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با الیحه
طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران و اصالحات و الحاقات بعدی آن
ردیف
1

قانون فعلی

اصالحات پیشنهادی مجلس

ماده -1بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات ماده  -1ایجاد یک پایگاه قابل اتکاا بارای بخا
رشد و توسعه اقتصاد کشور ،تبادل افکار و بیان

نظرات پیشنهادی اتاق

خصوصای و ماده  :1اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

کمااک بااه فااراهم آوردن موجبااات رشااد و توسااعه اقتصاااد

بعنوان عالی ترین نهاد و نماینده قانونی بخش خصوصی در
اقتصاد کشوراست  ،که بمنظور کمک به فراهم آوردن
موجبات رشد و توسعه اقتصاد ملی ،تسهیل تجارت خارجی
کشور،تبادل افکار و بیان آراء و عقاید فعاالن اقتصادی

جمهوری اسالمی ایران تاسیس میشود

بموجب وظایف و اختیارات این قانون تشکیل می شود.

آراء و عقاید مدیران صنعتی ،معدنی ،کشاورزی و کشور بیاان اراء و عقایاد مادیران عقایاد مادیران صانعتی،
بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون معدنی ،کشااورزی و بازرگاانی ،بموجاب وظاایف و اختباارات
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایاان قااانون اتاااق بازرگااانی ،صاانایع ،معااادن و کشاااورزی
ایران تاسیس می شود.
2

ماده  - 2اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری ماااده  -2اتاااق بازرگااانی ،صاانایع ،معااادن و کشاااورزی ماده  :2اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران نهادی
اسالمی ایران مؤسسهای غیر انتفاعی است که جمهااوری اسااالمی ای اران موسسااه ای عمااومی غیاار دولتاای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی می

دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی میباشد .است کاه دارای شخصایت حقاوقی و اساتقالل ماالی باوده و
در سااه سااهر شهرسااتانی( اتاقهااای شهرسااتانها )و اسااتانی

باشد.

(اتاق های استانها) و ملى (اتاق ایران )،فعالیت میکند
3

ماده  - 3مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ماده  -3مرکز استانی بازرگاانی ،صانایع ،معاادن و کشااورزی ماده  : 3اقامتگاه اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی

جمهوری اسالمی ایران که در این قانون "اتاق جمهااوری اسااالمی ایاران کااه در ایان قااانون( اتاااق ایاران ) ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده می شود  ،در تهران می

ایران" نامیده میشود ،در تهران میباشد.

4

نامیده می شود .در تهران می باشد

باشد .

ماده -4حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود ماده  -4حاوزه فعالیات اتااق هاا اساتان هاا و شهرساتانها ماده  :4درمرکز هر استان یک اتاق تشکیل خواهد شد.حوزه
به حدود تعیین شااده در قانون تقساایمات محدود به حدود تعیاین شاده در قاانون تقسایمات کشاوری فعالیت اتاق استان محدود به حدود تعیین شده در قانون
کشااور اساات و اتاق شااهرسااتانها دارای است و هار کاداا از ایان اتااق هاا دارای شخصایت حقاوقی تقسیمات کشوری است  .اتاق استان دارای شخصیت حقوقی

شااخصاایت حقوقی بوده و در امور اداری و

بوده و در امور اداری و مالی خود بار اسااس مقاررات مربوطاه

بوده و دراموراداری و مالی خود درحدود مقررات اتاق ایران
مستقل می باشد .اتاقهای استان عنداللزوم می توانند در
شهرستانهای تابعه نسبت به تشکیل اتاق شهرستان اقدام نماید.
نصاب تعداد اعضایی که منتهی به ایجاد اتاق در شهرستانها می
شود و نیز سایر شرایط الزم برای تشکیل و نحوه فعالیت اتاق
شهرستان،ترکیب هیات نمایندگان اتاق شهرستان در هیات
نمایندگان اتاق استان منوط به آیین نامه ای خواهد بود که به
تصویب هیات رئیسه اتاق ایران خواهد رسید

باشد اعضای اتاق باید واجد شرایط ذیل باشد

تبصره  -1تهران مانند سایر استانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت

مالی خود برا ساس مقررات مربوطه م ستقل مستقل می باشند

می باشد.
تب صره -1تا سیس اتاق در شهر ستانها منوط
به داشتن حداقل  50عضو می باشد.
تبصاره -2تهران مانند ساایر شاهرساتانها
دارای اتاق مساات قل بوده و حوزه ف عال یت و
شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است.

تبصره  -1تاسایس اتااق جدیاد در هار کاداا از شهرساتانها
منااوط باه داشااتن حااداقل 150یکصااد و پنجاااه حقیقاای یااا
حقوقی است کاه حاداقل نیمای از آنهاا شا

ساال ساابقه

عضویت در اتاق یکای از شهرساتانها را داشاته باشاند ،یاک
شخصی همزماان نمای تواناد عضاو اتااق در دو شهرساتان

تبصااره -3نحوه و میزان ک مک مالی ا تاق الف – شاخ

حقاوقی شاخ

دارای فعالیات اقتصاادی کاه و شرح وظایف آن با سایر اتاقها یکسان است.

ایران به اتاق شهر ستانها منوط به ت صویب در قالااب .بکاای از اشااکال شاارکت هااای تجاااری بجااز نااو

هیات رییس اتاق ایران است

تبصره  -2نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق استانها منوط به

تعااانی ،ثیاات شااده باشااد و سااه سااال اظهارنامااه مالی ااتی تصویب هیات رئیسه ی اتاق ایران است.
تکمیل و ارسال کرده باشد
ب  -شخ

حقیقی  .شخ

فعاال در حاوزه هاای اقتصاادی

که اهلیت خوشانامی و کارمناد دولات نباودن وی را در نفار
از دارندگان کارت بازرگانی معتبار عضاو اتااق محال تقا اا
با حداقل  10سال سابقه عضاویت پیوساته در یاک یاا چناد
اتاق شهرستان را کتبا تائید کرده باشند
تصر  - 2تهران مانناد ساایر شهرساتانها دارای اتااق مسات
بوده و حاوزه فعالیات و شارح وظاایف و محادوده اختیاارات
اتاق آن با اتاق بقیه شهرستان ها یکسان است
تبصر  -3بودجه سالیانه انان ایاران ،اتااق هاای اساتان هاا و
شهرستان ها در اواخار ساال ماالی قبال و اصاالحیه و ماتمم
بودجااه در طااول همااان سااال مااالی در قالااب دسااتورالعمل
های ابالغی شاورای عاالی نظاارت توساط هیاات رئیساه آن

اتاق ابالغ می گاردد نحاوه و میازان کماک هاای ماالی اتااق
ایااران بااه اتاااق هااای اسااتان هااا و شهرسااتانها در قالااب
دستورالعمل های ابالغای شاورای عاالی نظاارت مناوط باه
تصویب هیات رئیسه اتاق ایران اسات بارای رعایات عادالت
 ،شفافیت و پاساخگویی  ،بودجاه ساهوح مختلاف اتااق در
سایتهای سه سهر اتاق ها اطال رسانی میشود
تبصره  -4اتااق شهرساتان مرکاز اساتان و اتااق اساتان در
یک محل استقرار دارند و ایان دو اتااق بوسایله یاک هیاات
رئیسه مشترک اداره خواهند شد
تبصره  -5اقامتگاه قانونی اعضاای حقاوقی اتااق شهرساتان
محل انجاا امور مهم ایشان مانند محال اساتقرار کارگااه یاا
کارخانااه صاارفنظر از محاال دفتاار مرکاازی آنهاساات حااوزه
مالیاااتی تماااا اعضاااء اتاااق شهرسااتان نیااز همااان حااوزه ی
مسااتقر در اقامتگاااه قااانونی آنهاساات همااه ی اتاااق هااای
شهرستان ها مکلفناد کاه پروناده ی عضاویت اعضاا را اتااق
محاال اقامتگاااه قااانونی آنااه منتقاال نماینااد و تمااامی ادارات
امور مالیاتی نیاز موظفناد کاه اطالعاات دریاافتی در ماورد
مودیااان مالیاااتی عضااو هاار اتاااق شهرسااتان را بااه حااوزه
مالیاتی شان ارسال نمایند
تبصره  -6شارایط داوطلباین عضاویت در هیاات نماینادگان
اتاق های بازرگانی به شرح زیر است

الف – داشتن حداقل  10ساال ساابقه عضاویت پیوساته و یاا
غیاار پیوسااته ولاای غیاار همزمااان در اتاااق یااک یااا چنااد
شهرستان
ب -نداشتن محکومیت موثر کیفری
ج -داشتن یکی از مدارک و مستندات زیر
 -1داشتن حاداقل  5پرواناه صاادراتی و یاا وارداتای (
حداقل معادل  20هازار یاورو و ازاء هار پرواناه )یاا
پروانه کارگزاری گمرکی  ،با پرواناه اشاتلال باه کاار
حمل و نقل خارجی با داشاتن پرواناه شارکت حمال
و نقاال خااارجی  ،هااوایی زمیناای و دریااایی و یااا
پروانااه کسااب معتباار باارای متقا اایان بخاا
بازرگانی
 -2داشتن پروانه بهره بارداری معتبار تولیادی هماراه
بااا واحااد تولیاادی فعااال باارای داوطلبااین بخ ا
صنعت از وزارتخانه های ذیربط
 -3داشتن پزوانه بهره برداری معتبر معادنی هماراه باا
معدن فعال به اعتبار پرداخت بهاره مالکاناه دولتای
برای داوطلبین بخ

معدن

 -4داشااتن پروانااه بهااره باارداری از وزارت جهاااد
کشاورزی برای داوطلبین بخ

کشاورزی

 -5داشااتن پروانااه فعالیاات در حااوزه دانا
فناوری اطالعات از دستگاه های ذیربط

بنیااان و

تبصره  -7اعضاای اتااق هاای شهرساتان باه شارط داشاتن
مجموعا  6سال سابقه عضاویت غیار همزماان در اتااق یکام
یا چند شهرستان امکان رای دادن را دارند
اتاق ایران موظف است نااا واجادین شارایط ایان تبصاره را
تا سه ماه پی

از انجااا انتخاباات اساتخراج و اعاالا نمایاد

 ،بگونه ای که در بازه زمانی ثبت ناا  ،امکاان ثبات نااا بارای
داوطلبین واجاد شارایط در انتخاباات فاراهم گاردد احاراز
دیگر شرایط ثبات نااا توساط هیاات نظاارت اساتانی و باا
بررسی مدارک مهتبر به عمل خواهاد آماد  ،حضاور داوطلاب
به هنگاا ثبت ناا الزامی است
تبصره  – 8صادور کاارت عضاویت بارای کارکناان دولات و
موسسات وابسته به دولت مهلقا ممنو می باشد
عضو اتاق نباید کارمند دولات در هار شاکل و عناوانی اعام
از رسمی و پیمانی و قراردادی و ماامور باه خادمت باشاد در
صورت کشف کارمندی دولت بارای هار عضاو اتااق  ،کاارت
عضااویت وی باطاال و کااارت عضااویت معاارفین وی باارای
مدت  5سال تعلی خواهد شد
تبصره  – 9دبیار کال اتااق ایاران و دبیاران اجرایای تمااا
اتاااق هااا هاام نبایسااتی کارمنااد رساامی یااا پیمااانی یااا
قراردادی دولت و بازنشستگان دولت باشند
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ماده  -5وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از

وظایف و اختیارات

ماده -5وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست الااف – ایجاااد هماااهنگی و همکاااری بااین بازرگانااان و
از:

صاااحبان صاانایع  ،معااادن و کشاااورزی در اجاارای قااوانین

الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و مربوطه و مقررات جاری مملکتی
صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای
قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

ب – ارائه نظار مشاورتی در ماورد مساائل اقتصاادی کشاور

ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی

اعم از بازرگاانی  ،صانعتی و معادنی و مانناد آن باه قاوای

کشور اعم از بازرگانی ،صنعتی و معدنی و مانند سه گانه
آن به قوای سه گانه.
ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر ج همکاری با دستگاههای اجرایی و ساایر مراجاع ذیاربط باه
مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
مربوط به اتاق
د -ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق د  -ارتباااط بااا اتاااق سااایر کشااورها و تشااکیل اتاقهااای
های مشترک و کمیته های مشترک با آنها مشااترک و کمیتااههای مشااترک بااا آنهااا باار اساااس
براساس سیاستهای کلی نظاا جمهوری اسالمی سیاستهای کلی نظاا جمهوری اسالمی ایران.
ایران.
ها -تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی ها  -تشکیل نمایشاگاه هاای تخصصای و بازرگاانی داخلای
داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی

و خااارجی بااا کسااب مجااوز از وزارت صاامت و شاارکت در

و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به

سمینارها و کنفرانس ها مرباوط باه فعالیات هاای بازرگاانی ،

فعالیت های بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و کشاورزی

صااانعتی  ،معااادنی و کشااااورزی اتااااق در چاااار چاااوب

اتاق در چارچوب سیاستهای نظاا جمهوری سیاستهای نظاا جمهوری اسالمی ایران
اسالمی ایران.
و -کوش

در راه شناسایی بازار کاالهای و -تاسیس مرکز شناساایی باازار کاالهاای صاادراتی ایاران

صادراتی ایران در خارج از کشور و تشوی

و

در خارج از کشور و تشاوی کماک باه موسساات مربوطاه

وظایف و اختیارات
ماده  : 5وظایف و اختیارات اتاق ایران به شرح ذیل می باشد:
 :1سازماندهی  ،ایجاد هماهنگی و همکاری بین فعاالن
اقتصادی با یکدیگر و با قوای سه گانه و سایر نهادهای قانونی
و عمومی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات و ضوابط ناظر
بر محیط کسب و کار کشور و مشاوره در جهت ترسیم اهداف
و استراتژی کالن اقتصادی کشور.
 :2ارائه نظرمشورتی به قوای سه گانه از طریق تشکیل
کمیسیونها و کارگروهها و سایر فرایندهای الزم با استفاده از
متخصصین بخش های دولتی و خصوصی  ،با هدف بررسی
مسائل کالن اقتصادی و حل مشکالت پیش روی فعاالن
اقتصادی به عنوان مشاور قوای سه گانه.
 :3مطالعه و بررسی بازارهای جهانی ،منطقه ای و ملی و تجزیه
و تحلیل مزیت های بازارهای مذکور  ،جهت گیری آنها ،
ترسیم و اعالم مزیت های رقابتی  ،مقتضیات بومی و منطقه ای
هر یک به منظور جهت دهی ،رشد و توسعه مبادالت تجاری
کشور.
 :4ارائه آموزش های کاربردی توانمند سازی وآشنا نمودن
تجار و بنگاههای اقتصادی با روش های نوین مبادالت تجاری
 ،بازاریابی ،امور حقوقی  ،قراردادهای تجاری ،تبادل و تعمیق
دانش فنی و تکنولوژی واحدهای تولیدی و صادراتی  ،راساً یا
از طریق ایجاد موسسات آموزشی و پژوهشی.
 :5پایش محیط کسب و کار به منظور رفع موانع تولید و
تجارت و ایجاد رونق اقتصادی.

کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در جهاات شاارکت در نمایشااگاه هااای بازرگااانی داخلاای و
نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز -تشوی

خارجی

و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در

امور تولیدی باالخ

تولید کاالهای صادراتی که ز  -تشااوی و ترغیااب ساارمایهگذاری داخلاای در امااور

دارای مزیت نسبی باشند.

تولیااااااادی بااااااااالخ

تولیاااااااد کاالهاااااااای

ح -تالش در جهت بررسی و حکمیت در مورد صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر
متقا یان از طری تشکیل مرکز داوری اتاق ح – بررسی و حکمیات در ماورد مساائل بازرگاانی داخلای و
ایران طب اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی خارجی اعضاا و ساایر متقا ایان از طریا تشاکیل مرکاز
تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد

داوری اتاااق ایااران کااه اساساانامه آن توسااط دسااتگاه
قضااایی تهیااه و بااه تصااویب مجلااس شااورای اسااالمی

رسید.
ط -ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی رسیده باشد

بمنظور انجاا وظائف و فعالیت های اتاق.
ی -صدور کارت عضویت طب آیین نامه اتاق ط  -ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعاات اقتصاادی باه منظاور
ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی .انجاااااااااااا وظااااااااااایف و فعالیتهااااااااااای

ک -تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و اتاق.
سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های

بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و خدماتی طب مقررات ی -تشکیل اتحادیاه هاای صاادراتی و وارداتای و ساندیکا
هااای تولیاادی در زمینااه فعالیاات هااای بازرگااانی  ،صاانعتی ،
مربوط.
ل -دائر کردند دوره های کاربردی در رشته های
مختلف بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و خدماتی
متناسب با احتیاجات کشور.
ا -تهیه ،صدور ،تفریغ و تایید اسنادی که طب

معدنی و خدماتی طب مقررات مربوطه
ل – دایر کردن دوره های کااربردی در رشاته هاای مختلاف
بازرگااانی  ،صاانعتی  ،معاادنی و خاادماتی متناسااب بااا

مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با احتیاجات کشور
هماهنگی وزارت بازرگانی.

 :6سیاست گذاری و نظارت و تدوین و ابالغ ضوابط مربوط به
اهلیت ،صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی توسط اتاق
ایران و اجرای فرآیند مذکور توسط اتاقهای استان.
 :7تهیه ،صدور و تایید اسنادی که طبق مقررات ملی و
بین المللی به عهده اتاق می باشد .از قبیل گواهی مبداء.
 :8اعتبار سنجی و رتبه بندی علمی شرکت ها ،تجار و فعاالن
اقتصادی در راستای ساماندهی ،ارتقاء ،صیانت و بهبود محیط
کسب و کار.
 :9تشکیل ،ثبت ،ساماندهی و نظارت بر اتاقهای مشترک و نیز
تدوین و تصویب ضوابط ناظر بر فعالیت نمایندگی ها و دفاتر
اتاقهای مشترک ثبت شده در خارج کشور در ایران .
 :10صدور مجوز تشکیل ،ثبت ،ساماندهی و نظارت بر تشکل ها
اعم از کنفدراسیون ها  ،فدراسیون ها ،اتحادیه ها ،سندیکاها،
کانون ها ،انجمن ها ،شوراها و مراکز صادراتی ،تولیدی،
خدماتی و وارداتی .
 :11رسیدگی انضباطی و حقوقی از طریق تشکیل کمیسیون
انضباطی در اتاق ایران جهت بررسی شکایات علیه اعضاء
اتاقهای بازرگانی در حوزه مسائل انضباطی از قبیل نقض
تعهدات ،نقض قوانین و ضوابط ناظر بر محیط کسب و کار،
نقض عرف و اخالق تجاری ،ارتکاب و تزویر ،دسیسه در
معامالت و پیمان شکنی و رسیدگی به اختالفات فیمابین اعضاء
وفق و در حدود آیین نامه های مصوب اتاق ایران.
 :12ارجاع اختالفات اعضاء با یکدیگر و با سایر متقاضیان در
صورت وجود شرط داوری و یا الحاق توافق نامه یا متعاقباً

ن -تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای ا -تهیه صادور و تفریاغ تاییاد اسانادی کاه طبا مقاررات
دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور

بین المللی بعهده اتاق ایاران مای باشاد باا همااهنگی وزارت

خارجه.

صمت
ن 0تشااکیل اتاااق هااای مشااترک بااا کشااورهای دوساات بااا
هماااهنگی وزارت صاامت و امااور خارجااه کااه ااوابط آن
حداکثر ساه مااه پاس از اباالغ ایان قاانون توساط شاورای
عالی نظارت تصویب و اصالح میشود

تراضی بر داوری از طریق مرکز داوری اتاق ایران بر اساس
مقررات مربوط.
 :13تدوین ضوابط صدور مجوز و نیز برگزاری نمایشگاه های
تخصصی داخلی و خارجی،درحوزه های صنعت  ،معدن ،
تجارت  ،خدمات و کشاورزی و برگزاری و مشارکت در
سمینارها ،کنفرانسهای بین المللی و داخلی و همایش های ملی
و بین المللی
 :14اعزام و پذیرش هیأت های تجاری و اقتصادی به منظور
تمهید و توسعه مناسبات تجاری .
 :15معرفی و اعزام افراد خبره و متخصص با هماهنگی وزارت
امورخارجه به عنوان رایزن بازرگانی به کشورهای هدف.
 :16حمایت از واحدها و بنگاه های اقتصادی عضو اتاق با
اولویت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه هرگونه
مساعدت و خدمات الزم به آن ها به منظور تقویت و توسعه
فعالیت درون مرزی و برون مرزی و حفظ اشتغال موجود در
بنگاه های مذکور .
 :17ارائه راهکارهای علمی جهت حفظ و توسعه فرصت های
شغلی ،بسط اشتغال و کارآفرینی و تشویق سرمایه گذاری
داخلی و خارجی به منظور بهبود محیط کسب و کار و توسعه
فعالیتهای برون مرزی و صادراتی و فراهم نمودن زمینه های
مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کاال و فرآورده های
تولیدی داخل کشور.
 :18پایش دائمی فضای اقتصادی و تجاری و احراز
نیازمندیهای داخلی و نیز پایش مستمر اولویت ها و مزیت های
رقابتی در کشور های دیگر .

 :19ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای
حمل و بسته بندی کاال و کاهش هزینه های حمل به بازار
های هدف و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت
حضور مؤثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی.
 :20دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و
مؤسسات تجاری خارجی جهت آشنا نمودن آنان با
فرصت های بازار ،کاال و خدمات کشور.
 :21ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی به منظور
انجام وظایف و فعالیت های اتاق .
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ارکان اتاق ایران

ارکان اتاق ایران

ماده  - 6ارکان اتاق ایران عبارت است از:

ماده  - 6ارکان اتاق ایران عبارت است از:

الف  -شورای عالی نظارت

الف  -شورای عالی نظارت

ب  -هیأت نمایندگان

ب  -هیأت نمایندگان

ج  -هیأت رئیسه

ج  -هیأت رئیسه

ارکان اتاق ایران
ماده  : 6ارکان اتاق ایران عبارتست از :
الف -هیات نمایندگان
ب -هیات رئیسه
ج -هیات نظار  :اتاق ایران ( 5نفر)
تبصره  -1ترکیب هیات نظار  :سه نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق
ایران ترجیح ًا باسبقه مالی  ،یک نفر نماینده دولت با معرفی وزیر
صنعت،معدن و تجارت  ،یک نفر نماینده مجلس شورای اسالمی به
انتخاب ریاست مجلس.
تبصره -2هیات نظار یکی از موسسات رسمی حسابرسی را به هیات
نمایندگان پیشنهاد می نماید که بعد از تایید ایشان ،موسسه مذکور به
بررسی صورتهای مالی اتاق ایران مبادرت ورزد .هیات نظار مکلف
است گزارش مالی ارائه شده توسط موسسه حسابرسی را بانضمام سایر
مواردی که توسط هیات بررسی گردیده طی گزارش تلفیقی در
مقاطع سالیانه به هیات نمایندگان ارائه نماید.

تبصره -3هیات نظار حق مداخله در امور اتاق را ندارند و نظریات
خود را کتباً به هیات رئیسه اتاق ایران اطالع می دهند.
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ماده  - 7ارکان اتاق شهرستانها عبارت است از:

ماااده  - 7ارکااان اتاااق اسااتان هااا عبااارت اساات از :ماده  :7ارکان اتاق استان عبارتند از :

الف  -هیأت نمایندگان

الف  -هیأت نمایندگان

ب  -هیأت رئیسه

ب  -هیأت رئیسه
ارکان اتاق شهرستان ها

الف -هیات نمایندگان.
ب -هیات رئیسه.
ج -بازرس.

 -1هیات نمایندگان
 -2هیات رئیسه
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ماده -8شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از

ماده  -8شورای عالی وزارت بار اتااق ایاران از اشاخاص زیار

:اشخاص زیر تشکیل می شود

تشکیل میشود

وزراء بازرگانی ،امور اقتصادی و دارایی ،صنایع،

وزراء صمت – اماور اقتصاادی و دارایای – جهااد کشااورزی و

معادن و فلزات و کشاورزی ،رییس موسسه

معاااون ارزی بانااک مرکاازی – یکاای از اعضااای غیاار عضااو

استاندارد و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران و

هیااات نمایناادگان بااا سااابقه  12سااال عضااویت در هیااات

ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می

نمایناادگان بااه انتخاااب داوطلبااین واجااد شاارایط  ،معاااون

.باشد

ذیربط قوه قضائیه  ،رئیس ساازمان بازرسای کال کشاور و دو
نماینااده مجلااس بااه پیشاانهاد هیااات رئیسااه مجلااس و
تصااویب مجلااس شااورای اسااالمی  ،ریاساات شااورای عااالی
نظارت در صورت تعلال وزیار صامت جلساات شاورای عاالی
در موعد قانونی باه ریاسات معاونات قاوه قضاائیه تشاکیل
می گردد مصوبات این جلسات الزا االجرا است

ماده  8حذف شد

تبصره  – 1دبیرخاناه شاورای عاالی نظاارت در وزارت صامت
مسااتقر و کاال هزینااه هااای دبیرخانااه توسااط اتاااق ایااران
پرداخت میشود
تبصااره  -2دبی ار از بااین افااراد بااا سااابقه حااداقل  12سااال
عضویت در هیات نماینادگان اتااق باا شارط اشاتلال تمااا
وقت توسط وزیر صامت انتخااب میشاود کاه بادون داشاتن
ح رای در جلسات شرکت می کند
9

ماده  - 9وظایف شورای عالی نظارت عبارت

ماده  -9وظائف شورای عالی نظارت عبارتست از

است از:

الف – بررسی و تصاویب کلیاه آئاین ناماه  ،دساتورالعمل هاا

الف  -بررسی و تصویب آییننامه مربوط به نحوه

و شیوه نامه ها بر اسااس فرآیناد تعریاف شاده در تبصاره 2

عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین

این ماده

حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.

ب  -سیاسااتگزاری و تعیااین خااط مشاایهای کلاای اتاقهااا و

ب  -سیاستگزاری و تعیین خط مشیهای کلی

نظااااارت عااااالی باااار اجاااارای صااااحیر آنهااااا

اتاقها و نظارت عالی بر اجرای صحیر آنها

در قالااااااب قااااااوانین و مقااااااررات مربوطااااااه.

در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج  -رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاقها

ج  -رسیدگی به پیشانهادات و شاکایات اتاقهاا در خصاوص

در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور

کیفیااااات فعالیااااات و نحاااااوه بهباااااود اماااااور

آنها.

آنها.

د  -انحالل اتاقها طب ماده .10

د  -انحالل اتاقها طب ماده .10

ه  -تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت 3

ه  -تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر باه مادت  3مااه بارای

ماه برای اتاقهایی که قادر به انجاا وظایف خود

اتاقهایی که قادر به انجاا وظایف خود نباوده باا اعاالا تااریخ

نبوده با اعالا تاریخ انتخابات جدید.

انتخابات جدید.

و  -استما گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره

و  -استما گازارش عملکارد و اخاذ تصامیم دربااره نظارات

نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.

ارائه شده توسط اتاق ایران.

ماده  9حذف شد

تبصره  - 1شورای عالی نظارت حداقل سالی دو

ز -رساایدگی بااه شااکایت واصااله در خصااوص انتخابااات

بار تشکیل جلسه میدهد .نحوه تشکیل

اعضاء هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ها

جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آییننامهای

تبصاره  -1جلساه شاورای عااالی نظاارت یکباار در هار ماااه

خواهد بودکه به تصویب شورای عالی نظارت

تشکیل میشاود نحاوه تشاکیل جلساات و رسامیت یاافتن

میرسد.

آنها طی آئین نامه ای خواهاد باود کاه باه تصاویب شاورای

تبصره  - 2موارد و شرایط ابهال عضویت بر

عال نظارت می رسد  ،مصوبات شورا باه اتااق ایاران اباالغ و

اساس آییننامهای خواهد بود که به

حذاکثر ظرف مادت ده روز از طریا رئایس اتااق ایاران باه

پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی

اطااال اعضااا هیااات نمایناادگان اتاااق در سراساار کشااور

نظارت خواهدرسید.

میرسد
تبصره  – 2در تاریخ تصویب این قانون کلیاه آئاین ناماه هاا ،
شیوه نامه ها و دستورالعمل هاای ماورد نیااز توساط هیاات
 7نفاار ای متشااکل از افااراد مهلااع و بااا سااابقه  10سااال
عضویت در هیاات نماینادگان اتااق ایاران کاه باه انتخااب
هیات نمایندگان تعیین میشاوند تادوین و باه هیاات رئیساه
اتاق ایران ارائاه و ظارف مادت دو هفتاه از آن طریا جهات
تصویب نهایی به شورای عالی نظارت ارسال می گردد
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ماده  - 10اتاقها به دالیل زیر با اعالا شورای

ماده  - 10اتاقها باه دالیال زیار باا اعاالا شاورای عاالی ماده  :10اتاقها به دالیل ذیل با پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب

عالی نظارت به صورت موقت یا دائم

نظااااارت بااااه صااااورت موقاااات یااااا دائاااام هیات نمایندگان اتاق ایران بصورت موقت تعطیل و یا منحل
تعهیاااااال و یااااااا منحاااااال میشااااااود :می شود:

تعهیل و یا منحل میشود:
 1از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق.2 -عدا شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و

 -1از دسااات دادن حاااد نصااااب اعضاااای اتااااق - .از دست دادن حدنصاب اعضای اتاق
 -2عاادا شاارکت اعضاااء در کاندیاادا شاادن و قبااول  -عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق.

قبول مسئولیت در اتاق.

مسئولیت در اتاق

تبصره  -با اعالا انحالل از طرف شورای

الااف – در صااورت تعهیلاای موقاات هاار اتاااق شااورای عااالی

عالی نظارت هیأتی مرکب از  3نفر به

نظارت موظف است حداکثر ظارف مادت ساه مااه اشاکاالت

تبصره – با اعالم انحالل از طرف هیات نمایندگان اتاق ایران
هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران
تعیین می گردد تا براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات

موجااود را برطاارف و زمینااه راه اناادازی آن اتاااق را فااراهم

انتصاب
آن شورا مشخ

تا بر اساس آییننامهای که

به تصویبشورا میرسد مهاب قوانین جاری
انحالل شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات
مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

نماید

نمایندگان می رسد ،مطابق قوانین جاری انحالل شرکتها
نسبت به تسویه اتاق مذکور عمل نمایند

ب -در صورت اساتعفا و یاا اخاراج تعادادی از اعضاا هیاات
رئیسااه نفاارات علاای الباادل بااا رعایاات گااروه بناادی هااای
تخصصی برای مادت باقیماناده جاایگزین و در صاورت عادا
احراز حد نصااب بارای تکمیال اعضاای باقیماناده انتخاباات
میاندوره ای در آن اتاق برگزار میشود
ج – در صورت تعهیل دائم اتااق و یاا اعاالا انحاالل از طارف
شورای عالی نظارت هیااتی مرکاب از  3نفار باه انتخااب آن
شورا مشخ

تا بر اساس آئین نامه ای کاه باه تصاویب شاورا

می رسد مهاب قانون جاری انحاالل شارکت هاا نسابت باه
مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند
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هیات نمایندگان

ماااده  – 11هیااات نمایناادگان اتاااق ایااران از منتخبااین ماده  :11هیات نمایندگان اتاق ایران :

ماده -11هیات نمایندگان اتاق ایران:
اتاق های اساتانهای کشاور و نماینادگان اتحادیاه هاا و هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و
هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین سندیکا های وابسته به اتااق و  7نفار کارشاناس آگااه نمایندگان تشکل های ملی اقتصادی وابسته به اتاق تشکیل
اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها بااه مسااائل اتاااق بااه انتخاااب وزاری صاامت  ،جهاااد می شود.
و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می کشاورزی  ،امور اقتصااد و دارایای  ،نلات  ،تعااون  ،کاار تبصره  -1دراولین جلسه  ،هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت

شود.

و رفاااه اجتماااعی  ،ارتباطااات و فناااوری اطالعااات و

تبصره -1در اولین جلسه ،هیات نمایندگان کشور و  5نفر از کارشناساان آگااه باه مساائل اتااق باه
اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود
به اتاق ایران معرفی می شوند.

از کل اعضای هیات نماینادگان اتااق هماه اساتان هاا و

چهارسال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
تبصره  -2هراتاق که کمتر از  300عضو داشته باشد یک نفر

نماینده و اتاقی که بیش از  300عضو داشته باشد برای هر 300

تبصره -2هر اتاقی که کمتر از  150عضو از جمله استان تهران باه ازاء هار یاک میلیاون جمعیات عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بی

از  150عضو داشته باشد برای هر  100عضو اسااتان باار( اساااس نتااایس آخاارین سرشااماری عمااومی تبصره  -3از تشکل های ملی اقتصادی وابسته به اتاق ایران
یک نفر نماینده خواهد داشت.

نفوس و مسکن ) سه نفر در اتاق ایران حضور دارند

تبصره -3از هر اتحادیه و سندیکای وابسته

یک نفر انتخاب و معرفی می شود.
تبصره  -4عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.

به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می تبصااره  -1در اولااین جلسااه هیااات نمایناادگان اتاااق
شود.

استان مربوطه برای مادت دو ساال انتخااب و باه اتااق

تبصره -4عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران معرفای میشاوند و بارای مادت باقیماناده نیاز در
ایران افتخاری است.

ابتدای نیم سال دوا انتخااب مجادد باه عمال خواهاد
آمد
تبصااره  – 2تعااداد اعضااای هیااات نمایناادگان اتاااق
شهرسااتان هاااا  15نفاار و تعاااداد اعضااای هیاااات
نمایندگان اتاق تهران  40نفر است
تبصره  -3از هر اتحادیاه و ساندیکای وابساته باه اتااق
ایران یک نفر انتخاب و معرفی میشود
تبصااره  -4عضااویت در هیااات نمایناادگان اتاااق هااای
شهرساتان  ،اساتان و ایاران افتخااری اسات پرداخاات
هر گونه وجهای باه جاز هزیناه ماموریات باه اعضاای
هیات رئیسه اتااق هاا و یاا هیاات نماینادگان ممناو
اساات  ،اسااتفاده از اعضااای هیااات نمایناادگان و هیااات
رئیساااه در مسااائولیت هاااای اجرایااای آموزشااای و
پژوهشی اتاق ها ممنو است
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ماده -12تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران  60ماااده  – 12تعااداد هیااات نمایناادگان اتاااق شهرسااتان ماده  :12تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران  40نفر می باشد که به
نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای مدت  4سال تهران و استان تهران باه شارح زیار باه ترتیاب بارای ترتیب ذیل برای مدت  4سال انتخاب می شوند:
انتخاب می شوند:
مدت  4و  2سال انتخاب میشوند

منتخبین اعضای اتاق تهران با ترکیب ( )16نفر از بخش
 20نفر به انتصاب وزراء با ترکیب  10نفر از وزارت الف – تعداد اعضای اتاق شهرستان تهران
بازرگانی 8 ،نفر از وزارت صنایع و  2نفر از وزارت چهل نفر از بین اعضای اتااق تهاران کاه باا ترکیاب  35بازرگانی  )14( ،نفر از بخش صنعت  )4( ،نفر از بخش معدن و
معادن و فلزات 40 ،نفر از بین اعضاء اتاق تهران با  %بااه گااروه بازرگااانی  % 30بااه گااروه صاانعت  % 20بااه ( )6نفر از بخش کشاورزی.
ترکیب  20نفر از بخ

صنعتگران و  4نفر از بخ

بازرگانی 16 ،نفر از بخ
معدن.

گروه معدن  %15باه گاروه کشااورزی اختصااص خواهاد
یافت
ب -تعاداد اعضااای اتااق اسااتان تهاران از کاال اعضااای
هیااات نمایناادگان شهرسااتان هااای اسااتان تهااران در
هیااات نمایناادگان اتاااق اسااتان تهااران  40نفاار حضااور
دارند کاه ساهم هار شهرساتان اساتان تهاران معاادل
سااهم اعضااای آن شهرسااتان از کاال اعضااای اسااتان
تهران تعیین میشوند
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ماده -13تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر ماده  – 13تعاداد اعضاای هیاات نماینادگان اتااق هاای ماده  :13تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر استانها ده نفراست
شهرستانها  15نفر می باشد که  6نفر از بخ

سایر شهرستان ها بجز تهاران باه ازاء  150نفار  9نفار باا

صنعت و  3نفر از بخ

هر درصد یک نفار باه هیاات نماینادگان ا اافه

بازرگانی 6 ،نفر از بخ

افزای

معدن اتاق مربوطه برای مدت  4سال انتخاب می میشود  ،اعضای هیات نماینادگان شهرساتان باا رعایات

شوند.

تبصره -در صورت عدا داوطلب پذیرفته شده در
هر بخ

 ،از داوطلبان موجود در بخ

انتخاب می شوند

های دیگر

نسبت  % 35از بخا
 20%از بخ

بازرگاانی  %30از بخا

معدن و  %15از بخا

صانعت و

کشااورزی اتااق و باا

رای اعضا تعیین میشود
از کاال اعضااای هیااات نمایناادگان شهرسااتان هااا سااایر
اسااتان هااا در هیااات نمایناادگان اتاااق اسااتان سااایر
استان ها بجز تهران  15نفر حضور دارناد کاه ساهم هار
شهرسااتان معااادل سااهم اعضااای آن شهرسااتان از کاال
اعضای آن استان تعیین میشود

که ( )3نفر از بخش بازرگانی  )3( ،نفر از بخش صنعت و ()2
نفر از بخش معدن و ( )2نفر از بخش کشاورزی از میان
اعضای اتاق مربوطه انتخاب می شوند.

سهم اعضالی هیاات نماینادگان اتااق شهرساتان از کال
اعضااای هیااات نمایناادگان اتاااق اسااتان  ،متناسااب بااا
سااهم اعضاااب آن شهرسااتان از کاال اعضااای اسااتان
تعیین میشود
تبصره  -1در صورت عدا وجاود داوطلاب از هار بخا
اقتصادی ساهمیه آن بخا

در انتخااب اعضاای هیاات

نمایندگان اتاق ها باین ساایر بخشاها تقسایم میشاود ،
بگونه ای کاه باا حاذف ساهم آن بخا
بخ

های باقی مانده تعیین میشود

شاارط الزا باارای ثباات ناااا در بخ ا
مرتبط دیربط و یا تخص
14

مجادد ساهم
داشااتن ماادرک

در آن حوزه کاری است

ماده -14عضویت در هر اتاق منوط به داشتن ماده  – 14عضویت در هر اتاق مناوط باه داشاتن کاارت
کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد

ماده  14بدون تغییر

عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود

بود.
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ماده -15انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز

ماااده  – 15انتخاااب هیااات نمایناادگان همااه اتاااق هااای ماده  :15انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز انجام می شود و

انجاا می شود و انتخابات سراسر کشور ظرف

شهرستان ها در یک روز انجااا میشاود انتخااب هیاات انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.
رئیسه شهرستان ها حاداکثر یاک مااه بعاد و در اولاین تبصره  -1اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره

.مدت یک ماه پایان می پذیرد
تبصره -1اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از
پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره
.بعد را برگزار کند
تبصره -2برای انجاا انتخابات نمایندگان اتاق
تهران و شهرستانها ،یک انجمن نظارت بر

جلسه هیات نمایندگان شهرستان برگزار میشود

انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.

تاااریخ شاارو انتخابااات و شاارایط انتخابااات توسااط تبصره  -2برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و اتاقهای
روزنامااه هااای کثیراالنتشااار اسااتانی و کشااوری بااه
اطااال اعضااای اتاااق هااای مربااوط خواهااد رسااید

استان  ،یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یکنفر نماینده از

انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت

انتخاباات هیاات رئیساه اتااق ایاران یاک مااه پااس از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و  4نفر نمایندگان اتاق

بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و  4نفر

برگاازاری انتخاااب هیااات نمایناادگان شهرسااتان هااا ایران به معرفی رییس اتاق تشکیل می گردد.

نمایندگان اتاق ایران به معرفی رییس اتاق

برگزار میشود

انتخابات اتاق شهرستانها هیاتی را که کمتر از
سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت

تبصره  -1اتااق ایاران مکلاف اسات ساه مااه قبال از از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی
پایاان هار دوره انتخاباات هیاات نماینادگان دوره بعاد از اعضای خوشنام اتاق استان مربوطه انتخاب خواهد کرد و

و شرایط انتخابات را به اطال اعضای اتاق های

نظارت مرکزی بر انتخااب هفات نفار شاامل دو نفار از

.مربوط خواهد رسانید

شورای عاالی نظاارت باا انتخااب خاود شاورا یکای از

تشکیل می گردد .این انجمن برای انجاا

این انجمن برای انجام انتخابات اتاقهای استان هیأتی را که کمتر

را برگزار کند پایان هر دوره چهارسااله آخار مهار ساال انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیر االنتشار تاریخ
بازرگانی و مابقی از اعضای خوشناا اتاق
چهارا خواهد بود
شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطالع اعضای
بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و
انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید تبصااره  -2باارای انجاااا و نظااارت باار انتخابااات هیااات
اتاق های مربوط خواهد رسانید
کثیراالنتشار تاریخ شرو انتخابات و خاتمه آن نمایناادگان اتاااق تهااران و شهرسااتانها یااک هیااات

معاااونین وزارت صاامت یکاای از معاااونین دیااوان
محاساابات  ،یکاای از معاااونین قااوه قضااائیه  ،یکاای از
معاااونین وزارت اطالعااات  ،یکاای از معاااونین سااازمان
بازرسی کل کشور تشکیل می گردد
برای انجااا نظاارت بار انتخاباات هیاات نماینادگان در
تهاران و شهرساتان هاا در هار اساتان هیاات نظااارت
اسااتانی پاانس نفااره ای متشااکل از ماادیرکل صاامت
اسااتان  ،ماادیرکل اطالعااات اسااتان  ،یکاای از معاااونین
دادگسااتری  ،ماادیر کاال بازرساای اسااتان و ماادیر کاال
دیااوان محاساابات اسااتان تشااکیل میشااود  ،هیااات
مااذکور بااه وساایله آگهاای در یکاای از جرایااد رساامی

اسااتان اعااالا موجودیاات و زمااان برگاازاری انتخابااات و
شرایط انتخاب شوندگان را آگهی خواهد کرد
صااالحیت نامزدهااا بااا اسااتعالا از مراجااع چهارگانااه
تعیین میشود
هیااات نظااارت مرکاازی و اسااتانی در اولااین جلسااه از
بااین خااود یااک نفاار رئاایس جهاات هماااهنگی در
برگزاری جلساات انتخااب مای کنناد  ،روساای هیاتهاا
نیااز یااک نفاار دبیاار اجرایاای موقاات و آشاانا بااه
مو ااوعات اتاااق را باارای انجاااا تشااریفات قااانونی
انتخابااات اتاااق انتخاااب ماای کنااد دبیااران مااذکور در
جلسات هیاتها بدون حا رای حضاور خواهناد یافات و
مجااری مصااوبات هیاتهااا خواهنااد بااود محاال اسااتقرار
دبیرخانااه ی موقااوت هیاتهااا در اتاااق هااای بازرگااانی
ایران و استان هاا اسات و تاا یکمااه پاس از انتخاباات
و جهت اخذ شکایات احتمالی باه غعالیات خاود اداماه
خواهنااد داد هیااات هااای اسااتانی مکلااف بااه اجاارای
مصااوبات ابالغاای از سااوی هیااات نظااارت مرکاازی
انتخابات هستند
تبصااره  -3بمنظااور ایجاااد عاادالت و جلااوگیری از
حاکمیاات اقلیاات منسااجم باار اکثریاات متفاارق نظاااا
انتخاباااتی حاااکم باار انتخابااات اعضااای هیااات
نمایندگان و با هیاات رئیساه از ناو تناسابی اسات و

به هر فهرست از نامزدها متناساب باا ساهم رای آنهاا از
کااال آراء کرسااای اختصااااص داده میشاااود در هااار
فهرساات کرساایها بااه ترتیااب بااه افااراد رای باااالتر
اختصاااص داده میشااود کرساای هااای باقیمانااده بااه
نامزدهااای منفاارد و یااا نامزدهااای باقیمانااده غیاار
منتخب وابسته به هر فهرسات از نامزدهاا کاه بیشاترین
رای را به خود اختصاص داده باشاد تعلا مای گیارد در
صاورت خاروج هار کاداا از منتخباین وابساته باه هار
فهرست و یاا افاراد منفارد فارد جاایگزین باه ترتیاب
انتخااااب اعضااااء در روز شااامارش آراء انتخااااب و
جایگزین میشود هر نامزد مای تواناد بصاورت منفارد و
یااا عضااوی از یااک فهرساات در انتخابااات وارد شااده و
هر رای دهنده مخیر به انتخااب افاراد منفارد در تمتااا
و یا برخی از اعضای هار فهرسات یاا تلفیقای از افاراد
منفرد و یا وابسته باه هار فهرسات خواهاد باود آئاین
نامه نحوه برگازاری انتخاباات شامارش آرا و اختصااص
کرسی به فهرسات هاا و افاراد منفارد توساط شاورای
عالی نظارت تصویب و ابالغ میگردد

ماده -16وظایف و اختیارات هیات نمایندگان

ماااده  -16وظااایف و اختیااارات هیااات نمایناادگان اتاااق ماده  :16وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران

:اتاق ایران عبارتست از

ایران عبارتست از

.الف -انتخاب اعضای هیات رییسه

الف – انتخاب و یا عزل هیات رئیسه

عبارتست از:

ب -بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ

ب – بررسی و تصاویب بودجاه و تفریاغ بودجاه پاس  – 1سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی و کالن اتاق

.بودجه

از تائید کمیسیونی که باه ایان منظاور در اتااق تشاکیل

ج -بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و

میشود

پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و
اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدود اختیارات
.محوله
د -تشکیل کمیسیون های مشورتی به تعداد
.مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود
ها -تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این

ج – بررساای و اظهااار نظاار نساابت بااه گزارشااات و
پیشنهادات
د -تشااکیل کمیساایون هااای مشااورتی و اتاااق هااای
مشترک با اتاق های کشورهای مختلاف باه تعاداد ماورد
نیاز و نیز انتخابات اعضای آنها از بین خود

قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم

حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و هاا بررسی و اظهار نظر در مورد آیاین ناماه هاا ،شایوه
نیز پیشنهاد اصالحات بعدی آیین نامه با رعایت نامه ها و دساتورالعملهای اجرایای تهیاه شاده مو او
.تبصره  2ماده15

این قاانون و ارائاه آن باه شاورای عاالی نظاارت جهات
اتخاااذ تصاامیم حااداکثر بعلاات دو ماااه پااس از تشااکیل
اتاااق ایااران و نیااز بررساای و اظهااار نظاار در مااورد
اصالحات بعدی آنها با رعایت تبصره  2ماده 15
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ایران ،اتاقهای استان  ،اتاقهای مشترک و تشکل های اقتصادی
در کشور و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین
و مقررات مربوطه.
 -2انتخاب اعضای هیأت رئیسه.
 -3بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه
-4بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات
کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها
در محدوده اختیارات محوله.
-5استماع و تصویب گزارش هیات نظار ،صورتهای مالی و
گزارش عملکرد هیات رئیسه اتاق ایران.
-6بررسی و تصویب کلیه آیین نامه ها به پیشنهاد هیات رئیسه
اتاق ایران مگر در مواردی که از سوی هیات نمایندگان به
هیات رئیسه تفویض اختیار شده باشد.
-7انحالل اتاقهای استان طبق ماده .10
تبصره -اختیارات هیات نمایندگان اتاقهای استانها بموجب
آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات نمایندگان اتاق
ایران خواهد رسید.

هیات رییسه

ماده  - 17تعداد اعضای هیات رئیسه اتان شهرستان  3نفر ماده  :17اعضاء هیأت رئیسه اتاق ایران  7نفر و هر کدام از استانها

ماده -17اعضاء هیات رییسه اتاق ایران 7

 ،اعضای هیات رییسه اتاق استان  5نفر بر اعضای هیات

 5نفر می باشد که در اولین جلسه هیأت نمایندگان برای مدت  4سال

نفر و هر کداا از شهرستانها  5نفر می باشد

رئیسه انان ایران  7نفر است که برای مدت  2سال و در

انتخاب می شوند.

که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای

اولین جلسه توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق

مدت  4سال انتخاب می شوند.

شهرستان ،استان و با ایران حسب مورد انتخاب میشوند

تبصره  -1عضویت در هیات رئیسه اتاق بی از چهار دوره تبصره-اختیار اداره اتاق ایران و اتاقهای استانها بلحاظ
اداری و مالی با رئیس اتاق می باشد که در چارچوب خط
دو ساله که جمعا هشت سال میشود ،ممنو است تعداد
مشی کالن مصوب هیات رئیسه محقق خواهد گردید.
دفعات قبلی حتی اگر عضو در این دوره های قبل استعفا
هم داده باشد ،در این محاسبه منظور خواهد شد
تبصره  -2هیات رئیسه مرکز استان و اتاق استان یکی
خواهد بود که به وسیله اعضای هیات نمایندگان اتاق
استان انتخاب میشوند .رئیس اتاق استان از بین اعضای
هیات نمایندگان مرکز استان انتخاب می شوند انتخاب
سایر اعضای هیات رئیسه اتاق استان از بین اعضای هیات
نمایندگان سایر اتاقهای شهرستان ها بشرط توانانی حضور
برای انجاا امور اداری اتاق در مرکز استان بالمانع است
تبصره  -3در صورت استعفا و با عزل تماا و با برخی از
اعضای هیات رئیسه ،اعضای جدید برای مدت باقیمانده از
دوره انتخاب می میشوند
تبصره  – 4رئیس اتاق مکلف به اجرای مصوبات هیات
رئیسه می باشد
ماده -18به منظور اداره امور اجرایی اتاق ماده - 18به منظور اداره امور اجرایی اتاق ایران بر اساس

ماده  :18به منظور اداره کلیه امور اجرایی اتاق بر اساس قوانین و

براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه ،رییس اتاق

مقررات و آیین نامه های مربوطه ،رییس اتاق یکنفر را بعنوان دبیر

مربوطه ،رییس اتاق یکنفر را بعنوان دبیرکل ایران بکنفر را بعنوان دبیر کل برای اتاق ایران به هیات

کل به هیأت رئیسه پیشنهاد می نماید ،که پس از تصویب هیأت

به هیات رییسه پیشنهاد می نماید ،که پس از

رئیسه ،زیر نظر رییس انجام وظیفه نماید.

تصویب هیات رییسه ،زیر نظر رییس انجاا رئیسه پیشنهاد می نماید .که پس از تصویب هیات رئیسه،
وظیفه نماید.

زیر نظر رئیس انجاا وظیقه می نماید

تبصره -تعویض دبیرکل به پیشنهاد رییس و

در استانها و شهرستانها و نیز به پیشنهاد رئیس و تصویب

تصویب هیات رییسه خواهد بود.

هیات رئیسه ،یک نفر به عنوان دبیر اجرایی اتاق استان و

تبصره – تعویض دبیر کل به پیشنهاد رییس و تصویب هیأت رئیسه
خواهد بود.

با شهرستان انتخاب میشود
تبصره  -1عزل دبیر کل اتاق ایران و دبیر اجرایی استانها و
شهرستان ها با تصویب هیات رئیسه همان اتفاق خواهد
بود
ماده -19وظایف و اختیارات هیات رییس اتاق ماده  -19وظایف و اختبارات هیات رئیسه اتاق ایران
ایران عبارتست از:

عبارتست از

الف -اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و الف – اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات
هیات نمایندگان

نمایندگان

ماده  :19وظایف و اختیارات هیأت رییسه اتاق ایران عبارتست از:

 -1اجرای مصوبات هیأت نمایندگان اتاق ایران.
 -2بررسی وتأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های

مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین ج – انتخاب نمایندگان اتاق ایران برای شرکت در مجامع

اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان حسب مورد.
 -3تشکیل کمیسیون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و
نیز انتخاب اعضای آنها از بین اعضای هیات نمایندگان و
یا خاتمه فعالیت کمیسیونهای مذکور
 -4تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت  3ماه برای
اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعالم

حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های رسمی داخلی یا بین المللی بنا به پیشنهاد کمیسیون های

تاریخ انتخابات جدید.

ب -بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات ب – بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون
کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیات های اتاق  ،اتاق های استانی  ،اتاق های مشترک و
نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد .تشکلهای مرتبط و گزارش آن به هیات نمایندگان و
ج -انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در شورای عالی نظارت بر حسب مورد

مربوطه.

تخصصی اتاق و تعیین حدود کار و فعالیت های آنها و

 -5انتخاب نمایندگان اتاق ایران برای شرکت در مجامع رسمی

د -بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه تعیین هزینه های مربوطه

داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های

سالیانه که از طرف دبیرکل تهیه می گردد و

مربوطه.

پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت د  -بررساای و تأیید بودجه و تفریغ بودجه سااالیانه که از  - 6بررسی و تأیید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیر
تصویب.
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طاارف دباایاار کاال تااهاایااه ماایگااردد و کل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.
پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.

ماده -20وظایف و اختیارات هیات رییسه ماده  – 20وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق استان ها و
اتاق شهرستانها بشرح ذیل می باشد:

شهرستان ها بشرح ذیل می باشد

الف -اجرای مصوبات هیات نمایندگان و
شورای عالی نظارت

 -1اتاق استان ها

ب -بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات

الف – اجرای مصوبات هیات نمایندگان استان و

کمیسیونها و ارایه آن به هیات نمایندگان.

شورای عالی نظارت

ج -انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای

ب  -بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات

شرکت در مجامع رسمی داخلی.

کمیسیونها و ارائه آن به هیأت نمایندگان

د -بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه

ج – انتخاب نمایندگان اتاق استان برای شرکت

سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان

در مجامع رسمی داخلی

جهت تصویب.

د  -بررسی گزارش بودجه و تفری بودجه سالیانه و
پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت
تصویب.

ج – رسیدگی به شکایات هیات نمایندگان در
امور مربوط و ارائه پاسخ کنبی به آنان
 – 2اتاق شهرستان ها
الف -اجرای مصوبات هیات نمایندگان شهرستان
و شورای عالی نظارت

ماده  20بدون تغییر

ب -بررسی و پیشنهادات و گزارشات کمیسیون و
ارایه آن به هیات نمایندگان شهرستان
ج – انتخاب نمایندگان اتاق شهرستان ها برای
شرکت در مجامع رسمی داخلی
د -بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه
و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب
ج – رسیدگی به شکایات هیات نمایندگان در
امور مربوط و ارائه پاسخ کنبی به آنان
ماده -21درآمد اتاق ایران از محل های زیر ماده  – 21درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد
تامین خواهد شد:

شد

ماده  :21وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق استانها بشرح زیر
است:

الف -ح عضویت ساالنه طب آیین نامه ای الف – ح عضویت سالیانه طب آئین نامه که به پیشنهاد

الف -اجرای مصوبات هیأت نمایندگان.

که به پیشنهاد هیات رییسه و به تصویب هیات رئیسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق هواهد

ب -بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارائه آنها

هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید.

رسید

ب -از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه ب – از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های
های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب
جمهوری اسالمی ایران مصوب یازدهم آبانماه یازدهم آبان ماه  1372مجلس شورای اسالمی
یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای

ااوابهی که به ماده  – 22درآمد اتاق ایران طب ظوابهی که به پیشنهاد

پیشاانهاد هیات رییسااه به تصااویب هیات هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد به
نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید.

ج -انتخاب هیأت نمایندگان اتاق شهرستان ها برای شرکت در
مجامع رسمی داخلی.
د -بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه ساالنه و پیشنهاد آن به
هیأت نمایندگان جهت تصویب.

اسالمی.
ماده -22درآمد اتاق طب

به هیأت نمایندگان.

مصرف خواهد رسید

ماده  22حذف شد

ماده -23در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری ماده  – 23در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق

ماده  23حذف شد

از ا تاق بازر گانی تهران یا ا تاق بازر گانی و بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
صنایع و معادن ایران شده با شد ،اتاق ایران شده باشد اتاق ایران جانشین خواهد بود
جانشین آن خواهد بود.
ماده -24آیین نا مه های اجرایی این قانون در ماده -24آییننامههای اجرایی این قانون در سهر کشور و نیز
سهر ک شور و نیز

وابط و مقررات کلی ناظر بر

وابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق

وظایف و اختیارات اتاق شااهرسااتانها یا هیات شهرستانها یا هیأت نمایندگاناتاق ایران و تصمیماتی
ن مای ند گان ا تاق ایران و تصاامی ماتی که به این که به این ترتیب تصویب میشود ،برای هیأت رئیسه و سایر
ترتیب ت صویب می شود ،برای هیات ریی سه و ارکان الزااالجرا میباشد.
سایر ارکان الزا االجرا می باشد.

ماده -25کل یه دارایی ها ،اموال منقول و ماده - 25کلیه داراییها ،اموال منقول و غیر منقول،

ماده  :24آیین نامه های اجرایی این قانون و نیز ضوابط
و مقررات ناظربر نحوه تشکیل هیأت نمایندگان اتاق
ایران و نیز آئین نامه های ناظر بر اتاقهای استان ،اتاقهای
مشترک و نیز تشکلهای ملی اقتصادی و تصمیماتی که به
ترتیب مقرر در این قانون اتخاذ و تصویب می گردد الزم
االجرا می باشد.

ماده  25حذف شد

غیرمنقول ،تع هدات و دیون اتاق بازر گانی و تعهدات و دیون اتاق بازرگانی
صاانایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد و صنایع و معادن ،به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
شد.
ماده -26از تاریخ تصااویب این قانون کلیه ماده  -26از تاریخ تصویب این قانون اتاق بازرگانی و
اده  :26از تاریخ تصویب این اتاق کلیه قوانین مغایر
لغومی گردد و انتخابات جدید اتاقها براساس این قانون
قوانین م لایر للو و انت خا بات جد ید ا تاق ها صنایع و معادن و جمهوری اسالمی ایران مصوب پانزده
اسفند  1369با اصالحات بعدی آن للو و مدیریت بر اتاق ها انجام خواهد پذیرفت.
براساس این قانون انجاا خواهد پذیرفت.
و انجاا و نظارت بر انتخابات جدید اتاق ها بر اساس این
قانون انجاا خواهد پذیرفت ( باید اشاره به اصالح قانون
در آذر  73میشد )

