
 

 
 

 

 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوری اسالمي ايران
 

 مقدمه تدوين کننده     
تبصره به تصويب رسيد،  سپس به  43ماده و  93در  4903قانون اتاق در سال  -4
تعدادي از  مواد و بندها و  4979قانون اصالح موادي از قانون اتاق مصوب سال موجب 
هاي آن حذف شد، موادي به قانون الحاق گرديد، موادي تغيير يافت، موادي تبصره

 . تقليل يافت 30اصالح شد و شماره موادي نيز تغيير پيدا نمود در نتيجه تعداد مواد به 
گذرد اصالحات فوق در متن نظر خواننده گرامي ميدر متن تدوين شده که اينك از 

 . و در حاشيه به مواد و بندهاي اصالح شده اشاره گرديد اعمال شد 03قانون سال 
اين . يي از مواد قانون با تصويب قوانين ديگري بشرح زير اصالح شده استپاره -3

 :شدنوع اصالحات در متن وارد گرديد و در زيرنويس به مأخذ هريك اشاره 
 4970قانون اصالح قانون اصالح قوانين و مقررات استاندارد مصوب سال  :الف

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب  :ب
60/46/4973 

 4973قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزي مصوب سال  :ج
 4941قانون تنظيم بخشي از درآمدهاي دولت مصوب سال  :د
قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن، تجارت  :ه

 64/61/4936مصوب 
يي اشاره يا ارجاع شده مشخصات نامههر جا در متن قانون به قانون و آيين -9

 .مقررات مرجوع اليه و نيز مقررات مرتبط در حواشي يادآوري شده است

ها درج شده افزوده تدوين کننده ر زيرنويسو يا د] [ آنچه در داخل دو قالب  -1
 .است
ترتيب و شماره مواد اصلي و اصالحي قانون اتاق در تدوين حاضر با متن مندرج  -9

که بوسيله معاونت پژوهش،  "هاي بازرگاني و صنايع و معادنمجموعه اتاق"در کتاب 
چاپ و  4949و  4944هاي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري در سال

نيز اختالف  با متني که از سوي اتاق منتشر شدهمنتشر شده انطباق ندارد؛ و در دو مورد 
داليل آن در حواشي توضيح داده . از نظر اتاق متن حاضر، منقّح و رسمي است. دارد

 سيّد حسين نقيبي –. شده است
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 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوری اسالمي ايران

  1369مصوب پانزدهم اسفندماه 
] [

 

 1373اصالحي پانزدهم آذرماه  
] [

 
 

 1ماده 

بمنظور کمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ تبادل 
افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني،کشاورزي و بازرگاني؛ بموجب 

 و کشاورزي معادن ،صنايع ،وظايف و اختيارات اين قانون؛ اتاق بازرگاني
 ] [ .شودمي تأسيسجمهوري اسالمي ايران 

 

 2ماده 
اي جمهوري اسالمي ايران مؤسسه و کشاورزي معادن ،صنايع ،اتاق بازرگاني

 .باشدغيرانتفاعي است که داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي مي
 

 3ماده 
جمهوري اسالمي ايران که در  و کشاورزي معادن ،صنايع ،اتاق بازرگانيرکز م
 ]4[ .باشدشود، در تهران ميناميده مي «اتاق ايران»قانون اين 

 4ماده 
حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات 

شخصيت حقوقي بوده و در امور  ها داراي کشوري است و اتـــــــاق شهرستان

                                                           
 94/64/4976-49133روزنامه رسمي شماره :  مأخذ -4
 43/46/4979-41947روزنامه رسمي شماره :  مأخذ -3
 .رجوع شود به اصل چهل و چهارم قانون اساسي در بخش حواشي  مندرج  در انتهاي متن قانون -الف -9
ر د 49/60/4976قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران  مصوب  97رجوع شود به ماده  -ب 

 .بخش حواشي
منتشره از سوي اتاق  11کتاب مجموعه مقررات اصل  در) 11هاي کلي اصل رجوع شود به سياست -ج

 .(درج شده استايران 
، کلمه کشاورزي باستناد تبصره الف ماده يك قانون بهبود مستمر محيط کسب و 9و  3و  4در موارد  -1

 . افزوده شد 34/43/4936کار مصوب 
صنايع، معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، اتاق بازرگاني،  :متن تبصره الف

 .يابدتغيير نام مي( اتاق ايران)صنايع و معادن و کشاورزي ايران 
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 . باشنداداري و مالي خود براساس مقررات مربوطه مستقل مي
 .باشدعضو مي 96ها منوط به داشتن حداقل اتاق در شهرستان تأسيس -1تبصره
ها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت تهران مانند ساير شهرستان -2تبصره

 .ها يكسان استو شرح وظايـف آن بــا بقيه اتاق
ها منوط به به اتاق شهرستاننحوه و ميزان کمك مالي اتاق ايران  -3تبصره
 ] [. رييسة اتاق ايران است هيأتتصويب 

 

 وظايف و اختيارات

 5ماده  
 :  وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از

ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و  -الف
 ]  [ .جاري مملكتيو مقررات  کشاورزي در اجراي قوانين مربوطه

ل اقتصادي کشور اعم از بازرگاني، ينظر مشورتي در مورد مسا ارائه -ب
 .صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه

به منظور اجراي  ذيربطهاي اجرايي و ساير مراجع همكاري با دستگاه -ج
 .قوانين و مقررات مربوط به اتاق

هاي هاي مشترک و کميتهساير کشورها و تشكيل اتاقارتباط با اتاق  -د
]   [. هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايرانمشترک با آنها براساس سياست

 

هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با کسب تشكيل نمايشگاه  -هـ
هاي مربوط به مجوز از وزارت بازرگاني و شرکت در سمينارها و کنفرانس

هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و کشاورزي اتاق در چارچوب سياستهاي فعاليت
 .نظام جمهوري اسالمي ايران

کوشش در راه شناسايي بازار کاالهاي صادراتي ايران در خارج از کشور و  -و
هاي بازرگاني مربوطه جهت شرکت در نمايشگاه مؤسساتتشويق و کمك به 
 .داخلي و خارجي

گذاري داخلي در امور توليدي باالخص توليد تشويق و ترغيب سرمايه -ز
 .کاالهاي صادراتي که داراي مزيت نسبي باشند

                                                           
 .رجوع فرماييدنامه هيأت نمايندگان آيين 1ده ما 3و4به شقوق اخير بندهاي  -4
رجوع قانون در بخش حواشي 4940مصوب  11هاي کلي اصل قانون نحوه اجراي سياست 49به ماده  -3

 .فرماييد
 .  39/64/4974هاي مشترک بازرگاني و صنايع و معادن مصوب نامه تشكيل اتاقآيين -ا لف -9

 هيأت 43/61/4943هاي مشترک با کشور خارجي مصوب نامة راجع به نحوه برگزاري اجالسآيين -ب
  .يرانوز

 ]73اصالحي [

 

 ]73اصالحي [

 

 ]73اصالحي [

 ]73اصالحي [
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 ]73اصالحي [

 

 ]73اصالحي [

 ]73اصالحي [

 ]73 الحاقي[

 ]73 الحاقي[

 ]73 الحاقي[

بازرگاني داخـلي و ل يحكميت درمورد مسا تالش درجهت بررسي؛ و -ح
اي و ساير متقاضيان ازطريـق مرکز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه اعضاـارجي  خ

 تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهدکه توسط دستگاه قضايي 
 ] [.رسيد

ايجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادي بمنظور انجام وظايف و  -ط
 .هاي اتاقفعاليت
نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارک صدور کارت عضويت طبق آيين -ی

] [  .صدور کارت بازرگاني
  

هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه تشكيل اتحاديه -ک
 ] [. هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوطفعاليت

هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، هاي کاربردي در رشتهر کردن  دورهيدا -ل
 ] [. معدني و خدماتي متناسب با احتياجات کشور

المللي بعهده اتاق اسنادي که طبق مقررات بين تأييدتهيه، صدور، تفريغ و  -م
  ] [. باشد با هماهنگي وزارت بازرگانيايران مي

وزارتين هاي مشترک با کشورهاي دوست با هماهنگي تشكيل اتاق -ن
 ] [ . ] [ .بازرگاني و امور خارجه

 

                                                           
 .9و  1مواد  4/7/4917عضويت مصوب نامة نحوة آيين -الف -4

 .4946قانون اساسنامه مرکز داوري اتاق ايران مصوب سال  -ب
 . عالي نظارت شوراي 64/67/4917نامه نحوه عضويت مصوب آيين -فال -3

منتشره در روزنامه رسمي   4979نامه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب آيين 46ماده  3بند  -ب
  60/63/4979ه مورخ 40ت/4939 نامه شمارهتصويبموضوع  43/63/4979مورخ 41939 شماره

 .64/69/4943مورخ  اصالحينامه اجرايي مقررات صادرات و واردات آيين 46ماده  9و3بندهاي  -ج
 . عالي نظارت شوراي 60/46/4973هاي صادراتي مصوب نامه اجرايي تقويت تشكلآيين -الف -9

 . نظارت عالي شوراي 44/63/4946هاي صادراتي مصوب اساسنامه نمونه تشكل  -ب
 .شورايعالي نظارت 41/43/4946هاي اقتصادي مصوب و توسعه تشكل تأسيسنامه آيين -ج
، صادراتي و وارداتي و خدماتي هاي توليديها و سنديكاها و انجمنو ثبت اتحاديه تأسيسنامه آيين -د

 .هاکميسيون تشكل 41/69/4977مصوب 
 .هاکميسيون تشكل 61/44/4971هاي اتاق مصوب ها و سنديكاها و تشكلنامه کميسيون اتحاديهينآي -ه
 .اهکميسيون تشكل 41/69/4977هاي اتاق ايران مصوب  نامه تشكيل و ثبت و نظارت  بر تشكلآيين -و
رييسه اتاق  هيأت 34/43/4947مرکز آموزشي و پژوهشي کاربردي اتاق مصوب  تأسيساساسنامه  -1

 .ايران
هاي تير المللي کاال تحت کارنهبه قانون الحاق ايران به کنوانسيون گمرکي مربوط به حمل و نقل بين -9
(T.I.R ) المللي حمل و نقل مراجعه شودهاي بينو ديگر کنوانسيون 64/69/4909مصوب. 
 .به زير نويس بند دال  همين ماده مراجعه فرماييد -0
هاي قانون اصالح برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي و نحوه اجراي سياست 34به ماده  -7

 .، در بخش حواشي رجوع فرماييد4940کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 
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 ارکان اتاق ايران
 6ماده 

 : ارکان اتاق ايران عبارتست از
 شوراي عالي نظارت -الف

 نمايندگان هيأت -ب
 رييسه هيأت -ج

 

 7ماده 
 : ها عبارتست ازارکان اتاق شهرستان

 .نمايندگان هيأت -الف
 .رييسه هيأت -ب

 

 8ماده 
 : شودشوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي

]3[، معادن و فلزات؛]2[؛ امور اقتصادي و دارايي؛ صنايع ]1[ وزراء بازرگاني
  

رياست شوراي عالي  .]5[ رييس و دو نايب رييس اتاق ايران و ؛]4[کشاورزي
 ]6[. باشدنظارت با وزير بازرگاني مي

                                                           
بموجب قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ و صنعت، معدن و تجارت  -9و 3 و4

ت صنعت، معدن و تجارت از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني، و صنايع و معادن وزار 64/61/4936مصوب 
 .تشكيل يافت لذا بجاي سه وزير مذکور فقط وزير صنعت معدن تجارت عضويت خواهد داشت

فعالً وزير جهاد کشاورزي  60/46/4973بموجب قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزي مصوب   -1
 .عضويت دارد

مصوب "قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  9بموجب ماده  -9
. رئيس مؤسسه استاندارد نيز در شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران عضويت خواهد داشت 4970سال 

 .نفر است 7بنابراين فعالً تعداد اعضاي شوراي عالي 
هيأت وزيران مقرر بوده وزير تعاون  61/69/4974مورخ  ه343ت399116بموجب تصويبنامه شماره  -0

اصالحي قانون اتاق مصوب  4يا نماينده وي در اين شورا عضويت يابد تصويبنامة مذکور با تصويب مادة 
الذکر وزير صنعت، معدن و بموجب قانون فوق. که مؤخر بر تصويبنامه است لغو شده است 4979سال 

 .بودتجارت عهده دار رياست خواهد 
 

 

 

 

 
 

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[
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 9ماده 
 : وظايف شوراي عالي نظارت عبارتست از

ها نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقبررسي و تصويب آيين -الف
]1[. رييسه هيأتو تعيين حدود آن؛ به پيشنهاد 

 

ها؛ ونظارت عالي بر هاي کلــــي اتاقگذاري و تعيين خط مشيسياست -ب
 .مربوطهاجراي صحيح آنها؛ در قالب قوانين و مقررات 

ها درخصوص کيفيت فعاليت و رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاق -ج
 .نحوه بهبود امور آنها

 .46 ها طبق مادهانحالل اتاق -د
هايي که قادر ماه براي اتاق 9رييسه موقت حداکثر به مدت  هيأتتعيين  -هـ

 .به انجام وظايف خود نبوده با اعالم تاريخ انتخابات جديد
شده توسط اتاق  ارائهاستماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات  -و
]2[. ايران

 

نحوه . دهدشوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي -1تبصره
اي خواهد بود که به تصويب نامهتشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آيين

  ]3[ .رسدشوراي عالي نظارت  مي
اي خواهد بود که به نامهموارد و شرايط ابطال عضويت براساس آيين -2تبصره
  ]4[. رييسه به تصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد هيأتپيشنهاد 
 

 11ماده 
م يها به داليل ذيل با اعالم شوراي عالي نظارت بصورت موقت يا دااتاق

 : شودتعطيل و يا منحل مي
 .از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق  -
] 5[ .در اتاق مسؤوليتدر کانديدا شدن و قبول  اعضاعدم شرکت   -

 

                                                           
 .نظارت ي عاليراشو 64/67/4971نامه نحوه عضويت مصوب آيين  -4
 شوراينامه اداره تصويب آيين)همين ماده  4ه تبصره نظارت ب عالي شورايدر مورد بقيه اختيارات  -3

 .توجه شود( هاي اجرايي اين قانوننامهاتخاذ تصميم در مورد آيين) 40و نيز بند ه ماده ( نظارت عالي
 .4/7/4971نامة مصوب آيين -الف -9

نظارت  عالي شوراينامة وظايف، تشكيل جلسات، نحوه تصميم گيري و اجراي مصوبات آيين -ب
 .عالي شوراي 44/43/4977مصوب 

 .نظارت ي عاليراشو 64/67/4971ت مصوب ينامه نحوه عضوآيين -الف -1
 .3/4مادة  4944اصالحي نامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأت نمايندگان آيين -ب
ها هاي شهرستانهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقنامه نحوه تشكيل و فعاليت هيأترجوع شود به آيين -9

 . 1/9مادة  9/3/4944 اصالحي
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 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

 ]94 اصالحي[

نفر به  9ي مرکب از هيأتاعالم انحالل از طرف شوراي عالي نظارت  با -تبصره
]1[.رسداي که به تصويب شورا مينامهانتصاب آن شورا مشخص تا براساس آيـين

 

ها نسبت به مايملك و تعهدات مالي اتاق انحالل شرکتمطابق قوانين جاري 
 ]2[. مذکور عمل نمايند

 

 نمايندگان هيأت

 11ماده 
 : نمايندگان اتاق ايران هيأت
هاي سراسر کشور  و نمايندگان نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق هيأت
]3[ .شوداتاق تشكيل ميها و سنديكاهاي وابسته به اتحاديه

 

نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال  هيأتين جلسه، اوّلدر  -1تبصره
 .شوندانتخاب و به اتاق ايران معرفي مي

باشد يك نفر نماينده و اتاقي که  عضو داشته 496هر اتاقي که کمتر از  -2تبصره
      .عضو يك نفر نماينده خواهد داشت 466عضو داشته باشد براي هر  496بيش از 

از هر اتحاديه و سنديكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب و  -3تبصره
 .شودمعرفي مي

 .نمايندگان اتاق ايران افتخاري است هيأتعضويت در  -4تبصره
 
 12ماده 

براي  زيرباشد که به ترتيب نمايندگان اتاق تهران شصت نفر مي هيأتتعداد 
 : شوندسال انتخاب مي چهارمدت 

پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزير صنعت، معدن و تجارت به ترتيب  -الف
 .شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگاني و سه نفر از بخش معدن

 .جهاد کشاورزي پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزير -ب
چهل نفر از بين اعضاي اتاق تهران با ترکيب شانزده نفر از بخش بازرگاني،  -ج

چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش 

                                                           
نحوه تصميم گيري و اجراي مصوبات شوراي  نامه وظايف، تشكيل جلسات،آيين 4ماده   0در بند  -4

تي در اين مورد وضع شده لكن شوراي عالي  مقررا 44/43/4977عالي نظارت بر اتاق ايران مصوب 
 .نامة کاملي که نحوة تصفيه امور اتاق منحله را تعيين کند به تصويب نرسيده استآيين
انحالل و : تحت عنوان4917مصوب سال  و بعد قانون اصالح قانون تجارت 369رجوع شود به ماده   -3

 .تصفيه
 .4/4، ماده هاي شهرستانگان اتاق ايران واتاقهاي نمايندهيأتنامة  تشكيل و نحوه فعاليت آيين -9



 49                                                                                               قانون اتاق  

 
 

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

 ]73 الحاقي[

 ]94 اصالحي[

 ]73 الحاقي[

 ]73 اصالحي[

 ]1[ .کشاورزي
 

 13ماده 
ترتيب پنج نفر از ها پانزده نفر به تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستان

بخش بازرگاني، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش 
 ]2[ .شوندکشاورزي اتاق مربوط که براي مدت چهارسال انتخاب مي

در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود  -تبصره
 .شوندهاي ديگر انتخاب ميدر بخش

 

 14ماده 
عضويت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه 

 ]3[ .خواهد بود
 

 ]4[  15ماده 
شود و انتخابات سراسر کشور ها در يك روز انجام ميانتخابات هر يك از اتاق
 .پذيردظرف مدت يك ماه پايان مي

 هيأتاتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پــايان هر دوره  انتخابات  -1تبصره
 .نمايندگان دوره بعد را برگزار کند

ها، يك انجمن انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان  براي -2تبصره 
نظارت بر انتخابات مرکب از يكنفر نماينده از وزارت بازرگاني به معرفي وزير 

 .گرددنفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رييس اتاق تشكيل مي چهاربازرگاني و 
ي را که کمتر از سه نفر هيأتها اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستـــان

نباشد متشكل از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي از اعضاي خوشنام اتاق 

                                                           
 
 .به صفحه آخر متن قانون رجوع فرماييد -3 و 4
9-  

 .شوراي عالي نظارت 64/67/4971ها مصوب نامه نحوه عضويت در اتاقآيين -الف
قانون امور گمرکي مصوب  96در مورد محروميت مرتكبين قاچاق از عضويت اتاق به ماده  -ب
 .رجوع شود 96/69/4999
 :براي مالحظه موارد محكوميت به ابطال يا تعليق عضويت رجوع فرماييد از جمله به -ج

هاي اتاقهاي نمايندگان اتاق ايران و هيأتنامه تشكيل و نحوه فعاليت آيين 4 و7و  9مواد   -4
 .4949شورايعالي نظارت اصالحي سال  69/63/4944شهرستان مصوب 

هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي نامه نحوه عضويت در اتاقآيين 9و 1مواد  -3
 .شورايعالي نظارت 64/67/4971ايران مصوب 

 .اصالح شده استتغيير و متن ماده بنحو فوق  49به  4979بموجب قانون  41شمارة مادة  -1
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 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

بازرگاني شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسيله آگهي 
در يكي از جرايد کثيراالنتشار، تاريخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرايط 

 ]1[. هاي مربوط خواهد رسانيداعضاي اتاقانتخابات را به اطالع 
 

 16ماده 
]2[ 

 : نمايندگان اتاق ايران عبارتست از هيأتوظايف واختيارات 
 .رييسه هيأتانتخاب اعضاي  -الف

 .بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه -ب
ها و نسبت به گــــزارشات و پيشنـهادات کميسيون اظهارنظربررسي و  -ج

 .ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدود اختيارات محوله
هاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها تشكيل کميسيون -د

 .از بين خود
هاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت؛ نامهتهيه و پيشنهاد آيين -ه

دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران؛ و نيز پيشنهاد جهت اتخاذ تصميم حداکثر بمدت 
 ]3[ .49ماده  3نامه با رعايت تبصره اصالحات بعدي آيين

 
 رييسه هيأت

 17ماده 
]4[ 

-ها پنج نفر ميايران هفت نفر و هر کدام از شهرستان رييسه اتاق هيأت ياعضا

 .شوندنمايندگان براي مدت چهار سال انتخاب مي هيأتين جلسه اوّلباشد که در 
 
 18ماده 

هاي نامهبمنظور اداره امور اجرايي اتاق براساس قوانين و مقررات و آيين
نمايد، که رييسه پيشنهاد مي هيأتمربوطه، رييس اتاق يكنفر را بعنوان دبيرکل به 

 . رييسه، زير نظر رييس انجام وظيفه نمايد هيأتپس از تصويب 
 .رييسه خواهد بود هيأتتعويض دبيرکل به پيشنهاد رييس و تصويب  -تبصره

                                                           
هاي شهرستان  هاي نمايندگان اتاق ايران واتاقهيأتنامه نحوه تشكيل و فعاليت رجوع شود به آيين -4

 .نظارت عالي شوراي 69/63/4944مصوب 
 .تغيير يافته است 40به  4979قانون  44طبق ماده  4903قانون  47ماده شمارة  -3
قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران قانون اصالح موادي از   46طبق ماده  -9

 نيز از“ 49ماده  3با رعايت تبصره ”قانون حذف گرديده و الزم بوده عبارت  49مادة 4979مصوب 

عبارت مذکور فاقد مرجع و در  ،49با حذف ماده . انتهاي اين ماده  حذف شود که فراموش شده است
 .د استينتيجه زا

 .تغيير يافته است 47به  4979قانون  44طبق مادة 4903قانون 44دة  ماشمارة  -1



 49                                                                                               قانون اتاق  

 
 

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

]1[ 19ماده 
 

 :     رييسه اتاق ايران عبارتست از هيأتوظايف و اختيارات 
 .نمايندگان هيأتاجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و  -الف

هاي اتاق و گزارش آن پيشنهادات و گزارشات کميسيون تأييدبررسي و  -ب  
 .نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد هيأتبه 

المللي انتخاب نمايندگان اتاق براي شرکت در مجامع رسمي داخلي يا بين -ج  
 .هاي مربوطههاي آنها و هزينهو تعيين حدود کار و فعاليت

-ريغ بودجه ساليانه که از طرف دبيرکل تهيه ميبودجه و تف تأييدبررسي و  -د  

 ]2[ .نمايندگان جهت تصويب هيأتگردد و پيشنهاد آن به 
 

]3[ 21ماده 
 

 :  خواهد شد تأمينهاي زير درآمد اتاق ايران از محل
رييسه به  هيأتپيشنهاد ه اي که بنامهحق عضويت ساالنه طبق آيين -الف
]4[ .نمايندگان اتاق خواهد رسيد هيأتتصويب 

 

هاي بازرگاني و صنايع و هاي اتاقهزينه تأميناز محل اجراي قانون نحوه  -ب
معادن جمهوري اسالمي ايران مصوب يازدهم آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد و 

]5[. دو مجلس شوراي اسالمي
 

 
]6[ 21ماده 

 

 : بشرح زير استها يسه اتاق شهرستانير هيأتوظايف و اختيارات 
 .عالي نظارت نمايندگان و شوراي هيأتاجراي مصوبات  -الف

                                                           
حذف و شمارة بقية آن به ماده 4903قانون  36مادة “ و”و “ ه”بندهاي  4979قانون  41بموجب مادة  -4
 .تغيير يافته است 43
ها براي اتاق و رييس اتاق مقرر شده نامهتعدد ديگري بموجب قوانين و تصويبوظايف و اختيارات م -3

 .به جلد چهارم کتاب مراجعه فرماييداست 
تغيير  36آن  به ماده اصالح شده و شماره  4903قانون   30ماده ي   4979قانون  40بموجب ماده  -9

 .يافته است
 .شوراي عالي نظارت 4971نامه نحوه عضويت مصوب سال آيين -1
با  4973هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب سال هاي اتاقهزينهقانون نحوه تأمين   -الف -9

 . قوانين بعدي نسخ گرديده است
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  01پس از  تصويب چند قانون عاقبت ماده  -ب 
 .رجوع فرماييد قانون به حواشي. ها شده استهزينه تأمين، جايگزين قانون نحوه 49/64/4941
قانون سال  34تغيير نموده است، درنتيجه  ماده  34به  37شماره ماده  4979قانون  47بموجب  ماده  -0

حذف گرديده است سپس بموجب نامه  (بوده هاشهرستان که مربوط به وظايف هيأت رييسه اتاق) 4903
بجاي خود باقي مانده  34اصالح گرديده در نتيجه مادة  33به رقم  47در مادة  34رياست مجلس رقم 

 .رجوع فرماييد 34ذيل ماده قانون در حواشي توضيح ضروری به . است
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 ]73تغيير شماره[

 ]73تغيير شماره[

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

 ]73 اصالحي[

 هيأتآنها به  ارائهها و بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات کميسيون -ب
 . نمايندگان

مجامع رسمي  ها براي شرکت درنمايندگان اتاق شهرستان هيأتانتخاب  -ج
 . داخلي

 هيأتبررسي گزارش بودجه و تفريغ بودجه ساالنه و پيشنهاد آن به  -د
  .نمايندگان جهت تصويب

 
  [1]  22ماده 

 هيأترييسه به تصويب  هيأتدرآمد اتاق طبق ضوابطي که به پيشنهاد 
 .رسد به مصرف خواهد رسيدنمايندگان مي

 

 23ماده 
قوانين و مقرراتي که ذکري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني  در کليه 

 .و صنايع و معادن ايران شده باشد، اتــاق ايران جانشين آن خواهد بود
 

 24ماده 
هاي اجرايي اين قانون در سطح کشور و نيز ضوابط و مقررات کلي نامهآيين

نمايندگان اتاق ايران و  هيأتها يا اختيارات اتاق شهرستانناظر بر وظايف و 
يسه و ساير ارکان ير هيأتشود، براي تصميماتي که به اين ترتيب تصويب مي

 .باشدالزم االجرا مي
 

 25ماده 
ها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و ييکليه دارا
 .اتاق ايران منتقل خواهد شد معادن به صنايع و

 

  [2] 26ماده 
ها بر از تاريخ تصويب اين اتاق کليه قوانين  مغاير لغو و انتخابات جديد اتاق

 . اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت
 

                                                           
قانون  96، 33، 34، 37شماره مواد   4979قانون اصالح قانون اتاق مصوب سال  47بموجب ماده  -4

تغيير  39، 31، 39، 33و سپس بموجب اصالحية رياست مجلس به  31، 39، 33، 34بترتيب به  4903
  .يافته است

و  39به 4903قانون  93شماره ماده   4979قانون اصالح قانون اتاق مصوب سال  44بموجب ماده  -3
 .تغيير يافته است 30سپس بموجب اصالحية رياست مجلس به 



 47                                                                                               قانون اتاق  

 
 

در جلسه علني روز  ]1[ رهر سي و دو ماده و نــوزده تبصقانون فوق مشتمل ب
چهارشنبه پانزدهم اسفنـــد مــــاه يكهزار و  سيصد و شصت و نه مجلس شوراي 

]2[. به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 60/64/4976اسالمي تصويب و در تاريخ 
 

 مهدی کروبي  -يس مجلس شورای اسالمي ير
 

مالي کشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام  53ماده ** 

11/12/1394 : 

قانون بهبود مستمر محيط کسب و ( 4)ماده ( الف)به منظور تحقق تبصره بند 
قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري ( 49)و ( 43)کار و اصالح مواد 
ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون  49/43/4903اسالمي ايران مصوب 

نامه موظف است با مشورت و همكاري اتاق ايران، آيينوزارت جهاد کشاورزي 
امكان حضور نمايندگان بخش کشاورزي را در هيأت نمايندگان استاني و ملي و 

تهيه کند و به تصويب ( با معرفي وزير جهاد کشاورزي)نيز نمايندگان دولت 
 .هيأت وزيران برساند

 
توليد رقابت پذير و ارتقای نظام قانون رفع موانع ( 53)نامه اجرايي ماده آيين** 

 :هيأت وزيران 12/13/1394مالي کشور مصوب 
به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد  60/69/4931هيأت وزيران در جلسه 

و به ( اتاق ايران)کشاورزي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران 
 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير( 99)استناد ماده 

باشد که به ترتيب زير تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران شصت نفر مي -1ماده 
 :شوندبراي مدت چهارسال انتخاب مي

پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزير صنعت، معدن و تجارت به ترتيب  -الف
 .شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگاني و سه نفر از بخش معدن

 .انتصاب وزير جهاد کشاورزيپنج نفر به انتخاب و  -ب
چهل نفر از بين اعضاي اتاق تهران با ترکيب شانزده نفر از بخش بازرگاني،  -ج

چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش 
 .کشاورزي

                                                           
و تعداد  39، تعداد مواد قانون به 4979قانون اصالح موادي از قانون اتاق مصوب سال موجب ب -4

 .تغيير يافته است 30تقليل يافته سپس بموجب نامه اصالحيه رياست مجلس تعداد مواد به  41ها به تبصره
ماه  44در  قانون اصالح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران نيز -3

در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي 
 .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 39/63/4979تصويب و در تاريخ 
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ها پانزده نفر به ترتيب پنج تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستان -2ماده 
بازرگاني، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از نفر از بخش 

 .شوندبخش کشاورزي اتاق مربوط که براي مدت چهارسال انتخاب مي
در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و  -تبصره

 .شودها انتخاب ميها از داوطلبان موجود در ساير بخشديگر شهرستان
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 قانون اتاقحواشي 

 1حاشيه مادة 

 : اصل چهل و چهارم قانون اساسي -الف

-بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهنظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران 

 .ريزي منظم و صحيح استوار است
بخش دولتي شامل کلية صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، 

هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه
کشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است که به صورت مالكيت تلگراف و تلفن، هواپيمايي، 
 .عمومي و در اختيار دولت است
ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر بخش تعاوني شامل شرکت
 .شودطبق ضوابط اسالمي تشكيل مي

-خدمات ميبخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و 

 .هاي اقتصادي دولتي و تعاوني استشود که مكمل فعاليت
مالكيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده 
قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود 

 . مورد حمايت قانون جمهوري اسالمي است
 .کندتفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي

 :  13/16/1371قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمي ايران مصوب  57مادة  -ب 

توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق هاي تعاوني ميها و شرکتاتحاديه
 : ها جهت تأمين مقاصد زير را تشكيل دهنداستانتعاون مرکزي را در تهران و شعب آن را در 

 .انجام وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در ارتباط با بخش تعاون -4
 .هانامهگردد، طبق آيينانجام اموري که از طرف وزارت تعاون بدان محول مي -3
صورت کدخدا منشي و  ها بهمحدوده امور مربوط به تعاونيحل اختالف و داوري در  -9

 .هاو اتحاديه هاتعاونيها و بين و اتحاديه اعضاصلح مابين 
باشد و از لحاظ مالي و اداري و هر اتاق تعاون داراي شخصيت حقوقي و مستقل مي -تبصره
 .باشدها به دولت وابسته نميهزينه
 

 5حاشيه مادة 

قانون اصالح برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران  91مادة  -الف
 : 1386های کلي اصل چهل و چهار قانون اساسي مصوب و نحوه اجرای سياست

پذيري بخش غيردولتي در  شرايط هرچه مساعدتر براي مشارکت مسؤوليت تأمينبه منظور 
 : هاي اقتصاديفعاليت
هاي توانند در بررسي لوايح و طرح   مي هاي مجلس شوراي اسالمي کليه کميسيون -الف 

 . اقتصادي نظر مشورتي فعاالن اقتصادي را کسب و مورد استفاده قرار دهند
گيري در دولـت مجازند در  ها، شـوراها و ستـادهاي تصـميمهيأتها، کـليه کمـيسيون-ب 

   .اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهندتصميمات اقتصادي خود، نظر فعاالن 
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دولت موظف است عضويت رييس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق 
هاي مربوطه  نامه گيري اقتصادي را از طريق اصالح قانون يا آيين تعاون در شوراهاي تصميم

عنوان  و معادن ايران و اطاق تعاون به از اين پس رييس اطاق بازرگاني و صنايع . رسميت بخشد
 هيأتامناء حساب ذخيره ارزي،  هيأتشوراي اقتصاد،  ياعضابه ترکيب  عضو رسمي 

عالي  هيأتو ( گذاري خارجي موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه)گذاري خارجي  سرمايه
  اسالمي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري سوّمموضوع قانون برنامه ) واگذاري
 . شود  اضافه مي( ايران

هاي اقتصادي به داوري، در داوري  قوه قضاييه موظف است با تشويق ارجاع پرونده -ج
هاي کارشناسي بخش ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيت گونه پرونده اين

 .عمل آورد  غيردولتي نهايت استفاده را به
معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود  اطاق بازرگاني و صنايع و -د 

هاي اقتصادي و ساز و کار الزم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل  به عنوان مشاور سه قوه،
کسب نظرات فعاالن اقتصادي را فراهم نموده و با کمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش 

 .دي پيشنهادهاي کارشناسانه الزم را ارائه نماينخصوصي با ارکان حكومت، در مسايل اقتصاد
هاي کلي ها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستدر اين راستا، اطاق

عالي اجراء سياست  هاي منظم الزم را به شوراي قانون اساسي، گزارش( 11)چهل و چهارم  اصل
نويس قانون  مايند و همچنين پيشتقديم ن قانون اساسي ( 11)هاي کلي اصل چهل و چهارم 

 . را تهيه و ارائه کنند « ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار»

 :  44های کلي اصل قانون اصالح برنامه چهارم و نحوه اجرای سياست 15مادة  -ب

اي  هاي صنفي ـ حرفههاي تأسيس انجمن ماه زمينه است حداکثر ظرف شش دولت موظف
ها براي تحقق مقررات صنفي و اين انجمن. هاي مردم نهاد فراهم نمايدصورت سازمان را به
هاي مرتبط فعاليت  و تكنولوژي در رشته  اي و توسعه علمي حرفه  اي، اصول اخالق حرفه
ها  هاي اجرايي موظفند در تدوين واصالح ضوابط و مقررات از اين انجمندستگاه. نمايند مي

  .ايندنظر مشورتي اخذ نم
  

 21حاشيه مادة 

که  1372مصوب سال  های بازرگاني و صنايع و معادن ايرانهای اتاققانون نحوة تأمين هزينه -الف
 : شده استنسخ چندبار اصالح و سپس 

هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري هاي ضروري اتاقهزينه تأمينبه منظور  -ماده واحده
هاي مقرر اقتصادي و دارايي مكلف است عالوه بر وصول مالياتاسالمي ايران، وزارت امور 

هاي معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان کارت بازرگاني را به عنوان سهم اتاق
همه . بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد

از محل اعتباري که بهمين منظور در قانون بودجه ساله معادل صد در صد وجوه واريزي فوق 
. خواهد گرفت هاي بازرگاني و صنايع و معادن قرارشود در اختيار اتاقکل کشور منظور مي

 .به بعد جاري خواهد شد 4974حكم اين ماده نسبت به عملكرد سال مالي منتهي به اسفند ماه 
که جايگزين قانون  1384ت مصوب  سال قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دول 64مادة  -ب

 :است  در حال اجراء فوق شده است و اکنون
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از  هاي آن دستهباشند هنگام صدور تسويه حسابادارات امور اقتصادي و دارايي مكلف مي
تعاوني و ، هاي دولتيحقيقي و حقوقي در بخش)مؤديان مالياتي که داراي کارت بازرگاني 

واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي که به حساب اتاق  باشند اصل فيشمي( خصوصي
هاي بازرگاني به تأييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران واريز گرديده و

 . هاي تعاون رسيده است را دريافت نمايندو صنايع و معادن و اتاق
 

 21حاشيه ماده 
شماره  4979موادي از قانون اتاق بازرگاني مصوب سال قانون اصالح  47بموجب ماده  -1
که مربوط به وظايف هيأت ) 4903قانون سال  34تغيير نموده است، در نتيجه ماده  34به  37ماده 

 .حذف گرديده است( ها بودهرييسه اتاق شهرستان
، روزنامة رسمي کشور 94/64/4976مورخ  49133پس از انتشار قانون مذکور در شمارة  -2

اصالحية زير را ابالغ نموده  37/46/4979ق مورخ  -9099رياست وقت مجلس طي نامة شمارة 
 : روزنامه رسمي انتشار يافته است 43/44/4979مورخ  41913که در شمارة 

  39/46/4979  -ق-9099: بسم اهلل الرّحمن الرّحيم                                                    شماره
االسالم والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري  حجت حضرت

 اسالمي ايران 
درخصوص قانون اصالح موادي از قانون اتاق  96/63/4979ق مورخ /9937پيرو نامه شماره 

باشد الزم قانون سابق به قوت خود باقي مي 34بازرگاني و صنايع و معادن، با توجه به اينكه ماده 
، 33نسخه ابالغي به ترتيب به  44و  47مذکور در مواد  30،39،31،39،33،34هاي شمارهاست 
 علي اکبر ناطق نوری -رييس مجلس شورای اسالمي -. تغيير داده شود  30و 39،31، 39

يي تدوين و منتشر نموده که در آن اصالحية متعاقباً اتاق ايران، قانون اتاق را طي کتابچه -3
 36سابق در درج شده ولي شمارة آن اشتباهاً  4903قانون  34ال شده و مادة رياست مجلس اعم
 . قيد گرديده است

که سازمان تنقيح قوانين “ هاي بازرگانيمجموعة اتاق”ليكن در دو ويراست از کتاب  -4
انتشار داده نامة اصالحية رياست مجلس اعمال  4949و  4944هاي رياست جمهوري در سال

 .ماده تدوين و منتشر شده است 39حذف گرديده و متن قانون در  4903قانون  34نشده و مادة 
 –13/0136بهنگام بررسي قانون و اصالحية آن در تدوين حاضر؛ طي نامة شمارة  -5
چگونگي موضوع بوسيلة دفتر حقوقي اتاق ايران از ادارة کل قوانين مجلس  49/69/4944

 :  استعالم شد بدين شرح
 جناب آقای الموتيان مدير کل ادارة قوانين مجلس شورای اسالمي     بسمه تعالي 

 استعالم نامه:  موضوع
رياست محترم وقت  39/46/4979ق مورخ  -9099با ارسال تصوير نامه شماره احتراماً  

 43/44/4979مورخ  41913مجلس شوراي اسالمي، منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 
اعالم فرماييد آيا مبناي نامه فوق مصوبه مجلس شوراي اسالمي بوده خواهشمند است ( پيوست)

 است و يا استفساريه و يا امر ديگري منتهي به نامه مذکور گرديده است ؟
ي خواهشمند است مبناي نامة مذکور و سوابق آن را به اين اتاق اعالم نماييد تا در اجرا

 .مصوبه مجلس مورد عمل قرار گيرد
اصالحيه رياست وقت  63/60/4944مورخ  39319نين طي نامة شمارة ادارة کل قوا -6
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 : مجلس را تأييد نمود بدين بيان

 63/60/4944: مورخ -39319: شماره
 جناب آقای سيّد حسين نقيبي مدير محترم دفتر حقوقي اتاق ايران

مذکور جناب عالي، اصالحيه  49/69/4944مورخ  0136/13بازگشت به نامه شماره   سالم عليکم،
قانون مدني در ( 3)نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي صادر و براساس ماده در چارچوب آيين

مدير  -ابوالفضل الموتيان  -والسالم عليكم و رحمه اهلل  -ح . /سراسر کشور الزم االجرا است
 کل

از سوي ديگر با جست وجوي بيشتر نگارنده معلوم شد در پي استعالم رييس وقت اتاق  -7
/ 46133ران از شوراي عالي نظارت؛ مديرکل حقوقي وزارت بازرگاني طي نظرية شمارة ته
که به شورايعالي نظارت بر اتاق ايران تقديم داشته اصالحية رياست وقت  96/69/4949 –39

قانوني دانسته و آنرا الزم االجراء  4903قانون  34مجلس را در مورد شمارة مواد و بقاي مادة 
 .ستاعالم نموده ا

 .غير منسوخ تشخيص و در اين تدوين درج گرديد 4903قانون  34در نتيجه مادة  -8
به بعد نيز طبق اصالحيه رياست مجلس تنظيم و بر همان اساس  34هم چنين شماره مواد  -9

 .ماده تدوين شد 30قانون در 
 

 

 

 

 

 

 

 



 39                                                                                              ضمايم قانون اتاق                     

 
 

 

 :ضمايم فصل اوّل
 

 :ل قانون برای مطالعه تاريخيضميمه اوّ
 

 15/12/1369مصوب  اسالمي ايران قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوری

 
 
 
به منظور کمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افكار  -1ماده  

بازرگاني به موجب وظايف و   و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، کشاورزي و
 .شود ايران تأسيس مياختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي 

اي غير انتفاعي  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران مؤسسه -2ماده  
 .باشد است که داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي مي

مرکز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران که در اين قانون  -3ماده  
 .باشد ، در تهران ميشود ناميده مي "اتاق ايران "

حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات  -4ماده  
و در امور اداري و مالي خود بر   ها داراي شخصيت حقوقي بودهکشوري است و اتاق شهرستان
 .باشد اساس مقررات مربوطه مستقل مي

 .باشند بالمانع است عضو مي 39داراي  هايي که حداقلتأسيس اتاق در شهرستان -1تبصره  
ها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح تهران مانند ساير شهرستان -2تبصره  

 .ها يكسان استوظايف آن با بقيه اتاق
ها طبق دستورالعمل مصوب نحوه و ميزان کمك مالي اتاق ايران با اتاق شهرستان -3تبصره  
 .استيسه اتاق ايران ير هيأت

  
 وظايف و اختيارات

 : وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارت است از -5ماده  
ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و کشاورزي در  -الف 

 .اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي
 .هاي مربوط با اتاقنظر مشورتي در خصوص لوايح و طرح ارائه -ب
هاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات همكاري با دستگاه -ج

 .مربوط به اتاق
هاي مشترک با آنها بر  هاي مشترک و کميتهارتباط با اتاق ساير کشورها و تشكيل اتاق -د 

 .هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران اساس سياست
هاي مربوط به اتاق ايران در چارچوب فرانستشكيل و شرکت در سمينارها و کن -ه
 .هاي نظام جمهوري اسالمي ايران سياست
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کوشش در راه شناسايي بازار کاالهاي صادراتي ايران در خارج از کشور و تشويق و  -و 
 .بازرگاني داخلي و خارجي  هايکمك به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمايشگاه

داخلي در امور توليدي باالخص توليد کاالهاي گذاري  تشويق و ترغيب سرمايه -ز 
 .صادراتي که داراي مزيت نسبي باشند

از طريق  اعضال بازرگاني داخلي و خارجي يتالش در جهت بررسي و حل و فصل مسا -ح
هاي  داوري مزبور به پيشنهاد وزارتخانه تشكيل مرکز داوري اتاق ايران که اساسنامه مرکز

 .بازرگاني و دادگستري به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد
هاي ايجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت -ط
 .اتاق

 .نامه اتاق ايران ق آيينصدور کارت عضويت طب -ی
  

 ارکان اتاق ايران
 : ارکان اتاق ايران عبارت است از -6ماده  
 شوراي عالي نظارت -الف 

 نمايندگان هيأت -ب
 يسهير هيأت -ج

 دبيرکل -د 
 : ها عبارت است ازارکان اتاق شهرستان -7ماده  
 نمايندگان هيأت -الف 

 يسهير هيأت -ب
 : شود بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي شوراي عالي نظارت -8ماده  
وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع، صنايع سنگين، کشاورزي و معادن و  
 .فلزات
 .باشد رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني مي 
 : وظايف شوراي عالي نظارت عبارت است از -9ماده  
ها و تعيين مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقنامه  بررسي و تصويب آيين -الف 

 .يسهير هيأتحدود آن به پيشنهاد 
ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها  هاي کلي اتاق سياستگزاري و تعيين خط مشي -ب

 .در قالب قوانين و مقررات مربوطه
بهبود امور ها در خصوص کيفيت فعاليت و نحوه  رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاق -ج
 .آنها
 .46ها طبق ماده انحالل اتاق -د 

هايي که قادر به انجام وظايف ماه براي اتاق 9يسه موقت حداکثر به مدت ير هيأتتعيين  -ه
 .خود نبوده با اعالم تاريخ انتخابات جديد

 .شده توسط اتاق ايران ارائهاستماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات  -و 
نحوه تشكيل . دهد شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي -1تبصره  

که به تصويب شوراي عالي نظارت  اي خواهد بود نامه جلسات و رسميت يافتن آنها طي آيين
 .رسد مي
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اي خواهد بود که به پيشنهاد  نامه موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آيين -2تبصره  
 .رسيد شوراي عالي نظارت خواهد يسه به تصويبير هيأت

م تعطيل يها به داليل زير با اعالم شوراي عالي نظارت به صورت موقت يا دااتاق –11ماده  
 : شود و يا منحل مي

 .از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق -4
 .در کانديدا شدن و قبول مسؤوليت در اتاق اعضاعدم شرکت  -3

نفر به انتصاب آن  9ي مرکب از هيأتبا اعالم انحالل از طرف شوراي عالي نظارت  -تبصره 
رسد مطابق قوانين جاري انحالل  شورا مي  اي که به تصويب نامه شورا مشخص تا بر اساس آيين

 .ها نسبت به مايملك و تعهدات مالي اتاق مذکور عمل نمايندشرکت
 

 نمايندگان هيأت
نمايندگان را براي  هيأتين جلسه اوّلها در منتخب هر يك از اتاقنمايندگان  -11ماده  
 .نمايند معرفي مي  سال انتخاب و به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 1مدت 

 496عضو داشته باشد يك نفر نماينده و اتاقي که بيش از  496هر اتاقي که کمتر از  -تبصره 
 .خواهند داشت  فر نمايندهعضو يك ن 496عضو داشته باشد براي هر 

 : باشد نفر به شرح زير مي 19تعداد اعضاي نمايندگان اتاق تهران  -12ماده  
معدني و کشاورزي که  -صنعتي  -هاي بازرگاني نفر از مديران دولتي در بخش 49 -الف 

 .توسط مديران واحدهاي ذيربط انتخاب خواهند شد
 .نفر از بخش تعاوني به انتخاب مجمع نمايندگان اتاق تعاون 9 -ب
 : نفر از بخش خصوصي به ترتيب زير 39 -ج
 .نفر از صنوف توليدي خدمات فني به انتخاب مجمع مربوطه تهران 7 -
 .خدماتي به انتخاب مجمع مربوطه تهران -نفر از صنوف توزيعي 9 -
 .نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان 9 -
 : نفر از صاحبان صنايع و معادن و کشاورزي به ترتيب زير 46 -
 .نفر 9از صنايع و معادن هر کدام  
 .نفر 1از کشاورزي  
اي خواهد  نامه هاي مختلف در اين ماده بر اساس آيينترکيب نمايندگان بخش -1تبصره  

 .رسد بود که به تصويب شوراي عالي نظارت مي
 .به داشتن کارت بازرگاني است عضويت اتاق منوط -2تبصره  
رسميت يافته و  اعضاکل  سوّمنمايندگان اتاق با حضور دو  هيأتجلسات  -3تبصره  

 .تصميمات آن با اکثريت آراء حاضران معتبر خواهد بود
که عضو  43هاي مذکور در ماده ها از بخشنمايندگان هر يك از شهرستان هيأت -13ماده  

 .شوند مي  ناسب در ماده مذکور انتخابآن اتاق خواهند بود به ت
 .باشد نفر مي 49ها نمايندگان اتاق شهرستان هيأتاعضاي  -14ماده  
 966هايي که بيش از پانصد عضو دارند به ازاء هر نمايندگان اتاق شهرستان هيأت -1تبصره  

 .نفر دو عضو اضافه خواهد شد
 .نفر خواهد بود 19حداکثر ها نمايندگان شهرستان هيأتتعداد  -2تبصره  
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ها در سراسر کشور در يك روز توسط وزارت بازرگاني انجام انتخابات کليه اتاق -15ماده  
 .شود مي
 هيأتوزارت بازرگاني مكلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات  -1تبصره  

 .نمايندگان دوره بعد را برگزار نمايد
، 44شوندگان موضوع مواد   کيفيت انتخابات و شرايط انتخابنامه اجرايي و  آيين -2تبصره  
 .وزيران خواهد بود هيأت  به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب 41، 49، 43

اعتراض به انتخابات از زمان اعالم نتايج حداکثر ظرف مدت يك هفته جهت  -3تبصره  
موظف است پس از يك شود و شورا  مي  رسيدگي و اخذ تصميم تسليم شوراي عالي نظارت

 .روز نظر قطعي خود را اعالم نمايد 46هفته حداکثر ظرف مدت 
نمايندگان اتاق چهار سال از تاريخ اعالم نتيجه انتخابات  هيأتمدت عضويت در  -16ماده  

 .نمايندگان اتاق افتخاري است هيأتبوده و عضويت 
 : بارت است ازنمايندگان اتاق ايران ع هيأتوظايف و اختيارات  -17ماده  
 .يسهير هيأتانتخاب اعضاي  -الف 

 .بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه -ب
ها و ساير واحدهاي اتاق نسبت به گزارشات و پيشنهادات کميسيون اظهارنظربررسي و  -ج

 .محوله  و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات
 .تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خودهاي مشورتي به  تشكيل کميسيون -د 

هاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ  نامه تهيه و پيشنهاد آيين -ه
نيز پيشنهاد اصالحات بعدي   تصميم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و

 .49ماده  3نامه با رعايت تبصره  آيين
  

 هيسير تأهي
 7و  3ها به ترتيب هاي ايران و شهرستانيسه هر يك از اتاقير هيأتاصلي  ياعضا -18ماده  

سال انتخاب  1نمايندگان براي مدت   هيأتين جلسه اوّلباشد که در  البدل مي نفر و دو نفر علي
 .شوند مي
 .ها افتخاري استيسه اتاق ايران و شهرستانير هيأتخدمت در  -1تبصره  
يسه به سبب فوت يا استعفاء و يا هر سبب ديگري فاقد يك يا ير هيأتچنانچه  -2تبصره  

 .همان دوره خواهد بود  چند عضو گردد انتخاب فرد يا افراد جديد براي بقيه
ين جلسه از بين خود اوّلها در هاي ايران و شهرستانيسه هر يك از اتاقير هيأت -19ماده  
 .نمايند انتخاب مي  دار منشي و يك خزانهيس و يك ييس، دو نايب رييك ر
 : يسه اتاق ايران عبارت است ازير هيأتوظايف و اختيارات  -21ماده  
 .نمايندگان هيأتاجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و  -الف 

 هيأتهاي اتاق و گزارش آن به بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات کميسيون -ب
 .نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد

المللي و تعيين  انتخاب نمايندگان اتاق براي شرکت در مجامع رسمي داخلي يا بين -ج
 .هاي مربوطه هاي آنها و هزينه حدود کار و فعاليت

گردد و  تهيه مي دبيرکلبررسي و تأييد بودجه و تفريق بودجه ساليانه که از طرف  -د 
 .نمايندگان جهت تصويب هيأتپيشنهاد آن به 
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 .و نظارت بر اجراي وظايف و اختيارات قانوني او دبيرکلانتخاب  -ه
 .در مواردي که قادر به انجام وظايف قانوني خود نباشد دبيرکلعزل  -و 
 : باشد ها به شرح ذيل مييسه اتاق شهرستانير هيأتوظايف و اختيارات  -21ماده  
 .نمايندگان و شوراي عالي نظارت هيأتاجراي مصوبات  -الف 

 .نمايندگان هيأتآن به  ارائهها و بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات کميسيون -ب
 .ها براي شرکت در مجامع رسمي داخليانتخاب نمايندگان اتاق شهرستان -ج
نمايندگان جهت  هيأتبررسي گزارش بودجه و تفريق بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به  -د 

 .تصويب
 7ها به ترتيب با حضور هاي ايران و شهرستانيسه هر يك از اتاقير هيأتجلسات  -22ماده  
رأي معتبر خواهد  1و  9ترتيب حداقل با   يابد و تصميمات متخذه به رسميت مي اعضانفر از  9و 
 .بود

ها و قراردادهاي مالي  ها، بروات، سفته کليه اسناد و اوراق مالي، تعهدآور، چك -23ماده  
 .ايران خواهد بود  دار اتاق کل و خزانهيس، دبيرير يامضااتاق ايران داراي سه 

يسه در مواقع ير هيأت ياعضافوق جانشينان خود را از بين ديگر  يامضاصاحبان  -1تبصره  
 .غيبت تعيين خواهند کرد

دار يا  يس و خزانهيها با رکليه اسناد مندرج در اين ماده در اتاق شهرستان يامضا -2تبصره  
 .باشد يس ميينايب ر
 اطاق ايران دبيرکل -
به منظور اداره کليه امور اجرايي اتاق ايران بر اساس مقررات و قوانين جاري و  -24ماده  
اتاق ايران  دبيرکليك نفر را به عنوان   يسهير هيأتهاي مربوط و مصوبات ارکان اتاق،  نامه آيين

 .نمايد سال انتخاب مي 1براي مدت  اعضااز بين ديگر 
 : اتاق ايران عبارت است از دبيرکلوظايف و اختيارات  -25ماده  
 .ها اداره کليه امور اجرايي طبق مقررات جاري مربوط اتاق -الف 

استخدام، نصب و عزل کارکنان اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان بر  -ب
 .يسه خواهد رسيدير هيأت  به تصويب دبيرکلاي که به پيشنهاد  نامه اساس آيين

لي که با وظايف اتاق ارتباط دارد با تأييد يها درباره مسا برگزاري سمينارها و کنفرانس -ج
 .يس شوراي عالي نظارتير

اعم از حقيقي و  )نمايندگي اتاق در مراجع قضايي و محاکم اختصاصي در قبال اشخاص  -د 
 .حق سازش در موارد ارجاع امر به داوري در تمام مراحل دادرسي با حق توکيل غير و( حقوقي

نامه مالي و  انجام هر گونه معامله اعم از خريد و فروش، اجاره و رهن، اخذ وام برابر آيين -ه
 .عالي نظارت  يسه و شورايير هيأتهاي مصوب  مالتي و روشمعا
 : هاي زير تأمين خواهد شد درآمد اتاق ايران از محل -26ماده  
نمايندگان به تصويب  هيأتاي که به پيشنهاد  نامه حق عضويت ساليانه طبق آيين -الف 

 .شوراي عالي نظارت خواهد رسيد
هاي مربوط به اجراي  انتشارات و ساير فعاليت حق کارشناسي، داوري و عوايد ناشي از -ب

 .وظايف خود
نمايندگان  هيأتيسه به تصويب ير هيأتدرآمد اتاق طبق ضوابطي که به پيشنهاد  -27ماده  
 .رسد به مصرف خواهد رسيد مي
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در کليه قوانين و مقرراتي که ذکري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و  -28ماده  
 .بود  عادن ايران شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهدصنايع و م

هاي اجرايي اين قانون در سطح کشور و نيز ضوابط و مقررات کلي ناظر  نامه آيين -29ماده  
اتاق ايران و تصميماتي که به اين   نمايندگان هيأتها يا بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستان

 .باشد االجرا مي يسه و ساير ارکان الزمير هيأتشود، براي  ترتيب تصويب مي
ها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع کليه دارايي -31ماده  

 .و معادن، به اتاق ايران منتقل خواهد شد
وزارت بازرگاني مسؤول حسن اجراي اين قانون بوده و موظف است انتخابات را  -31ماده  

 .مربوطه انجام دهد  هاي نامه ماه پس از تصويب آيين 9ت حداکثر ظرف مد
 94از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين مغاير لغو و پس از موعد مقرر در ماده  -32ماده  

 .شود يكن اعالم مي لم کليه انتخابات قبلي کان
پانزدهم قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه  

اسالمي تصويب و در تاريخ  اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي
 .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است60/64/4976

 مهدی کروبي -يس مجلس شورای اسالمي ير 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 33                                                                                             قانون اتاق  ضمايم

 
 

 

 : قانون برای مطالعه تاريخي مضميمه دوّ
 

 1373و صنايع و معادن جمهوری اسالمي ايران مصوب قانون اصالح موادی از قانون اتاق بازرگاني
 

  
 .گردد به شرح زير اصالح مي 1ماده  9و  4هاي  تبصره -1ماده 

 .باشد عضو مي 96ها منوط به داشتن حداقل  تأسيس اتاق در شهرستان -1تبصره  
 هيأتها منوط به تصويب  نحوه و ميزان کمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستان -3تبصره  
 .يسه اتاق ايران استير

قانون به شرح زير اصالح و چهار بند به عنوان بندهاي  9بندهاي ب، ه، ح و ي ماده  -2ماده  
 : گردد ک، ل، م و ن به آن الحاق مي

ل اقتصادي کشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و ينظر مشورتي در مورد مسا ارائه -ب
 .گانه مانند آن به قواي سه

هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با کسب مجوز از وزارت  تشكيل نمايشگاه -ه
هاي بازرگاني، صنعتي،  فعاليت  هاي مربوط به بازرگاني و شرکت در سمينارها و کنفرانس
 .هاي نظام جمهوري اسالمي ايران معدني و کشاورزي اتاق در چهارچوب سياست

و  اعضال بازرگاني داخلي و خارجي يمساتالش در جهت بررسي و حكميت در مورد  -ح
اي که توسط دستگاه  اساسنامه  ساير متقاضيان از طريق تشكيل مرکز داوري اتاق ايران طبق

 .ي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيديقضا
نامه اتاق ايران جهت تشكيل مدارک صدور کارت  صدور کارت عضويت طبق آيين -ی
 .بازرگاني

هاي  هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليت يل اتحاديهتشك -ک
 .بازرگاني صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط

هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و  هاي کاربردي در رشته ر کردن دورهيدا -ل
 .خدماتي متناسب با احتياجات کشور

اتاق ايران  ةالمللي به عهد طبق مقررات بين اسنادي کهتهيه، صدور، تفريغ و تأييد  -م
 .باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني مي

هاي مشترک با کشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور  تشكيل اتاق -ن
 .خارجه

 .گردد حذف مي 0بند د ماده  -3ماده  
 : گردد قانون به شرح زير اصالح مي 4ماده  -4ماده  
 : شود شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي -8ماده  
يس و دو يي، صنايع، معادن و فلزات و کشاورزي و ريوزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارا 

 .باشد بازرگاني مي رياست شوراي عالي نظارت با وزير. يس اتاق ايرانينايب ر
 : گردد يبه شرح زير اصالح م 44ماده  -5ماده  
ها و  هاي سراسر کشور و نمايندگان اتحاديه نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق هيأت 
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 .شود سنديكاهاي وابسته به اتاق تشكيل مي
نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به  هيأتين جلسه، اوّلدر  -1تبصره  

 .شوند اتاق ايران معرفي مي
عضو داشته باشد يك نفر نماينده و اتاقي که بيش از  496اتاقي که کمتر از هر  -2تبصره  
 .خواهد داشت  عضو يك نفر نماينده 466عضو داشته باشد براي هر  496
 .شود از هر اتحاديه و سنديكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب و معرفي مي -3تبصره  
 .نمايندگان اتاق ايران افتخاري است هيأتعضويت در  -4تبصره  
 : گردد به شرح زير اصالح مي 43ماده  -6ماده  
  1 باشد که به ترتيب ذيل براي مدت  نفر مي 06نمايندگان اتاق تهران  هيأتتعداد  -12ماده  

 : شوند سال انتخاب مي
 3رت صنايع، و نفر از وزا 4نفر از وزارت بازرگاني،  46نفر به انتصاب وزراء با ترکيب  36

 .نفر از وزارت معادن و فلزات
نفر از بخش  40نفر از بخش بازرگانان،  36نفر از بين اعضا، اتاق تهران با ترکيب  16

 .نفر از بخش معدن 1صنعتگران و 
 : گردد به شرح زير اصالح مي 49ماده  -7ماده  
نفر از بخش  0باشد که  نفر مي 49ها  نمايندگان اتاق ساير شهرستان هيأتتعداد  -13ماده  

سال انتخاب  1مربوطه براي مدت   نفر از بخش معدن اتاق 9نفر از بخش صنعت و  0بازرگاني، 
 .شوند مي

هاي  صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخش در -تبصره 
 .شوند ديگر انتخاب مي

 : گردد به قانون الحاق مي 41ماده زير به عنوان ماده  -(الحاقي ) -8ه ماد 
عضويت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد  -14ماده  
 .بود

 : گردد تغيير و به شرح زير اصالح مي 49به ماده  41ماده  -9ماده  
شود و انتخابات سراسر کشور  ها در يك روز انجام مي انتخابات هر يك از اتاق -15ماده  

 .پذيرد ظرف مدت يك ماه پايان مي
نمايندگان  هيأتاتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات  -1تبصره  

 .دوره بعد را برگزار کند
ها، يك انجمن نظارت بر  تهران و شهرستانبراي انجام انتخابات نمايندگان اتاق  -2تبصره  

نفر  1معرفي وزير بازرگاني و   انتخابات مرکب از يك نفر نماينده از وزارت بازرگاني به
 .گردد يس اتاق تشكيل ميينمايندگان اتاق ايران به معرفي ر

تشكل ي را که کمتر از سه نفر نباشد مهيأتها  اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستان 
خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه   از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي از اعضاي

د کثيراالنتشار تاريخ يانتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسيله آگهي در يكي از جرا
هاي مربوطه خواهد  خاتمه آن و شرايط انتخابات را به اطالع اعضاي اتاق  شروع انتخابات و

 .سانيدر
 .گردد حذف مي 40و  49ماده  -11ماده  



 94                                                                                             قانون اتاق  ضمايم

 
 

 : گردد تبديل و به شرح زير اصالح مي 47به ماده  44و ماده  40به ماده  47ماده  -11ماده  
باشد که  نفر مي 9ها  نفر و هر کدام از شهرستان 7يسه اتاق ايران ير هيأت ياعضا -17ماده  
 .شوند مي  سال انتخاب 1نمايندگان براي مدت  هيأتين جلسه اوّلدر 

 .گردد حذف مي 43ماده  -12ماده  
 : گردد به قانون الحاق مي 44ماده زير به عنوان ماده  -13ماده  
هاي  نامه ي اتاق بر اساس قوانين و مقررات و آيينيبه منظور اداره امور اجرا -18ماده  

نمايد، که پس از  پيشنهاد مي  يسهير هيأتبه  دبيرکليس اتاق يك نفر را به عنوان يمربوطه، ر
 .يس انجام وظيفه نمايدييسه، زير نظر رير هيأتتصويب 

 .يسه خواهد بودير هيأتيس و تصويب يبه پيشنهاد ر دبيرکلتعويض  -تبصره 
 .گردد تبديل مي 43حذف و بقيه آن به ماده  36ماده  "و "و  "ه "بندهاي  -14ماده  
 .گردد حذف مي 39و  31، 39، 33مواد  -15ماده  
 : گردد تبديل و به شرح زير اصالح مي 36به ماده  30ماده  -16ماده  
 : هاي زير تأمين خواهد شد درآمد اتاق ايران از محل -21ماده  
 هيأتيسه و به تصويب ير هيأتاي که به پيشنهاد  نامه حق عضويت ساالنه طبق آيين -الف 

 .نمايندگان اتاق خواهد رسيد
هاي بازرگاني، صنايع و معادن  هاي اتاق از محل اجراي قانون نحوه تأمين هزينه -ب

و هفتاد و دو مجلس شوراي  جمهوري اسالمي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد
 .اسالمي

حذف  94تبديل و ماده  31و  39، 33، 34به ترتيب به مواد  96و  33، 34، 37مواد  -17ماده  
 .گردد مي

 : گردد تبديل و به شرح زير اصالح مي 39به ماده  93ماده  -18 ماده 
ها بر  از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد اتاق -25ماده  

 .اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت
شنبه پانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد  قانون فوق مشتمل بر هجده ماده در جلسه روز سه 

به تأييد شوراي نگهبان  39/63/4979 و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ
 علي اکبر ناطق نوری  -يس مجلس شورای اسالمي ير                                            .رسيده است

 
 : قانون برای مطالعه تاريخي ضميمه سوّم

 
 25/11/1373مورخ  3633نامة شمارة 

 43/44/4979 -41913روزنامة رسمي شمارة 
 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم                                                    

االسالم والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري  حجتحضرت 
 اسالمي ايران 

درخصوص قانون اصالح موادي از قانون اتاق  96/63/4979مورخ ق /9937پيرو نامه شماره 
باشد الزم قانون سابق به قوت خود باقي مي 34بازرگاني و صنايع و معادن، با توجه به اينكه ماده 

، 33نسخه ابالغي به ترتيب به  44و  47مذکور در مواد  30،39،31،39،33،34هاي است شماره
 علي اکبر ناطق نوری  -رييس مجلس شورای اسالمي           . دتغيير داده شو  30و 39،31، 39
 




