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قاوًن اتاق بازرگاوی ي صىایع ي معادن ایران
هظَة پبًعزّن اسفٌس هبُ  1369ثب اطالحبت پبًعزّن آشض هبُ 1373

هبزُ  -1ثِ هٌظَض ووه ثِ فطاّن آٍضزى هَججبت ضشس ٍ تَسؼِ التظبزي وشَض ,تجبزل افىبض ٍ ثيبى آضا ٍ ػمبيس
هسيطاى طٌؼتي ,هؼسًي ,وشبٍضظي ٍ ثبظضگبًي ثوَجت ٍظبيف ٍ اذتيبضات ايي لبًَى اتبق ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى
جوَْضي اسالهي ايطاى تبسيس هي شَز.

هبزُ  -2اتبق ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى جوَْضي اسالهي ايطاى هَسسِ اي غيط اًتفبػي است وِ زاضاي شرظيت
حمَلي ٍ استمالل هبلي هي ثبشس.

هبزُ  -3هطوع اتبق ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى جوَْضي اسالهي ايطاى وِ زض ايي لبًَى ((اتبق ايطاى)) ًبهيسُ هي
شَز ,زض تْطاى هي ثبشس.

هبزُ  -4حَظُ فؼبليت اتبق شْطستبى هحسٍز ثِ حسٍز تؼييي شسُ زض لبًَى تمسيوبت وشَضي است ٍ اتبق
شْطستبًْب زاضاي شرظيت حمَلي ثَزُ ٍ زض اهَض ازاضي ٍ هبلي ذَز ثط اسبس همطضات هطثَعِ هستمل هي ثبشٌس.
تجظطُ  -1تبسيس اتبق زض شْطستبًْب هٌَط ثِ زاشتي حسالل  50ػضَ هي ثبشس.
تجظطُ  -2تْطاى هبًٌس سبيط شْطستبًْب زاضاي اتبق هستمل ثَزُ ٍ حَظُ فؼبليت ٍ شطح ٍظبئف آى ثب ثميِ اتبلْب
يىسبى است.
تجظطُ ً -3حَُ ٍ هيعاى ووه هبلي اتبق ايطاى ثِ اتبق شْطستبًْب هٌَط ثِ تظَيت ّيبت ضئيسِ اتبق ايطاى است.

هبزُ ٍ -5ظبيف ٍ اذتيبضات اتبق ايطاى ػجبضتست اظ:
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الف – ايجبز ّوبٌّگي ٍ ّوىبضي ثيي ثبظضگبًبى ٍ طبحجبى طٌبيغ ٍ هؼبزى ٍ وشبٍضظي زض اجطاي لَاًيي هطثَعِ ٍ
همطضات جبضي هولىتي.
ة – اضائِ ًظط هشَضتي زض هَضز هسبئل التظبزي وشَض اػن اظ ثبظضگبًي ,طٌؼتي ٍ هؼسًي ٍ هبًٌس آى ثِ لَاي سِ
گبًِ.
ج – ّوىبضي ثب زستگبّْبي اجطائي ٍ سبيط هطاجغ شيطثظ ثِ هٌظَض اجطاي لَاًيي ٍ همطضات هطثَط ثِ اتبق.
ز -اضتجبط ثب اتبق سبيط وشَضّب ٍ تشىيل اتبلْبي هشتطن ٍ وويتِ ّبي هشتطن ثب آًْب ثط اسبسي سيبستْبي ولي
ًظبم جوَْضي اسالهي ايطاى.
ُ – تشىيل ًوبيشگبّْبي ترظظي ٍ ثبظضگبًي زاذلي ٍ ذبضجي ثب وست هجَظ اظ ٍظاضت ثبظضگبًي ٍ شطوت زض
سويٌبضّب ٍ وٌفطاًسْبي هطثَط ثِ فؼبليتْبي ثبظضگبًي ,طٌؼتي ,هؼسًي ٍ وشبٍضظي اتبق زض چبضچَة سيبستْبي
ًظبم جوَْضي اسالهي ايطاى.
ٍ – وَشش زض ضاُ شٌبسبيي ثبظاض وبالّبي طبزضاتي ايطاى زض ذبضج اظ وشَض ٍ تشَيك ٍ ووه ثِ هَسسبت هطثَعِ
جْت شطوت زض ًوبيشگبّْبي ثبظضگبًي زاذلي ٍ ذبضجي.
ظ -تشَيك ٍ تطغيت سطهبيِ گصاضي زاذلي زض اهَض تَليسي ثبالذض تَليس وبالّبي طبزضاتي وِ زاضاي هعيت ًسجي
ثبشٌس.
ح -تال ش زض جْت ثطضسي ٍ حىويت زض هَضز هسبئل ثبظضگبًي زاذلي ذبضجي اػضب ٍ سبيط هتمبييبى اظ عطيك
تشىيل هطوع زاٍضي اتبق ايطاى عجك اسبسٌبهِ وِ تَسظ زستگبُ لضبئي تْيِ ٍ ثِ تظَيت هجلس شَضاي اسالهي
ذَاّس ضسيس.
ط – ايجبز ٍ ازاضُ هطوع آهبض ٍ اعالػبت التظبزي ثوٌظَض اًجبم ٍظبئف ٍ فؼبليتْبي اتبق.
ي – طسٍض وبضت ػضَيت عجك آئيي ًبهِ اتبق ايطاى جْت تىويل هساضن طسٍض وبضت ثبظضگبًي.
ن – تشىيل اتحبزيِ ّبي طبزضاتي ٍ ٍاضزاتي ٍ سٌسيىبّبي تَليسي زض ظهيٌِ فؼبليتْبي ثبظضگبًي ,طٌؼتي ,هؼسًي ٍ
ذسهبتي عجك همطضات هطثَط.
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ل – زائط وطزى زٍضُ ّبي وبضثطزي زض ضشتِ ّبي هرتلف ثبظضگبًي ,طٌؼتي ,هؼسًي ٍ ذسهبتي هتٌبست ثب احتيبجبت
وشَض.
م – تْيِ ,طسٍض ,تفطيغ ٍ تبييس اسٌبزي وِ عجك همطضات ثيي الوللي ثؼْسُ اتبق ايطاى هي ثبشس ثب ّوبٌّگي ٍظاضت
ثبظضگبًي.
ى – تشىيل اتبلْبي هشتطن ثب وشَضّبي زٍست ثب ّوبٌّگي ٍظاضتيي ثبظضگبًي ٍ اهَض ذبضجِ.

هبزُ  -6اضوبى اتبق ايطاى ػجبضتست اظ:
الف – شَضايؼبلي ًظبضت
ة – ّيبت ًوبيٌسگبى
ج – ّيبت ضئيسِ

هبزُ  -7اضوبى اتبق شْطستبًْب ػجبضتست اظ:
الفّ -يبت ًوبيٌسگبى
ة – ّيبت ضئيسِ

هبزُ  -8شَضاي ػبلي ًظبضت ثط اتبق ايطاى اظ اشربص ظيط تشىيل هي شَز:
ٍظضا ثبظضگبًي ,اهَض التظبزي ٍ زاضائي ,طٌبيغ ,هؼبزى ٍ فلعات ٍ وشبٍضظي ,ضئيس هَسسِ استبًساضز ٍ ضئيس ٍ زٍ
ًبيت ضئيس اتبق ايطاى .ضيبست شَضاي ػبلي ًظبضت ثب ٍظيط ثبظضگبًي هي ثبشس)1( .

هبزُ ٍ -9ظبيف شَضايؼبلي ًظبضت ػجبضتست اظ:
الف – ثطضسي ٍ تظَيت آئيي ًبهِ هطثَط ثِ ًحَُ ػضَيت زض ّط يه اظ اتبلْب ٍ تؼييي حسٍز آى ثِ پيشٌْبز ّيبت
ضئيسِ.
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ة – سيبست گصاضي ٍ تؼييي ذظ هشي ّبي ولي اتبق ّب ٍ ًظبضت ػبلي ثط اجطاي طحيح آًْب زض لبلت لَاًيي ٍ
همطضات هطثَعِ.
ج – ضسيسگي ثِ پيشٌْبزات ٍ شىبيبت اتبلْب زض ذظَص ويفيت فؼبليت ٍ ًحَُ ثْجَز اهَض آًْب.
ز – اًحالل اتبلْب عجك هبزُ .10
ُ – تؼييي ّيبت ضئيسِ هَلت حساوثط ثِ هست  3هبُ ثطاي اتبلْبئي وِ لبزض ثِ اًجبم ٍظبيف ذَز ًجَزُ ثب اػالم
تبضيد اًتربثبت جسيس.
ٍ -استوبع گعاض ش ػولىطز ٍ اذص تظوين زضثبضُ ًظطات اضائِ شسُ تَسظ اتبق ايطاى.

 -1ثِ هَجت ((لبًَى اطالح لبًَى اطالح لَاًيي ٍ همطضات هَسسِ استبًساضز ٍ تحميمبت طٌؼتي ايطاى)) هظَة
سيعزّن ذطزاز هبُ  1376ضئيس هَسسِ استبًساضز ًيع زض شَضايؼبلي ًظبضت ثط اتبق ايطاى ػضَيت ذَاّس زاشت.

تجظطُ  -1شَضايؼبلي ًظبضت حسالل سبلي زٍثبض تشىيل جلسِ هي زّسً .حَُ تشىيل جلسبت ٍ ضسويت يبفتي آًْب
عي آئيي ًبهِ اي ذَاّس ثَز وِ ثِ تظَيت شَضايؼبلي ًظبضت هي ضسس.
تجظطُ  -2هَاضز ٍ شطايظ اثغبل ػضَيت ثط اسبس آئيي ًبهِ اي ذَاّس ثَزوِ ثِ پيشٌْبز ّيبت ضئيسِ ثِ تظَيت
شَضايؼبلي ًظبضت ذَاّس ضسيس.

هبزُ  -10اتبلْب ثِ زاليل شيل ثب اػالم شَضايؼبلي ًظبضت ثِ طَضت هَلت ثب زائن تؼغيل ٍ يب هٌحل هي شًَس:
 -1اظ زست زازى حس ًظبة اػضبي اتبق.
 -2ػسم شطوت اػضب زض وبًسيسا شسى ٍ لجَل هسئَليت زض اتبق.
تجظطُ – ثب اػالم اًحالل اظ عطف شَضايؼبلي ًظبضت ّيبتي هطوت اظ ً 3فط ثِ اًتظبة آى شَضا هشرض تب ثط اسبس
آئيي ًبهِ اي وِ ثِ تظَيت شَضا هي ضسس ثِ هبيوله ٍ تؼْسات هبلي اتبق هصوَض ػول ًوبيٌس.

هبزُ ّ -11يبت ًوبيٌسگبى اتبق ايطاى:
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ّيبت ًوبيٌسگبى اتبق ايطاى اظ هٌترجيي اتبلْبي سطاسط وشَض ٍ ًوبيٌسگبى اتحبزيِ ّب ٍ سٌس يىبّبي ٍاثستِ ثِ اتبق
تشىيل هي شَز.
تجظطُ  -1زض اٍليي جلسِّ ,يبت ًوبيٌسگبى اتبق هطثَعِ ثطاي هست چْبض سبل اًتربة ٍ ثِ اتبق ايطاى هؼطفي هي
شًَس.
تجظطُ ّ -2ط اتبلي وِ ووتط اظ  150ػضَ زاشتِ ثبشس يه ًفط ًوبيٌسُ ٍ اتبلي وِ ثيش اظ  150ػضَ زاشتِ ثبشس
ثطاي ّط  100ػضَ يه ًفط ًوبيٌسُ ذَاّس زاشت.
تجظطُ  -3اظ ّط اتحبزيِ ٍ سٌس يىبي ٍاثستِ ثِ اتبق ايطاى يه ًفط اًتربة ٍ هؼطفي هي شَز.
تجظطُ  -4ػضَيت زض ّيبت ًوبيٌسگبى اتبق ايطاى افتربضي است.

هبزُ  -12تؼساز ّيبت ًوبيٌسگبى اتبق تْطاى ً 60فط هي ثبشس وِ ثِ تطتيت شيل ثطاي هست  4سبل اًتربة هي
شًَس:
ً 20فط ثِ اًتظبة ٍظضا ثب تطويت ً 10فط اظ ٍظضات ثبظضگبًيً 8 ,فط اظ ٍظضات طٌبيغ ٍ ً 2فط اظ ٍظاضت هؼبزى ٍ فلعات.
ً 40فط اظ ثيي اػضب اتبق تْطاى ثب تطويت ً 20فط اظ ثرش ثبظضگبًبىً 16 ,فط اظ ثرش طٌؼتگطاى ٍ ً 4فط اظ ثرش
هؼسى.

هبزُ  -13تؼساز ّيبت ًوبيٌسگبى اتبق سبيط شْطستبًْب ً 15فط هي ثبشس وِ ً 6فط اظ ثرش ثبظضگبًيً 6 ,فط اظ ثرش
طٌؼت ٍ ً 3فط اظ ثرش هؼسى اتبق هطثَعِ ثطاي هست  4سبل اًتربة هي شًَس.
تجظطُ – زض طَضت ػسم زاٍعلت پصيطفتِ شسُ زض ّط ثرش ,اظ زاٍعلجبى هَجَز ثرشْبي زيگط اًتربة هي شًَس.

هبزُ  -14ػضَيت زض ّط اتبق هٌَط ثِ زاشتي وبضت ػضَيت هؼتجط اظ اتبق هطثَعِ ذَاّس ثَز.

هبزُ  -15اًتربثبت ّط يه اظ اتبلْب زض يه ضٍظُ اًجبم هي شَز ٍ اًتربثبت سطاسط وشَض ظطف هست يه هبُ پبيبى
هي پصيطز.
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تجظطُ  -1اتبق ايطاى هىلف است زٍ هبُ لجل اظ پبيبى ّط زٍضُ اًتربثبت ّيبت ًوبيٌسگبى زٍضُ ثؼس ضا ثطگعاض وٌس.
تجظطُ  -2ثطاي اًجبم اًتربثبت ًوبيٌسگبى اتبق تْطاى ٍ شْطستبًْب ,يه اًجوي ًظبضت ثط اًتربثبت هطوت اظ يه ًفط
ًوبيٌسُ اظ ٍظاضت ثبظضگبًي ثِ هؼطفي ٍظيط ثبظضگبًي ٍ ً 4فط ًوبيٌسگبى اتبق ايطاى ثِ هؼطفي ضئيس اتبق تشىيل هي
گطزز.
ايي اًجوي ثطاي اًجبم اًتربثبت اتبق شْطستبًْب ّيبتي ضا وِ ووتط اظ سِ ًفط ًجبشس هتشىل اظ يه ًفط ًوبيٌسُ ٍظاضت
ثبظضگبًي ٍ هبثمي اظ اػضبي ذَشٌبم اتبق ثبظضگبًي شْطستبى هطثَعِ اًتربة ذَاٌّس وطز ٍ اًجوي هصوَض ثِ ٍسيلِ
آگْي زض يىي اظ جطايس وثيط االًتشبض تبضيد شطٍع اًتربثبت ٍ ذبتوِ آى ٍ شطايظ اًتربثبت ضا ثِ اعالع اػضبي اتبلْبي
هطثَعِ ذَاّس ضسبًيس.

هبزُ ٍ -16ظبيف ٍ اذتيبضات ّيبت ًوبيٌسگبى اتبق ايطاى ػجبضتست اظ:
الف -اًتربة اػضبي ّيبت ضئيسِ.
ة – ثطضسي ٍ تظَيت ثَزجِ اتبق ٍ تفطيغ ثَزجِ.
ج – ثطضسي ٍ اظْبضًظط ًسجت ثِ گعاضشبت ٍ پيشٌْبزات وويسيًَْب ٍ سبيط ٍاحسّبي اتبق ٍ اتربش تظيوين ًسجت
ثِ آًْب زض هحسٍزُ اذتيبضات هحَلِ.
ز -تشىيل وويسيًَْب هشَضتي ثِ تؼساز هَضز ًيبظ ٍ ًيع اًتربة اػضبي آًْب اظ ثيي ذَز.
ُ – تْيِ ٍ پيشٌْبز آئيي ًبهِ ّبي اجطائي ايي لبًَى ثِ شَضايؼبلي ًظبضت جْت اتربش تظوين حساوثط ثوست زٍ هبُ
پس اظتشىيل اتبق ايطاى ٍ ًيع پيشٌْبز اطالحبت ثؼسي آئيي ًبهِ ثب ضػبيت تجظطُ  2هبزُ )1( .15

هبزُ  -17اػضب ّيبت ضئيسِ اتبق ايطاى ً 7فط ٍ ّط وسام اظ شْطستبًْب ً 5فط هي ثبشس وِ زض اٍليي جلسِ ّيبت
ًوبيٌسگبى ثطاي هست  4سبل اًتربة هي شًَس.
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هبزُ  -18ثوٌظَض ازاضُ اهَض اجطائي اتبق ثط اسبس لَاًيي ٍ همطضات ٍ آئيي ًبهِ ّبي هطثَعِ ,ضئيس اتبق يىٌفط ضا
ثؼٌَاى زثيط ول ثِ ّيبت ضئيسِ پيشٌْبز هي ًوبيس ,وِ پس اظ تظَيت ّيبت ضئيسِ ,ظيط ًظط ضئيس اًجبم ٍظيفِ
ًوبيس.

 -1عجك هبزُ  10لبًَى اطالح هَازي اظ لبًَى اتبق ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى جوَْضي اسالهي ايطاى هظَة
 1373/9/15هبزُ  15لبًَى حصف گطزيسُ ٍ لصا ػجبضت ((ثب ضػبيت تجظطُ  2هبزُ  )) 15ظائس است.

تجظطُ :تؼَيض زثيط ول ثِ پيشٌْبز ضئيس ٍ تظَيت ّيبت ضئيسِ ذَاّس ثَز.

هبزُ ٍ -19ظبيف ٍ اذتيبضات ّيبت ضئيسِ اتبق ايطاى ػجبضتست اظ:
الف – اجطاي هظَثبت شَضايؼبلي ًظبضت ٍ ّيبت ًوبيٌسگبى.
ة – ثطضسي ٍ تبييس پيشٌْبزات ٍ گعاضشبت وويسيًَْبي اتبق ٍ گعاض ش آى ثِ ّيبت ًوبيٌسگبى ٍ شَضايؼبلي ًظبضت
حست هَضز.
ج – اًتربة ًوبيٌسگبى اتبق ثطاي شطوت زض هجبهغ ضسوي زاذلي يب ثيي الوللي ٍ تؼييي حسٍز وبض ٍ فؼبليتْبي آًْب
ٍ ّعيٌِ ّبي هطثَعِ.
ز -ثطضسي ٍ تبئيس ثَزجِ ٍ تفطيغ ثَزجِ سبليبًِ وِ اظ عطف زثيط ول تْيِ هي گطزز ٍ پيشٌْبز آى ثِ ّيبت
ًوبيٌسگبى جْت تظَيت.

هبزُ ٍ -20ظبيف ٍ اذتيبضات ّيبت ضئيسِ اتبق شْطستبًْب ثشطح شيل هي ثبشس:
الف – اجطاي هظَثبت ّيبت ًوبيٌسگبى ٍ شَضايؼبلي ًظبضت.
ة – ثطضسي ٍ تبئيس پيشٌْبزات ٍگعاضشبت وويسيًَْب ٍ اضائِ آى ثِ ّيبت ًوبيٌسگبى.
ج – اًتربة ًوبيٌسگبى اتبق شْطستبًْب ثطاي شطوت زض هجبهغ ضسوي زاذلي.
ز – ثطضسي گعاض ش ثَزجِ ٍ تفطيغ ثَزجِ سبليبًِ ٍ پيشٌْبز آى ثِ ّيبت ًوبيٌسگبى جْت تظَيت.
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هبزُ  -21زضآهس اتبق ايطاى اظ هحل ّبي ظيط تبهيي ذَاّس شس:
الف – حك ػضَيت سبالًِ عجك آئيي ًبهِ اي وِ ثِ پيشٌْبز ّيبت ضئيسِ ٍ ثِ تظَيت ّيبت ًوبيٌسگبى اتبق ذَاّس
ضسيس.
ة – اظ هحل اجطاي لبًَى ًحَُ تبهيي ّعيٌِ ّبي اتبلْبي ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى جوَْضي اسالهي ايطاى هظَة
يبظزّن آثبًوبُ يىْعاض ٍ سيظس ٍ ّفتبز ٍ زٍ هجلس شَضاي اسالهي.

هبزُ  -22زض آهس اتبق عجك يَاثغي وِ ثِ پيشٌْبز ّيبت ضئيسِ ثِ تظَيت ّيبت ًوبيٌسگبى هي ضسس ثِ هظطف
ذَاّس ضسيس.

هبزُ  -23زض وليِ لَاًيي ٍ همطضاتي وِ شوطي اظ اتبق ثبظضگبًي تْطاى ثب اتبق ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى ايطاى شسُ
ثبشس ,اتبق ايطاى جبًشيي آى ذَاّس ثَز.

هبزُ  -24آئيي ًبهِ ّبي اجطائي ايي لبًَى زض سغح وشَض ٍ ًيع يَاثظ ٍ همطضات ولي ًبظط ثط ٍظبيف ٍ اذتيبضات
اتبق شْطستبًْب يب ّيبت ًوبيٌسگبى اتبق ايطاى ٍ تظويوبتي وِ ثِ ايي تطتيت تظَيت هي شَز ,ثطاي ّيبت ضئيسِ ٍ
سبيط اضوبى الظم االجطا هي ثبشس.

هبزُ  – 25وليِ زاضئيْب ,اهَال هٌمَل ٍ غيط هٌمَل ,تؼْسات ٍ زيَى اتبق ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى ثِ اتبق ايطاى
هٌتمل ذَاّس شس.

هبزُ  -26اظ تبضيد تظَيت ايي لبًَى وليِ لَاًيي هغبيط لغَ ٍ اًتربثبت جسيس اتبلْب ثط اسبس ايي لبًَى اًجبم ذَاّس
پصيطفت.
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قاوًن وحًٌ تاميه َسیىٍ َای اتاق َای بازرگاوی ي صىایع ي معادن جمًُری اسالمی ایران
هبزُ ٍاحسُ – ثِ هٌظَض تبهيي ّعيٌِ ّبي يطٍضي اتبلْبي ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى جوَْضي اسالهي ايطاى ٍظاضت
اهَض التظبزي ٍ زاضائي هىلف است ػالٍُ ثط ٍطَل هبليبتْبي همطض هؼبزل سِ زض ّعاض زضآهس هشوَل هبليبت
زاضًسگبى وبضت ثبظضگبًي ضا ثؼٌَاى سْن اتبق ّبي ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى ايطاى ٍطَل ٍ ثِ حسبة زضآهس ػوَهي
وشَض ٍاضيع ًوبيسّ .وِ سبلِ هؼبزل طسزضطس ٍجَُ ٍاضيعي فَق اظ هحل اػتجبضي وِ ثِ ّويي هٌظَض زض لبًَى
ثَزجِ ول وشَض هٌظَض هيشَز اذتيبض اتبلْبي ثبظضگبًي ٍ طٌبيغ ٍ هؼبزى لطاض ذَاّس گطفت .حىن ايي هبزُ ًسجت
ثِ ػولىطز سبل هبلي هٌتْي ثِ اسفٌس هبُ  1371ثِ ثؼس جبضي ذَاّس شس.

لبًَى فَق هشتول ثط هبزُ ٍاحسُ زض جلسِ ػلٌي ضٍظ سِ شٌجِ هَضخ يبظزّن آثبى هبُ يىْعاض ٍ سيظس ٍ ّفتبز ٍ زٍ
هجلس شَضاي اسالهي تظَيت ٍ زض تبضيد  1372/8/19ثِ تبييس شَضاي ًگْجبى ضسيسُ است.
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