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 اصالحیه اظهارنظر کارشناسی در خصوص مواد طرح 

 دن و کشاورزی ایراناقانون اتاق بازرگانی، صنایع، مع

 

 مقدمه

استفاده از و این مهم با  نخواهد بودپذیر  یند توسعه امکانآجز با حضور فعالین اقتصادی و مشارکت آنها در فر ایرانتوسعه 

نحوه رابطه . آنها محقق میشوداجرای کمک به توسعه اقتصادی و  های خش خصوصی در جهت تدوین سیاستظرفیتهای ب

دولت با بخش خصوصی به صورت یک کل و تعریف صحیح این رابطه در قالب قوانین و مقررات، اجرای سیاستهای توسعه 

و از طرف  بخش خصوصی از یک طرف به عنوان حامیان فعالینهای بخش خصوصی  تشکلرا تسهیل و تسریع میکند. 

کنند و هر نوع تغییر این روابط نتیجه حاصل شده از عملکرد آنها عمل می نهادهای حاکمیتی بازوی مشورتی دیگر به عنوان

به این ترتیب قانون اتاق  ها دارد.نقش موثری در توسعه کشورروابط  و تعریف درست اینتوجه  لذا را دچار تغییر میکند.

قائل شدن اتاق ایران در تشکل تشکلها و تعریف کننده این روابط عمل میکند و اتاق ایران به عنوان به عنوان نیز ایران 

 کلیه نشان از تاثیرگذاری باالی آن درهای کشور،  ساماندهی سایر تشکلوظیفه اتاق در  و نقش پارلمان بخش خصوصی

نهادی قدرتمند در کشور تبدیل کرده است که به اتاق ایران را  و داردهای مختلف بخش خصوصی  های کشور و تشکل حوزه

 سب درآمدهای پایدار و ارائه مشورت به قوای سه گانه، بر قدرت اتاق افزوده است و استفادهحضور در نهادهای مختلف و ک

گیری تشکلها و رابطه آنها با اتاق و  نحوه شکل است. دقیق و قانونی کارا مستلزم اقتصاد کشور، این ویژگی های اتاق در از

به نمایندگی از اعضای خود در قالب هیات نمایندگان اتاق ایران تعریف میشود و وجود قانونی جامع از  تشکلهاتاثیرگذاری 

و به عنوان مهمترین تشکل بخش خصوصی در ایران موضوع اصالح قانون اتاق بازرگانی اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

 تار است.این قانون موضوع این نوش پیش قدم شدن نمایندگان مجلس در اصالح

مهمترین موضوعاتی که در بررسی قانون اتاق میتواند مورد توجه گیرد عبارتند از وظایف و اختیارات، ارکان اتاق و درآمد 

در خصوص وظایف و اختیارات با بررسی مواد پیش نویس پیشنهادی، نکاتی در قالب جدول مقایسه ای اتاق. در این نوشتار 

 .مطرح شده استو همچنین ارکان اتاق با تکیه بر نحوه انتخاب نمایندگان اتاقها و تشکلها در هیات نمایندگان 

نشان می دهد موضوعات بسیار پیچیده و مبهم بیان شده اند به خصوص در  نکته اینکه بررسی مواد پیش نویس اصالحی

در سایر مواد و موضوعات نیز مطالبی مطرح شده است که میتواند در جای دیگری و گان. مبحث نحوه انتخاب هیات نمایند

قانون فعلی اتاق با اندک در قالب آیین نامه ها و شیوه نامه ها پیگیری شود و نیازی به ذکر شدن در متن یک قانون ندارند. 

یندگان با پیشنهاد و تهیه آیین نامه های مربوطه تغییراتی در وظایف و اختیارات و اصالح تعداد و نحوه اعضای هیات نما

 میتواند نظر قانونگذار و فعاالن بخش خصوصی را تامین نماید.
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و اظهار نظر درباره مواد آن 96جدول مقایسه ای متن پیش نویس اصالحی و متن قانون اتاق مصوب سال   

 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات  - 1 ماده

رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء 
و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی وبازرگانی 
به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران با 

 اهداف ذیل تأسیس میشود

به ارتقای جایگاه و سهم بخش کمک - 1 .:
 خصوصی در اقتصاد

نمایندگی نمودن اعضا و بنگاهها در جهت رفع - 2 
 چالشها و تسهیل فضای کسبوکار

کمک به توانمندسازی اعضا، تشکلهای - 3 
 اقتصادی و اتاقهای مشترک

سازی برای اعضا در عرصه  کمک به شبکه- 4 
 .المللی داخلی و بین

به فراهم آوردن موجبات بمنظور کمک  -1ماده  

رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بیان آراء 
و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و 
بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران 

 تاسیس می شود .

 

است آمده  1اصل مطلب در قسمت اول ماده 
و عالوه بر آن  1و ذکر اهداف اتاق در ماده 

در قالب وظایف و اختیارات اضافی  5در ماده 
 .ذکر شود 5است و میتواند در همان ماده 

گانه ذکر شده در  4پیشنهاد میشود اهداف 
 این ماده حذف شود.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری  - 2ماده 
فاعی است که ای غیر انت اسالمی ایران مؤسسه

 .دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی میباشد

اتاق بارگانی و صنایع و معادن جمهوری  -2ماده 

اسالمی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که 
 دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی می باشد .

نسبت به متن قانون فعلی تغییری نکرده 
 است

 معادن و صنایع و بازرگانی اتاق مرکز – 3ماده 
 اتاق" قانون این در که ایران اسالمی جمهوری

 .باشد می تهران در میشود، نامیده "ایران

مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و  -3ماده 

جمهوری اسالمی ایران که در این قانون ))   معادن
 اتاق ایران (( نامیده میشود ، در تهران می باشد .

نکرده نسبت به متن قانون فعلی تغییری 
 است

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به  - 4ماده 
حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و 

و در  اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده
امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه 

  .مستقل میباشد
تأسیس اتاق جدید در هرکدام از - 1تبصره 

يكصد و پنجاه داشتن حداقل شهرستانها منوط به 

که حداقل درآمد سال  عضو حقيقي و يا حقوقي

برابر حد آستانه معافیت مالیاتی  11گذشته آنها 
قانون مالیاتهای مستقیم( است که  44)موضوع ماده 

سال سابقه عضویت در اتاق  6حداقل نیمی از آنها 
یکی از شهرستانها یا تشکل ها را داشته باشند. هر 

ی یا حقوقی به طور همزمان نمی تواند عضو حقیق
عضو اتاق دو شهرستان باشد. اشخاص حقیقی باید 

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به  -4ماده 

حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و 
اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در 
امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه 

 مستقل می باشد.

تاسیس اتاق شهرستانها منوط به داشتن  -1تبصره 
 باشد. عضو می  51حداقل 

 
 
 
 
 
 

پیش نویس  4شده در ماده  مباحث اضافه
و شرایطی که  نیازی به طرح در قانون ندارد

برای اعضا مطرح شده است میتواند در قالب 
شیوه نامه و یا تصویب نامه ای به تایید 

 شوارای عالی نظارت برسد.
لذا پیشنهاد میشود متن اصلی قانون حفظ 

و  1شود و موارد اضافه شده در تبصره های 
شود و در قالب آیین نامه پیشنهادی حذف  2

 پیگیری شوند.
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 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
حداقل سه سال و اشخاص حقوقی نیز باید حداقل 
یک سال پرونده مالیاتی داشته و در زمان رای دادن 

  .بدهی مالیاتی نداشته باشند
کلیه اعضای حقیقی و حقوقی اتاقهای - 2تبصره 

شرط تسویه سه در هزار درآمد  هبازرگانی و تشکلها ب
مصوب کارت بازرگانی  1مشمول مالیات دارندگان 

های اتاقهای  موضوع قانون نحوه تأمین هزینه
 1بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران

و چهار در هزار سود ساالنه  1181481312مصوب 
پس از کسر مالیات توسط کلیه اعضای اتاق 

موضوع  معادن و کشاورزی ایرانبازرگانی، صنایع، 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  13ماده 
،امکان نامزد شدن در  1181181305 مصوب  2کشور

 .انتخابات را دارند
تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق  - 3تبصره 

مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف و 
ه شهرستانها محدوده اختیارات این اتاق با اتاق بقی

 .یکسان است
نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به - 4تبصره  

رئیسه اتاق  اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیئت
 ایران است

نحوه تشکیل اتاقهای مستقل در مناطق - 5تبصره  
آزاد و مناطقی که فعالیتهای اقتصادی ویژه دارند 

ای خواهد بود که ظرف شش ماه  نامه طبق آئین
س از ابالغ این قانون توسط شورایعالی نظارت پ

 تصویب میشود
 شرایط مغایرت احراز و کشف صورت در– 6تبصره  

 نمایندگان، هیئت و رئیسه هیئت در عضو نمایندگان

  .میگردد لغو شخص عضویت
در خصوص اشخاص حقوقی، مدیر یا  - 1تبصره 

رئیس هیئتمدیره میتوانند نامزد عضویت در هیئت 

  .نمایندگان اتاقها شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق  -2تبصره 
مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با 

 بقیه اتاق ها یکسان است .

 
نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به  -3تبصره 

اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیات رئیسه اتاق 
 ایران است .

 

                                                           
1
های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفاست عالوه بر وصول  منظور تأمین هزینه به –اده واحده م - 

حساب درآمد  عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به بازرگانی را بهمالیاتهای مقرر، معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت 
ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار اتاقهای  عمومی کشور واریز نماید. همه

  . به بعد جاری خواهد بود 1311ن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه بازرگانی و صنایع و معاد
2
قانون اجرای سیاست های کلی اصل (  01ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند )د( ماده)13ماده - 

و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و  134183825مصوب  2قانون اساسی (  44ارم )چهل و چه
نه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران مکلفند چهار در هزار سود ساالنه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت ساال

 .واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند
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 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
شرکتها و اشخاص حقوقی که سهامدار - 4تبصره 

عمده آنها به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت 
 مالکیت دولت میباشد امکان عضویت در هیئت

 .رئیسه و هیئت نمایندگان کلیه اتاقها را ندارند

اتاق شهرستان مرکز استان عالوه بر - 0تبصره 
هماهنگی میان اتاق  منظور انجام وظایف خود به

 شهرستانهای هر استان تشکیل می شود
کلیه وظایف استانی اتاق بازرگانی - 11تبصره  

توسط اتاق شهرستان مرکز استان با هماهنگی اتاق 

  .سایر شهرستانها انجام میپذیرد
دستورالعمل نحوه هماهنگی توسط هیئت نمایندگان 

ت اتاق ایران تهیه و به تصویب شورایعالی نظار
 میرسد

 «وظايف و اختيارات » 

وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است  - 5ماده 

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان  -الف  :از
و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای 

 قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
ورد مسائل اقتصادی ارائه نظر مشورتی در م -ب  

کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن 
 .گانه به قوای سه

همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع  -ج  
ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به 

 .اتاق
ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای  -د  

آنها بر اساس های مشترک با  مشترک و کمیته

 .سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران
تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی  -ه  

داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و 
 شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به
فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق 

اسالمی  در چهارچوب سیاستهای نظام جمهوری

 .ایران
کوشش در راه شناسایی بازار کاالهای صادراتی  -و  

ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به 
 های مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه

 .بازرگانی داخلی و خارجی
گذاری داخلی در امور  تشویق و ترغیب سرمایه -ز  

تولیدی باالخص تولید کاالهای صادراتی که دارای 
 .زیت نسبی باشندم

 «وظايف و اختيارات » 

ایران عبارتست وظایف و اختیارات اتاق  -5ماده  

 از :
ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و  –الف 

صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای 
 قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی .

ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی  -ب
کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی و معدنی و مانند آن 

 به قوای سه گانه .

ری با دستگاههای اجرائی و سایر مراجع همکا -چ
ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به 

 اتاق
ارتباط با اتاق سایر کشور ها و تشکیل اتاقهای -د

مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس 
 سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران .

تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی  -ه
و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و  داخلی

شرکت در سمینار ها و کنفرانسها ی مربوط به 
فعالیت های بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی 
اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسالمی 

 ایران .

کوشش در راه شناسایی بازار کاالهای صادراتی  -و
کمک به ایران در خارج از کشور و تشویق و 

موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای 
 بازرگانی داخلی و خارجی .

تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور  -ز
تولیدی باالخص تولید کاالهای صادراتی که داری 

انون در پیش نویس عالوه بر وظایفی که در ق
فعلی ذکر شده، وظایفی آمده است که  
بسیاری از آنها میتواند در آیین نامه های 

 داخلی اتاق پیشنهاد و اجرا شود. 
)ر( جمله بند های )ع( و )ف( و )ص( از آن 

با که موضوعات آن میتواند )ش(، )ت( و )ث(
از طرق دیگر اصالح رویه های موجود و 

 ری گردد. پیگی
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 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
تالش در جهت بررسی و حکمیت در مورد  -ح  

مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر 
متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران 

اساسنامهای که توسط دستگاه قضائی تهیه و  طبق

 .به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید
طالعات اقتصادی ایجاد و اداره مرکز آمار و ا -ط  

 .به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق
 
نامه اتاق  صدور کارت عضویت طبق آیین -ی  

 ایران 
های صادراتی و وارداتی و  تشکیل اتحادیه -ک  

سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی 

 .صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط
های  بردی در رشتهدائر کردن دورههای کار -ل  

مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب 
 با احتیاجات کشور

تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق  -م 
مقررات بینالمللی به عهده اتاق ایران میباشد با 

 . هماهنگی وزارت بازرگانی
تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست  -ن  

 .زرگانی و امور خارجهبا هماهنگی وزارتین با
 

رتبه بندی فعاالن اقتصادی بر اساس شاخص  -س
گذاری، اشتغال  های تخصصی اعم از میزان سرمایه

 -ایجاد شده، حجم و ارزش تجارت و تولید تبصره
اتاق مکلف است پس از رتبه بندی اعضای اتاقهای 
شهرستانها، اقدامات الزم برای حضور اعضا با توجه 

جلسات ستاد اقتصادی دولت،  به رتبه آنها در
کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیونهای تخصصی 

 مجلس شورای اسالمی را فراهم کند
ساماندهی و حضور موثر در کلیه نهادهای شبه  -ع

قضایی اعم از هیئت های حل اختالف 
قانون مالیات های  244ماده  3مالیاتی)نمایندگی بند 

مستقیم( از کلیه مودیان بخش حقوقی 
قتصاد)شرکت ها( و بازرگانان و صاحبان بخش ا

حقیقی صنعت و همچنین هیئت های تشخیص 
 مطالبات تامین اجتماعی

معرفی افراد واجد صالحیت به عنوان رایزن  -ف 
 بازرگانی را به سازمان توسعه تجارت

ارائه پیش نویس اصالح یا وضع قوانین مورد  -ص 

 مزیت نسبی باشند .
تالش در جهت بررسی و حکمیت در مورد  -ح

مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر 
متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران 
طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و 

 به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید .
ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی  -ط

 بمنظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق .
صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران  -ی

 جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی .

اتحادیه های صادراتی و وارداتی  و ثبتتشکیل -ک

و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی ، 
 صنعتی ، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط .

دائرکردن دوره های کاربردی در رشته های  -ل
مختلف بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی 

 اسب با احتیاجات کشور .متن
تهیه ، صدور ، تفریغ و تایید اسنادی که طبق -م

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

تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با -ن
 بازرگانی و امور خارجه .  هماهنگی وزارتین

 

 
 
 
 
 
 
 

در بند ی پیش نویس اصالحی، صدور کارت 
عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران مطرح 

جهت تکمیل مدارک »شده است و عبارت 
حذف شده است. « صدور کارت بازرگانی

موضوع عضویت در اتاق و صدور کارت 
بازرگانی موضوعاتی است که در کنار هم 
مطرح میشوند. و این عبارت نیازی به حذف 

 د.ندار
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 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
و نیاز جهت بررسی و طرح آن به صورت الیحه 

 طرح به دولت و مجلس شورای اسالمی
تشکیل مرکز معاضدت قضایی و حقوقی با  -ق 

 حضور قضات و افراد خبره حقوقی به منظور حل
وفصل مسائل حقوقی اعضای اتاق با شرکای عمده 
تجاری و تقویت مراجع شبه قضایی، کمیته رسیدگی 
به دعاوی مالیاتی، گمرکی، بیمه و تأمین اجتماعی 

تاق جهت حمایت حقوقی از اعضا در حدود مرتبط با ا

 .قوانین و مقررات جاری کشور
پیشنهاد اصالح و تعیین سود بازرگانی کاالهای  -ر 

 وارداتی به دولت
ایجاد ساختار مناسب برای دفاع از حقوق تولید  -ش 

 کنندگان
  (ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف)مراعا -ت 

کز شناسایی کمک به تشکلها برای تأسیس مر -ث
بازار کاالهای صادراتی ایران در خارج از کشور و 
تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت 

 در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی
 ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی  -خ 

اتاق مکلف است وظایف غیرحاکمیتی را  - 1تبصره 
ها و مؤسسات  موجب قانون به وزارتخانه که به

این ( 5می سپرده شده و در چارچوب ماده )عمو
قانون به اتاقها محول شده است به انجام رساند. )از 

 سمت وزارت خانه
رئیس اتاق ایران میتواند در جلسات - 2تبصره 

هیئت وزیران درباره تصمیمات اقتصادی بدون حق 

 .رای شرکت نماید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بند خ ، تکرار بند ک است. به این صورت 
میتواند بند ک را با اضافه کردن واژه ثبت 

  اصالح نمود.

 ارکان اتاق ایران 

  :ارکان اتاق ایران عبارت است از - 6ماده 
 شورای عالی نظارت و راهبری  -الف 
 هیأت نمایندگان -ب 
 هیأت رئیسه  -ج 

 «ارکان اتاق ايران »  

 ارکان اتاق ایران عبارتست از :-6ماده  

 شورای عالی نظارت –الف 
 هیات نمایندگان –ب 
 هیات رئیسه -ج

تنها تغییر اضافه شدن واژه راهبری است که 
 هیچ اشاره ای به تعریف آن نشده است.

  :ارکان اتاق شهرستانها عبارت است از - 1ماده 
 هیأت نمایندگان  -الف 
 هیأت رئیسه  -ب 

 ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از : -7ماده 

 هیات نمایندگان -الف
 هیات رئیسه -ب

 

شورایعالی نظارت و راهبری با ترکیب زیر - 4ماده 
 تشکیل میشود

وزیر صنعت، معدن و تجارت بهعنوان رئیس ) 1 :
وزیر جهاد ) 3وزیر امور اقتصادی و دارایی ) 2شورا 

نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس ) 4کشاورزی 

شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از  -8ماده 

 اشخاص زیر تشکیل میشود :

وزراء بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، صنایع 
ومعادن ، کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس 
و دو نایب رئیس اتاق ایران . ریاست شورای عالی 

 



 

7 
 

 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
عنوان عضو  شورای اسالمی به انتخاب مجلس به

رئیسکل بانک مرکزی ) 5ناظر و بدون حق رأی 

نماینده قوه قضائیه به ) 6جمهوری اسالمی ایران 
رئیس اتاق ) 1 (انتخاب رئیس قوه )یک نفر

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ج.ا.ایران

سه نفر کارشناس و متخصص ) 4بهعنوان دبیر شورا 
نفر  0حوزه بازرگانی، حقوقی و مالی منتخب از میان 

پیشنهاد شده توسط رئیس اتاق ایران )از هر حوزه 
یک نفر( و تأیید هیئت نمایندگان اتاق ایران دارای 
سوابق اجرایی و تحصیالت تخصصی بر اساس 

  .عیین میشودشرایط و ضوابطی که توسط این شورا ت
در صورت عدم تشکیل جلسات - 1تبصره 

شورایعالی نظارت و راهبری توسط وزیر صنعت، 
طور مستمر، این  معدن و تجارت در هر فصل به

جلسات به ریاست یکی از وزرای عضو شورا تشکیل 

  .میگردد
کلیه تصمیمات با اکثریت نسبی آرای - 2تبصره 

تساوی آرا، حاضرین در جلسه معتبر است. در صورت 
نظر طرفی که رأی رئیس جلسه را دارد، مالک 

  .اعتبار خواهد بود
کلیه موارد مربوط به اختالفات، دعاوی، - 3تبصره 

شکایات و... مستقیماً از طریق رئیس شورا در دستور 

دبیرخانه مکلف است این  .کار شورا قرار میگیرد
کار موارد را بالفاصله در اولین جلسه شورا در دستور 

 خود قرار دهد

دبیرخانه شورایعالی نظارت در اتاق - 4تبصره  .
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر 
میباشد. دبیرخانه، بازوی اجرایی شورایعالی نظارت و 
راهبری به شمار میرود و عالوه بر هماهنگ کردن 
امور، وظیفه تهیه و تدوین مکتوبات موردنیاز جهت 

 .ر شورایعالی نظارت را برعهده داردتصویب طرح د

نامه تشکیل جلسات،  نامه، دستورالعمل، شیوه آیین
گیری و فرایند انجام کار و چگونگی  نحوه تصمیم

اجراییشدن تصمیمات شورا و تشکیالت اداری و امور 
مالی و نحوه اداره دبیرخانه و تشکیل کارگروه 
)کمیته( های تخصصی مورد نیاز، به تصویب 

 .عالی نظارت خواهد رسیدشورای

 د . نظارت با وزیر بازرگانی می باش

 

وظایف شورای عالی نظارت و راهبری  - 0ماده 
  :عبارت است از

نامه مربوط به نحوه  بررسی و تصویب آیین -الف 

 وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از :-9ماده 

بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه  –الف   
عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به 
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 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به 

  .پیشنهاد هیأت رئیسه
سیاستگزاری و تعیین خط مشیهای کلی اتاقها  -ب 

قوانین  و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب

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

  .خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها
 این قانون 11انحالل اتاقها طبق ماده  -د 

 3تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت  -ه  .
ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود 

  .تاریخ انتخابات جدیدنبوده با اعالم 
استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره  -و 

 نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران

شورای عالی نظارت حداقل سالی دو  - 1تبصره  .
بار تشکیل جلسه میدهد. نحوه تشکیل جلسات و 

نامهای خواهد بودکه  رسمیت یافتن آنها طی آیین
 به تصویب شورای عالی نظارت میرسد

موارد و شرایط ابطال عضویت بر  - 2تبصره  .
اساس آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت 

 .رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهدرسید

 پبشنهاد هیات رئیسه .
سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی  -ب

اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب 
 قوانین و مقررات مربوطه

رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاقها در  -ج
 خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها .

 . 11انحالل اتاقها طبق ماده  -د
ماه  3تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت  -ه

برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با 
 اعالم تاریخ انتخابات جدید.

استعماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره -و
 سط اتاق ایران .نظرات ارائه شده تو

شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار  -1تبصره 
تشکیل جلسه میدهد و نحوه تشکیل جلسات و 
رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه ای خواهد بود که 

 به تصویب شورای عالی نظارت میرسد .
موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس  -2تبصره 

د هیات رئیسه آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنها
 شورای عالی نظارت خواهد رسید .  به تصویب

 
اتاقها به دالیل زیر با اعالم شورای عالی  - 11ماده 

نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل 

 .از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق - 1 :میشود

عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول  - 2

با اعالم انحالل از  -تبصره  .مسئولیت در اتاق
نفر به  3طرف شورای عالی نظارت هیأتی مرکب از 

انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آییننامهای 
که به تصویبشورا میرسد مطابق قوانین جاری 
انحالل شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی 

 .اتاق مذکور عمل نمایند

عالی اتاقها به دالیل ذیل با اعالم شورای -11ماده 

نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل 
 می شوند :

 از دست دادن حّد نصاب اعضای اتاق -1
عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول  -2

 مسئولیت در اتاق
با اعالم انحالل از طرف شورایعالی نظارت  –تبصره 

هیاتی مرکب از سه نفر به انتصاب آن شورا مشخص 
تا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب شورا میرسد 
مطابق قوانین جاری انحالل شرکتها نسبت به 

 مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند .

 

 «هيات نمايندگان »  

 منتخبین از ایران اتاق نمایندگان هیئت – 11ماده 
 نمایندگان و کشور سراسر شهرستانهای اتاقهای
به اتاق بر اساس  وابسته تشکلهای و ها اتحادیه

 «هيات نمايندگان »  

 هیات نمایندگان اتاق ایران : -11ماده 

هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای 
سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای 

اعضای هیئت نمایندگان در این ماده تعداد 
نفر در نظر گرفته شده است  321اتاق ایران 
 311نفر نمایندگان حاکمیت و  21که شامل 

نفر از میان اعضای اتاقهای شهرستان و 
انتخاب  3اگیر و ملیاقتصادی فرتشکلهای 

                                                           
هیات  218481301های اقتصادی مصوب های تشکلنامهدر این پیش نویس تعریف این تشکلها ذکر نشده است اما به نظر می رسد این تقسیم بندی بر اساس آیین - 3

این آیین نامه : تشکل تخصصی ملی، به تشکل اقتصادی تخصصی با موضوع فعالیت مشترک دارای یک کد  4و  3نمایندگان اتاق ایران صورت گرفته باشد. بر اساس مواد 

شود که امکان باشد اطالق می (CPC)ی محوری محصوالت بندالمللی معادل آن مانند طبقهبندی بینیا طبقه (ISIC)بندی مشاغل سازمانه ملل رقمی طبقهحداقل سه
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 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
انتخاب و رأی هیئت نمایندگان اتاق شهرستانها 
تشکیل میشود. کل اعضای هیئت نمایندگان اتاق 

نفر نمایندگان  21نفر میباشند که شامل  321ایران 
نفر از میان اعضای اتاقهای  311اکمیت و نهاد ح

شهرستان و تشکلهای اقتصادی فراگیر و ملی به 

  .شرح ذیل تعیین میشوند
 6 :نفر نمایندگان نهاد حاکمیت مشتمل بر 21 -الف

نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و 
نفر از وزارت  3سه نفر از بخش صنعت و معدن، 

ز وزارت امور اقتصادی و نفر ا 2جهاد کشاورزی، 
نفر  1نفر وزارت نفت،  1، (دارایی )مالیات و گمرک

نفر وزارت  1از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
نفر از وزارت  1نفر وزارت نیرو،  1راه و شهرسازی، 

 1نفر از وزارت امور خارجه،  1میراث و گردشگری، 

نفر از  1نفر از سازمان حفاظت از محیطزیست، 
نفر از معاونین قوه قضاییه  1اونین بانک مرکزی، مع

نفر از نمایندگان  3به انتخاب رئیس این قوه و 
 مجلس شورای اسالمی بدون حق رأی 

نفر باقی مانده از نمایندگان اتاقهای  311 -ب
شهرستان و تشکلهای اقتصادی فراگیر و ملی 

 میباشد، 
هر فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی پس - 1تبصره 

احراز شرایطی که در این قانون تعیین شده است  از
تنها میتواند در انتخابات اتاق شهرستان یا تشکل 
مربوط به فعالیت اقتصادی خود شرکت نماید و 

 دارای یک حق رأی میباشد
مالک محاسبه، کد ملی هر شخص - 2تبصره  .

 .میباشد
در شهرستان مرکز هر استان با هر تعداد - 3تبصره 

ق تشکیل میشود. درصورتیکه تعداد عضو یک اتا
اعضای اتاق شهرستانها که تا زمان تصویب این 
قانون ایجاد شدهاند به پایینتر از میزان تعیین شده 
برای تشکیل اتاقهای شهرستانی کاهش یابد، ... 

 وابسته به اتاق تشکیل میشود .
در اولین جلسه ، هیات نمایندگان اتاق  -1تبصره 

برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق مربوطه 
 ایران معرفی میشوند .

عضو داشته  151هر اتاقی که کمتر از  -2تبصره 
عضو  151باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از

عضو یک نفر نماینده  111داشته باشد برای هر
 خواهد داشت .

از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق  -3تبصره 
 فر انتخاب و معرفی میشود .ایران یک ن

عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران  -4تبصره 
 افتخاری است .

 

نمیتواند یک نماینده  میشوند و هر تشکل نیز
در این ماده سواالت زیر مطرح داشته باشد. 

 میشود:

  منظور هیات نمایندگان اتاقها است یا
 هیات نمایندگان اتاق ایران؟

  چرا تشکلها محدود به تشکلهای ملی و
 فراگیر شده است؟

 کهاین است بند الف این ماده نکته مهم در 
ترکیب نمایندگان حاکمیتی، رده سازمانی 

و بهتر اینکه  نیست افراد پیشنهادی یکسان 
از معاونین دستگاه کلیه نمایندگان حاکمیت 

ها باشند همانطور که در خصوص بانک 
معاونین معرفی از مرکزی و قوه قضاییه 

 میشوند.
بند ب نیز به این صورت اصالح گردد که 

اقهای شهرستان و از نمایندگان اتنفر  311
که  تشکلهای اقتصادی فراگیر و ملی میباشد

نحوه انتخاب آنها مطابق با آیین نامه ای 
 خواهد بود که به تصویب می رسد.

سایر موضوعات مطرح شده در این ماده جز 
پیچیده شدن قانون نتیجه دیگری ندارد و 
سناریوهای مطرح شده در خصوص انتخاب 

دگان هیات نمایندگان تشکلها و نماین
نمایندگان اتاقها، بسیار مبهم، پیچیده و نافهم 
است و این مسائل باید در قالب آیین نامه 

 به این صورت که های داخلی مطرح شود.
نفر باقي مانده از نمايندگان  311

اتاقهاي شهرستان و تشكلهاي اقتصادي 

فراگير و ملي بر اساس آيين نامه مربوطه 

 شوند.انتخاب 
  

این بند هر فعال اقتصادی  1تبصره بر اساس 
پس از احراز شرایطی که در حقیقی و حقوقی 

تنها میتواند در  4این قانون تعیین شده است

                                                                                                                                                                                           
درصد فعالین دارای کارت بازرگانی 8 عضویت اتاق ایران را پوشش دهد،  51های استانی را ندارد مانند )پتروشیمی، سیمان و فوالد( و اعضای آن حداقل تشکیل تشکل

بندی رقمی طبقهه تشکل اقتصادی تخصصی با موضوع فعالیت مشترک دارای یک کد حداقل سهعضو نباشند. و تشکل تخصصی سراسری، ب 11مشروط به آن که کمتر از 

تشکل استانی  5شود که قابلیت ایجاد حداقل باشد اطالق می  (CPC)بندی محوری محصوالت المللی معادل آن مانند طبقهبندی بینیا طبقه (ISIC)مشاغل سازمان ملل 
 تانی و فدراسیون و کنفدراسیون نیز دارای تعاریف جداگانه ای خواهد بود.را دارد. تشکلهای کارکردی و اس

4
این پیش نویس: کلیه اعضای حقیقی و حقوقی اتاق های بازرگانی و تشکلها به شرط تسویه سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت  4ماده  2بر اساس تبصره  - 

و چهار در هزار سود ساالنه پس از کسر مالیات  1312های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جموهری اسالمی ایران موصوب بازرگانی موضوع قانون نحوه تامین هزینه 
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در اولین جلسه، اعضای هیئت - 4تبصره  ()مراعا

نمایندگان اتاق شهرستان مربوطه برای مدت چهار 

 .انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوندسال 

عضویت در هیئت نمایندگان اتاق - 5تبصره 

پرداخت هرگونه  .شهرستان و ایران افتخاری است
وجهی بهجز هزینه مأموریت به اعضای هیئترئیسه 
اتاقها و یا هیئت نمایندگان اتاقها ممنوع است. 
استفاده از اعضای هیئت نمایندگان و هیئترئیسه در 

ئولیتهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی اتاقها مس

تعداد اعضای هیئت - 6تبصره  .ممنوع است
نفر و اتاق تهران  15نمایندگان اتاق کلیه شهرستانها 

نفر است که از هریک از بخشهای بازرگانی،  31
عضو و در  1صنعت، معدن و کشاورزی حداقل 

 14عضو و در تهران حداکثر  1شهرستانها حداکثر 
ز هر یک از بخشهای فوق میتوانند در این عضو ا

  .هیئت حضور یابند
رئیسه و رئیس اتاق ایران  اعضای هیئت- 1تبصره 

  .توسط هیئت نمایندگان اتاق ایران انتخاب میشوند
تعداد اعضای منتخب از اتاقها یا تشکلها - 4تبصره 

در هیئت نمایندگان اتاقها، به نسبت آراء مأخوذه در 
تاق یا تشکل خواهد بود و هیچ نصابی انتخابات آن ا

  .ندارد
تعداد اعضای هیئت نمایندگان شهرستان - 0تبصره 

تهران از کل اعضای هیئت نمایندگان در اتاق ایران 
نفر خواهد بود که متناسب با تعداد رأی  31حداکثر 

  .اخذ شده نسبت به کل آراء مأخوذه تعیین میشود
هیئت حضور اعضای تشکلها در - 11تبصره 

  : نمایندگان اتاقها
سناریوی اول: انتخابات تشکلها و اتاقها در یک روز 
برگزار شده و هر فعال اقتصادی عضو اتاق بر اساس 
کد ملی خود مجاز به رأی دادن در یکی از دو 
انتخابات سراسری نمایندگان تشکلها و یا انتخابات 
اتاق شهرستان محل فعالیتش میباشد و از همه 

هر تعداد میتوانند نامزد انتخابات هیئت تشکلها 
نمایندگان اتاقها شوند و هر نامزدی که بیشترین آرا 
را در میان همه آراء ماخوذه از تشکلها را کسب نماید 

از هر  -تبصره  .میتواند عضو هیئت نمایندگان شود

انتخابات اتاق شهرستان یا تشکل مربوط به 
فعالیت اقتصادی خود شرکت نماید و دارای 

 یک حق رای میباشد.

نحوه تعیین نفرات هیئت نمایندگان به طور 
نشده است و تبصره های ماده دقیق مشخص 

 دارای ابهاماتی است: 11
آمده  11ماده  6به عنوان مثال در تبصره 

است: تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق 
نفر  31نفر و اتاق تهران  15کلیه شهرستانها 

است که از هر یک از بخشهای بازرگانی، 
عضو و  1صنعت، معدن و کشاورزی حداقل 

عضو و در تهران  1ر در شهرستان ها حداکث
عضو از هر یک از بخشهای فوق  14حداکثر 

 می توانند در این هیئت حضور یابند.
آمده است: تعداد  11ماده  4یا در تبصره 

اعضای منتخب از اتاق ها یا تشکلها در 
هیئت نمایندگان اتاقها، به نسبت آراء ماخوذه 
در انتخابات آن اتاق یا تشکل خواهد بود و 

 ندارد. هیچ نصابی
از مفاد این تبصره اینگونه استنباط میشود که 
از این پس همزمان با برگزاری انتخابات 
هیات نمایندگان اتاقهای شهرستان از جمله 
تهران انتخابات نمایندگان تشکلهای فراگیر و 
ملی نیز برگزار میشود و نمایندگان تشکلها در 
هیات نمایندگان اتاق های شهرستان نیز 

 ند.حضور دار
 

و نحوه حضور اعضای تشکلها  11در تبصره 
در هیات نمایندگان اتاقها سه سناریو مطرح 

 شده است: 
تشکلها و اتاق ها در خصوص سناریوی اول: 

به عنوان نهادهای حقوقی مستقل از یکدیگر 
فعالیت می کنند. تشکلها بر اساس اساسنامه 
و برگزاری مجامع عمومی خود اقدام به 

ابات می کنند و نمایندگان برگزاری انتخ
هیات مدیره خود را انتخاب میکنند که قرار 
است از میان آنها نماینده به هیات نمایندگان 

                                                                                                                                                                                           
تخابات امکان نامزد شدن در ان 1305قانون احکام دائمی برنامه های توسه کشور مصوب  13توسط کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضوع ماده 

، و .....و نظایر آن به منظور حفظ حقوق و «سندیکا»، «خانه»، «اتحادیه»، «انجمن»کلیه اعضای تشکلهایی که تحت عناوین  15ماده  5را دارند. همچنین بر اساس تبصره 
 ضویت اتاق بازرگانی در بیایند.منافع مشروع و قانونی و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء، جهت شرکت در انتخابات باید به ع
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نفر میتواند در هیئت نمایندگان  n تشکل حداکثر

 حضور یابد

ه شرایط اتاق شهرستانها )هر سناریوی دوم: مشاب .
نفر عضو و ... میتواند در  151تشکل با حداقل 

  -(انتخابات هیئت نمایندگان اتاقها شرکت نماید
سناریوی سوم: از هر تشکل ملی و فراگیر تنها یک 
نفر که باالترین رأی را در آن تشکل به دست آورده 
است، میتواند عضو هیئت نمایندگان شود. )تنوع 

 (شکلها در هیئت نمایندگانحضور ت

انتخاب شود. همزمانی برگزاری این دو نهاد 
 عملی نخواهد بود.

در نظر گرفتن بیش از یک عضو با تعداد 
عضو را  321باالی تشکلها میتواند حد نصاب 

 رعایت نکند.
بسیاری از خصوص سناریوی دوم: در 

تشکلهای اقتصادی هرچند فراگیر تعداد 
 اعضای محدودی دارند.

 

رئیسه  شرایط داوطلبان عضویت در هیئت- 12ماده 
 :اتاق ایران عبارت است از

ایرانی بودن و نداشتن تابعیت کشورهای  -1
متخاصم. )متخاصم بنا به اعالم شورایعالی امنیت 

سوءپیشینه و محکومیت مؤثر ن نداشت -2ملی
 یکیفر

عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر،  -3
ورشکستگی و افالس با استعالم از مراجع قضایی 

 ذیصالح

نفر  61تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران -12ماده 

سال انتخاب  4می باشد که به ترتیب ذیل برای 
 میشوند :

فر از وزارت ن 11نفر به انتصاب وزراء با ترکیب  21
نفر از وزارت  2نفر از وزارت صنایع و  4بازرگانی ، 

نفر از بین اعضاء اتاق تهران با  41صنایع و معادن، 
نفر از بخش  16نفر از بخش بازرگانی ،  21ترکیب 

 نفر از بخش معدن . 4صنعتگران و 

 

تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر  - 13ماده 
نفر از بخش  6نفر میباشد که  15شهرستانها 

نفر از بخش  3نفر از بخش صنعت و  6بازرگانی، 
سال انتخاب  4مربوطه برای مدت  معدن اتاق

 میشوند
در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در  -تبصره  

هر بخش، از داوطلبان موجود بخشهای دیگر 
 .انتخاب میشوند

تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهر  -13ماده 

نفر از بخش بازرگانی ،  6میباشد که نفر  15ستانها 
نفر از بخش معدن اتاق  3نفر از بخش صنعت و  6

 سال انتخاب میشوند . 4مربوطه برای مدت 

در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در  –تبصره 
هر بخش ، از داوطلبان موجود در بخشهای دیگر 

 انتخاب می شوند .

 

داشتن عضویت در هر اتاق منوط به  - 14ماده 

 .کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود

ای  نامه نحوه عضویت مطابق آئین- 1تبصره 
خواهد بود که به پیشنهاد هیئت نمایندگان اتاق 

 ایران توسط شورایعالی نظارت تصویب میشود

محل صدور کارت عضویت و کارت - 2تبصره  .
 برداری یا فعالیت بازرگانی، محل صدور پروانه بهره

است. حوزه مالیاتی تمام اعضای اتاق شهرستان نیز، 
همان حوزة مستقر در محل صدور کارت عضویت و 

نامه نحوه ساماندهی  کارت بازرگانی آنهاست. آیین
کارتهای عضویت و کارتهای بازرگانی فعلی ظرف 
مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب 

 .شورایعالی نظارت میرسد

در هر اتاق منوط به داشتن  عضویت -14ماده 

 کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود .

 

 

متن  15ماده  3در تبصره پیشنهاد میشود انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز  -15ماده انتخابات هیئت نمایندگان همه اتاقهای - 15ماده 
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 شهرستانها در یک روز تعطیل انجام میشود

رئیسه کلیه اتاقها در  اعضای هیئت- 1تبصره  .
اولین جلسه هیئت نمایندگان حداکثر یک ماه بعد از 

تخابات هیئت نمایندگان توسط این هیئت برگزاری ان

  .تعیین میشوند
اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از - 2تبصره 

پایان هر دوره مقدمات انتخابات هیئت نمایندگان 
 دوره بعد را فراهم نماید

برای انجام و نظارت بر انتخابات هیئت - 3تبصره  .
نمایندگان اتاق ایران، یک هیئت نظارت مرکزی بر 

االختیار وزارت  نتخابات متشکل از نمایندگان تاما
عنوان رئیس شورا )یک نفر(، وزارت امور  صمت به

اقتصادی و دارایی )یک نفر( و قوه قضاییه )یک نفر( 
با تأیید سه و دو نفر از هیئت نمایندگان اتاق ایران 

 که این دونفر عضو هیئت عضو دیگر این هیئت
م نباشند؛ تشکیل رئیسه نبوده و داوطلب عضویت ه

میشود. )یکی از این دو نفر بهعنوان دبیر شورا 
این ترکیب در استانها شامل  (.انتخاب میشود

نمایندگان تاماالختیار وزرای عضو هیئت نظارت 
مرکزی در هر شهرستان و رئیس دادگستری آن 
شهرستان و دو نفر از هیئت نمایندگان اتاق همان 

اتاق آن  شهرستان که خود عضو هیئت ریسه
شهرستان نبوده و نامزد عضویت در هیئت نمایندگان 

عنوان دبیر شورا  نیز نباشند )یکی از این دو نفر به

هیئت مذکور  .انتخاب میشود(، تشکیل میشود
بهوسیله آگهی در یکی از جراید رسمی استان اعالم 
موجودیت و زمان برگزاری انتخابات و شرایط 

انتخابشوندگان را آگهی خواهد انتخابکنندگان و 

جهت رأی دادن، اشخاص حقیقی - 4تبصره  .کرد
سال  1سال و اشخاص حقوقی حداقل  2باید حداقل 

از مدت عضویت آنها در اتاق مربوطه گذشته باشد و 
عالوه بر داشتن پرونده مالیاتی، در زمان رأی دادن 

کلیه اعضای - 5تبصره  .بدهی مالیاتی نداشته باشند
، «اتحادیه»، «انجمن»هایی که تحت عناوین تشکل

، «کانون»، «فدراسیون»، «سندیکا»، «خانه»

، «مرکز»، «مجمع»، «گروه»، «کنفدراسیون»
و نظایر آن « اتاق مشترک»، «نظام»، «مؤسسه»

بهمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و 
ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء، 

انتخابات باید به عضویت اتاق جهت شرکت در 

 1انجام میشود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت 
 ماه پایان می پذیرد .

اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از  -1تبصره 
پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را 

 برگزار کند .
خابات نمایندگان اتاق برای انجام انت -2تبصره 

تهران و شهرستانها ، یک انجمن نظارت بر انتخابات 
مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به 

نفر نمایندگان اتاق ایران  4معرفی وزیر بازرگانی و 
به معرفی رئیس اتاق تشکیل میگردد .این انجمن 
برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیاتی را که 

از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده کمتر 
وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق 
بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و 
انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن را و 

های مربوطه شرایط انتخابات را به اطالع اعضای اتاق
 خواهد رسانید .

 

با تأييد سه عضو »پیشنهادی عبارت 

 حذف شود. «ديگر اين هيئت

، این ماده  11با حذف موارد اضافه در ماده 
اصالح میشود و بسیاری از موارد در  باید نیز

آیین نامه مربوطه مطرح میشود نه در متن 
 قانون.
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شرایط داوطلبان - 6بازرگانی در بیایند. مراعا تبصره 

عضویت در هیئترئیسه اتاقهای شهرستانها عبارت 

سال سابقه عضویت  4داشتن حداقل ) 1 :است از
سال غیرپیوسته و غیر همزمان در  6پیوسته و یا 

اتاق یک یا چند شهرستان و ارائه اظهارنامه مالیاتی 
ی سالهای فوق. برای شرکتهای دانشبنیان دارای ط

فناوریهای نوین و پیشرفته داشتن حداقل دو سال 
سابقه عضویت پیوسته و یا سه سال سابقه عضویت 

داشتن فعالیت مستمر ) 2 .غیرپیوسته کافی است
اقتصادی یا پروانه بهرهبرداری معتبر از مراجع صدور 

و نداشتن سوءپیشینه ) 3مجوزهای قانونی 

عدم ) 5ایرانی بودن ) 4 .محکومیت مؤثر کیفری
ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی 

 6و افالس با استعالم از مراجع قضایی ذیصالح 

عدم اشتهار به فساد با استعالم از مراجع ذیصالح )
)قانون مجازات اسالمی  26قضایی با رعایت ماده )

وطلبان شرایط دا- 1تبصره  ) 1302مصوب سال )
عضویت در هیئت نمایندگان اتاق شهرستانها به 

سال سابقه  3داشتن حداقل ) 1 :شرح زیر است
سال غیرپیوسته و غیر  6عضویت پیوسته و یا 

همزمان در اتاق یک یا چند شهرستان و ارائه 

نداشتن ) 2اظهارنامه مالیاتی طی سالهای فوق 
داشتن ) 3 .سوءپیشینه و محکومیت مؤثر کیفری

برداری معتبر -لیت مستمر اقتصادی یا پروانه بهرهفعا
- 4از مراجع صدور مجوزهای قانونی تبصره 

صالحیت نامزدهای هیئت رئیسه اتاقها با استعالم از 
مراجع چهارگانه قوه قضاییه، وزارت اطالعات، 
نیروی انتظامی و سازمان ثبتاحوال تعیین میشود. 

زی وظایف هیئت نظارت مرک- 0تبصره  ()مراعا

محل استقرار دبیرخانهی موقت - 11تبصره  ()مراعا
هیئتها در اتاقهای بازرگانی ایران و مراکز استانهاست 
و تا یک ماه پس از انتخابات و جهت اخذ شکایات 
احتمالی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. هیئتهای 
استانی مکلف به اجرای مصوبات ابالغی از سوی 

 (ات هستند. )مراعاهیئت نظارت مرکزی انتخاب

وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق  - 16ماده 

انتخاب و یا عزل  -الف  :ایران عبارت است از
شرایط انتخاب و یا  -تبصره  .اعضای هیأت رئیسه

رئیسه بر  نحوه عزل و مصادیق تخلفات هیئت
نامهای خواهد بود که به پیشنهاد  اساس آیین

وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق  -16ماده 

 ایران عبارتست از :

 انتخاب اعضای هیات رئیسه . -الف
 بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه . -ب
بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و  -ج
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اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران تهیه و به 

 -ب  .رایعالی نظارت خواهد رسیدتصویب شو

 -ج  .بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه
بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات 
کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم 

 -د  .محوله نسبت به آنها در محدوده اختیارات
تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و 

انتخاب اعضای آنها از بین خود به پیشنهاد نیز 

تهیه و پیشنهاد  -ه  .رئیسه اتاق اعضای هیئت
های اجرایی این قانون به شورای عالی  آییننامه

نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه 
پس از تشکیل اتاق ایران ونیز پیشنهاد اصالحات 

( هـ . 15ماده  2بعدی آییننامه با رعایت تبصره 
انتخاب حسابرس از بین شرکتهای مورد تأیید 

تبصره  .سازمان بورس جهت بررسی صورتهای مالی
حسابرس حداکثر برای دو سال مالی انتخاب  -

میشود. انتخاب مجدد آن حسابرس بعد از یک دوره 

ج( هرگونه تغییر در ساختار  .دو ساله بالمانع است
ه و سازمانی اتاق ایران باید به تأیید هیئترئیس

 (تصویب هیئت نمایندگان اتاق ایران برسد. )مراعا

واحد های اتاق و پیشنهادات کمیسبونها و سایر 
اتخاذ تصمیم نسبت به آنها محدود ه اختیارات 

 محوله .
تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و -د

 نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود .
تهیه و پیشنهاد آئین نامه های اجرایی این قانون -ه

به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر 
تشکیل اتاق ایران و نیز  بمدت دو ماه پس از

پیشنهاد اصالحات بعدی آئین نامه با رعایت تبصره 
 .15ماده  2

 

 هیأت رئیسه 
نفر و  1اعضاء هیأت رئیسه اتاق ایران  - 11ماده 

نفر میباشد که در اولین  5هر کدام از شهرستانها 
سال به شرح  4جلسه هیأت نمایندگان برای مدت 

اعضای هیئترئیسه کلیه الف(  .زیر انتخابمیشوند
اتاقها حداکثر یک ماه بعد از برگزاری انتخابات 
هیئت نمایندگان، در اولین جلسه هیئت نمایندگان 

مدت - 1تبصره  .توسط این هیئت تعیین میشوند
مسئولیت اعضای هیئترئیسه کلیه اتاقهای ایران و 
شهرستانها بعد از الزماالجرا شدن این قانون، از 

تخابات برگزارشده، چهار سال تمام اولین نوبت ان
است و ادوار قبلی مالک محاسبه میباشد. اعضای 
مذکور حداکثر میتوانند سه دوره متوالی یا متناوب در 
هیئترئیسه اتاق عضویت داشته باشند. شرط عضویت 
بیش از دو دوره متوالی یا متناوب در هیئترئیسه کلیه 

دوسوم  اتاقهای ایران و شهرستانها منوط به اخذ
آرای رأی دهندگان است. مالک محاسبه کد ملی 

تعداد دفعات قبلی - 2تبصره  .هر شخص میباشد
حتی اگر عضو یا اعضای هیئترئیسه در بین 
دورههای قبل استعفا داده و یا معزول شده باشد، در 

 «هيات رئيسه »  

نفر و  1اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران  -17ماده  

نفر میباشد که در اولین  5هر کدام از شهرستانها 
ل انتخاب سا 4جلسه هیات نمایندگان برای مدت 

 میشوند .
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این محاسبه منظور خواهد شد. )کسر دوره، دوره 

 ب( درصورتیکه بر اثر (.کامل محسوب میشود
استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از 
حقوق اجتماعی عزل و یا استعفای دستهجمعی عضو 
یا اعضایی از هیئتمدیره اتاق، آن هیئت از نصاب این 
ماده خارج شوند، اعضای جدید با رعایت ترکیب 
اعضا از بخشهای مختلف اتاق و با رعایت 

اکثر گروهبندیهای تخصصی برای مدت باقیمانده حد
ظرف مدت یک ماه توسط هیئت نمایندگان اتاق 
جایگزین و در صورت عدم احراز حدنصاب برای 
تکمیل اعضای باقیمانده، انتخابات میاندورهای در 
آن اتاق برگزار میشود. فرد جایگزین به ترتیب 
انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و 

 ج( در صورت تعطیلی موقت اتاق .جایگزین میشود
شهرستان، شورای نظارت موظف است حداکثر ظرف 
 سه ماه اشکاالت موجود را برطرف و زمینه راه

 .اندازی آن اتاق را فراهم نماید

به منظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس - 14ماده 
های مربوطه، رئیس  نامه قوانین و مقررات و آیین

 اتاق یک نفر را به عنوان دبیر کل به هیأت رئیسه
پیشنهاد مینماید، که پس از تصویب هیأت رئیسه، 

تعویض  -تبصره  .زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید
کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه دبیر 

 .خواهد بود

بمنظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس  -18ماده 

قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه ، رئیس 
اتاق یکنفر را بعنوان دبیر کل به هیات رئیسه 
پیشنهاد می نماید ، که پس از تصویب هیات رئیسه 

 نماید. ، زیر نظر رئیس انجام وظیفه

تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و –تبصره 
 تصویب هیات رئیسه خواهد بود .

وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق  -19ماده 

 ایران عبارتست از :
اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات  –الف 

 نمایندگان .
بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات  -ب

به هیات نمایندگان کمیسیونهای اتاق و گزارش آن 
 و شورای عالی نظارت حسب مورد

انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع  -ج
رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و 

 فعالیتهای آنها و هزینه های مربوطه.
بررسی و تایید بودجه و نفریغ بودجه سالیانه که  -د

به  از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن
 هیات نمایندگان جهت تصویب .

 

وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق  - 10ماده 
اجرای مصوبات شورای  -الف  :ایران عبارت است از

بررسی و  -ب  .عالی نظارت و هیأت نمایندگان
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تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و 
گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورای عالی 

انتخاب نمایندگان اتاق  -ج  .موردنظارت حسب 
المللی و  برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین

تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینههای 

بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه  -د  .مربوطه
سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد 

 ج( هیئت .آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب
رئیسه اتاق ایران مکلف است کلیه اطالعات و 
سوابق نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع 

المللی را در سامانهای که  رسمی داخلی یا بین
های  درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه

صورت  رسانی میشود، به انجامگرفته در آنجا اطالع

 .فصلی یا دورهای بارگذاری و اطالع رسانی نماید

د( تهیه و ارائه بودجه و اصالحیه و متمم آن در 
طول همان سال مالی جهت تصویب توسط هیئت 
نمایندگان اتاق ایران پس از تأیید گزارش تفریغ 
بودجه سال مالی گذشته توسط شورایعالی نظارت 
حداقل دو ماه قبل از پایان هرسال مالی در هیئت 

ازرگانی کلیه اتاقهای ب -تبصره .نمایندگان اتاق
سراسر کشور مکلفاند اطالعات مربوط به صورتهای 
مالی و بودجه و گزارشهای حسابرسی شده را در 
قالب نرمافزار مالی متحدالشکل که مؤلفههای آن به 
پیشنهاد هیئترئیسه اتاق ایران و تأیید شورایعالی 
نظارت میرسد؛ جهت نظارت و بررسی عملکرد مالی 

ل )برای سال مالی قبل( در انتهای مرداد ماه هر سا
در وبگاه اتاق بازرگانی ایران و سامانه رسمی 
دبیرخانه شورایعالی نظارت و وبگاه هر اتاق به 
تفکیک اتاق ایران و شهرستان )مرکز استان و سایر 
شهرستانها( بارگذاری و افشا نمایند. صورتهای مالی 
حسابرسی شده اتاق ها نیز باید به تایید اتاق ایران 

 .برسد

وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق  -21ماده 

 شهرستانها بشرح زیر می باشد :

اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای  -الف
 عالی نظارت

بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسونها  -ب
 و ارائه آن به هیات نمایندگان .

انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت  -ج
 رسمی داخلی .در مجامع 

و تفریغ بودجه سالیانه و   بررسی گزارش بودجه -د
 پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب .

در آمد اتاق ایران از محل های زیر  -21ماده 

 تامین میشود .
حق عضویت ساالنه طبق آئین نامه ای که  –الف 

به پیشنهاد هیات رئیسه و به تصویب هیات 
 رسید . نمایندگان اتاق خواهد

از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های  -ب
اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری 
اسالمی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یکهزار و سی 

 صد و هفتاد و دو مجلس شورای اسالمی .

 

های زیر تأمین  درآمد اتاق ایران از محل - 21ماده 
طبق حق عضویت ساالنه  -الف: خواهد شد

آییننامهای که به پیشنهاد هیأت رئیسه و به تصویب 

از محل  -ب  .هیأت نمایندگان اتاق خواهد رسید
اجرای قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای 
بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران 
مصوب یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصدو هفتاد و 
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 اظهارنظر 96مصوب  اتاق متن قانون اصالحی متن پیشنهادی
  .دو مجلس شورای اسالمی

درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد  - 21ماده 
هیأت رئیسه به تصویب هیأت نمایندگان میرسد به 

 مصرف خواهد رسید

  

در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از  - 22ماده  .
اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن 

 خواهدبود

در آمد اتاق طبق ضوابطی که به  -22ماده 

پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان 
 میرسد به مصرف خواهد رسید .

در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از  -23ماده 

اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران شده باشد ، اتاق ایران جانشین آن 

 خواهد بود .

آئین نامه های اجرائی این قانون در  -24ماده 

سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر 
وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یه هیات 
نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب 
تصویب میشود ، برای هیات رئیسه و سایر ارکان 

 الزم االجرا می باشد .

اموال منقول و غیر منقول کلیه دارائیها ،  -25ماده 

، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به 
 اتاق ایران منتقل خواهد شد .

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین -26ماده 

مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون 
 انجام خواهد پذیرفت .

 

قانون در های اجرایی این  آییننامه – 23ماده  .
سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر 
وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیأت 

اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب  نمایندگان
تصویب میشود، برای هیأت رئیسه و سایر ارکان 

 االجرا میباشد الزم

  

کلیه داراییها، اموال منقول و غیر  - 24ماده  .
عهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و منقول، ت

  .معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد

  

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین  - 25ماده 
مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون 

 .انجام خواهد پذیرفت
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 نتيجه اينكه:

 311نفر نمایندگان حاکمیت و  21نفر در نظر گرفته شده است که شامل  321تعداد کل اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران 

هیات نمایندگان انتخاب میشوند. در حال حاضر  اقتصادی فراگیر و ملینفر از میان اعضای اتاقهای شهرستان و تشکلهای 

عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از  151هر اتاقی که کمتر از )اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور 

و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به ( عضو یک نفر نماینده خواهد داشت 111عضو داشته باشد برای هر  151

 326عضو نمایندگان دولت،  21نار به طوریکه در آخرین فهرست اعالم شده در سایت اتاق ایران در ک اتاق تشکیل می شود

بنابراين بر  نفر نیز به عنوان نمایندگان تشکلها حضور دارند.  164نفر به عنوان نمایندگان اتاقهای شهرستان و همچنین 

به نظر می نفر از تعداد اعضاي هيات نمايندگان اتاق کاسته خواهد شد.  211اساس اصالحيه نزديک به 

در خصوص عضویت تشکلها در هیات نمایندگان اتاق  یات نمایندگان دلیل ایجاد محدودیت باشد.رسد تعداد باالی اعضای ه

هیات نمایندگان اتاق ایران از نمایندگان منتخب اتاق های شهرستان و اتحادیه ها اعضای ایران، این نکته ضروری است که 

شکلها تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران تشکیل میشود. با افزایش تعداد ت

شرایط افزایش قابل توجهی روبرو میشود. با این ساز و کار نمایندگان انتخابی در اقلیت قرار می گیرند. در این راستا باید 

این ساز و کار نباید احراز تشکلها و نمایندگان آنها به دلیل جایگاه و حساسیت آن مورد بازنگری قرار گیرد اما در عین حال 

استقالل نهادهایی مانند تشکلها چندان مورد تشویق قرار که در شرایط چرا که  به تضعیف نقش آفرینی تشکلها منجر گردد.

ممکن  پیش نویس باید در مجلس تصویب شوداین است و با توجه به این که نیازمند توجه بیشتری گیرد. این مورد  نمی

 ای مواجه شود که مدنظر پیگیران اصالح قانون اتاق ایران نباشد.با تغییرات گسترده است 
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 متن قانون فعلي با پيشنهادات اصالحي مربوطه پيوست:

 

 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران

 1041پیشنهادی سال و اصالحات  1313با اصالحات پانزدهم آذرماه  1360مصوب پانزدهم اسفند ماه 

بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و  -1ماده  

 تاسیس می شود .جمهوری اسالمی ایران و کشاورزی بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

 اتاق بارگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی می باشد . -2ماده 

 ر تهران می باشد .جمهوری اسالمی ایران که در این قانون )) اتاق ایران (( نامیده میشود ، د  مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن -3ماده 

 حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور -4ماده 

 اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشد .

 عضو می باشد . 154  51 تاسیس اتاق شهرستانها منوط به داشتن حداقل -1تبصره 

 تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است . -2تبصره 

 نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران است . -3تبصره 

ای خواهد بود که  نامه تشكیل اتاقهای مستقل در مناطق آزاد و مناطقي که فعالیتهای اقتصادی ويژه دارند طبق آئیننحوه - 5تبصره 

 ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانون توسط شورايعالي نظارت تصويب میشود

  .میگردد لغو شخص عضويت نمايندگان، هیئت و هیئت رئیسه در عضو نمايندگان شرايط مغايرت احراز و کشف صورت در– 6تبصره  

  .در خصوص اشخاص حقوقي، مدير يا رئیس هیئتمديره میتوانند نامزد عضويت در هیئت نمايندگان اتاقها شوند - 7تبصره 
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شرکتها و اشخاص حقوقي که سهامدار عمده آنها به شكل مستقیم و غیرمستقیم تحت مالكیت دولت میباشد امكان عضويت - 8تبصره 

منظور  اتاق شهرستان مرکز استان عالوه بر انجام وظايف خود به- 9تبصره  .رئیسه و هیئت نمايندگان کلیه اتاقها را ندارند هیئتدر 

 هماهنگي میان اتاق شهرستانهای هر استان تشكیل مي شود

  .ساير شهرستانها انجام میپذيرد کلیه وظايف استاني اتاق بازرگاني توسط اتاق شهرستان مرکز استان با هماهنگي اتاق- 14تبصره  

 دستورالعمل نحوه هماهنگي توسط هیئت نمايندگان اتاق ايران تهیه و به تصويب شورايعالي نظارت میرسد
 

 «وظايف و اختيارات » 

 وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از : -5ماده  

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

 ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه . -ب

 سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق همکاری با دستگاههای اجرائی و -چ

 ارتباط با اتاق سایر کشور ها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران .-د

وزارت بازرگانی و شرکت در سمینار ها و کنفرانسها ی مربوط به فعالیت تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از  -ه

 های بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسالمی ایران .

شرکت در نمایشگاههای بازرگانی  کوشش در راه شناسایی بازار کاالهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت -و

 داخلی و خارجی .

 تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی باالخص تولید کاالهای صادراتی که داری مزیت نسبی باشند . -ز

مرکز داوری اتاق ایران طبق تالش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل  -ح

 اساسنامه ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید .

 ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق . -ط

 رت بازرگانی .صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کا -ی

 .تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط -ک

 دائرکردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور . -ل

 ، صدور ، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی . تهیه-م

 بازرگانی و امور خارجه .  تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین-ن

رمايه گذاری، اشتغال ايجاد شده، حجم و ارزش تجارت و رتبه بندی فعاالن اقتصادی بر اساس شاخص های تخصصي اعم از میزان س -س

اتاق مكلف است پس از رتبه بندی اعضای اتاقهای شهرستانها، اقدامات الزم برای حضور اعضا با توجه به رتبه آنها در  -تولید تبصره

 فراهم کندجلسات ستاد اقتصادی دولت، کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیونهای تخصصي مجلس شورای اسالمي را 

تشكیل مرکز معاضدت قضايي و حقوقي با حضور قضات و افراد خبره حقوقي به منظور حل وفصل مسائل حقوقي اعضای اتاق با شرکای  -ق

عمده تجاری و تقويت مراجع شبه قضايي، کمیته رسیدگي به دعاوی مالیاتي، گمرکي، بیمه و تأمین اجتماعي مرتبط با اتاق جهت حمايت 

 .ضا در حدود قوانین و مقررات جاری کشورحقوقي از اع

 «ارکان اتاق ايران »  
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 ارکان اتاق ایران عبارتست از :-6ماده  

 شورای عالی نظارت –الف 

 هیات نمایندگان –ب 

 هیات رئیسه -ج

 ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از : -7ماده 

 هیات نمایندگان -الف

 هیات رئیسه -ب

 بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل میشود :شورای عالی نظارت  -8ماده 

ت شورای عالی وزراء بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، صنایع ومعادن ، کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران . ریاس

 نظارت با وزیر بازرگانی می باشد . 

 وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از :-9ماده 

 بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پبشنهاد هیات رئیسه . –الف   

 سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه -ب

 ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها .رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق -ج

 . 11انحالل اتاقها طبق ماده  -د

 ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعالم تاریخ انتخابات جدید. 3تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت  -ه

 شده توسط اتاق ایران .استعماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه -و

شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه ای خواهد بود که به  -1تبصره 

 تصویب شورای عالی نظارت میرسد .

 شورای عالی نظارت خواهد رسید .  پیشنهاد هیات رئیسه به تصویبموارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به  -2تبصره 

 اتاقها به دالیل ذیل با اعالم شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند : -11ماده 

 از دست دادن حّد نصاب اعضای اتاق -1

 عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق -2

با اعالم انحالل از طرف شورایعالی نظارت هیاتی مرکب از سه نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب شورا  – تبصره

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

 «هيات نمايندگان »  

 ندگان اتاق ایران :هیات نمای -11ماده 

بر اساس انتخاب و رأی هیئت هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق 

 و عضویت در هیت نمایندگان افتخاری است.تشكیل میشود نمايندگان اتاق شهرستانها 

نفر از میان اعضای اتاقهای  044نفر نمايندگان نهاد حاکمیت و  24نفر میباشند که شامل  024کل اعضای هیئت نمايندگان اتاق ايران 

به در اولین جلسه هیات نمايندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران شهرستان و تشكلهای اقتصادی فراگیر و ملي 

  .ن میشوندشرح ذيل تعیی
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نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن،  6 :نفر نمايندگان نهاد حاکمیت مشتمل بر 24 -الف

نفر از وزارت تعاون، کار و  1نفر وزارت نفت،  1، (نفر از وزارت امور اقتصادی و دارايي )مالیات و گمرك 2نفر از وزارت جهاد کشاورزی،  0

نفر از سازمان  1نفر از وزارت امور خارجه،  1نفر از وزارت میراث و گردشگری،  1نفر وزارت نیرو،  1نفر وزارت راه و شهرسازی،  1رفاه اجتماعي، 

نفر از نمايندگان  0نفر از معاونین قوه قضايیه به انتخاب رئیس اين قوه و  1نفر از معاونین بانك مرکزی،  1حفاظت از محیطزيست، 

 لس شورای اسالمي بدون حق رأی مج

نفر باقي مانده از نمايندگان اتاقهای شهرستان و تشكلهای اقتصادی فراگیر و ملي میباشد هیتند که بر اساس آيین نامه مربوطه  044 -ب

 انتخاب میشوند.

 میشوند :سال انتخاب  4نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای  61تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران -12ماده 

نفر از بین اعضاء اتاق تهران با  41نفر از وزارت صنایع و معادن،  2نفر از وزارت صنایع و  4نفر از وزارت بازرگانی ،  11نفر به انتصاب وزراء با ترکیب  21

 نفر از بخش معدن . 4نفر از بخش صنعتگران و  16نفر از بخش بازرگانی ،  21ترکیب 

نفر از بخش معدن اتاق  3نفر از بخش صنعت و  6نفر از بخش بازرگانی ،  6نفر میباشد که  15دگان اتاق سایر شهر ستانها تعداد هیات نماین -13ماده 

 سال انتخاب میشوند . 4مربوطه برای مدت 

 در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش ، از داوطلبان موجود در بخشهای دیگر انتخاب می شوند . –تبصره 

 عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود . -14ماده 

 ماه پایان می پذیرد . 1انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز انجام میشود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت  -15ماده 

 نمایندگان دوره بعد را برگزار کند . اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات -1تبصره 

معرفی  برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها ، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به -2تبصره 

انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیاتی را که کمتر از سه  نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل میگردد .این 4وزیر بازرگانی و 

ن مذکور به وسیله نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجم

 خابات و خاتمه آن را و شرایط انتخابات را به اطالع اعضای اتاقهای مربوطه خواهد رسانید .آگهی در یکی از جراید کثیر االنتشار تاریخ شروع انت

 وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از : -16ماده 

 انتخاب اعضای هیات رئیسه . -الف

 بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه . -ب

 گزارشات و پیشنهادات کمیسبونها و سایر واحد های اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها محدود ه اختیارات محوله .بررسی و اظهار نظر نسبت به  -ج

 تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود .-د

اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد  تهیه و پیشنهاد آئین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت-ه

 .15ماده  2اصالحات بعدی آئین نامه با رعایت تبصره 

 «هيات رئيسه »  

سال انتخاب  4نفر میباشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت  5نفر و هر کدام از شهرستانها  1اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران  -17ماده  

 میشوند .

ه پیشنهاد بمنظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه ، رئیس اتاق یکنفر را بعنوان دبیر کل به هیات رئیس -18ماده 

 می نماید ، که پس از تصویب هیات رئیسه ، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.
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 به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه خواهد بود . تعویض دبیر کل–تبصره 

 وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارتست از : -19ماده 

 اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان . –الف 

 لی نظارت حسب موردبررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عا -ب

 .انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های مربوطه -ج

 . بررسی و تایید بودجه و نفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب -د

 وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق شهرستانها بشرح زیر می باشد : -21ماده 

 اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت -الف

 بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسونها و ارائه آن به هیات نمایندگان . -ب

 رسمی داخلی . انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع -ج

 و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب .  بررسی گزارش بودجه -د

 در آمد اتاق ایران از محل های زیر تامین میشود . -21ماده 

 حق عضویت ساالنه طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیات رئیسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید . –الف 

ی صد و از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یکهزار و س -ب

 رای اسالمی .هفتاد و دو مجلس شو

 در آمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان میرسد به مصرف خواهد رسید . -22ماده 

 .خواهد بود اتاق ایران جانشین آن در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد ، -23ماده 

اتاق  آئین نامه های اجرائی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یه هیات نمایندگان -24ماده 

 ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب میشود ، برای هیات رئیسه و سایر ارکان الزم االجرا می باشد .

 کلیه دارائیها ، اموال منقول و غیر منقول ، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد . -25ماده 

 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت .-26ماده 

 


