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 نمایندگان نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتآیین

  اتاق ایران و اتاقهاي شهرستان

  شوراي عالی نظارت  20/04/1397مصوب 

  قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي جمهوري اسالمی ایران) 16ماده ه (بند 

	  

  تعاریف: -1 ماده

                                                 پس از شوراي عالی نظارت، دو مین رکن اتاق ایران است هیأت نمایندگان اتاق ایرانهیأت نمایندگان:  -1/1

  شود.وابسته به اتاق ایران تشکیل می ها و سندیکاهاياتحادیه  وهاي شهرستان و از نمایندگان منتخب اتاق

آید و اعضاي آن از میان ها بشمار می                       ، رکن او ل هر یک از اتاقهاي شهرستانهیأت نمایندگان اتاق -2/1

  شوند.انتخاب می بازرگانی، صنعت، و معدن و کشاورزيهاي بخش

به شخص حقوقی (مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)  حسابرس و بازرس قانونی: -3/1

می عنوان حسابرس رسه ها و اتاق ایران در هر سال ب شود که هیأت نمایندگان هر یک از اتاق شهرستانگفته می

حسابرسی مالی و تطبیق عملکرد هیأت رئیسه با قوانین و مقررات مربوط و مصوبات هیأت و بازرس قانونی جهت 

  .نمایندنمایندگان و ارائه گزارش در پایان سال مالی به هیأت نمایندگان انتخاب می

خزانه دار عضوي از هیأت رییسه در اتاقهاي شهرستان و ایران است که وظیفه نظارت بر امور خزانه دار:  -4/1

  الی و دارایی و نیز نظارت بر عملکرد بودجه و تأیید تفریغ بودجه و تأیید اسناد را بر عهده دارد.م

ایران است که به این سمت انتخاب و  عضوي از اعضاي هیأت رئیسه در اتاقهاي شهرستان ومنشی:  -5/1

  وظایف زیر را برعهده دارد: 

ن و اختصاص وقت الزم به هر یک از موارد پس از تنظیم دستور جلسات هیأت رییسه و هیأت نمایندگا -1

  تصویب موضوعات آن در جلسه هیأت رییسه.

 نظارت برثبت و ضبط مذاکرات و چاپ و توزیع آنها و درج در وب سایت اتاق. -2

 ارائه طرحها و تذکرات کتبی اعضاي هیأت نمایندگان. -3

د خواهند، با رعایت حق تقدم و قیتذکر می ترتیب درخواستهایی که نمایندگان در جلسه براي نطق یا -4

 شماره ترتیب.

 به ایشان.الزم مراقبت از رعایت وقت توسط سخنرانان و اعالم تذکرات  -5

ف منشی دار وظایدر غیبت منشی، فرد دیگري از اعضاي هیأت رییسه به انتخاب رییس جلسه عهده تبصره:

  خواهد بود.

 مدت فعالیت: -2 ماده   

چهار سال است که پس از اعالم نتایج انتخابات  هاي شهرستانهیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقمدت فعالیت 

  شود.و اتمام دوره قبلی شروع می
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  ترکیب: -3 ماده	

یک نفر نماینده از میان اعضاي هیأت نمایندگان خود  ،عضو معتبر داشته باشد 150هر اتاقی که کمتر از  -1/3

نفر یک نماینده از بین اعضاي هیأت مذکور انتخاب  100عضو معتبر داشته باشد براي هر  150و اتاقی که بیش از 

نماید و در هر حال تعداد آنان بیشتر از و براي عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران به اتاق ایران معرفی می

مالك شمارش، تعداد اعضاي معتبر هر اتاق شش ماه قبل از  .اد هیأت نمایندگان اتاق مربوط نخواهد بودتعد

  باشد.برگزاري انتخابات دوره بعدي هیأت نمایندگان می

تجدید انتخاب نماینده و یا نمایندگان اتاق هر شهرستان در هیأت نمایندگان اتاق ایران مستلزم موافقت : تبصره

  باشد.عضاي هیأت نمایندگان اتاق شهرستان مربوط می(دو سوم) ا

           انتخاب براي مدت چهار سال که به ترتیب زیر می باشد نفر 60 تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران -2/3

  شوند:می

نفر  )6، (صنعتبخش از ) نفر 6( ترتیبه ب وزیر صنعت، معدن و تجارت) نفر به انتخاب و انتصاب 15( ،در تهران

ن از بیکشاورزي و چهل نفر  به انتخاب و انتصاب وزیر جهاد ) نفر5بخش معدن و ( از ) نفر3، (از بخش بازرگانی

) 6) نفر از بخش معدن و (4نفر از بخش صنعت، ( ) 14) نفر از بخش بازرگانی، (16اعضاي اتاق تهران با ترکیب (

  نفر از بخش کشاورزي.

) 5نفر از بخش بازرگانی، ( ) 5( به ترتیب نفر است که) 15( هاشهرستان سایر تعداد هیأت نمایندگان اتاق -3/3

 اتاق مربوطه براي مدت چهار سال کشاورزي) نفر از بخش 3نفر از بخش معدن و ( )2نفر از بخش صنعت و (

  شوند.انتخاب می

برابر منتخبان باشد.  دو  باید ها حداقلهاي شهرستانتعداد داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان اتاق -4/3	

ها داوطلب پذیرفته شده به حد کافی نباشد. براي هاي اتاق تهران و سایر اتاقدر صورتی که در هر یک از بخش

جبران کسري از داوطلبان بخش دیگر استفاده خواهد شد چنانچه از این طریق نیز حد نصاب الزم فراهم نیاید 

ید نماید و در صورتیکه به حد نصاب نرسجدید برگزاري انتخابات اقدام میانجمن نظارت بر انتخابات، در مورد ت

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  10موضوع از طریق اتاق ایران به شوراي عالی نظارت منعکس تا وفق ماده 

ن عدي اثر در آباشد و انصراف بجمهوري اسالمی ایران اقدام نماید. مالك حد نصاب زمان ثبت نام داوطلبان می

  ندارد.

ارت ق دستورالعمل مصوب شورایعالی نظبمطا راوابسته به اتاق ایران نماینده خود  ها و سندیکاهاياتحادیه -5/3

  .نماینداز میان اعضاي هیأت مدیره انتخاب و براي عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران معرفی می

  وظایف و اختیارات: -4 ماده

  عبارت است از: اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایرانوظایف و  -1/4

  .انتخاب اعضاي هیأت رییسه  -1/1/4

اعضاي آنها از بین خود و تهیه شرح  هاي مشورتی به تعداد مورد نیاز و انتخابکمیسیون تشکیل  -2/1/4
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  وظایف هرکمیسیون.

ها و اتاقهاي اتاق ایران و کمیسیون رییسهها و پیشنهادهاي  هیأت بررسی و اظهارنظر درباره گزارش  -3/1/4

  شهرستان و واحدهاي اتاق ایران و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.

، که براي پیشرفت امور صنعتی بررسی و اظهارنظر پیرامون مسایل اقتصادي کشور و کلیه اموري -4/1/4

المللی مفید باشد و عنداللزوم ارائه به قواي سه گانه و ارکان معدنی، کشاورزي و تجارت و مبادالت تجاري بین

  نظام از طریق رییس اتاق.

رییسه اتاق ایران هاي اجرایی اتاق و اصالحات آنها جهت اعالم از طریق هیأت نامهآیین تهیه و پیشنهاد -5/1/4

  به شورایعالی نظارت.

  مم آن با پیشنهاد هیأت رییسه.بررسی و تصویب و تفریغ بودجه اتاق ایران و مت -6/1/4

یغ بودجه اتاق ایران، هیأت نمایندگان در خصوص اصالح ساختارها و فردرصورت عدم تصویب تتبصره: 

فرآیندهاي مالی به هیأت رئیسه تذکر خواهند داد. در صورت عدم تصویب دو سال پیاپی مراتب توسط (یک 

  شود.شورایعالی نظارت ارسال میسوم) اعضاي هیأت نمایندگان جهت بررسی به 

بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون گزارشهاي اتاقهاي شهرستان، اتاقهاي مشترك و تشکلها براساس ارجاع  -7/1/4

  هیأت رییسه اتاق ایران. 

  .هاي ساالنه پیشنهادي هیأت رییسه و نظارت بر اجراي آنهاتصویب برنامه -8/1/4

امه داخلی نحسب آیینسه اتاق ایران از طریق حسابرس و بازرسی قانونی نظارت بر عملکرد هیأت ریی -9/1/4

  رسد.نظارت می که به تصویب شوراي عالی

اتخاذ مواضع بخش خصوصی در مورد مسایل ملی اقتصادي و انعکاس آن از طریق هیأت رییسه اتاق  -10/1/4

  ایران به دولت. 

   .انتخاب یک حسابرس و بازرس قانونی از میان مؤسسات حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی -11/1/4

  خرید و فروش اموال غیرمنقول.تصویب  -12/1/4

  ها عبارت است از:هاي شهرستانوظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق -2/4

   .انتخاب اعضاي هیأت رییسه -1/2/4

  بازرس قانونی عضو جامعه حسابداران رسمی.یک حسابرس و  انتخاب -2/2/4

آن از میان خود و تهیه شرح وظایف  هاي مشورتی به تعداد موردنیاز و انتخاب اعضايتشکیل کمیسیون -3/2/4

  هر کمیسیون.

  ها.اتاق مربوط و کمیسیون ها و پیشنهادهاي هیأت رییسهبررسی و اتخاذ تصمیم درباره گزارش -4/2/4

    .بحث و بررسی و اظهارنظر پیرامون مسایل اقتصادي محیط کسب و کار -5/2/4

بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورتهاي مالی و تفریغ بودجه و متمم آن براساس گزارش  -6/2/4

  حسابرس و بازرس قانونی.
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مایندگان ن، هیأت ابرسهاي شهرستان و یا گزارش حس در صورت عدم تصویب تفریغ بودجه اتاقتبصره: 

اق نماید. نظر اتاتاق مربوط موضوع را به اتاق ایران اعالم و اتاق ایران ظرف مدت یک ماه بررسی و اعالم نظر می

  ایران در این خصوص قطعی و الزم االجرا است.

  ا. هاي ساالنه پیشنهادي هیأت رییسه و بودجه و متمم بودجه آنهتصویب برنامه -7/2/4

  اموال غیرمنقول و فروش آنها.تصویب خرید  -8/2/4

  انتخاب نمایندگان اتاق مربوط در هیأت نمایندگان اتاق ایران. -9/2/4

  انتخابات: -5 ماده

اتاق ایران مکلف است حداکثر تا چهار ماه قبل از پایان دوره چهارساله هیأت نمایندگان، اقدام به  -1/1/5

ان یادشده انتخابات دوره بعدي هیأت نمایندگان اتاق تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات نماید و طی مدت زم

  ها را برگزار کند.تهران و سایر شهرستان

أت شود و تا پایان اردیبهشت ماه هیاسفند ماه برگزار می بهمن یا در هاانتخابات کلیه اتاق شهرستان -2/1/5

أت نماید و انتخابات هیایران معرفی مینمایندگان هر اتاق هیأت رییسه و نمایندگان خود را انتخاب و به اتاق 

  گیرد. رییسه اتاق ایران نیز در خرداد ماه انجام می

زیرنظر انجمن نظارت بر  انتخابات اعضاي هیأت نمایندگان اتاق شهرستان بوسیله هیأت نظارت -3/1/5

  شود.انتخابات انجام می

2/5-  

ر انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نف شهرستانها،و  براي انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران -1/2/5

به معرفی وزیر صنعت، معدن، تجارت و چهار نفر نماینده فعال و خوشنام  نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

 گردد. انجمن نظارت بر انتخابات در نخستین جلسه خود یکبه معرفی رییس اتاق ایران تشکیل می از اتاق ایران

و یک نفر منشی را از بین خود با اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد کرد. رئیس انجمن مسؤولیت اداره  نفر رئیس

 جلسات و اجراي مصوبات انجمن نظارت را به عهده خواهد داشت. 

نظارت بر انتخابات که در این  ) روز قبل از تاریخ برگزاري انتخابات جدید، انجمن45حداقل تا ( -2/2/5

هیأتی را که کمتر از سه  ها شهرستان تهران و هايبراي برگزاري انتخابات اتاق ،شودانجمن نامیده مینامه آیین

 کند. یکی از اعضاي هیأت، نماینده وزارتشهرستان انتخاب می انتخاباتنظارت بر  نفر نباشد به عنوان هیأت

مابقی از میان اعضاي فعال و خوشنام اتاق مربوط خواهند بود و به انتخاب و حکم وزیر  صنعت، معدن و تجارت

   می شود.احکام آنها توسط انجمن صادر  با انتخاب هیأت رئیسه و معرفی توسط ریاست اتاق که

  نباید داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان باشند. اعضاي انجمن نظارت و هیأت نظارت  :1تبصره 

زمان تشکیل تا یک هفته بعد از انتخابات هیأت رییسه اتاق ایران خواهد مدت مأموریت انجمن از  :2تبصره

  رسد.بود و بعد از آن مأموریتش به پایان می

 ظارتنچنانچه در طی دوره بهر دلیلی نیاز به انتخابات مجدد وجود داشته باشد انجمن نظارت و هیأت  -3/5
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  تشکیل خواهد شد.        ً) مجددا 2/5مربوط مطابق بند (اتاق 

چنانچه در طی دوره نیاز به صدور اعتبار نامه براي اعضاء جدید هیأت نمایندگان وجود داشته باشد تبصره: 

  رییس اتاق ایران اقدامات الزم را به عمل خواهدآورد.

ماه انجام  اسفند بهمن یا در بعد از ظهر 18صبح الی  8هاي شهرستان طی یک روز از ساعت انتخابات اتاق -4/5

  پذیرد.می

 ساعت) با نظر هیأت نظارت 3در صورت استقبال از انتخابات و نیاز به تمدید زمان اخذ رأي (حداکثر تا  -5/5

  بر انتخابات اقدام خواهد شد.

 ابقهس سال یکها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که  در تاریخ انتخابات حداقل اعضاي هریک از اتاق -6/5

توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان میعضویت در اتاق مربوط داشته باشند، 

داوطلبان  اتاق مربوط حضور یافته و از بیندارد در انتخابات که انجمن نظارت بر انتخابات اعالم میمقرر به ترتیبی

  تأییدشده فرد و یا افراد موردنظررا انتخاب نمایند.

          ً                                            حقوقی صرفا  با حضور دارنده کارت عضویت امکان پذیر است و رأي دادن اشخاص حقیقی و  تبصره:

 اي قابل پذیرش نیست.هیچگونه وکالتنامه

اشخاص با داشتن شرایط زیر میتوانند داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان : شرایط انتخاب شوندگان -7/5

  شوند:

   داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی با حداقل سه سال سابقه. -الف

اشخاص حقوقی، مشروط به حداقل سه سال سابقه دارابودن کارت عضویت، از طریق معرفی احدي از  -ب

اعضاي هیأت مدیره حقیقی و یا مدیرعامل خود (که داراي حداقل یک سال سابقه حضور در هیأت مدیره یا 

 . الزم به ذکر استمدیرعاملی داشته باشند.) امکان داوطلبی عضویت در هیأت نمایندگان را دارا خواهند بود

صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت ه شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی ب

   شود.نمایندگان می

  ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی ایران. تابعیت -ج

  عدم سابقۀ ورشکستگی به تقصیر وتقلب. -د

  شود.محرومیت از حقوق اجتماعی میعدم محکومیت به مجازاتی که موجب  -ه

  تواند نمایندگی یک شخص حقوقی را برعهده داشته باشد.                   ً   هر شخص حقیقی صرفا  می: 1تبصره 

  شهرستان مربوط خواهد بود. هاي نظارتبه عهده انجمن نظارت و هیأت نیاحراز شرایط داوطلب: 2تبصره 

مخصوصی را تکمیل و امضا نمایند. چنانچه در  داوطلبین موظفند در خصوص بندهاي مذکور، فرم :3تبصره 

و یا بعد از آن و در طول دوره عضویت افراد در هیأت نمایندگان از طریق محاکم دادگستري  اتجریان انتخاب

عدم صالحیت فرد تشخیص و به صورت مکتوب ابالغ شود، عضویت آن فرد در هیأت نمایندگان لغو خواهد 

  شد.
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کارکنان دولت و کارکنان اتاق ایران، تهران و شهرستانها منوط به استعفاي آنان از داوطلب شدن  :4تبصره 

شغل قبلی خود، یک ماه پیش از ثبت نام جهت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران، تهران و شهرستانها است. 

تصدي  در صورت .ندمنتخبان مکلفند مدارك مربوط به پذیرش استعفاء را قبل از صدور اعتبارنامه ارائه نمای

) قانون مدیریت خدمات کشوري، 5مسؤولیت هر یک از اعضاي اتاقها در دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (

 جهت لغو عضویت به اتاق ایران اعالم نماید در غیراین ماهعضو مذکور موظف است مراتب را ظرف مدت یک 

  ایران کارت عضویت وي را لغو خواهد نمود. صورت اتاق

ر د روز قبل از تاریخ برگزاري انتخابات، از طریق حداقل دو بار اعالن )45انجمن در فاصله حداکثر تا ( -8/5

هاي کثیراالنتشار و عالوه بر آن عنداالقتضاء از طرق مقتضی دیگر برگزاري انتخابات را اعالم یکی از روزنامه

 نماید. می

بر انتخابات  روز از تاریخ اعالم هیأت نظارت )15(ن عضویت در هیأت نمایندگان، حداکثر ظرفیداوطلب

 تاق مربوطبر انتخابات ا هیأت نظارتبه توانند مشخصات خود را به همراه اصل و تصویر کارت عضویت معتبر می

درصورت عدم حصول حد نصاب تعداد داوطلبین عضویت تمدید مهلت کاندیداتوري اعضاء توسط  تسلیم نمایند.

    ) روز بالمانع است.3(هیأت نظارت براي مدت 

از کامل بودن مدارك ارائه شده نسبت  اطمینان و ینهیأت مذکور با بررسی مدارك ارائه شده توسط داوطلب

ود. هیأت تسلیم خواهد نم ینبه ثبت درخواست با درج مشخصات کامل در دفتر مخصوص اقدام و رسید به داوطلب

صورت ه ) نظر رد یا تأیید خود را ب7/5شرایط مندرج در بند (با  نامزد پس از بررسی مشخصات و تطبیق وضعیت

ات باید ي انتخابروز قبل از برگزارپانزده نماید. نظر مثبت یا منفی هیأت حداکثر تا مکتوب به داوطلب اعالم می

  اعالم شده باشد. به کلیه داوطلبین

ظرف سه روز پس از دریافت نظر  تواند حداکثرداوطلبی که شرایط احراز او توسط هیأت رد شده می -9/5

روز  5خود را با ذکر دالیل و مستندات به انجمن تسلیم نماید. انجمن مکلف است حداکثر ظرف  هیأت اعتراض

به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. اعتراض به نظر انجمن نظارت قابل پذیرش در شورایعالی نظارت خواهد 

 ،پذیرش یا رد اعتراض قطعی و نهایی خواهد بود و براي داوطلب معترضبود. نظر شورایعالی نظارت در خصوص 

  االتباع است.مربوط و انجمن نظارت الزم هیأت نظارت

انتخاباتی براي کلیه داوطلبان یکسان است و هشت روز قبل از روز اخذ رأي با مراعات  مدت تبلیغات -10/5

از روز رأي گیري ادامه خواهد داشت. پس از پایان مهلت  ساعت قبل 24گردد و تا دیگر قوانین موضوعه آغاز می

تواند نسبت به اتاق شهرستان می مذکور هرگونه تبلیغات ممنوع است. در صورت تخلف، انجمن یا هیأت نظارت

 نماید. مرجع رسیدگی به اعتراض اعالم         ً          روز کتبا  به داوطلب 3ابطال آراء داوطلب متخلف اقدام و مراتب را ظرف 

روز از  5داوطلب نسبت به تصمیم هیأت، انجمن نظارت بر انتخابات خواهد بود که مکلف است حداکثر ظرف 

  تاریخ دریافت شکایت به اعتراض رسیدگی و اظهارنظر نماید.

مکلف است در روز رأي گیري نسبت به نصب یکنواخت اسامی داوطلبان پذیرفته شده  هیأت نظارت -11/5
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به ترتیب حروف الفباء به  هاي بازرگانی، صنعتی و معدنی و کشاورزيتفکیک بخشبه آنان ملصق به عکس 

  نحوي که قابل رویت رأي دهندگان باشد اقدام نماید.

تیار اي در اخهاي رأي متحدالشکل بوده و توسط انجمن تهیه و به تعداد کافی طی صورتجلسهورقه -12/5

  گیرد.قرار می نظارت هايهیأت

بالفاصله پس از اتمام مهلت اخذ رأي، اقدام  هاي نظارتبصورت کتبی و مخفی بوده و هیأت اخذ رأي -13/5

 اي که به امضاي اعضاي هیأت نظارتبه شمارش آراء نموده و حائزین اکثریت آراء را تعیین و طی صورتجلسه

اسناد مربوط توسط هیأت هاي اخذ رأي وسایر صندوق ،نماید. پس از انجام شمارش آراءخواهد رسید اعالم می

  شود. نگهداري می اتاق مربوط الك و مهرشده و تا پایان دوره بعد در محل اتاق ایران نظارت

هایی تواند صندوق یا صندوققرار گیرد انجمن می مورد اعتراض ،چنانچه نحوه شمارش آراء و صحت نتایج

االتباع خواهد بود و چنانچه تخلفی انجام شده مورد الزمرا باز و اقدام به بازشماري آراء نماید. نظر انجمن در این 

  تواند نسبت به ابطال بعضی آراء یا انتخابات اقدام نماید.باشد می

ر تواند بصورت دستی یا الکترونیکی برگزارأي و شمارش آراء به تشخیص انجمن نظارت می ذاختبصره: 

  ده انجمن نظارت است.شود. آزمایش صحت عملکرد نرم افزار و سخت افزار بر عه

ورود به محل رأي گیري براي افراد غیر از رأي دهندگان ممنوع است. حضور کارکنان و عوامل مرتبط  -14/5

بالمانع است. افراد رأي دهنده، نامزدها و اشخاص مرتبط با آنان  با جریان انتخابات با موافقت قبلی هیأت نظارت

  مکلف هستند پس از دادن رأي بالفاصله محل انتخابات را ترك نمایند. 

حوزه رأي گیري ممنوع است. تخلف از این مقررات تخلف  حوالی تردد اعضاء، نامزدها و اشخاص مرتبط در

  نامه رفتار خواهد شد.متخلفین طبق مقررات این آییناز مقررات تبلیغات و انتخابات محسوب و با 

) عضو باشند، بیش از یک محل جهت 7000هایی که واجد بیش از ( هیأت نظارت میتواند براي اتاق تبصره:

  برگزاري انتخابات در نظر بگیرد.

 لیست از درجههرگاه در ورقه رأي بیش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد رأي افراد اضافی انتهاي  -15/5	

 اعتبار ساقط است.

به عهده انجمن بوده و شکایات مربوط به انجمن به عهده  هاي نظارتاز هیأت رسیدگی به شکایات -16/5

  خواهد بود. نظارت شوراي عالی

 یکی و ها، نتایج انتخابات را در وبگاه اتاق ایرانانجمن پس ازتشخیص صحت انتخابات هر یک از اتاق -17/5

 ظرف مدت یک هفتههاي اعضاي منتخب را هاي کثیراالنتشار براي اطالع عموم آگهی و اعتبارنامهروزنامهاز 

  نماید.صادر می

موجب دستورالعمل اجرایی است که با پیشنهاد اتاق ایران به تصویب شوراي ه نحوه برگزاري انتخابات ب -18/5

  عالی نظارت خواهد رسید.
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  :ها  شهرستانها ي  اتاق جلسات هیأت نمایندگان  -6 ماده	

ت تصمیماو  بودخواهد  معتبر هاي شهرستان با حضور بیش از نصف اعضاجلسات هیأت نمایندگان اتاق -1/6

و در صورت تساوي آراء، رأي طرفی که رییس جلسه با  است معتبر آن با رأي بیش از نصف حاضران در جلسه

  بود.خواهد  معتبرن همراه باشد آ

ها در نخستین جلسه خود اقدام به انتخاب پنج نفر اعضاي هیأت رییسه هیأت نمایندگان هریک از اتاق -2/6

  نماید. اتاق مربوط با تعیین سمت آنان می

ترکیب اعضاي هیأت رییسه عبارت است از یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، یک خزانه دار و یک منشی. 

شود و فردي هاي فوق بطور جداگانه و با رأي گیري مخفی اقدام میصدي هر یک از سمتدر مورد داوطلبان ت

که بیشترین رأي را بیاورد به عنوان عضو هیأت رییسه و دارنده سمتی که داوطلب تصدي آن شده معرفی خواهد 

  شد.

ه نباشند در هیأت رییسهیأت رییسه، هیأت نمایندگان از میان اعضایی که نامزد عضویت  انجام انتخابات براي 

  ماید. نبه عنوان منشی تعیین می را یک نفر یک نفر را به عنوان رییس سنی جلسه و دو نفر را به عنوان ناظر و

اند با ذکر تعداد هاي هیأت رئیسه بیشترین رأي را آوردهاسامی داوطلبانی که براي  تصدي  عضویت  و سمت

هاي رأي و سایر اوراق مربوط نیز ضمیمه رسد. ورقهیسه جلسه میرأي آنان صورتجلسه و به امضاي هیأت رئ

  گردد.شود و در قبال اخذ رسید تحویل رییس اتاق میصورتجلسه می

ش از دو توانند بیاعضاي هیأت نمایندگان اتاق ایران، تهران و شهرستانها از تاریخ این مصوب نمی تبصره:

  ن، تهران و شهرستانها شوند.دوره متوالی عهده دار سمت ریاست اتاق ایرا

  هیأت نمایندگان با رییس اتاق و در غیاب او با یکی از نواب رییس خواهد بود. ریاست جلسات -3/6

  . نمایدنسبت به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات هیأت نمایندگان اقدام می اتاق دبیرکل -4/6

صورت الکترونیکی طراحی و اجرا ه نمایندگان را باتاق ایران مکلف است اخذ رأي در جلسات هیأت  -5/6

  نموده و از اخذ رأي بصورت قیام و قعود خودداري نماید.

  هیأت نمایندگان اتاق ایران: -7 ماده

ا رأي یابد و تصمیمات آن بجلسات هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می -1/7

 عتبرم درصورت تساوي آراء رأي طرفی که رییس جلسه با آن همراه است بیش از نصف حاضران رسمیت دارد.

  است.

ها هاي تهران و سایر شهرستانهیأت نمایندگان اتاق ایران در نخستین جلسه خود از میان نمایندگان اتاق -2/7

نماید. ترکیب اعضاي هیأت هاي آنان مینفر اعضاي هیأت رییسه اتاق ایران با تعیین سمتهفت اقدام به انتخاب 

طلبان دار و یک نفر منشی. در مورد داونفر نایب رییس، یک نفر خزانهچهار رییسه عبارت است از یک نفر رییس، 

  شود. گیري مخفی اقدام میهاي فوق بطور جداگانه و با رأيتصدي هر یک از سمت

نفر  امزد عضویت در هیأت رییسه نباشند یکبراي انتخاب هیأت رییسه، هیأت نمایندگان از میان اعضایی که ن
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أت رییسه هی انتخابات را به عنوان رییس سنی و دو نفر را به عنوان ناظر و یک نفر را به عنوان منشی براي انجام

  نماید.تعیین می

ند با اهاي هیأت رییسه بیشترین رأي را آوردهاسامی داوطلبانی که براي تصدي عضویت در هر یک از سمت

زاري وظیفه برگ سنی رسد. هیأت رئیسهجلسه می ي آنان صورتجلسه و به امضاي هیأت رئیسهأتعداد ر ذکر

تشریفات انتخابات کلیه اعضاي هیأت رئیسه دائم دوره جدید را برعهده دارد و پس از تنظیم صورتجلسه مشتمل 

سایر  هاي رأي وورقه بر اسامی منتخبین و سمتهاي احراز شده آنان و تعداد آراي مکتسبه و امضاي صورتجلسه

  ویل دبیرخانه شوراي عالی نظارت خواهد شد. اوراق مربوط به انتخابات به انضمام صورتجلسه تح

  هیأت نمایندگان با رییس اتاق و در غیاب او با یکی از نواب رییس خواهد بود. جلسات ریاست -3/7

  ماید.ندبیرکل اتاق ایران نسبت به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات هیأت نمایندگان اقدام می -4/7

در هر                    ً          ً  هاي شهرستان منفردا  یا مجتمعا  وهیأت رییسه اتاق یک از اعضاياي هر دوره میانانتخابات  براي -5/7

                                                                                            درخواست کتبی دو سو م از اعضاي هیأت نمایندگان اتاق مربوط و ارسال آن به اتاق ایران ضرورت دارد. دوره

ات میان اقدام نماید. تجدید انتخاب نسبت به برگزاري انتخابات اتاق مربوط اتاق ایران مکلف است ظرف یک ماه

                               ً          ً                                                        اي هیأت رییسه اتاق ایران منفردا  یا مجتمعا  با درخواست کتبی دو سو م اعضاي هیأت نمایندگان اتاق ایران دوره

 نماید. داماق نسبت به برگزاري انتخابات مکلف است ظرف یک ماهنظارت شورایعالی  امکان پذیر خواهد بود.

هاي شهرستان در حد متعارف به وظایف خود عمل نکند یا اعضاي هیأت رییسه اتاقچنانچه هر یک از  -6/7

اعضاي ثریت اک هاي مکرر داشته و یا رفتاري برخالف شؤون اتاق پیشه کند و شکایتی در این زمینه از طرفغیبت

هیأت نمایندگان مطرح شود، موضوع توسط اتاق ایران جهت بررسی به کمیسیون انضباطی اتاق ایران احاله و 

اذ در خصوص شخص مورد شکایت اتخبررسی و  راکمیسیون مشورتی        ً                             متعاقبا  هیأت رییسه اتاق ایران نظریه 

   .نمایدمی تصمیم

کناري شخص مزبور را خواهد داشت و در صورت تصمیم بدیهی است هیأت رئیسه اتاق ایران، حق ابقا یا بر

به برکناري، تصمیم متخذه از طریق اتاق ایران به اتاق شهرستان مربوط اعالم و هیأت نمایندگان آن اتاق در اسرع 

  نماید. وقت فرد دیگري را براي عضویت در هیأت رئیسه و تصدي سمت فرد برکنار شده انتخاب می

رد موضوع این بند و مصادیق فوق الذکر در خصوص اعضاي هیات رئیسه اتاق ایران رسیدگی به مواتبصره: 

  با درخواست اکثریت اعضاي هیات رئیسه  بر عهده شوراي عالی نظارت می باشد . 

ماید و یا فوت کند و یا استعفا ن و یا اتاق شهرستانایران  در صورتیکه یکی از اعضاي هیأت رییسه اتاق -7/7

به جاي او فرد دیگري ظرف سه ماه، توسط هیأت نمایندگان اتاق مربوط براي تصدي سمت فرد برکنار شود، 

خارج شده از هیأت رییسه، از بین هیأت نمایندگان انتخاب خواهد شد. در صورتی که فرد انتخاب شده از اعضاي 

ان انتخابات اي هیأت نمایندگباقیمانده مدت نیز از بین اعض هیأت رییسه اتاق باشد براي جایگزینی فرد مذکور در

  بعمل خواهد آمد.

در صورت استعفاي اکثریت (نصف بعالوه یک) اعضاي هیأت رئیسه اتاق ایران، شورایعالی نظارت تبصره: 
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ماه اقدام نماید و در مورد  اي ظرف مدت یکنسبت به اتخاذ تمهیدات الزم براي برگزاري انتخابات میان دوره

 ایران موظف است ظرف یک ماه نسبت به برگزاري انتخابات اتاق مربوطه اقدام نماید.هاي شهرستان، اتاق  اتاق

	  

  مقررات متفرقه: -8 ماده

عضویت و فعالیت در هیأت نمایندگان و هیأت رییسه اتاق شهرستان و اتاق ایران افتخاري و قائم به  -1/8

ه اي بالزحمهغیر نخواهد بود و هیچ حقشخص است. لذا، این سمت و وظایف و اختیارات آن قابل واگذاري به 

خدمات و مأموریتهاي اعضاي هیأتهاي مذکور پرداخت نخواهد شد. استخدام و خرید خدمت اعضاي هیأت  اياز

هاي مأموریت بالمانع است. ارجاع خدمت به اشخاص حقوقی ممنوع است. پرداخت هزینه نمایندگان در اتاقها

با  ندباشو نیز اشخاص حقیقی که عضو هیأت نمایندگان می دارندکه مدیر آن در هیأت نمایندگان عضویت 

  داد بالمانع است.اعات مقررات مناقصه و افشاي قرارمر

جرایی اتاقها از جمله امور آموزشی و توانند در مسؤولیتهاي اداري و ااعضاي هیأت نمایندگان نمیتبصره: 

 پژوهشی فعالیت نمایند.

هاي شهرستان حداقل یک بار در هر ماه و اتاق ایران هر دو ماه یکبار  جلسات هیأت نمایندگان اتاق -2/8

  برگزار خواهد شد.

ایندگان نم                                                   تقاضاي هیأت رییسه اتاق مربوط، یا یک سو م اعضاي هیأت  بنا به دعوت رئیس یا ،در موارد نیاز

العاده امکان پذیر خواهد بود. دعوت نامه براي تشکیل جلسه هیأت نمایندگان به امضاي تشکیل جلسه به طور فوق

  گردد.رییس اتاق مربوط یا نایب رییس وي براي اعضاي هیأت نمایندگان ارسال می

و گزارش  اي اتاق ایرانگزارش جلسات هیأت نمایندگان اتاقهاي شهرستان و تصمیمات اتخاذ شده برتبصره: 

 شود.جلسات هیأت نمایندگان اتاق ایران و تصمیمات اتخاذ شده به شورایعالی نظارت ارسال می

مربوط یا هرمحل دیگري خواهد بود که هیأت رییسه اتاق یا هیأت  اتاقمحل  تشکیل جلسات در -3/8

  نمود.نمایندگان عنداالقتضاء تعیین خواهند 

ساله  4هاي شهرستان و اتاق ایران، و پایان دوره انتخابات جدید براي تعیین هیأت رییسه اتاقتا انجام  -4/8

  هاي رییسه قبلی به کار خود ادامه خواهند داد.دوره قبلی هیأت

هر یک از اعضاي هیأت نمایندگان که در جلسات هیأت نمایندگان در طول سال سه بار غیبت غیرموجه  -5/8

شناخته می شود. تشخیص غیرموجه بودن با رییس اتاق مربوط خواهد بود. غیبت غیر موجه  داشته باشد مستعفی

  اعالم می گردد.                            ًدر هر جلسه به عضو غایب کتبا 

در اتاق شهرستان در صورت فوت، استعفا و برکناري شخص حقیقی عضو هیأت نمایندگان، رییس اتاق  -6/8

ان د برکنار شده پس از آخرین شخص راه یافته به هیأت نمایندگمربوط شخصی را که بیشترین رأي را در رشته فر

دارد، به جانشینی وي براي مدت باقی مانده دعوت می نماید. در صورت استعفاء، برکناري، لغو عضویت یا عدم 

حقیقی که به واسطه کارت حقوقی وارد هیأت نمایندگان شده است، نیز به ترتیب مذکور شخص تمدید عضویت 
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  شود. اقدام می

ها فوت نماید یا مستعفی گردد و یا به ترتیب فوق در یکی از وزارتخانه ي چه نماینده در اتاق تهران، چنان

                                     ً                                                            جلسات غیبت نماید رئیس اتاق تهران کتبا  تقاضاي تعیین وضعیت وي را از وزیر مربوط خواهد نمود. در اتاق 

ده،             ً                                   به اتاق کتبا  خواستار معرفی جانشین نماینده فوت شایران رییس اتاق ایران از اتاق مربوط یا تشکل وابسته 

  مستعفی و یا برکنار شده را خواهد نمود.

درخصوص انصراف از استعفاي عضو هیأت نمایندگان، مادامی که عضو جدید از سوي اتاق مربوط  :1تبصره 

ایگزین صورت با معرفی فرد ج به اتاق ایران معرفی نشده، انصراف از استعفاء قابل پذیرش خواهد بود. در غیراین

  شود.استعفاء پذیرفته شده تلقی می

جایگزین شده در اتاق اتاق ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته اعتبارنامه افراد  :2تبصره 

  شهرستان را مطابق این بند صادر نماید.

ص چنانچه شخ ،حقوقی اشخاصعضو هیأت نمایندگان از سوي  حقیقیدرصورت برکناري شخص  :3تبصره 

ان تواند تا پایان همان دوره به عنوباشد، می حقیقی حقیقی نماینده شخص حقوقی داراي کارت عضویت معتبر

  .نمایندگان حضور داشته باشدشخص حقیقی در هیأت 

هر یک از  کارت عضویت با اخطار قبلی و دادن مهلت سه ماهه و همچنین لغو عضویت عدم تمدید -7/8

أت وي از هی منجر به برکناري ،نامه عضویت در اتاقهابا رعایت آیین أت نمایندگان در اتاق مربوطاعضاي هی

  نمایندگان خواهد شد. مسؤولیت اجراي این تکلیف بر عهده رییس اتاق مربوط است. 

فتار و گشود فعاالنه مشارکت نمایند، و در هیأت نمایندگان مکلفند در جلساتی که برگزار می ياعضا -8/8

رفتار خود شؤون تجاري و آداب عضویت و اخالق حسنه را رعایت نمایند و از هتک حرمت و بیانات غیر مستند 

توجهی به دو بار تذکر شفاهی و یکبار تذکر کتبی رییس جلسه، توسط رییس بپرهیزند. متخلف در صورت بی

گردد، تا برابر رأي کمیسیون رفی میاتاق مربوط به کمیسیون انضباطی جهت اتخاذ تصمیم در مورد وي مع

 انضباطی با نامبرده رفتار گردد. 

باشد و پاسخ به استعالم ها و رفع ابهام برعهده امور نامه شورایعالی نظارت میمرجع تفسیر این آیین -9/8

حقوقی اتاق ایران است. در صورت اعتراض به نظریه امور حقوقی، رئیس اتاق ایران مکلف است ظرف مدت 

یک ماه مورد را به شوراي عالی نظارت جهت رسیدگی و اعالم نتیجه ارسال نماید. نظر ابرازي قطعی و الزم 

   االجرا است.

تصویب شوراي عالی نظارت رسید و از تاریخ به  20/04/1397 ماده در تاریخ 9نامه فوق در آیین -9 ماده

ایران و شهرستان بر اساس مقررات آن انجام خواهد  هايو نحوه فعالیت هیأتهاي نمایندگان اتاق تصویب، تشکیل

  نامه قبلی لغو و بالاثر گردید.شد و نیز آیین

 


