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 آيين نامه اجرايي تأسيس شعبه تشكلهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي وابسته به اتاق ايران
 
 

كاال ) صادرات ـ واردات(هماهنگي در فعاليت هاي تشكلي و ساماندهي توليد و تجارت  منظور به - 1ماده 
سرمايه گذاري و توليد و همچنين و خدمات و حفظ توازن نظم و فراهم كردن امكان بهره برداري بيشتر از 

استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دست اندر كاران براي نيل به توسعه رقابت سازنده و دفاع از منافع 
 بازرگاني و خدماتي مركزي به شرح قوقي اعضاء، شعبه تشكلهاي توليدي،مشروع اشخاص حقيقي و ح
  .مواد آتي تشكيل مي گردد

ناميده " شعبه "ين نامه اختصاراً يهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي كه در اين آشعبه تشكل – 2ماده 
 و 15/12/1369قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب ) 5(ماده ) ك(شود ، در اجراي بند   مي

ل  عضو تشكي10 و با موافقت ونظارت اتاق ايران و نيز تشكل مركزي و با حداقل 15/9/1373اصالحيه 
  .ود و به صورت غير تجاري و غير انتفاعي فعاليت مي نمايدش  مي

قانون اتاق بازرگاني و ) 5(ماده ) ك(منظور از تشكل مركزي تشكلي است كه به استناد بند  ـ  3ماده 
صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران و با رعايت ضوابط مندرج در آيين نامه هاي اجرايي ذيربط و 

مصوب شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در زمينه هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي اساسنامه نمونه 
  .تأسيس و در اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران به ثبت رسيده باشد

  .تبصره ـ حوزه فعاليت تشكل مركزي سراسر جمهوري اسالمي ايران مي باشد
مربوطه به نمايندگي از اتاق ايران بر كليه امور رستان تاق بازرگاني و صنايع و معادن مستقر در شها ـ 4ماده 
ت مستمر ر از طريق شركت در مجامع عمومي عادي و فوق العاده و كسب گزارش عملكرد شعبه بصوهشعب

  .و دوره اي نظارت مي كند
 شعبه موظف است از نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن محل جهت شركت در مجامع   ـ 5ماده 

نماينده اتاق مي تواند بدون داشتن حق رأي، .  عادي و فوق العاده به صورت كتبي دعوت كنندعمومي
  . نظرات خود را در خصوص مباحث مطروحه بيان كند



 ٢

و ارائه درخواست از سوي متقاضيان اين آيين نامه ) 2(در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده   ـ6 هماد
  . موضوع و اعالم نظر به اتاق ايران مي باشندذيربط، تشكل هاي مركزي ملزم به بررسي

در صورتي كه تشكل هاي مركزي راساً مايل به تأسيس شعبه باشند بايد قبل از ايجاد شعبه در  ـ 7ماده 
  .داخل يا خارج از كشور، موافقت كتبي اتاق ايران ر ا به صورت موردي اخذ نمايند

شعبه ترجيحاً در مركز استان تأسيس مي شود و . طه استوزه فعاليت شعبه در سراسر استان مربوح  ـ8ماده 
مي تواند پس از تصويب هيأت مديره و با تأييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن محل و تشكل مركزي در 

  .ساير شهرستانهاي استان متبوع دفتر ايجاد كند
  :  اركان شعبه عبارتند از ـ9ماده 
  عموميمجمع  -1
 هيأت مديره -2

 بازرس -3

 شرايط تشكيل و اداره مجامع عمومي عادي و فوق العاده شعبه و نيز اتخاذ تصميم در آنها تابع ـ10ماده 
  .ضوابط مندرج در اساسنامه تشكل مركزي است

  . عضو علي البدل مي باشند2 عضو اصلي و 5شعبه داراي هيأت مديره اي مركب از ـ 11ماده 
ل و اداره جلسات هيأت مديره و نحوه اتخاذ تصميم مسئوليت هيأت مديره و شرايط تشكي مدتـ 12ماده 

  .در آنها تابع ضوابط مندرج در اساسنامه تشكل مركزي است
مدت و دامنه مسئوليت و . شعبه داراي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل مي باشند ـ13ماده 

  .شرايط فعاليت بازرسان تابع اساسنامه تشكل مركزي است
به اجراي اساسنامه و آيين نامه ها و نيز  تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره شعبه موظف ـ 14ماده 

  .تشكل مركزي مي باشد
 اتاق محل و اتاق ،شعبه موظف است تسهيالت الزم را برا ي فعاليتهاي نظارتي تشكل مركزي ـ 15ماده 

  .ايران فراهم كند
ي مي تواند از كمك هاي تخصصي و مالي از نظر مالي مستقل و خود گردان مي باشد، ول شعبه  ـ16ماده 

  .تشكل مركزي، اتاق محل، اتاق ايران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايد



 ٣

شعبه موظف است سياستها و برنامه هاي ملي و كالن صنفي و حرفه اي موضوع فعاليت خود را   ـ17ماده 
  .كه از سوي تشكل مركزي تهيه و ابالغ مي شود اجراء نمايد

مع عمومي عادي و ا مججلسات مكلف است از نماينده تشكل مركزي جهت شركت در شعبهـ 18اده م
نماينده تشكل مركزي مي تواند بدون داشتن حق رأي، . آوردالعاده به صورت كتبي دعوت به عمل  فوق

  .نظرات خود را در مورد مسائل مطروحه بيان كند
ملكرد هاي خود را به صورت موردي ، فصلي و ساالنه  و ع هاشعبه مكلف است گزارش فعاليتـ 19ماده 

  .به تشكل مركزي ارسال كند
شعبه موظف است در خصوص مسائل ملي و كالن صنفي و حرفه اي خود از طريق تشكل  ـ 20ماده 

  .مركزي اظهار نظر كرده و امور مربوطه را پيگيري نمايد
كزي را با حق رأي دارا بوده و مي توانند  شعبه حق شركت در مجامع عمومي تشكل مر اعضاي ـ21ماده 

شده و به عنوان عضو هيأت مديره و يا بازرس ) هيأت مديره ـ بازرسان(داوطلب عضويت در اركان اجرايي 
  .انتخاب شوند

در خصوص كليه امور به استثناي مواردي كه در اين آيين نامه ذكر شده ، تابع اساسنامه و  شعبه ـ22ماده 
  .شكل مركزي و نيز آيين نامه هاي ذيربط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشدآيين نامه هاي ت

مفاد اين آيين نامه و آيين نامه نظارتي ها موظفند ازرگاني و صنايع و معادن شهرستان هاي باتاقـ 23ماده 
 و نيز فصلي و اتاق ايران را اجرا نموده و گزارش اقدامات اجرايي و نظارتي خود را به صورت موردي

  .ساالنه به اتاق ايران ارسال كنند
نحالل شعبه با تصميم تشكل مركزي و تأييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت اـ 24ماده 
  .پذيرد و كليه اموال شعبه در اختيار تشكل مركزي قرار خواهد گرفت  مي

 به تصويب هيأ ت رئيسه اتاق 1/11/1381 ماده و يك تبصره در تاريخ 25 آيين نامه در اينـ 25ماده 
  .بازرگاني و صنايع و معادن ايران رسيده است

  


