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 اتیکل –فصل اول 

 

 : تیاهداف و موضوع فعال - 1ماده 

امور مرتبط با   یبه منظور سامانده هاطرح  نظارت   و  ی گذارهیسرما  مشاور   ی هاانجمن شرکت

از حرفه   شتریب  یبردارو حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره  یگذارهیسرما  مشاوره   خدمات 

کاران و به رانددست  یعمل   و   یعلم   اتیآن، استفاده و انتقال تجرب  یو اعتال  یگذارهیسرما  مشاوره

 ییوکار و پاسخگوکسب  ی فضا  بهبود  از  تی، حماتوسعه  یقانون  اهداف  به  لین  یآن برا  کردنهنگام  

نارساالبه مشک و  قوانییت  برا  ها سازمان  با  تعامل   کشور،   موضوعه  ن یها در چهارچوب  نهادها   یو 

و دفاع از حقوق و منافع مشروع   ی گذارهیسرما  مشاوران  صنف  خدمات   از گسترش فرهنگ استفاده  

 ع،یتسر  منظور  به  یگذارهیسرما  مشاوره  خدمات   نه یدر زم  یکل  طوربه  کهانجمن    یاعضا  یو قانون

فعال  ی گذارهیسرمااز    انت ی و ص  تیتقو  ل،یتسه ز  کنند،یم  ت یدر کشور  با مفاد   لیتشک  ر یمطابق 

 .شودیم

مفهوم   ن یمتبادر از ا  می مفاه   ه یکل  نامه اساس  ن یدر ا  ی گذارهیسرما  مشاوره   خدمات   از   منظور   : تبصره

، 1384/ 02/09  مصوب   بهادار  اوراق   و   بورس  قانون  کی  ماده   از  16  بند   در  مندرج   ف یتعراز    ر یبه غ

و فروش   د یخر  ه است که در قالب قراردادی مشخص، دربار  ی شخص حقوق  ی گذارهیسرما)مشاور  

 .است  ،دهد( یگذار مشاوره مهیاوراق بهـادار، به سرما

 « ها طرح  نظارت   و  یگذارهیسرما  مشاور   یها انجمن شرکت»  نام: – 2ماده 

اساسنامه   ن یکه در ا  ها طرح  نظارت   و   یگذارهیسرما  مشاور   ی ها انجمن شرکت :تیهو  –  3ماده  

 ع،ی، صنایبازرگان  اتاق   لی( قانون تشک 5بند )ک( ماده )  ی شود در اجرایم   ده یانجمن نام  ا اختصار

و کشاورز اص  15/12/1369)مصوب    ران یا  یمعادن  ا07/1373/ 15  هیحالو  در   اساسنامه   نی( که 

وکار و با موافقت و کسب  ط ی( قانون بهبود مستمر مح5شود و ماده ) یم  دهینام  رانیاتاق ا  اختصارا 

ا اتاق  حرفهامو  در  ی هماهنگ  و  ی سامانده   بمنظور  رانینظارت  تخصص  یار   مشاوره  خدمات  یو 

 .  کندیم   ت یفعال  ی رانتفاعیغ  و  یاس یرسیو به صورت غ  سیساکشور ت   یگذارهیسرما

 

 اساسنامه 

 هاگذاری و نظارت طرحهای مشاور سرمایه شرکت  انجمن
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  .است  یرانیا  « نجمنا» تی تابع:  تیتابع – 4ماده 

 ابان یخ  ،یشمال  یسهرورد  ابانیخ  –تهران  » :  آدرسدر    «انجمن »یقامتگاه قانونا  :اقامتگاه  –  5ماده  

 . است  «دوم   طبقه  ، 52 پالک  ، یطاهر  و 20 کوچه  ن یب  ن،یم یابن

اقامتگاه   ر یی. در صورت تغاست  رهیمدتا یه   اراتی از اخت  « انجمن»ی محل دفتر مرکز  نیی تع  تبصره:

ع البه اط  ا  کتب  ز یشود و نیم  یمنتخب انجمن آگه  پرشمارگان مراتب در روزنامه    "نجمنا"  یقانون

 .دیرس خواهد  رانیا  ی ، معادن و کشاورزعیصنا  ، یاتاق بازرگان

)محدوده    –  6ماده   فعال   :تی فعال(  ییایجغراف حوزه  . است  رانیا  سراسر   «انجمن »  ت یحوزه 

تصویم  « انجمن» از  پس   و  معادن  ع، یصنا  ،یبازرگان  اتاق  د ییتا  و   یعاد  ی عموم  مجمع  ب یتواند 

 .کند  ریدا  یندگیها و خارج از کشور نماشهرستان  در  رانیا  یکشاورز

 ع،یصنا  ،یبازرگان  اتاق  ربطیذ  ییاجرا  یهانامهنیی مطابق با آ  دیبا  یندگینما  لیتشک  طیتبصره: شرا

 .باشد  رانیا  ی کشاورز  و  معادن

، معادن و عیصنا  ،یبازرگان  اتاق   در   ثبت  خیاز تار»انجمن«    تیمدت فعال   : تیمدت فعال  -  7ماده  

 .است  نامحدود  رانیا  یکشاورز

  ارات یاخت و فیوظا –فصل دوم 

 عبارتند از:»انجمن«    ارات یاخت  و  فیوظا: ارات یاخت و فیوظا - 8ماده 

 تی فعال  موضوع   با   مرتبط  امور  ی سازمانده   یبرا  تالش  ( 8-1

مرتبط   ی شنهادهایپ  م یو تنظ  هی و ته  ها یر یگمیتصم   و   ها یسازمیتصم  در   یگروه   مشارکت ( 8-2

اتخاذ   مورد  درمرتبط    ی دولت  ریها و دواارتباط مستمر با سازمان  قیانجمن از طر  تی با موضوع فعال

و   ی زم تخصص ال  یها ، ارائه مشورتیگذارهیسرما  مشاوره  خدمات   رشتهن در  الک  یها یاستگذاریس

 ی هاونیسیزم به کم ال  ی هامرتبط، ارائه مشورت  ی هایریگمیتصم در    ین دولتبه مسئوال  یکارشناس

 ی استگذاریهرگونه س  در  یرگذاریمشارکت و تاث  یو دولت و بطور کل   یمالاس  یمجلس شورا  یتخصص

تصم   نیوانق  ب یتصو  و دولتمسئوال  ی هایریگمیو  حکومت  ین   مشاوره   خدمات  رشتهدر    یو 

 یگذارهیسرما

 ی فیک  و   یکم   اهداف  ن یتدو  و   ه یته  اعضا،  ی هاتی فعال  ی مندنظام  موجبات  کردن  فراهم ( 8-3

 و  ی علم   ی هاییتوانا  ش یافزا  آنها  تحقق  مستمر  ش یپا  و  انجمن   مدتکوتاه  مدت، انی م  بلندمدت،

 اعضا   یاحرفه
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و   رشد   با  مرتبط  ی هاشاخص   ارتقا  یبرا  ی زیربرنامه  و   یابیارز  ،یز یمم   ، یریگاندازه  ن،ییتع ( 8-4

 اعضا   یها تیتوسعه فعال

سرما  ی راستادر    تالش ( 8-5  جذب  ی راهکارها  از  استفاده  با  یخارج  و   یداخل  یگذارهیتوسعه 

 ی خارج و   یداخل  یگذارهیسرما

 یو پول  یمال   یها سازمان  ن یکشور و همچن  یاعتبار   یهاها و سازمانبانک  با  ارتباط  جادیا (8-6

قوان  یالمللنیب قالب  تسه  رانیا  ی ماسال  یجمهور   نی در  هدف   مشاوره ت  خدما   گسترش  و  ل یبا 

 یگذارهیسرما

اط  جادیا ( 8-7 اهداف و وظا  یها نهیدر زم  یعاتالبانک  با  اط»انجمن«    فیمرتبط  از    یرسانعالو 

 عات مربوطه الو تبادل اط  ی تخصص   ی ت و بروشورها الو نشر کتب، مج  یرسانعالشبکه اط  جاد یا  قیطر

 در داخل و خارج کشور»انجمن«    تیمور ا مرتبط با م  ی قاتیو تحق  ی علم   ی هاتیانجام فعال ( 8-8

 شانیا  به   یمشورت  و  ی حقوق  خدمات   ارائه  و   اعضا  مشترک   یقانون  و   مشروع   منافع  از  ت یحما ( 8-9

 ی گذارهیسرما  مشاوره  خدماتصادرات   توسعهاز    ت یو حما  قیتشو (8-10

 ی فیک  و   یکم  رشد  منظور   به   مرتبط  ی هابا تشکل  ی و هماهنگ  یهمکار   ی برا  یزیربرنامه (8-11

 انجمن

 اعضا   ی برا  تی و توسعه فعال  یهمکار  ی هافرصت  جادیا   (8-12

انجام   ازیمورد ن  یها فرمت  و  ها و دستورالعمل  استانداردها  یاجرا  و  ن یمشارکت در تدو   (8-13 و 

  مربوطه  یها یبندو رتبه  یف یک  یهاکنترل

ت قابل الیاستفاده از خدمات و تسه  یبرامختلف    یها ها و سازماناعضا به وزارتخانه  یمعرف   (8-14

 ارائه 

و   ی تخصص   ی هاها و کنفرانسشیهما  یبرگزار  و   اعضا   از یمورد ن  یآموزش   ی هادوره  یبرگزار   (8-15

تال  یو خارج  یمختلف داخل  ی هاشیهما  در  حضور   ن یهمچن  و  زگردها یم و  ترجمه  ت مقاال  ف یو 

  یاحرفه

 »انجمن«  تیمورامرتبط با م  یو خارج   ی داخل  ی هاشگاهی نما  در  حضور   ای  یبرگزار (8-16

ه  (8-17 ن  کشور   از  خارجبه    یابیبازار  و  یگذارهیسرما  یها تایاعزام   ی هااتیه   افتیدر  ز یو 

 خارج   از  یابیو بازار  یگذارهیسرما
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 یها کسب و کار و رقابت  ی احرفه  اخالق   خالف   ی هارفتار   انجام   از  ی ر یو جلوگ  ی ریگشیپ (8-18

 از   استفادهو پس از آن    یموثر درون تشکل  ی هانظارت  و   ی هماهنگ  قیاز طر  گر یکدیناسالم اعضا با  

 رانیا  اتاق  ی انضباط  ته یکم   تیظرف

 ش ی و ر  ت یحکم   رش یپذ  ق یطر  از   آنها   یقرارداد  ن یطرف  و  اعضا   نیف بالرفع اخت  ی کوشش برا (8-19

 رانیاتاق ا  یمرکز داور  ی همکار با  یو نصب داور  سی تاس  ق یو در صورت لزوم از طر  یدیسف

ساله  پنج نیقوان ی دولت که دراجرا ییاجرا فیوظا رشیپذ یبرازم البستر و سازوکار   جادیا (8-20

اقتصاد به    نیقوان  گریو د  44صل  ا  ی هااستیس  یاجرا  قانون  ،ی توسعه   ض ی تفو»انجمن«  مربوطه 

 مربوطه   ی هادستگاه  به  عملکرد   گزارش  هیارا  و   شده  ضیتفو  فیوظا  حی صح  ی شود و اجرایم

 کشور   یشئون تجار   تیو رعا  حیصح یاعضا به اجرا  کردنو ملزم    دی مق  یکوشش برا (8-21

معرف  ی هماهنگ (8-22 در  کمک  سازمان  تی عضو  یبرااعضا    یو  منطقهیتخصص   ی هادر  و   ی ا، 

 انجمن   ی هاتیدر ارتباط با فعال  یالمللنیب

 ربطیذ  یقانون  ی مراجع و نهادها  ق یاز طر  اعضا  ی معنو  حقوق  از   انتیص (8-23

مشاوره (8-24 خدمات  تفاهم  یبرا  ی اارائه  قراردادها،  پروتکلنامهانعقاد  و  اعضا   ن یب  یفن  ی ها ها 

 ( 9-8 بند  یحقوق  خدمات   چارچوب)در   یو خارج  یداخل  یبا نهادها  "انجمن"

کشور و   یشئون تجار  تیو رعا  یمقررات اقتصاد  حیصح  یبه اجرا  اعضا   ییراهنما  و  قیتشو (8-25

 »انجمن« مفاد اساسنامه و ضوابط 

 یدارا  و  فعال  ینهادها   و  ها کانون  ها،انجمن  گر ید  با  سازنده  و  مثبت   تعامل   و  ی همکار (8-26

 . کنندیم  ت یفعال  مشاوره   خدمات  ارائه  نهیزم در  که   یقانون  ی مجوزها

 آن طیو شرا تیفصل سوم ـ عضو 

  :آن طیشرا و تیعضوـ  9ماده 

فعالفعاال  هیکل با داشتن شرایم  انجمن   ت ین در عرصه موضوع   انجمن   ت یعضو  به   ری ز  طیتوانند 

 :ندیدرآ

 :یعموم طیشرا

  یرانیا  تیداشتن تابع  (الف

 ی معادن و کشاورز  ع،یصنا  ،ی معتبر در اتاق بازرگان  یبازرگانکارت    ای  تیعضوب( دارا بودن کارت  

 انجمن   ی هادستورالعمل  و  ها نامهنییآ  اساسنامه، مفاد   ت یرعا  و   رشیپذج(  

 نه ساال  تیعضو  حق   و   ه یورود  حق( پرداخت د
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 : یتخصص طیشرا

 شرکت   اساسنامه   تیفعال موضوع در  یگذارهیسرما مشاوره  خدمات   د یق(  الف

 دارا   ای  یکار   یقراردادها  ارائه  قیطر  از  یگذارهی سرما  مشاوره  خدمات   نهی زم  در  تی فعال( اثبات  ب

 شیگرا  و  ی بندرتبه  نامه یگواه )  یقانون  صالحی ذ  مراجع  از  الزم  ی مجوزهااز    یکی  حداقل  بودن

 در خدمات مشاوره    تی صالح  نامه یگواه   ،یبانک گذاریهیسرما و اعتباری مشاوران  کانون   یتخصص

 و ...(   کشور   یزیربرنامه  و  ت یریمد  سازمان  از  یگذار هیسرما  مشاوره   خدمات  با   مرتبط  ی هاشیگرا

 از   را   ت یعضو  طیشود شرایم  برشمرده که     یلی الاز اعضا بنا به د  کیکه هر    ی در صورت:  2  هتبصر 

 : شودیم  قیتعل  شانیا  تی ، ادامه عضوبدهد   دست

  اساسنامه  نیا  9  ماده  در  مندرج   تیعضو  طیشرا  دادن  دست  از -1

  انجمن  تی فعال  موضوع  با  مرتبط  ت یفعال  عدم   ای  و  انحالل -2

 رانیا  یاسالم  یجمهور ییقضا  مراجع  احکام   مبنا   بر  ی اقتصاد  ا ی  و  ی اجتماع  تیمحروم -3

بوجود   ت یعضو  طیاز شرا  ک یهر    دادن  دست   ازاست که با    ت ی توقف فعال  ی نوع  ق یتعل  :3تبصره  

واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق   ت یعضو  مجددا  رفته   دست   از  شرط   بازگشت  صورت  در .  دیآیم

خود   ی تعهدات مال  هیو کل  ت یحق عضو  نکهیمنوط به ا  شود،یم  ش یخو  یبه استفاده از حق قانون

  .کندپرداخت    قیکل دوره تعل  یبرانسبت به انجمن را  

 در  شرکت  حق  بدهند  دست از را خود  تیعضو ط یشرا ل یدل هر  به که آن دسته از اعضا  :4  تبصره

 نخواهند  را»انجمن«    خدمات  از  استفاده  و  ارکان  یبرا  شدن   نامزد  و  دادن  یرا  ،یعموم  مجامع

 . داشت

  :اعضا فی ـ حقوق و وظا 10ماده 

آمف   تیرعا  به  موظف  انجمن   ی اعضا  هیکل و  مقـررات  و  اساسـنامه  مصـوب   ی هـانامـهنیـ یـاد 

 .هستند»انجمن«  اهداف  به  یابیدست  ی برا  ید بـه همکار ـیمق و  رهیمـدتـایه 

  ارکان –فصل چهارم 

 : زعبارتند ا  «نجمن ا» ارکان- 11ماده 

 ی مجمع عموم 

 ره یمد  ات یه  

 بازرس 
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  :یمجمع عموم  - 12ماده 

»انجمن«   ی حقوق  ی اعضا  ی رسم   ندگانیو متشکل از نما  ی ریگمیمرجع تصم   ن یترالبا  ی مجمع عموم

 .است

منتخب انجمن  پرشمارگان  روزنامه در  یدرج آگه  کباریبا  ی دعوت هر نوبت از مجامع عموم (12-1

محل   ، م دستور جلسه، روز، ساعتالجلسه و با اع  خی روز و حداکثر چهل روز قبل از تار  10و حداقل  

دعوت  یبرگزار مقام  مو  صورت  مجمع  جداگانه  ضمنا .  ردیپذیکننده  مقام   یادعوتنامه  توسط 

برادعوت ارسال م  یکننده  با شودیاعضا  منتخب،   پرشمارگان  روزنامه انتشار دعوت در    . همزمان 

 کند.   ی هماهنگ  رانیاتاق ا  ی هابه معاونت تشکل  یرسانعالق اطیطر از  دیکننده بامقام دعوت

 رعامل یمد  ای  رهیمداتیعضو ه   دیشدن با  دایکاند  ی برا»انجمن«  در   یهر عضو حقوق  ندهینما (12-2

از   ی رسم   نامه یدارا بودن معرف  ی ار  ء و انشا  یشرکت در مجامع عموم  یبرا  اما   ، باشد  مربوطه   شرکت

در مجامع شرکت کرده و اجازه   و اصالتا    شخصا   است  مکلف  ندهی. نماستیکاف  عضوشرکت    یسو

دیگررا   اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند وکالت یک عضو   ضمنا  .  ندارد  ری غ  به  را  حق   نیل ایتوک

 درمجمع داراباشند . 
زمان  است  یبصورت علن»انجمن«    یدر مجامع عموم  یریگیرا (12-3  ی برا  یریگیاکه ر  یمگر 

 گریدر موارد د  یمجمع عموم  دیحدصال  به  ایو بازرسان باشد    رهیمدتای ه   یاعضا   عزل  ای  انتخاب

 .کند یکتب  ی ریگیبه را  اقدام

حاضر نسبت به انتخاب   ی اعضا  ان یفاصله از مالم و باعال  را   جلسه  تی رسم   رانیده اتاق انینما (12-4

خواهد   ی ریگیااداره جلسه، ر  یبرا  ی منش  کیدو ناظر و    س، ی رئ  کیمجمع مرکب از    سه ییرتایه 

 .ردیگیمنتخب اداره جلسه را به عهده م  سهییرتایکرد. سپس ه 

 ی حت)   اعضا   هیکل  ی برا  رانیا  اتاق   د ییبا تا»انجمن«  مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه   (12-5

 . استتباع  زم االال(  مخالفان  و  بانیغا

و منضم   م یمصوبات مجمع را تنظ  ه یمشتمل بر کل  یاجلسه موظف است صورتجلسه  یمنش (12-6

 .برساند  رانیا  اتاق  ندهیمجمع و نما  سهییرتا یه  یحاضر به امضا  ی به فهرست اعضا

العاده، به طور فوق  ی عاد   ، ی)عاد  ی عموم  مجمع   جلسات   ه یکل  در   رانیا  اتاق   نده یحضور نما (12-7

 . کردنظر خواهد  اظهار  یاست و بدون حق را  ی العاده( بعنوان ناظر ضرورن، فوقاموسس

 العاده، فوق  طوربه  ی عاد  ، ی)عاد   ی عموم  مجامع   صورتجلسات  دیبا»انجمن«    رخانهیدب (12-8

 .کندارسال    رانیاتاق ا  یسات را برالن در جاالعاده( منضم به فهرست حاضرن، فوقاموسس
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اا (12-9 عمومیم  رانیتاق  مجامع  صورتجلسات  ثبت  از  که   یی هاتشکل  رهیمدتا یه   ایو    ی تواند 

 .کند   ی خوددارباشد    یقواعد مسلم قانون  ا یاساسنامه    نیمتضمن موارد نقض ا

برگزاری مجمع عمومی بصورت حضوری و یا آنالین امکان پذیر است.کلیه ضوابط  (12-10

رای عالی نظارت ، درجلسات باالدستی مصوب شو  ومقررات ناظربرجلسات حضوری منطبق براسناد

درقالب دستورالعمل های مصوب ،  بود .درصورت نیاز به مقررات تکمیلی   آنالین نیز حاکم خواهد

 هیات رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد .

  :بر دو نوعند یمجامع عموم - 13ماده  

 ی عاد  ی مجمع عموم

 العاده فوق  ی مجمع عموم 

وفق  یظرف چهار ماهه اول سال مال   حایسال و ترج در  نوبت  کی ی عاد ی مجمع عموم  -  14ماده  

 مانع است. الزم باشد بال العاده به هر تعداد که فوق  یمجمع عموم  لیتشک شودیم  ل یتشک  12ماده  

 : یعاد یعموم مجمع فیوظا - 15ماده 

 رهیمدتایه  ییو اجرا  یگزارش عملکرد مال  دنیشن (15-1

 گزارش بازرس   دنیشن (15-2

 »انجمن«   انه یو ترازنامه سال  یال م  ،ییاجرا  عملکرد گزارش  بیو تصو  یبررس (15-3

 دیجد یسال مال  ی شنهادیپ  بودجه  و   برنامه  رامونیپ  رهیمدتایگزارش ه   دنیشن (15-4

دستورالعملساال  ت یعضو  حق  ه، یورود  مبلغ   ب یتصو (15-5 و  بودجه  و  برنامه  و  اعضا  و نه  ها 

 ی شنهادیپ  یها هنامنییآ

 ره یمدتا یالبدل ه یعل  ای  یاصل  ی اعضا  یجمع ای  ی فرد  عزل  ایانتخاب   (15-6

 البدل یعل  ای  یعزل بازرسان اصل  ایانتخاب   (15-7

 انجمن   پرشمارگانانتخاب روزنامه   (15-8

 .ستینالعاده  فوق  ی ت مجمع عمومیح صال در  که   یموارد  ریسا (15-9

 ی براخود را آماده و    یها گزارش  مجمع   خ یتار  از  ش ی پروز    20حداقل    دیبا  رهیمدتا یه   :  1تبصره   

ها، اسناد و مدارک صرفا با حضور مطابقت گزارش  یبراتواند  ی. بازرس مکندبه بازرس ارائه    یبررس

 . کند  اقدام  آنها   ینسبت به بررس  رخانهیدر محل دب

 یمال  سال  انیترازنامه و حساب سود و ز  درباره  یر یگمیتصم بدون قرائت گزارش بازرس    :2تبصره  

 . بود  نخواهد  معتبر
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 ب یبه تصو  یمال  یها صورت  ای  رهیمدتایعملکرد ه   یعاد  ی که در مجمع عموم  ی در صورت  -  16ماده 

اقدام و به    راداتیبرطرف کردن ا  به   نسبت  ماه  کیمکلف است ظرف مدت    رهیمدتای ه   نرسد؛   مجمع

، مجمع   ی سو  از  ره یت مدا ی و عملکرد ه   ی مجدد گزارش مال  د ییاو در صورت عدم ت  کند مجمع گزارش  

 رهیمدتا یالعاده با دستورانتخاب ه به طور فوق  12مقررات ماده    تیرعا  با تواند  یم  ی مجمع عموم

 . دبرگزار شو

اقدام به   رهیمدتایه  یاعضا   ت یموراروز قبل از اتمام مدت م  20حداقل   دیبا   رهیمدتایه  – 17ماده  

 د، یجد  ره یمداتیکند. در هر صورت تا زمان انتخاب ه   12وفق ماده    ی عاد  ی مجمع عموم  یبرگزار

 .بود  خواهد  تیمسئول  یدارا  یقبل  رهیمداتیه 

بازرس با   ا ی  رهیمدتایبه دعوت ه  ی العاده در مواقع ضروربطور فوق  ی عاد  ی مجمع عموم  -  18ماده  

 .شودیم لیاساسنامه تشک  12ماده   تیرعا

 یاصل  یاعضا  ینسب  تیالعاده با حضور اکثرطور فوقبه  یو عاد  یعاد  یمجامع عموم  -   19ماده  

حاضر در جلسه معتبر   اعضا   ک یوه  عال  ه کند و مصوبات آن با آرا مثبت نصف بیم  دا یپ  ت یرسم 

روز پس از   20جلسه نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت    دنی، در صورت به حدنصاب نرساست

ر خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد اساسنامه برگزا  12ماده    تینوبت اول با رعا

 رسد.یم   بیحاضر به تصو  ی اعضا  کیوه  ال نصف به ع  یآن با آرا  ماتی و تصم   ابدییم تیرسم 

 خواهد   ی افتیدرآرا    نیشتریانتخاب افراد براساس ب  بازرس   و   رهیمدتا یدر زمان انتخابات ه   :10تبصره

 . بود

  العاده:قفو یعموم مجمع ارات یاخت  و فیوظا- 20ماده 

 »انجمن« ح اساسنامه الو اص  ر ییالف( تغ

 ه یت تصفایو انتخاب اعضا ه   "نجمنا"ل  الب( انح

 . نباشد  یعاد   یعموم  مجمع   ار یاخت  در  که   یموارد  ریسا( ج

 برسد.  رانیاتاق ا  دییبه تا  دیباح اساسنامه  الو اص  رییهرگونه تغ تبصره:

 دایپ  تی رسم »انجمن«   ی اصل  یالعاده با حضور حداقل دو سوم اعضافوق  ی مجمع عموم - 21ماده 

 حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.   ی مثبت اعضا  آرا  سوم  دو   با  مجمع  مات یکند و تصم یم

نوبت دوم مجمع فوق  ی جلسه مجمع عموم  دنیدر صورت به حد نصاب نرس  –   22ماده   العاده، 

اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم   12  ماده   ت یروز پس از نوبت اول با رعا  20حداکثر ظرف  
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از اعضا   نیا  ر یغ  در  و  اعضا  کیوه  المجمع با حضور نصف به ع صورت در نوبت بعد با هر تعداد 

 .بود  خواهد  معتبر   حاضر یاعضا   سوم  دو   مثبت  یآرا  با   آن  ماتی تصم   و   ابدییم تیرسم 

 

تشخ  -  23ماده تشک  ص یبا  عموم  ل یضرورت  فوق  ی عاد  ی مجمع  عموم  ا یالعاده  بطور   یمجمع 

 15  ظرف  حداکثر  است  مکلف  رهیمدتایم و ه اعال  رهیمدتایالعاده توسط بازرس مراتب به ه فوق

دعوت   یمجمع عموم  ل یتشک  یاساسنامه برا  12وفق ماده    بازرس  درخواست  وصول  خیتار  از  روز

اساسنامه اقدام   12ماده    ت یسا با رعااتواند ریبازرس م  ره، یمدتا یبعمل آورد. در صورت استنکاف ه 

  .کندمجمع    یبه برگزار

بطور   ی عاد  ی مجمع عموم  لیبر تشک  یسوم اعضا مبن  کیحداقل    یبا درخواست کتب  -24ماده  

 افت یدر  خ یتار  از   روز  20 مدت  ظرف حداکثر  دیبا رهیمدتا یالعاده، ه فوق  یمجمع عموم   ایالعاده  فوق

را    ی کتب  یتقاضا  استنکاف کنددعوت  12ماده    براساس مجمع    ل یتشک  یبرااعضا  صورت  در   .

را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف   یتوانند دعوت مجمع عموم یکنندگان مدرخواست  ره،یمدتایه 

ماده   براساسمجمع    لی تشک  یبرا، اعضا را  یکتب  ی تقاضا  افت یدر  خی روز از تار  15است حداکثر ظرف  

 یتوانند دعوت مجمع عمومیکنندگان مامتناع کند درخواست ز یو چنانچه بازرس ن کند دعوت  12

 رهیمدتایاز عدم توجه ه   نانیو حصول اطم   یرسپس از بر  دیبا  رانیا  اتاق  و  بخواهند  رانیرا از اتاق ا

برا  اعضا   درخواست  به   بازرس   و اعضا  از   هیکل  تیبا رعا  ی مجمع عموم  ل یتشک  ینسبت به دعوت 

 .کندمندرج در اساسنامه اقدام    فاتیتشر

، اتاق شودساالنه برگزار ن  یعاد   یچنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه مجمع عموم  -   25ماده   

 ی، راسا نسبت به دعوت از اعضا و برگزارماه  کی ار مکتوب به فاصله  اخط  مرتبه   سه  از  پس  رانیا

 .کندیمجمع اقدام م

آن در ارکان   ندهیکه نما  یل عضو حقوقانحال  ا یاخراج    ت،یدر صورت استعفا از عضو-  26ماده  

 . شد  خواهد  ی منتف  ی و  تبع  به  زین   ندهینما  آن   تیاست، مامور  یسمت  یدارا»انجمن«  

 شرکت  از   ی لیپس از انتخاب در ارکان به هر دل»انجمن«    ی عضو حقوق  ندهیچنانچه نما  -  27ماده   

»انجمن« که در    یخود از سمت  ی به خود  یشخص حقوق  ی م کتبال، پس از اعشودمتبوع خود خارج  

معزول   ه  شودیمدارد  سمت   چیو  عضو »انجمن«  در  یگونه  به  نامبرده  سمت  و  داشت  نخواهد 

 برابر مقررات انتخابات بعمل خواهد آمد.   از ین  صورت  در   و  ضیالبدل تفویعل
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  :ره یمدت ایه – 28ماده 

مجمع   لهیوسهکه ب  استالبدل  ی( نفر عضو عل2و )   ی نفر عضو اصل(  7)   از  مرکب انجمن   رهیمدتایه 

از ببطور فوق  ی عاد  ای  یعاد   یعموم سه سال   یحاضر در مجمع برا  یاعضا  ندگانینما   نیالعاده 

 شوند.یانتخاب م

 

هفتــه بعــد   ــکیکــه حــداکثر ظــرف    یاجلســه  نیدر اولــ  رهیمــدتــایه   -  29مــاده

نفــر ک  ــی  و   سیرئــ  بعنــوان  را  کنفــر ی  خــود  ن یشــود از بــیمــ  لی از انتخــاب آنهــا تشــک

 .کرددار انتخاب خواهد  را بــه عنــوان خزانه  نفــر  ــکیو    س یرئرا بعنــوان نائــب

ارسال   رانیرا به اتاق ا  رهیمدتای سمت ه   ن ییموظف است اصل صورتجلسه تع  رهیمدتای ه   :12تبصره

 .کند

 ایقابل عزل از سمت    رهیمدتا یه   توسط  رهیمدتا یه   ی هااز سمت  ک یهر    انیمتصد  –   30ماده   

 .هستندانتخاب   دیتجد

 ره،یمــدتا یه   یاصــل  یاعضــا   از  ــکی  هــر   عــزل  ــایفوت    ،در صــورت اســتعفا  -  31مــاده  

و   شوند یم  ن یگزیجــا  باشد،   داشته   ی شتریب  ی را  انتخابات   در   که البــدل  یعلــ   ی اعضــا  بــدوا

نظر تعداد اعضا حــد نصــاب مقــرر در اساســنامه را از دســت بدهد،   از  رهیمــدتا ینانچــه ه چ

العــاده ور فــوقطبــه یعــاد یمجمــع عمــوم ره،یمــدتایه   یاعضــا  ی انتخاب مــابق یبــرا

 . شد  خواهد برگزار  رهیت مدایبــا دســتور انتخابــات ه 

 س ییرنائب  شانیا  ابیو در غ  سی رئ  یبار به دعوت کتب  کیحداقل ماهانه    رهیمدتایه   –   32  ماده

اعضا  نفر  دو  ای ه   ل یتشک  رهیمدتا یه  ی از  جلسات  داد.  خواهد  اصل  رهیمدتا یجلسه  مرکز   یدر 

 . شد  خواهد لیتشک  است   شده  نی نامه معدعوت  در  که   یگرید  محل  در   ای»انجمن«  

که در   ی البدلیعضو عل  ره،یمدتای ه   اعضا  از  کی   هر  عزل  ایدر صورت استعفا، فوت    –  33ماده 

 .شد  خواهد  یاصل  عضو  نیجانش  رهیمدتایدوره ه   ماندهیباق  یداشته است، برا  یشتریب  یاانتخابات ر

 ت ی رسم   ره یمداتی ه   یل اص  ی نفــر از اعضا  پنج حضور حــداقل    با   رهیمدتای جلسات ه   -  34مــاده  

 کند.یدا میپ

 است.  س ییربیاو با نا  بتیو در صورت غ  رهیمدتا یه   س یی با ر  رهیمدتایاداره جلسات ه   -   35ماده  
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در طول   او  یمتوالریغ  بت یشش جلسه غ  ای  رهیمد اتی ه عضو    ی متوال  بتی غ: سه جلسه  13تبصره  

البدل یو عضو عل  است  رهیمد  اتیدر ه   تیبه منزله استعفا از عضو  رهیمداتی در جلسات ه   کسالی

 .شودیم   یعضو مستعف  ن یگزیجا

 رهیمد  ات ی ه   ی اصل  ی نفـــر از اعضا  چهار حـــداقل    ی را  با   رهیمدتا یه   ماتی تصم   -  36مـــاده   

 حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

تصم   -  37ماده   و  مذاکرات  دب  یاصورتجلسه  رهیمدتایه   ماتیاز  اعضا   یکی  ای  ریتوسط   ی از 

  رسد.ین ماحاضر یبه امضا  رهیمدتای ه   ی داخل  نامهنییآ  براساسو    م یتنظ  رهیمدتایه 

 :رهیمدت ا یه ارات یو اخت فیوظا - 38 ماده

کل  "نجمن ا"  یقانون  ندهینما  رهیمدتایه  از  و  امور    یبرا   یقانون  ارات یاخت  هیاست  »انجمن« اداره 

 :است  ریبه شرح ز  رهیمدتایه  اراتیو اخت  فی برخوردار است. اهم وظا

انواع حساب38-1 افتتاح  بانک»انجمن«    نامهب  یبانک  یها (  وار  یها در  و  وجوهات   هیکل  زیمجاز 

 اصل،  از   آن   ونید  پرداخت   و   انجمن   مطالبات   افتیدر  ، ها حساب  ن یها از انهیو پرداخت هز»انجمن«  

 بهره و متفرعات 

 جلسه  دستور  نییتع و  العادهفوقو    ی عاد  یمجامع عموم  دعوت(  38-2

 ی و مکاتبات ادار  یآور و اوراق عادتعهد  و  ی مال  مدارک  و  اسناد  مجاز  یامضاها   صاحبان   نییتع (38-3

 ارائه  و   ارات یاخت  براساس   وام   لیتحص  و   یمال   تعهدات   و   ی پول  و   یمال   ات یاداره و انجام عمل (38-4

 ی خود به مجمع عموم یو اقدامات مال  اتینه عملساال  گزارش

و فروش و اجاره و تملک اموال منقول    دیآن راجع به خر   رییو تغ  لی عقد هرگونه قرارداد و تبد (38-5

 »انجمن« بنام و حساب  

 تملک  و   اجاره   و   فروش   و   د یخر  به   راجع  آن   ر ییتغ  و   لیتبد  و  قرارداد  هرگونه  عقد   شنهادیپ (38-6

 بی تصو  یبرا  ی عاد  ی منقول به مجمع عمومریغ  اموال

 ا ه پرداخت  ریحقوق و دستمزد و سا نیی و تع»انجمن«    ریاستخدام و عزل ونصب دب  (38-7

 محاکم   به   مراجعه  ارات یبا داشتن تمام اخت  ی فریو ک  یحقوق  یاسترداد هرگونه دعو  ایاقامه   (38-8

 مصالحه،  کشور،   ی عال  وانیاستان و د  ی هادادگاه  در   نظر   د یاز حق تجد  یپرداختن به امر دادرس   و

 ی داور  به  مربوط فیتکال  و   حقوق  از  استفاده  سازش،   ل،یوک  نییتع
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 آن  اهداف  و   مقاصد  شرفتیو پ»انجمن«  اداره    یبرا  یقانون  نیمواز  براساسکه    ینجام امورا (38-9

 . باشد  نشده  منع   اساسنامه  در   و  داشته   ضرورت

 ی و خارج  یها و مراجع داخلاتیها، ه تهی ها،کم ونیسیکم   شوراها،   به   ندهینما  اعزام  و  ن ییعت   (38-10

دب  یبرا  ی داخل  یهانامهنیآئ  و  مقررات  بیتصو  و  نیتدو   (38-11 امور  بهتر  »انجمن« رخانه  ی اداره 

 درچارچوب اساسنامه 

 ی ارائه به مجمع عموم  ی برا»انجمن«  ها ها و دستورالعملنامهنییبرنامه و بودجه و آ  نیتدو   (38-12

 ی براسال گذشته    ی ترازنامه وحساب عملکردها  م یتنظ،  »انجمن«  ونیو د  یصورت دارائ  هیته   (38-13

 ی ارائه به مجمع عموم 

 رانیبه اتاق ا»انجمن«  نه از عملکرد ساال  ی هاارسال گزارش   (38-14

ان و پرسنل براساس کارشناس  و  مشاوران  ران،یمد  پاداش  و  ایمزا  حقوق،   بیتصو  و  ن ییتع   (38-15

 ریدب  شنهادیپ

 یارائه به مجمع عموم   یبرا»انجمن«  ن الک  ی هایها و خط مشاستیس  نیتدو (38-16

 »انجمن«  یها ها و برنامهاستیتحقق س  یبرا  ییاجرا  ی ها و راهکارهاوهیش  هیته (38-17

 یمواز  از  یریجلوگ  ،ییافزاهم  جادیبه منظور ا  ی اقتصاد  ی هاو تشکل  رانیبا اتاق ا  ی همکار (38-18

 یقانون  اهداف  شبردیپ  و   یکار

 ای  رهیمدتا یه   ی که اعضا   ییهاموسسات و شرکت  ن یو همچن  ریدب   ای  رهیمدتای ه   ی اعضا   (38-19

ه   ای  کیشر  ریدب نم آن   عامل  ریمد  ای  رهیمدتا یعضو  باشند  ه یها  اجازه  بدون  در   رهیمدتایتوانند 

 واقع   معامله   طرف   میرمستق یغ  ا ی  می طور مستقشود بهیم  انجمن به حساب    ای  انجمن که با    یمعامالت

 یامکلف است بالفاصله بازرس شرکت را از معامله  رهیمدتایه   زیشوند و در صورت اجازه ن  میسه  ای

صاحبان سهام بدهد   یعاد   یمجمع عموم   نیو گزارش آن را به اول  کندکه اجازه آن داده شده مطلع  

 نی معامله، نظر خود را درباره چن  ات ییجز  یحاو  ی مکلف است ضمن گزارش خاص  ز یو بازرس ن

نفع در معامله در جلسه یعامل ذ  ریمد  ای  رهیمدتایکند. عضو ه   م یبه همان مجمع تقد  یامعامله

 ینسبت به معامله مذکور حق را   یر یگمیهنگام  تصم   یعاد  ی در مجمع عموم  زیو ن  رهیمدتایه 

 .تنخواهد داش

تمام طور  به  رهیمدتای ه   یرا خارج از اعضا   یقی نفر شخص حق  کی  رهیمداتی : ه ری دب  –  39ماده  

 .کندیانتخاب و استخدام م   ر یوقت به عنوان دب

 کند.   ض ی تفو  ریخود را به دب  ارات یاز اخت  یخود بخش ت یتواند با مسئولیم   رهیمداتی : ه 1  تبصره 
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 شرکت کند.   یبدون حق را  رهیمدتایتواند در جلسات ه یم  ری: دب2 تبصره

نظر   ریو ز  ریدب  تیریتحت مد   ی ارخانهیدب»انجمن«    ییو اجرا  یانجام امور ادار  یبرا  –   40  ماده

 شود.یم  سی تاس  رهیمداتیه 

 است:   ریبه شرح ز  ریدب  فیکند. اهم وظایم  نیی تع  رهیمدتا یرا ه  ریدب  فیوظا -  41ماده 

ته41-1  تدو  هی (  مکوتاه  یها برنامه  نیو  بلندمدت  انی مدت،  و  به »انجمن«  مدت  آن  ارائه  و 

 ب یو تصو یبررس  یبرا  رهیمدتایه 

 ب یو تصو  یبررس  یبرا  رهیمدتایو ارائه آن به ه »انجمن«  بودجه   سینوشی پ  نیو تدو  هی( ته41-2

و ارائه آن به »انجمن«    ییو اجرا  یزیرانجام امور برنامه  ی مناسب برا  یساختار سازمان  هی( ته  41-3 

 ب یو تصو یبررس  یبرا  رهیمدتایه 

را کنترل و بر »انجمن«    ی هاها و پرداختیوصول  ، یمال  ی هادفاتر، اسناد، صورت  دیبا  ر ی( دب41-4 

 یبر بررس  ی و حفاظت اسناد نظارت کند و با درخواست بازرس مبن  یثبت، ضبط، نگهدار  ندیآفر

 .بازرس قرار دهد  ار یاسناد مذکور را در اخت  رخانه یدر محل دب»انجمن«   ی دفاتر و اسناد مال

تع41-5  راستا  ی تخصص   یهاکارگروه  نیی (  قانون  شبردیپ  ی در  به »انجمن«    یاهداف  ارائه  و 

 ب یو تصو یبررس  یبرا  رهیمدتایه 

به   شنهاد یآنها و پ  فی شرح وظا  ن یو تدو  هیو ته  ی تخصص   ی هاونیسیکم   رانی( انتخاب دب  41-6

 ب یو تصو یبررس  یبرا  رهیمدتایه 

  بی و تصو  یبررس  یبرا  رهیمدتای به ه   "انجمن "( ارائه گزارش عملکرد  7  –  41

 یبرااست    دهیبازرس رس  دییاکه به ت   رهیمدتای ه   ی ساالنه عملکرد و مال  یها( ارائه گزارش41-8 

 ی طرح در مجامع عموم

 ره یمد تا یارائه گزارش آنها به ه   و   رهیمدتا یمصوبات ه  یو اجرا  ی ریپپگ(  41-9

 :دارخرانه فیوظا- 42ماده 

 .شودیانجام م   رخانهین که توسط دبانجم   ی مال اتیعمل  هیکل   دییو تا  ی( بررس42-1

 انجمن  ی مال  امور   ثبت  حی( نظارت بر روند صح42-2

 با مهر انجمن   ریدب  ای  رهیمدتایه  سیی رتعهدآور به همراه    ی امضا اسناد مال

امضــاها   تبصــره: خزانــه  ی دارنــدگان  از  اعــم  و  مجــاز  توســط   رهیمــدتایه   سی رئدار 

 .شوندیم   نییتع  رهیمدتا یه   ی اعضا  تیاکثر
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نه جهــت الو ســا  یا انجمــن اعــم از دوره  یمــال   ی هــاگــزارش  ــدییتا  و   بیو تصــو  ی بررســ  

  رهیمدتا یارائــه بــه ه 

  بازرس: – 43ماده 

توسط مجمع   اعضا  از  خارج  ایالبدل از داخل  ینفر بازرس عل  کیو    یبازرس اصل  نفر  کی (43-1

مانع الب  ی بعد  ی هادوره  ی آنها برا  دوبارهشود و انتخاب  یانتخاب م  کسالیمدت  یبرا  ی عاد  ی عموم

افراد بازرس    یاست.  نامزد پست  بایم »انجمن«  که  و آشنا  د یشوند  و یبا وظا  ی کاف  ییتجربه  ف 

 بازرس را داشته باشند.  یهاتیمسئول

 البدل انجام خواهد داد.یاو را بازرس عل  فهیوظ  یاستعفا بازرس اصل  ایدر صورت فوت   (43-2

 :سبازر فیوظا- 44ماده 

آن   ق یتطب  و   اساسنامه  نیدر حدود مقررات ا  رهیمدتا یه   ات یاقدامات و عمل  ه ینظارت بر کل (44-1

بازرس   فیکشور از وظا  یجار  نیو قوان  رانیو ضوابط اتاق ا  یبا مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عموم

و رفع   دهدیمع  الاط  رهیمدتایخانه مراتب را به ه ریدب  قیو در صورت مشاهده تخلف از طر  است

 . کندیآنرا درخواست م

 ی عموم  مجمع  به  م یتسل  یبرا  رهیمدتای ه   توسط  شده  ه یته  ی هابازرس ترازنامه و گزارش (44-2

دهد و یقرار م  ی را مورد بررس»انجمن«    ی اسناد و اوراق مال  ه یدر صورت لزوم کل  نی نه و همچنساال

 .بگذارد  ی عموم  مجمع ار یموظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اخت

ع الاط  یبراگزارش مکتوب خود را    ی عاد  یمجمع عموم   لیروز قبل از تشک  10بازرس حداقل   (44-3

 . کردخانه ارائه خواهد  ر یو به دب  هیهت پاعضا

 یمال منابع –فصل پنجم 

  انجمن عبارتند از: یمنابع مال- 45ماده 

 ت یعضو  هیورود (45-1

 ه ساالن  ت یحق عضو (45-2

غ  ینقد  ی هاکمک  و   تیوص  قبول   وقف،  ا،یعطا  ا،یهدا (45-3 ثالث،   ا ی  اعضا   یرنقد یو  اشخاص 

 ی و خصوص  ی عموم  ی هاو نهادها و سازمان  ی سسات دولتوها و م ها، سازمانوزارتخانه

 وب اساسنامه چهارچدر   اعضا   ریغ وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا و (45-4

سم شگاهینما  یبرگزار (45-5 و  تشک یص خصت  ینارهایها  و    ، یآموزش  یهاکارگاه  لی،  کتب  انتشار 

 یابیو بازار  یتجار  ی هااتی ه   ش یری، اعزام و پذآن  ر ینظا  و  اتینشر
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و قبض   زیوار»انجمن«  را به حساب    هیمبلغ ورود  د یبا»انجمن«  در   تیعضو  داوطلبان  –  46ماده   

 . دهند  لیتحو رخانهیدب  بهرا  آن  دیرس

ع  –  47ماده   عضو  ورودال هر  بر  عضو  انه ی سال  دیبا  هیوه  به حساب   نییتع  تیمبلغ حق  را  شده 

 . دهد  لیتحو  رخانهیدب  به  ز ید آن را نیرس  قبض  و  زیوار»انجمن«  

 

با پساال  تیعضو  مبلغ  و  ه یمبلغ ورود-  48ماده     یو توسط مجمع عموم  رهیمدتایه   شنهادینه 

را به صورت   نه یزم  نیخود در ا  ار یتواند اختیم  ی خواهد شد. در ضمن مجمع عموم  نیی تع  یعاد

 . کند  ض ی تفو  رهیمدتا ینه به ه ساال

 افت یدراعتبار و    لیحق تحص   رهیمدتایه   بیبا تصو  کند نانچه ضرورت اقتضا  چانجمن    -49ماده  

 ها و اشخاص عضو را دارد.از شرکت  ای  یها و موسسات اعتباروام از بانک

   هیتصف  وانحالل   -فصل ششم

 شود. یالعاده منحل مفوق  یمجمع عموم  م یموجب تصم هب»انجمن«    – 50ماده 

ت ایمجمع مزبور ه العاده باشد  فوق  یمجمع عموم  یاز سو  "انجمن"ل  ال چنانچه انح  -   51ماده  

»انجمن«   رهیمدتایکند. انتخاب اعضا ه یانتخاب م  ندگان یرا متشکل از سه نفر از نما  ی اهیتصف

 .تمانع اسبال  هی ت تصفا یل در مقام اعضا ه القبل از انح

مکلفند »انجمن«  سابق    رانیمد  ه،یت تصف ایه   اعضا  ن ییو تع»انجمن«  ل  الم انح الپس ازاع-  52ماده  

 لیتحو  هی تصف  اتیبه ه صورتجلسه    می را با تنظ»انجمن«    ه یاوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاث  ی تمام

 بدهند.

کند یها را روشن میها و دارائیبده  ت یوضع رانیاتاق ا ندهیبا نظارت نما ه ی ت تصفایه -  53ماده  

  .دواگذار خواهد ش  رانیبه اتاق ا  ماندهی باق  رمنقولیاموال منقول و غ  هیکل  ه یو پس از تسو

 ون یدر رابطه با اموال موجود، مطالبات و د  هیت تصف ا یه   اراتی و اخت  فی ف و تکالیوظا-  54ماده  

از قانون تجارت مصوب   ی ح قسمتاصال  حه یالمقررات    براساس  ه یامر تصف  یطور کلهو ب»انجمن«  

 .و مفاد اساسنامه خواهد بود  12/1347/ 24

 موارد ریسا –فصل هفتم

پ»انجمن«    -  55ماده   ا  شبردیبمنظور  و  م  فیوظا  یفایاهداف  نیخود  مورد  تعداد  به   ازیتواند 

تشخ  و»انجمن«    اعضا   و   رانیمد  نی ب  از  موقت   ا ی  دائم  یتخصص   تهیکم   ای  کارگروه به   ص ی بنا 
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 اعضا   تعداد  ون،یسیکم   هر   ت یفعال  نوع  و  فیوظا.  دهد  لیتشک»انجمن«    یخارج از اعضا   رهیمداتیه 

 یها و مقرراتنامهنییل آن براساس آالنحوه انح  ز یاداره و ن  ت، یفعال  یگونگچ رز انتخاب آنان،  طآن و  

 .خواهد شد بیو تصو  ه یته  رهیمداتی ه خواهد بود که توسط  

ن خبره و کارآمد مرتبط با موضوع ااز مشاور  ازیتواند به تعداد مورد نیم »انجمن«    -  56ماده    

 . کند  یریگامور خود بهره  شبردی بهبود و پ  یبرا»انجمن«  "  ی خارج از اعضا تیفعال

، کند(  ی)داور  تیخود اقدام به امر حکم   ی تواند در حوزه تخصص یم»انجمن«  :  تیحکم –  57ماده  

اتاق   ی از خدمات مرکز داور  ایاقدام    یداور  ستمینصب س  بهتواند  یم  رهیمدتا یصورت ه   نیدر ا

 . کند  استفاده  رانیا معادن   و  عیصنا  ،یبازرگان

صورت   رانیامر توسط اتاق ا  نیداشته باشد، ا  ری به تفس  ازیکه اساسنامه ن  یدر صورت-  58ماده  

 تباع خواهد بود. ال زم اال و    ی قطع  مورد   نیو نظر اتاق در ا  ردیپذیم

 ارکان   و  اعضا   هیکل  یبرا  رانیا  اتاق   یها دستورالعمل  و   ها نامهنییآ  مصوبات،   هیکل  تیرعا– 59ماده 

 .   ستجراال ا  الزم  انجمن

کل  مورد  در  –   60ماده   ک  یمسائل  با  اتاق  صیتشخ  به انجمن    ، نالو  تشکل  . است  ی دستالتابع 

شده  در مجمع  گرفته  میتابع تصم  یدستالانجمن با تشکل با یرتباط عملکرد ا ی چگونگ  نی همچن

 .است  یدستالتشکل با  یعموم

 ی ها تشکل  مورد در    یمجامع عموم  یاز برگزار  یناش  ی احتمال  ی اختالفات و دعاو  هیکل–  61ماده   

تشکل با   یاعضا    گریکدی با    رهیمداتی ه   یاختالف اعضا  ریدر ارتباط با آن نظ  ای  رانیوابسته به اتاق ا

متشکل  «حل اختالف   ته یکم »عنوان   با یاتهیکم  لهیوسهبو ...  رانیتشکل مربوطه و تشکل با اتاق ا

 اتاق   یهاتشکل  معاونت  از   ندهینما  نفر  کی  و  رانیا  اتاق   هاتشکل  یراهبرد  اتیاز ه   ندهینفر نما  کیاز  

قرار خواهد گرفت و   ی دگیو رس  ی مورد بررس  رانیا  اتاق  یحقوق  دفتر  از  ندهینما  نفر  کی  و  رانیا

 .استاالجرو الزم  ی قطع  نیطرف  یمذکور قاطع اختالف بوده و برا  ته یکم   میتصم 

 بیبه تصو  1398/ 24/07  خ ی( تبصره در تار12( ماده و )62( فصل و )7)  در  اساسنامه  نیا  -62  ماده

 هاطرحو نظارت    یگذارهیسرمامشاور    یها شرکتانجمن    العادهفوقطور  هب  یعاد   یمجمع عموم

 .است  دهیرس


