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 به نام خدا 

 

  اساسنامه اتاق مشترك بازرگانی ایران و ...

  

  کلیات -بخش اول

ندهاي شود باستناد باتاق مشترك بازرگانی ایران و ........... که در این اساسنامه اتاق مشترك نامیده می -1ماده 

  15/12/1369قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي جمهوري اسالمی ایران مصوب  5مادة  "ن"و  "د"

به  زيو کشاور معادن ،صنایع  ،اتاق هاي مشترك بازرگانیو نظارت آیین نامه تشکیل و  15/09/1373اصالحی  با

  س می گردد.موجب پروانه فعالیت شماره ....... مورخ ...... طبق این اساسنامه تاسی

یک تشکل ملی، غیرانتفاعی، غیردولتی ثبت شده در اتاق ایران با ماموریت توسعه فعالیت مشترك  اتاق  -2ماده 

می باشد که واجد شخصیت حقوقی مستقل است اما از حیث سیاست ها و مقررات تابع  اتاق اقتصادي با کشور ... 

  ایران می باشد.

سانی رها و سایت اطالعایرانی است و مکاتبات و محاورات، مهر، سربرگاتاق مشترك داراي تابعیت  -3ماده 

آن به زبان فارسی و عنداللزوم به زبان انگلیسی و یا .... خواهد بود. اتاق مشترك کلیه قوانین و مقررات کشور ایران 

 را مراعات خواهد نمود. 

ره اتاق مشترك منوط به تصویب هیئت مدیتغییر محل در تهران واقع است.  دفتر مرکزي اتاق مشترك -4ماده 

و اطالع رسانی به اتاق ایران می باشد. همچنین اتاق مشترك می تواند با کسب موافقت اتاق ایران شعباتی در سایر 

 استان ها تاسیس نماید. 

 

  اهداف و وظایف -بخش دوم 

  :شرح ذیل می باشداتاق مشترك به اهداف و وظایف  -5ماده 

در ل کشور مقاب صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی وکوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات  -1-5

  زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزي، معدن و سایر امور مربوطه.

هاي صنعتی و بازرگانی و گذاريهاي الزم براي سرمایهمطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه -2-5

  ورزي در دو کشور.معدنی و کشا
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صنعتی و  -جمع آوري و ارزیابی اطالعات آماري و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی -3-5

ا و هو همکاري با سازمان کشور مقابل اقتصادي دو کشور و قرار دادن این اطالعات در اختیار متقاضیان ایرانی و

  شویق و توسعه روابط اقتصادي بین دو کشوربه منظور ت کشور مقابل مقامات صالحیتدار ایران و

  هاي نمایندگی و اقتصادي بین دو کشور.گسترش مبادله هیأت -4-5

انتشار بولتن اطالعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادي بین  ، افزارانتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم -5-5

  .  مفید و مرتبطحاوي قوانین و مقررات اقتصادي دو کشور و سایر مطالب  کشور مقابل ایران و

هاي مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک ها و سایر فعالیتمشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه -6-5

اي بین هکشور مقابل عالقمند به شرکت در نمایشگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی وبه مؤسسات، سازمان

  شود.برگزار می کشور مقابل در ایران و المللی که 

  ها در زمینه توسعه روابط اقتصادي بین دو کشور.ها و همایشگردهماییبرگزاري  -7-5

  متقابل در کشور مقابل.  هاي همکاري و تشریک مساعی با اتاق -8-5

شور ک حقیقی و حقوقی ایران وکوشش در جهت حل اختالفات ناشی از روابط اقتصادي بین اشخاص  -9-5

و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختالف به رفع اختالفات از طریق مرکز داوري  مقابل از طریق حکمیت

  اتاق ایران.

ها و اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاري نزدیک با مقامات رسمی، سازمان -10-5

  ل. مؤسسات ایرانی و کشور مقاب

  انجام سایر اقداماتی که براي نیل به اهداف فوق ضروري است یا به آنها مربوط باشد. -11-5

  

  در اتاق مشترك عضویت –بخش سوم 

  نوع است: عادي و افتخاري. دو عضویت بر -6ماده 

  شرایط عضویت عادي در اتاق مشترك عبارت است از: -7ماده 

دن و هاي بازرگانی و صنایع و معایا عضویت معتبر در یکی از اتاق معتبر داشتن کارت بازرگانی -1-7

  یا اتاق تعاونکشاورزي ایران 

  حق عضویت اتاق مشترك ورودیه و پرداخت -2-7

  مقررات اتاق ایرانپذیرش مفاد این اساسنامه و -3-7
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ور مشترك، مستقر در کشاشخاص حقیقی یا حقوقی غیر مقیم مشروط بر اینکه از همتاي خارجی اتاق  -8ماده 

 و مقابل یا در صورت فقدان و یا عدم دسترسی به آن از یکی از اتاق هاي بازرگانی کشور مقابل، معرفی نامه اخذ

وانند تپس از تایید سفارت جمهوري اسالمی ایران در کشور .......و یا سفارت کشور ...... در ایران ارایه نمایند می

   درآیند.به عضویت اتاق مشترك 

دمات خکشور مقابل هایی که در تحقق اهداف اتاق و پیشرفت مناسبات اقتصادي ایران و شخصیت -9ماده 

اي در این مورد باشند، به عضویت افتخاري توانند در آینده منشاء خدمات ارزندهو یا میاند اي انجام داده العادهفوق

  شوند.اتاق دعوت می

به پیشنهاد یکی از اعضاي هیأت مدیره و با تصویب هیأت مدیره به عضویت پذیرفته اعضاي افتخاري بنا -10ماده 

شوند. اعضاي افتخاري داراي حق رأي نیستند، اما حق اظهارنظر مشورتی دارند و از پرداخت حق عضویت می

  باشند.معاف می

 خود را در زمان صدورکلیه اعضاي عادي داراي حقوق و وظایف یکسان هستند و حق عضویت ساالنه -11ماده 

  نمایند.پرداخت می کارت عضویت تمدید یا

  :خاتمه دهد تواند به علل زیر به عضویت هریک از اعضاءهیات مدیره می-12ماده 

و خودداري عضو از پرداخت حق عضویت در موعد مقرر پس از دوبار اخطار  عدم تمدید عضویت -1-12

  نه اتاق مشترك باید انجام گیرد. از طریق دبیرخا روز 10فاصله که به کتبی 

  عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی. -2-12

  عدم تمدید عضویت در اتاق هاي سراسر کشور.  -3-12

در صورت فوت، حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از عضویت اتاق ایران، تعلیق یا  - 13ماده 

ورشکستگی، انحالل شخص حقوقی، عضویت در اتاق مشترك نیز خاتمه ابطال عضویت یا کارت بازرگانی، 

  یابد.می

  . گرددمیندر صورت خاتمه عضویت حق عضویت پرداخت شده مسترد  -14ماده 

  

  ارکان اتاق مشترك – چهارمبخش 

  ارکان اتاق مشترك عبارتند از:  -15ماده 

 مجمع عمومی -
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 هیئت مدیره   -

  بازرسان   -

  العاده تشکیل می شود.مجمع عمومی اتاق مشترك به صورت عادي یا فوق - 16ماده 

  برگزاري مجامع عمومی عادي به ترتیب ذیل می باشد: نحوه -17ماده 

د. شومجمع عمومی عادي حداقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می -1-17

شود که در این صورت مجمع عمومی عادي به العاده تشکیل میمجمع عمومی عادي در صورت لزوم بطور فوق

  .شودالعاده نامیده میطور فوق

، دستور کار مجمع، محل، تاریخ و قبل از تشکیل هر مجمع و حداکثر چهل روز روز بیستحداقل  -2-17

  ساعت تشکیل جلسه مجمع باید به طرق ذیل اطالع رسانی شود:

  .کثیراالنتشار مصوب مجمع عمومی چاپ آگهی در  روزنامه -1-2-17

  آگهی بر روي وب سایت اتاق مشترك.قراردادن  -2-2-17

  ارسال درخواست درج آگهی بر روي وب سایت اتاق ایران به امور بین الملل. -3-2-17

چنانچه در مجمع عمومی عادي با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضاي عادي رسمیت می یابد.  -3-17

ر حداقل  بیست روز و حداکثتحقق نیابد، مجمع عمومی نوبت دوم براي رسمیت مجمع نوبت اول حد نصاب الزم 

ی تشریفات اطالع رسان با هر تعداد عضو که حضور یابند رسمیت خواهد داشت.  روز بعد از تاریخ مجمع اول 40

  مشابه نوبت اول می باشد. دوم نوبت 

 در مجمع عمومی آراء حاضر معتبر و نافذ است. "اکثریت نسبی"عمومی عادي با  معتصمیمات مج -4-17

عادي که استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش بازرسی و حسابرسی مالی در دستور کار مجمع باشد، 

 ننماینده امور بیهیئت مدیره موظف است نسخه مکتوب گزارش هاي مذکور را قبل از شروع مجمع در اختیار 

  و  هر یک از اعضاي خود  که درخواست نمایند قرار دهد.  الملل 

اي مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی که توسط مجمع انتخاب رئیسهمجمع عمومی را هیات -5-17

تواند منشی را از بین اشخاص خارج از اعضاي اتاق مشترك انتخاب نماید. نماید. مجمع میخواهد شد اداره می

  و به امضاي هیت رئیسه مجمع و ناظران اتاق ایران خواهند رساند. صورت مذاکرات و تصمیمات را تنظیممنشی 

  چنانچه انتخابات هیئت مدیره در دستور کار مجمع عمومی عادي باشد:  -6-17

  امکان نامزدي به عنوان رئیس یا نظار مجمع را نخواهند داشت.  نامزدهاي هیئت مدیره  -1-6-17

  صرفاً آن دسته از اعضاء عادي که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق سپري شده باشد از -2-6-17
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  حق راي برخوردار می باشند. 

  ه باشد امکانصرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل یکسال از عضویتشان در اتاق سپري شد -3-6-17

   امزدي براي هیئت مدیره خواهند داشت.ن

کل از اي متشکمیته هاي مشتركو اختالفات اتاقمرجع رسیدگی و بررسی کلیه شکایات  -4-6-17

 یکی از روسايیا و الملل و یک نفر از اعضاي هیات رییسه اتاق ایران نماینده امور حقوقی، نماینده امور بین

   .هاي مشترك به معرفی رییس اتاق ایران خواهد بوداتاق

وط به نحوه برگزاري مجامع و انتخابات و رسیدگی به شکایات مشروط درخصوص شکایات مرب -1تبصره

  باشد.به ثبت شکایت ظرف سه روز از تاریخ برگزاري مجمع در دبیرخانه مرکزي اتاق ایران می

) قانون اتاق ایران مراتب توسط شوراي 9ماه مطابق بند(ج) ماده(در صورت اعتراض، ظرف مدت یک -2تبصره

  رسیدگی است.عالی نظارت قابل 

  مجمع عمومی عادي شامل موارد ذیل می باشد:   وظایف -18ماده 

درباره فعالیت هاي اتاق مشترك در سال قبل  بازرس گزارشگزارش هیئت مدیره و بررسی و استماع  -1-18

  .و بررسی ترازنامه و تصویب آن

  و تصویب بودجه ساالنه. بررسی -2-18

  میان اعضاي عادي اتاق مشترك. انتخاب اعضاي هیات مدیره از -3-18

  انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل  -4-18

  روزنامه کثیراالنتشار انتخاب -5-18

  اعضاء  ساالنه تعیین ورودیه و حق عضویت -6-18

  بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگري که در صالحیت مجمع عمومی عادي است. -7-18

  مع عمومی فوق العاده به ترتیب ذیل می باشد: نحوه برگزاري مج -19ماده 

العاده بترتیبی که در مورد مجامع عادي مقرر است خواهد بود. عنوان مجمع دعوت مجمع عمومی فوق -1-19

  ها درج گردد.العاده بایستی در آگهیفوق

اعضاء عادي  نصف بعالوه یکالعاده در صورتی رسمیت خواهد داشت که حداقل مجمع عمومی فوق -2-19

صویب دو به ت اتاق مشترك در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که الاقل

  سوم اعضاء حاضر در جلسه برسد. 
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با رعایت در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، مجمع نوبت دوم  -3-19

اء و تصیمات با تصویب حداقل دوسوم اعضسوم اعضاء رسمیت می یابد نوبت اول با حضور یکتشریفات دعوت 

    باشد.عادي حاضر در جلسه معتبر می

  العاده به ترتیب ذیل می باشد:مجمع عمومی فوق وظایف  -20ماده  

هاي مشترك ها و کمیتهنامه تشکیل و نظارت بر اتاق) آیین39با رعایت ماده( اصالح و تغییر اساسنامه -1-20

  بازرگانی.

د.  بدیهی می باش امور حقوقیاعمال تغییرات در اساسنامه اتاق مشترك بدواً مستلزم هماهنگی با  تبصره: 

  است اتاق ایران می تواند از ثبت تغییرات اساسنامه که خالف توافق اولیه باشد اجتناب نماید. 

  اتاق ایران.  تاییدبا  یههیات تصفاتخاذ تصمیم نسبت به انحالل اتاق مشترك و انتخاب  -2-20 

  باشد:العاده به شرح ذیل میضوابط عمومی حاکم بر مجامع عادي و فوق -21ماده 

 پنجمالعاده بنا به تصمیم هیات مدیره و یا به درخواست حداقل یک مجامع عمومی عادي و فوق  -1-21

اعضاي دارنده حق راي اتاق مشترك و یا به درخواست بازرس و یا به درخواست و دعوت اتاق ایران طبق ضوابط 

  .شوداین اساسنامه تشکیل می

مور ا مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیات مدیره جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی در اختیار -22ماده

  اتاق ایران قرار می گیرد.  بین الملل

دبیرخانه اتاق مشترك موظف است فهرست اعضاء معتبر را حداکثر یک هفته قبل از برگزاري مجامع  -23ماده 

  اعالم نماید. امور بین الملل اتاق ایران به 

حضور در مجامع عمومی اتاق هاي مشترك اصالتاٌ ویا صرفاً با وکالت رسمی مجاز است. در  -24ماده 

نامه رسمی شرکت(برروي تواند با ارایه معرفیهرشخص میوص اعضاي حقوقی اتاقهاي مشترك، خص

  سربرگ شرکت، ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت) در مجمع حضور یابد.

) شخص حقوقی جهت حضور 2) عضو حقیقی و یا نمایندگی (2تواند وکالت رسمی(تبصره: هر شخص می

  .دار باشدمجامع عمومی را عهدهدر 

العاده عملکرد در صورتی که در مجمع عمومی عادي سالیانه یا مجمع عمومی عادي بطور فوق -1-24

ماه مالی به تصویب مجمع نرسد، هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هايصورتهیات مدیره یا 

اي هدر صورت عدم تایید مجدد صورتنسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید. 
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العاده با دستور انتخابات تواند به طور فوقمالی و عملکرد هیات مدیره از سوي مجمع ، مجمع عمومی می

  شود.هیات مدیره برگزار می

- باشد. مجمع مذکور میتبصره: در مجامع عمومی عادي که متضمن دستور کار انتخابات هیات مدیره می

هاي هیات مدیره را ) درصد کرسی50ه موافقت نض به عالوه یک اعضاي حاضر تا سقف(توانند مشروط ب

 به داوطلبین خارجی هیات مدیره اختصاص دهد.

 هیات مدیره - پنجمبخش 

  

ه به وسیله البدل کنفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی ... اي مرکب ازاتاق مشترك به وسیله هیأت مدیره -25ماده

  . شوند اداره خواهد شدانتخاب می ... از بین اعضاء براي مدتمجمع عمومی عادي 

درخواست  عمومی قبل از تشکیل مجمع لب عضویت در هیأت مدیره موظف است حداقل ده روزداوط -26ماده 

  کتبی خود را همراه با مدارك موردنیاز به اتاق مشترك تسلیم نماید.

ساسنامه توسط کمیته اي مرکب از نماینده هیئت مدیره اتاق احراز شرایط نامزدها طبق موازین این ا -27ماده 

مشترك و نمایندگان اتاق ایران(امور بین الملل و امور حقوقی) حداقل یک هفته مانده به مجمع عمومی در اتاق 

  ایران تشکیل و نتیجه از طریق اتاق مشترك اطالع رسانی می گردد. 

اصالتاً و یا وکالتاً(با وکالت نامه رسمی مبنی بر اجازه قبول  عضویت در هیأت مدیره بایدنامزدهاي  -28ماده

  نامزدي توسط وکیل) در مجمع حضور یابند. 

شخص حقوقی نمی تواند در طول دوره تصدي هیأت مدیره عضو دیگري از هیأت مدیره یا مدیرعامل  -29ماده 

مدیره یا مدیریت عامل شخص حقوقی، را جایگزین فرد معرفی شده نماید. در صورت خروج فرد منتخب از هیأت 

  عضو علی البدل هیأت مدیره اتاق مشترك جایگزین خواهد گردید.

أت هیأت مدیره، انتخابات هی اصلیدر صورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضاي  -30ماده 

   خواهد شد. تجدید از طریق برگزاري مجمع عمومی مدیره

ک یا چند نفر از اعضاي هیأت مدیره استعفا و یا فوت نمایند یا چنانچه قادر به انجام در صورتیکه ی -31ماده 

البدل در هیأت مدیره تعیین و براي سمت اعضا مجدداً در وظایف خود نباشند، جانشین آنها از میان اعضاي علی

  هیأت مدیره رأي گیري بعمل خواهد امد.
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  اي که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل هیأت مدیره در اولین جلسه -32ماده 

ه عنوان و یک نفر را باز بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و دونفر را به عنوان نواب رئیس  شودمی

  انتخاب خواهد نمود. دار خزانه

  ات مدیره یک اتاق مشترك را تواند حداکثر ریاست هیهرشخص با رعایت مفاد اساسنامه فقط می-1-32

  دار باشد. عهده

اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در غیاب او با نواب رئیس است در صورت غیبت  -33ماده 

ظایف نمایند تا ورئیس و نواب رئیس، سایر اعضاي هیأت مدیره یک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعیین می

  اداره جلسه انجام دهد.رئیس را در ارتباط با 

  .می باشدحق رأي  بازرس در جلسات هیأت مدیره بدونحضور  - 34ماده 

حضور و انجام وظیفه و اعالم رأي در هیأت مدیره قائم به شخص اعضاي حقیقی و نمایندگان اشخاص  -35ماده 

  باشد.باشد و قابل تفویض به غیر نمیحقوقی عضو هیأت مدیره می

هیأت مدیره نماینده قانونی اتاق مشترك است و از کلیه اختیارات قانونی جهت  أت مدیره:وظایف هی -36ماده 

  :اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است. است اداره امور اتاق مشترك برخوردار

  .با رعایت مفاد اساسنامه صرفاً دادن به عضویت اعضاء پایاناعضاي  جدید  اتاق مشترك و پذیرش  -1-36

  هاي اتاق مشترك و تسلیم آن به مجامع عمومی و اتاق ایران.تهیه گزارش درباره فعالیت -2-36

  دبیر اتاق مشترك. تعیین  -3-36

تهیه ترازنامه و برآورد بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی اتاق مشترك همراه گزارش  -4-36

  حداقل یک هفته قبل از تشکیل  مجمع در دسترس اعضاي اتاق مشترك قرار گیرد.حسابرسی بازرس که باید 

هاي مورد احتیاج اتاق مشترك و انتخاب اعضاي هر یک و تعیین وظایف اختیارات ایجاد کمیسیون -5-36

  .و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت هر کمیسیون

ئی و اداري و انتظامی، دفاع در برابر هر طرح  هرگونه دعوي و درخواست در مراجع ذیصالح قضا -6-36

گونه دعوي علیه اتاق مشترك در کلیه مراحل  رسیدگی و با اختیار تام رأساً یا با انتخاب وکیل و یا وکالي 

قانون آیین دادرسی مدنی به  63و   62دادگستري با حق تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات  مطروحه در مواد 

  .للزوم عزل وکالي موصوفوکالي منتخب و عندا

  ارجاع اختالفات اعضاي هیأت مدیره و اعضا با اتاق مشترك به حکمیت اتاق ایران -7-36
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  ارجاع دعاوي اتاق مشترك به داوري تعیین داور، صلح حقوق، هبه و گزارش اقدامات فوق به بازرسان.-8-36

ت ذ تسهیالها و عنداللزوم اخثابت در بانکافتتاح هر نوع حساب بانکی اعم از جاري و پس انداز و  -9-36

  بانکی و عقد قراردادها شامل صلح، هبه و رهن. 

  هاي بالعوض.دریافت اعتبار و قبول کمک -10-36

  هاي کالن اتاق مشترك و نظارت بر حسن اجراي آنها.ها و برنامهتدوین سیاست -11-36

  نتخاب صاحبان امضاي مجازتعیین نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور و ا -12-36

  و آیین نامه نحوه تشکیل و نظارت اتاق ها و این اساسنامه موازین اموري که وفقسایر انجام   -13-36

  هاي مشترك می تواند توسط هیئت مدیره انجام شود. کمیته

  تبصره:  هیئت مدیره می تواند بخشی از وظایف خود را به دبیر اتاق تفویض نماید. 

  ود.شجلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه طبق دعوت کتبی رئیس هیات مدیره تشکیل می -37ماده 

جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت آراء  -38ماده 

قرار   شود. در صورت تساوي آراء نظر طرفی که رییس هیات مدیره در آن است، مالك عملحاضران اتخاذ می

  خواهد گرفت.

جلسه بطور متناوب  5جلسه بطور متوالی یا  3در  هر کدام از اعضاء اصلیدر صورت غیبت غیر موجه  -39ماده 

د یشود. غیر موجه بودن عدم حضور در جلسه هیات مدیره، باوي مستعفی از عضویت در هیأت مدیره شناخته می

  .برسدتاق مشترك به تصویب هیئت مدیره ا

  

 

  بازرسان - ششمبخش 

مجمع عمومی عادي ساالنه  براي هر  سال مالی از میان اعضاي اتاق مشترك یک نفر را بعنوان بازرس  -40ماده 

  نماید.البدل انتخاب میاصلی و یک نفر  بازرس علی

بازرس اتاق مشترك موظف است کلیه  اقدامات  و عملیات مالی اتاق مشترك را بررسی و  حداکثر   -41ماده

  ی روز  بعد از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی عادي ساالنه به هیات مدیره تسلیم س

  هیات مدیره و دبیر اتاق مشترك موظف است اسناد و مدارك مربوطه را در اختیار بازرس قرار دهد..کندمی

چنانچه اعضاي اتاق به صد نفر یا بیشتر برسد اتاق مشترك موظف به انتخاب بازرس و حسابرس عضو  -42ماده 

جامعه حسابداران رسمی خواهد بود. بازرس و حسابرس رسمی مزبور هر ساله با تصویب مجمع عمومی انتخاب 
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رد هیأت وبات و عملکمی گردد. بازرس موظف است عالوه بر ارائه گزارش حسابرسی مالی، نسبت به بررسی مص

  مدیره و ارائه گزارش انطباق آن با اساسنامه اتاق مشترك مربوطه و همچنین ضوابط ابالغی اتاق ایران اقدام نماید.

  دبیرخانه -تم بخش هف

مصوبات هیات مدیره است و سرپرستی کلیه امور اداري و مالی در حدود  دارعهدهدبیر اتاق مشترك  -43ماده 

  آید. کلیه مکاتبات اتاق مشترك از طریق دبیرخانه به عمل میبرعهده دارد ورا  دبیرخانه

صوبات دبیر مجري م. گرددتصویب هیات مدیره نصب و عزل میبه پیشنهاد رییس هیات مدیره  و  دبیر -44ماده 

  .کندهیات مدیره است و زیر نظر رییس اتاق مشترك فعالیت می

  :دبیر به شرح ذیل می باشداهم وظایف و اختیارات  – 45ماده 

  تشکیل دبیرخانه و اداره امور آن. -1-45

  با تایید رئیس هیئت مدیره اتاق مشترك.  استخدام و اخراج کارکنان دبیرخانه -2-45

  .هانجام وظیفه به عنوان دبیر در جلسه  هیات مدیره و تهیه صورتجلسات مربوط -3-45

  منظور آگاه سازي هیئت مدیره از آخرین وضعیت مناسباتتنظیم گزارش هاي خبري و تحلیلی به  -4-45

  .اقتصادي دو کشور

  .برقراري ارتباط با سایر تشکل ها و ارگان هاي دولتی -5-45

  .سازماندهی و برگزاري به موقع مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره -6-45

  

 امور مالی اتاق مشترك – بخش هشتم

  :کندهاي خود را از منابع زیر تامین میاتاق مشترك براي انجام وظایف مربوط هزینه -46ماده 

   ورودیه اعضاء جدید. -1-46

  .ق عضویت ساالنه اعضاح-2-46

  هاي بالعوض.دریافت اعتبار و قبول کمک -3-46

  .داردوجوهی که بابت ارائه خدمات دریافت می -4-46

هاي ترویجی و آموزشی و انتشاراتی مرتبط ها و سمینارها و فعالیتنمایشگاهدرآمد حاصل از تشکیل  -5-46

  .با اهداف اتاق مشترك و در چارچوب اساسنامه

. اولین یابدخاتمه می از... سال شروع و در .... سال مالی اتاق مشترك یک دوره دوازده ماهه است که  -47ماده 

  .یابدسال خاتمه می.... و در سال مالی از تاریخ تشکیل اتاق مشترك شروع 
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  خاتمه فعالیت یا انحالل اتاق مشترك – بخش نهم

ابه تصویب بنمجمع عمومی فوق العاده و موافقت اتاق ایران و نیز  تصویب فعالیت اتاق مشترك بنا به -48ماده

  .خاتمه می یابد و انحالل آن اعالم می گردداتاق ایران 

با اتخاذ تصمیم در باره انحالل، مجمع عمومی فوق العاده هیاتی مرکب از دو عضو هیات مدیره اتاق  –49ماده 

مشترك و یک عضو ناظر از امور حقوقی اتاق ایران انتخاب و به آنان ماموریت خواهد داد که به تصفیه امور اتاق 

تعلق به اتاق مون و مطالبات باقی بماند، مشترك بپردازند. هر گونه مازاد دارایی که ممکن است پس از تصفیه دی

- در صورت استنکاف مجمع از انتخاب هیات تصفیه ، اتاق ایران راساً هیات مزبور را تعیین می .ایران خواهد بود

  نماید.

 در جلسه مورخ مشترك بازرگانیهاي اتاق تشکیل و نظارت نامهآیین به ضمیمهحاضر اساسنامه  -50ماده

ترك هاي مشبراي کلیه اتاقشوراي عالی نظارت بر اتاق ایران مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت و  20/4/1397

  پوشه اساسنامهویرنشان -9/5-الفباشد.الزم االجرا میدر مجمع عمومی فوق العاده از تاریخ تصویب 


