز به حضور و حق راي در هيئت نمايندگان با دارا بودن ي واجد شرايط هاتشكلنمايندگان . 32ماده 
 ايران خواهند بود:اتاق 

o  ؛مديره تشكل مربوطه باشد هيئتعضو اصلي 

o ؛داراي سابقه حداقل يكسال عضويت در تشكل مربوطه باشد 

o  يره را مد هيئتنمايندگان به امضاي اعضاي  هيئتمديره در خصوص معرفي نماينده عضو  هيئتصورتجلسه
 ارائه نمايد؛

o  ؛ايران باشدداراي  كارت معتبر بازرگاني و يا عضويت اتاق  

 د:ارسال نماين هاتشكلموظفند براي معرفي نماينده خود مدارك زير را به معاونت  هاتشكل .1تبصره 

o ؛نامه رسمي درخواست 

o ؛صورتجلسه مجمع عمومي ناظر به انتخاب عضو هيئت مديره و يا روزنامه رسمي  

o ؛صورتجلسه هيئت مديره ناظر بر معرفي نماينده 

نمايندگان است و تشكل موظف  هيئتمديره به منزله خاتمه عضويت در  هيئتسلب شرايط از حضور در  .2تبصره 
  است نماينده جديدي معرفي نمايد. 

  در هيئت نمايندگان، مخير است. هاتشكلاتاق ايران در پذيرش و يا رد درخواست عضويت  .3تبصره 
  

وابسته  يو استان يمل يهاتشكلو فوق العاده)  ي(عاد يمجامع عموم يبر برگزار يراننظارت اتاق ا -بخش پنجم
  :يرانبه اتاق ا

 رانياتاق ا يهاتشكلماه قبل با معاونت  يكمجمع را حداقل  يبرگزار يبيزمان تقر بايستيم هاتشكل .33 ماده
مراتب قبال با اتاق متبوع هماهنگ  يبازه زمان ينالزم است در هم ياستان يهاتشكل. ضمنا در مورد يندهماهنگ نما

  .يردپذ رتالزم صو يهماهنگ يراناتاق مربوطه با اتاق ا يقو از طر
مقرر در  يفاصله زمان يتشدن زمان، محل و دستور جلسه، فراخوان دعوت به مجمع با رعا ييپس از نها. 34 ماده

  گردد. ياالنتشار مربوطه و طبق مقررات مندرج در اساسنامه به اعضاء اطالع رسان يرروزنامه كث يقمتن اساسنامه از طر
به  دستور جلسه يداالنتشار مربوطه با ق يرچاپ شده در روزنامه كث ي،فراخوان دعوت به مجامع عموم يآگه. 35 ماده

مشاركت در مجامع  مندرج در مفاد اساسنامه و يتعضو يطشرا يزكه حا ييو مشخصات اعضا ياسام يستهمراه ل
 يكننده، حداقل ده روز قبل از برگزار عوتمقام د يباشند را به صورت مكتوب با امضا يم يو اعطا رأ يعموم

 ي/ بازرگانيت. (ارائه شماره كارت عضوينداعالم نما هاتشكلبه معاونت  يراناتاق ا يندهدعوت از نما يدمجمع با ق
  است.) ياكسل اطالعات اعضا الزام يلسراسر كشور مطابق با فرمت فا يهااتاق
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ها، مسئوليت صحت و تأييد فهرست حائزين شرايط شركت در مجامع در برگزاري مجامع عمومي تشكل. 36 ماده
تأييد  باشد و مسئوليتمديره تشكل ميعمومي طبق شرايط عضويت در اساسنامه و ساير مواد مربوطه بر عهده هيئت

و  و انتخابات بر اساس ضوابطفهرست اعضاي حاضر در جلسه مطابق با مفاد اساسنامه و همچنين تأييد مصوبات 
  باشد. دستورجلسه مجمع به عهده هيئت رئيسه منتخب مجمع عمومي مي

 يستبا ياساسنامه مورد نظر است، م ييرمجامع فوق العاده با دستور اصالح و تغ يبرگزار يكهدر صورت. 37ماده 
وص در خص يراناطالع داده شده و نظر موافق اتاق ا ينامه كتب يط هاتشكلمورد نظر قبالً به معاونت  يشنهاداتپ

  .ددر تشكل خواهد شد، اخذ گرد يتماه ييركه موجب تغ ياصالحات
به صورت  يستبا يدر مجمع م ينحاضر يو فهرست اسام يرهمد هيئتو  يصورتجلسات مجامع عموم .38 ماده
مونه جلسه برسد (ن يسهرئ هيئت يو امضا ييدالمجلس به تأ يصفحات، ف يو تمام يمدر سه نسخه تنظ يپيتا

  باشد. يفاقد اعتبار م يرانا قاتا ييدقرار دارد). صورتجلسات بدون تا يرانصورتجلسات مجامع در پورتال اتاق ا
  باشد: يلشامل موارد ذ يستبا يصورتجلسه مجمع م .39ماده 

o و  يراناتاق ا يندهو محل جلسه، نام نما يخ،االنتشار، ساعت، روز، تار يرفراخوان در روزنامه كث يدرج شماره آگه
  .يشركت در مجمع عموم يطاصالت و وكالت و تعداد اعضاء حائز شرا يكحاضر در جلسه به تفك يتعداد اعضا

o (طبق اساسنامه). يـ نظار ـ منش يسمنتخب مجمع متشكل از رئ يسهرئ هيئت ياعضا يساما  
o بيخزانه دار و بازرسان و تصو يره،مد هيئتش عملكرد گزار يهشرح مصوبات طبق دستور جلسه از جمله ارا 

و حق  يهرودو ييناالنتشار، تع يرروزنامه كث يينبودجه، تع يينآن، تع يبو ترازنامه و تصو يگزارش مال يهآن، ارا
  موارد. يرو سا يانتخاب بازرس قانون يانه،سال يتعضو

o مصوب  و اصالحات ييراتتغ يهاست تا كل يباشد، ضرور يمفاد اساسنامه در دستور كار م ييركه تغ يدر صورت
و  يرياساسنامه كه مورد تغ يدجد يرايشنسخه كامل از و يستبا يگردد. ضمنا م يددر متن صورتجلسه مجمع ق
  .برسدجلسه  يسهرئ هيئت يو امضا ييدالمجلس به تأ ياصالح قرار گرفته است ف

o ينطلبداو يهكل ياست تا نام و نام خانوادگ يباشد، ضرور يار مدر دستور ك يرهمد هيئتكه انتخابات  يدر موارد 
  گردد.  يدمأخوذه ق يو تعداد آرا

o يده قصورتجلس يلذ يجهت امضا يراناتاق ا يندهجلسه و نما يسهرئ هيئت ياعضا يصورتجلسه، اسام ياندر پا 
  گردد.

در جلسه  ينحاضر يدو نسخه از صورتجلسات و فهرست اسام يستبا يم ي،روز كار 10حداكثر ظرف  .40 ماده
را همراه با گزارش عملكرد  باشد يدهرس يراناتاق ا يندهمنتخب جلسه و نما يسهرئ هيئت يمجمع كه به امضا

صاحبان مجاز جهت انجام اقدامات  يبا امضا يانامه يط دار (صورتهاي مالي) و بازرس،مديره، گزارش خزانههيئت
 يرانا اتاق يهاتشكلبه معاونت  يرتجاريها و موسسات غ ركتدر اداره ثبت ش ييراتصدور مجوز ثبت تغالزم و 
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 ييراتاز زمان وصول مجوز، نسبت به ثبت تغ يروز كار 7تشكل موظف است ظرف مدت  يرهمد هيئتارسال گردد و 
  .يداقدام نما يتجار يردر اداره ثبت شركت ها و موسسات غ

ل دستورالعم ينمذكور در ا يران،اتاق ا يها يتو مامور يفوظا ي،استان يهاتشكلاست در خصوص  يهيبد .41 ماده
  .يردتوسط اتاق استان صورت پذ يران،اتاق ا يهاتشكلبا معاونت  يقبل يتواند ضمن هماهنگ يم

دور جهت اقدامات الزم و ص يربط،توسط اتاق استان ذ يستيبا ياستان يهاتشكلمدارك و مستندات مجامع  .42 ماده
  منعكس شود. يراناتاق ا يهاتشكلبه معاونت  يمجوز انجام امورات ثبت

 ييديهات يدر جلسه كه فاقد امضا ينحاضر يصورتجلسات و فهرست اسام يلاسناد مربوط به مجامع از قب. 43 ماده
  اثر داده نخواهد شد. يباتاق باشد فاقد اعتبار است و ترت يندهنما
اق وابسته به ات يهاتشكلدر خصوص  يمجامع عموم  ياز برگزار يناش  ياحتمال ياختالفات و دعاو يهكل .44 ماده

كل با تشكل با تشكل مربوطه و تش اعضاي يكديگر،با  يرهمد هيئت ياختالف اعضا يردر ارتباط با آن نظ ياو  يرانا
 ياهبردر هيئتاز  يندهنفر نما يكمتشكل از  "فحل اختال يتهكم"تحت عنوان يتهكم يلهبوس يرهو غ يراناتاق ا
 يران،اق اات ياز دفتر حقوق يندهنفر نما يكو  يراناتاق ا يهاتشكلاز معاونت  يندهنفر نما يكو  يراناتاق ا هاتشكل

و  الزم  يقطع ينطرف يمذكور قاطع اختالف بوده و برا يتهكم يمقرار خواهد گرفت و تصم يدگيو رس يمورد بررس
  باشد. يم ااالجر
مع مج ي، نسبت به برگزارهاتشكلمعاونت  ييدر روند اجرا يلنظم و انضباط و تسه يبه جهت برقرار. 45 ماده
دم است در صورت ع يهي. بديندشده در اساسنامه تشكل مربوطه اقدام نما يينطبق فرجه تع يانهسال يعاد يعموم

جهت ثبت صورتجلسات مجامع نخواهد  وزدر قبال صدور مج يتيمسئول يچگونهه هاتشكلاقدام به موقع، معاونت 
  باشد. يمعذور م يداشت واز چاپ آن در روزنامه رسم

 يرهمد هيئت يسال و تعداد اعضا 3 يال 2 ينب يستبا يم يرهمد هيئت ياساسنامه ها مدت تصد يهدر كل. 46 ماده
  فعال تشكل باشد. يمتناسب با تعداد اعضا

تشكل هم  2 ينبازرس يا يرهمد هيئتبه طور همزمان حداكثر در  توانديهر شخص صرفا م، هاتشكلدر . 47 ماده
  .يدانتخاب و قبول سمت نما يرانسطح وابسته به اتاق ا

 ييده تاقبل از مجمع ب يدآن با ييراتمطابق با اساسنامه نمونه مصوب باشد و تغ يستبايم هاتشكلاساسنامه . 48 ماده
  باشد. يدهرس يراناتاق ا يهاتشكلمعاونت 

اعم از ( ياتيمال يبدهمفاصاحساب مالياتي دريافت نكرده باشد و  يتشكل، عضو يرهمد هيئتچنانچه در . 49 ماده
 2س از پ ياتيمال يبر ارزش افزوده) داشته باشد، عضو مذكور در صورت عدم اصالح بده ياتو مال يممستق ياتمال

 ،تدر مجمع بوده اس يشترب يرا يكه دارا يتشكل مربوطه خارج و عضو يرهمد هيئتاز  يشان،هفته از انتخاب ا
  گردد. يگزينجا
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اخذ  يبرگ را 2از  يشتواند ب يشخص حاضر در مجمع نم ي،اساسنامه ا يطبا هر شرا هاتشكلدر مجامع . 50 ماده
  .يدنما
البدل  يو عل ياصل يمجموع اعضاتواند كمتر از يبا هر حدنصاب نم يدر مجامع عموم ينتعداد حاضر. 51 ماده
 ياد اعضابا تعد ييهاتشكلو  يباالدست يهاتشكلمجمع باشد. در  ييسهر هيئت يو اعضا ينو بازرس يرهمد هيئت

  باشد. يم يراناتاق ا يندهحداقل حضور و نصاب مجمع با نما يصمحدود، تشخ
 كيحداكثر ظرف مدت  يستبا يمتخذه م يماتمجامع و تصم يهرگونه اعتراض نسبت به روند برگزار .52 ماده

 ينصورتا يرو ارائه مستندات ارسال گردد. در غ يلبا ذكر دال هاتشكلمجمع به معاونت  يهفته از زمان برگزار
  باشد.ينم يگيريمورد قبول و قابل پ ياعتراض يچگونهه

رئيسه اتاق در جلسه مورخ ... هيئتتبصره  )22(و ماده  )53(بخش و  )5(ي اقتصادي، در هاتشكلنامه آيين .53ماده 
هاي قبلي لغو و بالاثر بوده و االجراست. لذا كليه مصوبات و سياستالزم يبتصو يختارايران به تصويب رسيد و از 

ل خود تشك سال، سهموظفند حداكثر ظرف مدت  -اعم از تأسيسي و الحاقي- يراناتاق ا يرمجموعهز يهاتشكل كليه
ورت اتاق در غير اينص. و نسبت به تصويب اساسنامه الگو اقدام كنند يندمنطبق نما نامه،ييندر آ ينرا با ضوابط مع

تغيير ، انو هيئت نمايندگ هاتشكلفهرست ملي حذف از  ابطال پروانه، تعليق تشكل،نسبت به  رأساًعنداللزوم ايران 
  اساسنامه و ساختار و برگزاري مجامع اقدام خواهد كرد. 

  
  


