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 "به نام خدا"

 

  مشترك بازرگاني و كميته هاي تشكيل و نظارت بر اتاق ها آيين نامه
  شوراي عالي نظارت)27/11/1397(مصوب 

  بخش اول : كليات
  مقدمه: 

  15/12/69ماده پنج قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مصوب » ن«و » د«در اجراي بند هاي 
به منظور ايجاد وحدت رويه، ساماندهي و شفاف سازي فرايندهاي اداري و قانوني و   15/09/1373و اصالحي 

و كمك به توسعه و ارتقاء سطح فعاليت، بهبود عملكرد و تقويت اتاق هاي مشترك بازرگاني آيين نامه نحوه 
اي عالي به تصويب شور 20/04/1397تشكيل و نظارت بر اتاق هاي مشترك بازرگاني  به شرح ذيل در مورخ 

  نظارت رسيد.
  اختصارات و تعاريف:   -1ماده 

  اتاق ايران: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاروزي ايران -
  رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هيأترئيسه:  هيأت -
  مشترك بازرگاني ي آيين نامه: آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت بر اتاق ها -
  مشترك بازرگاني ياساسنامه: اساسنامه الگو اتاق ها -
  امور بين الملل: معاونت امور بين الملل اتاق ايران -
  امور حقوقي: امور حقوقي اتاق ايران -
موريت توسعه أولتي ثبت شده در اتاق ايران با مغيرد و اتاق مشترك بازرگاني: يك  تشكل ملي، غيرانتفاعي -

و براساس مستقل است و مالي ور خارجي مي باشد كه واجد شخصيت حقوقي فعاليت اقتصادي با يك كش
سياست هاي نظام جمهوري اسالمي ايران با هماهنگي وزارتين صنعت،معدن و تجارت و خارجه و ضوابط 

  اتاق ايران تشكيل مي گردد. 
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بين الملل و با  رئيسه و يا پيشنهاد امور هيأتميته مشترك بازرگاني: در موارد خاص و بنابه تشخيص ك-
 ايران و ساير كشورها يا سازمان هاي بين المللي  تشكيل و اتاق بين، ماموريت مشخص براي مدت محدود

  رئيسه اتاق ايران منصوب مي شوند.  هيأتاعضاء آن توسط  رئيس و ساير
توسط اتاق ايران صادر مي شود و مالك  دو سال: سندي است كه براي مدت اتاق مشترك پروانه فعاليت -

  اعتبار فعاليت هاي اتاق مشترك مي باشد. 
: اعضاء واجد شرايط كه هسته اوليه تشكيل اتاق مشترك مي باشند و مجمع اتاق مشترك مؤسست أهي -

  را برگزار مي نمايند.  مؤسسعمومي 
  مشترك يو تشكيل اتاق ها تأسيسدوم: نحوه  بخش

رئيسه، امور بين الملل و يا  مراجع  هيأتاتاق مشترك مي تواند از جانب اعضاء اتاق،  تأسيسپيشنهاد  -2ماده
  ذيربط دولتي مطرح گردد. 

چنانچه پيشنهاد مطروحه واجد يكي از شرايط ذيل باشد در دستور كار امور بين الملل قرار خواهد  -3ماده
  گرفت: 
  . كشور پيشنهادي جهت همكاري جزء سي كشور اول شريك تجاري ايران باشد. الف
  كشور مورد نظر جزء همسايگان ايران باشد.ب.
  كشور پيشنهادي جزء سي اقتصاد بزرگ دنيا باشد.  .ج
قابليت ارتقاء ظرفيت توسعه روابط تجاري و اقتصادي با كشور پيشنهادي به تشخيص اتاق ايران وجود داشته  .د
  اشد. ب
  مشترك را تشكيل داده باشد.  يا كميته كشور پيشنهادي قبالً نهاد مشابه اتاق .ه
  بر تشكيل اتاق مشترك نباشد . امور خارجه  صنعت، معدن و تجارت و منعي از سوي وزارتين و.

اتاق مشترك كه با احراز شرايط  تأسيسامور بين الملل موظف است گزارش توجيهي در خصوص  -4ماده
مندرج در ماده پيشين در دستور كار  قرار گرفته است را تنظيم و حداكثر ظرف دو هفته از زمان وصول پيشنهاد 

  ت رئيسه ارسال نمايد.  أجهت تصميم گيري به هي
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احراز  رئيسه ظرف مدت يك ماه گزارش و پيشنهاد امور بين الملل را بررسي و در صورت هيأت -5ماده
  اتاق مشترك را صادر خواهد نمود.  تأسيسضرورت، مجوز 

  براي دو سال معتبر مي باشد.  تأسيسپروانه فعاليت اتاق هاي مشترك جديدال  -6ماده
اتاق مشترك مي تواند پيش از پايان مدت اعتبار پروانه فعاليت، مشروط به تحقق شرايط ذيل نسبت  -7ماده

  به تسليم درخواست تمديد پروانه فعاليت اقدام نمايد. 
 حداقل صد نفر عضو داشته باشد.  الف:

  كرده باشد.  الزم را اخذ اتبراساس ارزيابي عملكرد صورت گرفته توسط امور بين الملل حداقل امتياز ب:
: پس از انقضاي مدت دو سال و عدم تحقق شرايط فوق الذكر  اتاق ايران به اقتضاي بررسي هاي 1تبصره

انحالل  موقت، صدور پروانه دائم، و يا مي تواند نسبت به تمديد پروانه توسط امور بين المللصورت گرفته 
  آن تصميم گيري نمايد.

  تمديد پروانه موقت صرفاً براي يك دوره دوساله ديگر مجاز است. : 2تبصره 
مراتب تشكيل اتاق مشترك  اتاق مشترك ، امور بين الملل موظف است تأسيسپس از صدور مجوز  -8ماده

را حداكثر ظرف مدت يك هفته از طريق وب سايت اتاق ايران و اطالع  مؤسس هيأتو شرايط عضويت در 
  اسر كشور و تشكلهاي ملي به اطالع اعضاء اتاق برساند. رساني به اتاقهاي سر

  مؤسس اتاق هاي مشترك الزامي مي باشد:  هيأتاحراز كليه شرايط ذيل جهت عضويت در  -9ماده
  عضويت معتبر(حقيقي يا حقوقي) در اتاق هاي  سراسر كشور الف.

  ارائه يكي از مدارك مثبته ذيل دال بر فعاليت اقتصادي با كشور طرف همكاري: ب.
  يا ترانزيت اظهارنامه گمركي صادراتي يا وارداتي -1
  ثبت شركت در كشور طرف همكاري -2
 مشاركت در مناقصه هاي كشور طرف همكاري -3

ركت هاي كشور طرف همكاري %) سهام آن ها متعلق به يكي از ش 10شركت هاي ايراني كه بيش از ( -4
  .باشند 
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به جهت فراهم آوردن زمينه حضور اتاق هاي سراسر كشور در اتاق هاي مشترك يك نفر از هر  :1 تبصره
 مؤسس هيأترئيسه اتاق مربوطه و بدون دارا بودن شرايط بند ب به عضويت  هيأتاتاق مي تواند با تصويب 

در خصوص اتاق هايي كه استانشان با كشور مربوطه مرز مشترك دارند دو نفر اتاق در شرف تشكيل در آيد. 
  مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. 

در خصوص شركتهاي حمل و نقل بين المللي داشتن نمايندگي از شركتهاي كشتيراني كشور  :2تبصره  
واحد كارنه تأييد  كه بهبه مقصد كشور مربوطه از يا  مدارك مثبته دال بر حمل بارارائه  در بقيه موارد و مربوطه

 رسيده باشد.  تير اتاق ايران

 هيأتواريز مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان علي الحساب وروديه، به حساب اتاق ايران (كه بعد از انتخاب  .ج
مديره اتاق مشترك مبلغ مذكوراز طرف اتاق ايران  به حساب اتاق مشترك واريز مي گردد). ميزان علي 

 رئيسه اتاق ايران قابل بازنگري و تغيير است.  هيأتالحساب هر دو سال يك بار توسط 

امور  گاناز نمايند متشكل به عهده كميته اي عضويت متقاضيانييد احراز شرايط بررسي و تأ  .10ماده 
  خواهد بود.  الملل و امور حقوقي	بين

واجد سي نفر و انتخابات هئيت مديره  مؤسسحدنصاب تعداد اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي  -11ماده
  شرايط مي باشد.  

ت يأچنانچه پس از اطالع رساني نوبت اول، تعداد متقاضيان به حد نصاب الزم براي تشكيل ه -12ماده
نرسد، امور بين الملل موظف است تا دو نوبت ديگر مهلت ثبت نام را تمديد و در فواصل زماني  مؤسس

  اقدام نمايد.   8حداكثر يك ماهه نسبت به اطالع رساني وفق ماده 
پس از پايان مهلت ثبت نام و حصول حد نصاب تعداد اعضاء ، امور بين الملل موظف است تاريخ  -13ماده

  مهلت اعالم نامزدي را اطالع رساني نمايد.   و مؤسسمجمع عمومي 
روز قبل از  چهلروز و حداكثر بيست زمان و محل برگزاري مجمع عمومي مؤسس بايد حداقل  -14ماده

رساني 	مجمع از طريق وب سايت اتاق ايران و يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار كشور اطالعتاريخ برگزاري 
برسد.  در هر حال مالك  مؤسس هيأتو همزمان از طريق پست الكترونيك به اطالع اعضاء  گردد
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رساني، قرار گرفتن آگهي در سايت اتاق ايران است و عدم دريافت پست الكترونيك مانع برگزاري 	اطالع
  مجمع و رعايت تشريفات مندرج در اين آيين نامه نمي باشد. 

را  در  يك نسخه از اساسنامه سامور بين الملل موظف است پيش از برگزاري مجمع عمومي مؤس -15ماده
  در اختيار ايشان قرار دهد. مؤسس هيأتسايت اتاق ايران منتشر نمايد و در صورت درخواست اعضا 

ابالغي اتاق ايران  مصوب در تصويب اساسنامه مكلف به تبعيت از اساسنامه مؤسس هيأت -16ماده 
  باشند.	مي

نمايندگان امور بين الملل و امور مجمع عمومي مؤسس اتاق مشترك با حضور و تحت نظارت  -17ماده
  در تاريخ و محل  مقرر برگزار خواهد شد.  اتاق ايران حقوقي
ين در آن حضور داشته مؤسسمجمع عمومي مؤسس زماني رسميت مي يابد كه حداقل دو سوم   -18ماده

باشند. در صورت به حد نصاب نرسيدن، نوبت دوم  با حد نصاب نصف بعالوه يك تشكيل خواهد شد. 
  تشريفات برگزاري مجمع نوبت دوم مشابه نوبت اول مي باشد. 

مديره و بازرس با  هيأتي گيري در مجمع عمومي به صورت علني خواهد بود. انتخابات أر -19ماده
  تبي در اوراق ممهور به مهر اتاق ايران انجام خواهد شد. گيري ك	يأر

  اتاق مشترك به ترتيب ذيل مي باشد:  مؤسسمجمع عمومي  وظايف -20ماده
  . انتخاب رئيس، دو ناظر و منشي مجمعالف
  بررسي و تصويب اساسنامه  ب.
  مديره هيأتانتخاب اعضاء اصلي  و علي البدل  .ج
  انتخاب بازرس اصلي و علي البدل   .د
  عالوه بر انعكاس بر روي وب سايت اتاق ايرانانتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي ثبت آگهي ها  .ه
  تعيين وروديه و حق عضويت در اتاق مشترك .و

 هيأتپس از تشكيل مجمع،  امور بين الملل موظف است گزارش مربوط به نتيجه انتخابات اعضاء  -21ماده
  مديره اتاق را از طريق وب سايت اتاق ايران اطالع رساني نمايد. 
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رئيس، نظار و منشي مجمع و نمايندگان امور بين الملل و  اصل صورتجلسه كليه مجامع بايد توسط -22ماده
  امضاء و جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمي در اختيار امور بين الملل قرار بگيرد. امور حقوقي 

و اختالفات اتاق هاي مشترك كميته اي متشكل  از نماينده  شكاياتكليه جع رسيدگي و بررسي مر -23ماده
يكي از روساي اتاق  ياايران و  قامور حقوقي ، نماينده امور بين الملل و يك نفر از اعضاي هيات رئيسه  اتا

  هاي مشترك به معرفي رئيس اتاق ايران خواهد بود . 
مشروط در خصوص شكايات مربوط به نحوه برگزاري مجامع و انتخابات رسيدگي به شكايات  : 1تبصره  

  باشد. مي اتاق ايران  مركزي دبيرخانهظرف سه روز از تاريخ برگزاري مجمع در  ثبت شكايتبه 
مراتب  ) قانون اتاق ايران9بند(ج) ماده ( در صورت وصول اعتراض ظرف مدت يك ماه  مطابق   :2صرهبت

  توسط شوراي عالي نظارت قابل رسيدگي است .
 (عادي و فوق العاده)مجامع عموميبرگزاري  بخش سوم: نظارت اتاق ايران بر

  هاي مشترك بازرگاني	اتاق
  

مديره اتاق مشترك موظف است پيش از درج آگهي در روزنامه از نمايندگان اتاق(امور  هيأت -24ماده
وصول دعوتنامه كتباً دعوت بعمل آورد. جهت حضور و نظارت بر مجامع عمومي الملل و امور حقوقي) 	بين

  در دبيرخانه مركزي اتاق ايران مالك عمل به وظيفه از جانب اتاق مشترك مي باشد. 
كه مديره اتاق هاي مشترك  هيأتن مي تواند از ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و يا اتاق ايرا تبصره:

  ين نامه يا اساسنامه و يا قواعد مسلم قانوني باشد اجتناب نمايد. متضمن موارد نقض اين آي
مجامع قبل از برگزاري  (بدون احتساب تعطيالت)يك هفته حداقل  مكلفنداتاق هاي مشترك  -25ماده

  نمايند.  ارسال، فهرست به روز شده اعضاء خود را مطابق فرم تعريف شده تنظيم و به امور بين الملل عمومي 
، فهرست اعضاء را با سامانه عضويت در دو روز كاريامور بين الملل موظف است حداكثر طي  -26ماده

  ييد شده امكان حضور در مجمع را خواهند داشت. أتعاون انطباق دهد. صرفاً اعضاء ت يا اتاق هاي بازرگاني و
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د ناتاق مشترك باشعضويت در سابقه حداقل سه ماه واجد مشترك تنها زماني كه هاي 	اعضاء اتاق تبصره:
   ي خواهند داشت.أحق ر
زمان و محل برگزاري كليه مجامع عمومي بايد حداقل بيست روز و حداكثر چهل روز قبل از  -27ماده 

روزنامه مصوب و وب سايت اتاق مشترك(در صورت برخورداري از وب تاريخ برگزاري مجمع از طريق 
در مزبور از امور بين الملل جهت درج آگهي ف است مديره موظ هيأتاطالع رساني گردد. ضمناً  سايت)

  نمايد.  درخواست مكتوب وب سايت اتاق ايران
سابقه عضويت در اتاق مربوط تمام يكسال واجد مشترك تنها زماني كه حداقل  هاياعضاء اتاق -28ماده
نامزدي حداقل يك جهت مديره دارند. فهرست اعضاء واجد شرايط  هيأتد امكان نامزدي براي انتخابات نباش

 و امور حقوقي  نماينده امور بين الملل  و مديره هيأتنماينده  از هفته پيش از تاريخ مجمع در كميته اي متشكل
  بررسي و اعالم خواهد شد.

با وكالت رسمي مجاز است. در  صرفاًويا  اتاق هاي مشترك اصالتاً حضور در مجامع عمومي -29ماده
( بر روي نامه رسمي شركت  معرفي ارائهبا هر شخص مي تواند   مشترك، هاي اتاق خصوص اعضاي حقوقي

  در مجمع حضور يابد. سربرگ ، ممضي به امضا صاحبان امضا مجاز و ممهور به مهر شركت ) 
هر شخص حداكثر مي تواند وكالت رسمي دو عضو حقيقي و يا نمايندگي دو شخص حقوقي جهت  تبصره :

  حضور در مجامع را عهده دار باشد 
 مشترك مديره يك اتاق هيأترياست  حداكثر هر شخص با رعايت مفاد اساسنامه فقط مي تواند -30ماده

  را عهده دار باشد.
پس از  چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومي عادي ساليانه برگزار نگردد ، اتاق ايران -31ماده
  برگزاري مجمع اقدام مي نمايد.  دعوت از اعضاء و رأساٌ نسبت به ،به فاصله يك ماه مرتبه اخطار مكتوب سه

  شامل موارد ذيل مي باشد:  مجمع عمومي عادي واختيارات وظايفاهم  -32ماده 
هاي اتاق مشترك در سال مديره و گزارش بازرس درباره فعاليت هيأتاستماع و بررسي گزارش  -1-32      

  مالي قبل و بررسي ترازنامه و تصويب آن
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   ررسي بودجه ساالنه پيشنهادي و تصويب آنب -2-32     
   مديره هيأتانتخاب اعضاي  -3-32     
  البدلعلي انتخاب بازرس اصلي و -4-32    
  هاي اتاقها و اطالعيهتعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي -5-32    

ه در صالحيت مجمع بحث و بررسي درباره خط مشي آينده اتاق مشترك و موارد ديگري ك -6-32    
  عمومي عادي است

  تعيين وروديه اعضاي جديد و حق عضويت ساالنه -7-32    
:  در مجامع عمومي عادي كه متضمن دستور كار انتخابات هيات مديره مي باشد مجامع مذكور مي تبصره 

كرسي هاي هيات مديره را به  %50توانند مشروط به موافقت نصف به عالوه يك اعضاي حاضر تا سقف 
  نامزدهاي خارجي هيات مديره اختصاص دهند . 

  شامل موارد ذيل مي باشد: العادهومي فوقمجمع عم اختيارات و وظايف اهم -33ماده 
  .اين آيين نامه 39با رعايت ماده  اصالح و تغيير اساسنامه -1-33     
  تصفيه. هيأتاتخاذ تصميم نسبت به انحالل اتاق مشترك و انتخاب  -2-33    

مديره شخص حقوقي، با  هيأتدر خصوص اعضاء حقوقي به غير از مديرعامل، يكي از اعضاي  -34ماده
معرفي نامه رسمي و روزنامه رسمي مربوطه مي تواند به نمايندگي از تسليم مديره مربوطه و  هيأتتصويب 

از  شخص حقوقي نامزد انتخابات شده و با حق رأي در جلسه مجمع شركت نمايد. مستندات مذكور بايد قبل
  .گردد ارسال امور بين المللبه  مجمع
مديره يا  هيأتمديره عضو ديگري از  هيأتوقي نمي تواند در طول دوره تصدي شخص حق -35ماده

مديره يا مديريت عامل  هيأتمديرعامل را جايگزين فرد معرفي شده نمايد. در صورت خروج فرد منتخب از 
  مديره اتاق مشترك جايگزين خواهد گرديد.  هيأتشخص حقوقي، عضو علي البدل 

  سال است.  3مديره اتاق هاي مشترك حداكثر  هيأتطول دوره  -36ماده
  نفر مي باشد.  9و حداكثر   5مديره اتاق مشترك فرد و حداقل  هيأتتعداد اعضاء  -37ماده
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  مديره به شرح ذيل مي باشد: هيأتاهم وظايف و اختيارات   -38ماده
و يك نفر به  مديره هيأتمديره و دو نفر بعنوان نايب رييس  هيأتنتخاب يك نفر بعنوان رييس ا -1-38

  عنوان خزانه دار . 
  تعيين دبير اتاق مشترك -2-38
  با رعايت مفاد اساسنامهصرفاً دادن به عضويت اعضا پايان اعضاي جديد اتاق مشترك و  پذيرش-3-38
  هاي اتاق مشترك و تسليم آن به مجامع عموميتهيه گزارش درباره فعاليت -4-38
برآورد بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي اتاق همراه گزارش حسابرسي تهيه ترازنامه و  -5-38

  بازرس كه بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع در دسترس اعضاي اتاق قرار گيرد.
هاي مورد احتياج اتاق مشترك و انتخاب اعضاي هر يك و تعيين وظايف تعيين كميسيون -6-38

  تخاب مشاوران بر حسب ضرورت.اختيارات هر كميسيون و ان
طرح هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري در مراجع ذيصالح قضايي، دفاع و پاسخگويي به  -7-38

هرگونه دعوي عليه اتاق مشترك در كليه مراحل رسيدگي و با اختيار تام مستقالً يا از طريق انتخاب وكيل و 
قانون آيين  63و  62از اختيارات مطروحه در مواد يا وكالي دادگستري با حق تفويض تمام و يا قسمتي 

  .دادرسي مدني به وكالي منتخب و عنداللزوم عزل وكالي موصوف و ارجاع امور حكميت به اتاق ايران
ها و عنداللزوم اخذ تسهيالت افتتاح هر نوع حساب بانكي اعم از جاري و پس انداز و ثابت در بانك -8-38

  .بانكي و عقد قراردادها
  هاي بالعوضدريافت اعتبار و قبول كمك -9-38

اعمال تغييرات در اساسنامه اتاق مشترك بدواً مستلزم هماهنگي با امور حقوقي مي باشد.  بديهي  -39ماده 
اجتناب  مغاير با موارد مورد تاييد امور حقوقي باشد،است اتاق ايران مي تواند از ثبت تغييرات اساسنامه كه 

  نمايد.  
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مديره و گزارش بازرسي و حسابرسي  هيأتدر مجامع عمومي عادي كه استماع گزارش عملكرد  -40ماده
 سه روز قبلمديره موظف است نسخه مكتوب گزارش هاي مذكور را  هيأتمالي در دستور كار مجمع باشد، 

  هد.  و  هر يك از اعضاي خود  كه درخواست نمايند قرار د بين المللمجمع در اختيار امور  تاريخاز 
در صورتيكه در مجمع عمومي عادي ساليانه يا مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده عملكرد  -41ماده

سد هيات مديره مكلف است ظرف مدت يك ماه نسبت مالي به تصويب مجمع نرصورت هاي هيات مديره يا 
د گزارش مالي و عملكرد طرف كردن ايرادات اقدام و به مجمع گزارش نمايد و در صورت عدم تاييد مجدبربه 

به طور فوق العاده با دستور انتخاب هيات مديره برگزار  مي تواند  هيات مديره از سوي مجمع ، مجمع عمومي
 مي شود.

)، 32) و (20وفق مواد ( سعالوه بر انتخاب بازراتاقهاي مشترك داراي بيش از يكصد عضو، در   -42ماده
بازرس و حسابرس مجمع عمومي بايد يك حسابرس از ميان اعضاي جامعه حسابرسان رسمي انتخاب نمايد. 

د. بازرس موظف است عالوه بر ارائه گزارش نمزبور هر ساله با تصويب مجمع عمومي انتخاب مي گرد
مديره و ارائه گزارش انطباق آن با اساسنامه اتاق  هيأتعملكرد حسابرسي مالي، نسبت به بررسي مصوبات و 

  مشترك مربوطه و همچنين ضوابط اتاق ايران اقدام نمايد. 
امور بين الملل موظف است بطور منظم عملكرد  اتاق هاي مشترك را بر اساس يك مدل ارزيابي  -43ماده

  مربوطه هر شش ماه يكبار منتشر مي شود.    رئيسه مورد ارزيابي قرار دهد.  گزارش ارزيابي هيأتمصوب 
هيات رئيسه اتاق ايران مي تواند نسبت به انحالل و يا تجديد انتخابات هيات مديره اتاق هاي مشتركي كه در 

  ارزيابي ساالنه كمترين امتياز را كسب مي نمايد، تصميم گيري نمايد.
كليه اتاق هاي مشترك شش ماه فرصت دارند تا از طريق برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نسبت  -44ماده 

همچنين امور بين به اصالح اساسنامه و انطباق آن با موازين اين آيين نامه و اساسنامه ضميمه آن اقدام نمايند. 
معيارهاي اين آيين  ل و اصو الملل مكلف است ظرف مدت مذكور اتاق ها و شوراهاي مشترك موجود را با

  نامه انطباق داده و  اقدامات الزم را اعمال نمايد.
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فوق العاده و يا برگزاري  عمومي در صورت عدم تمكين اتاق هاي مشترك در برگزاري مجمع :1تبصره
مجمع عمومي از دعوت  بهو عدم تصويب اساسنامه ابالغي در مهلت مقرر، اتاق ايران مجمع عمومي فوق العاده 

  نمايد. مي يا انحالل اتاق مشترك اقدام با دستور كار تصويب اساسنامه جديدفوق العاده 
  كليه اساسنامه ها بايد ممهور به مهر اتاق ايران و اتاق مشترك باشد. :  2تبصره 
 در مورد شورا هاي مشترك بازرگاني ، در صورت عدم تحقق نصاب الزم جهت تشكيل و رسميت  :3تبصره 

مجمع عمومي فوق العاده در نوبت دوم اتاق ايران پس از تاييد هيئت رئيسه اتاق ايران ، موضوع انحالل شوراي 
  مشترك را به روزنامه رسمي اعالم مي نمايد . 

هرگونه فعاليت در قالب شعبه يا دفتر نمايندگي اتاق هاي مشترك ثبت شده در خارج از كشور در  -45ماده
  مجوز از اتاق ايران مي باشد. ايران، منوط به اخذ

پاسخ به استعالم ها در مورد مفاد اين آيين  مرجع تفسير آيين نامه شوراي عالي نظارت مي باشد و  -46ماده
ق ايران مكلف است در صورت هرگونه اعتراض رئيس اتا لكن  حقوقي اتاق ايران استبر عهده امور  نامه

ارسال نمايد . نظر ابرازي قطعي  ظرت جهت رسيدگي و اعالم نرا به شورايعالي نظار راتبظرف مدت يكماه م
 .و الزم االجراست

گرديد و كليه مقررات  قبليآيين نامه حاضر و اساسنامه ضميمه آن جايگزين آيين نامه و اساسنامه  -47ماده
  منسوخ و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ،مغاير




