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در اجراي بند د ماده  61قانون اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران و بند  4-2-2آئيننامه تشكيل و
نحوه فعاليت هياتهاي نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها ،کميسيونهاي مشورتي اتاق تهران بشرح زير تشكيل و
اداره مي شود:
تعاریف:
ماده  -6دراين آيين نامه اختصارات زير استفاده مي شوند:
«اتاق» به جاي «اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران»
«هيات نمايندگان» به جاي «هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران»
«هيات رئيسه» به جاي «هيات رئيسه اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران»
«نمايندگان» به جاي «اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران»
«کميسيون» به جاي «کميسيون اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران»
شکل گیری كمیسیون:
ماده  -2هر کميسيون مشورتي با عضويت حداقل  7تن از نمايندگان داوطلب از ميان هيئت نمايندگان اتاق
تهران و تشكلهاي مرتبط به هر کميسيون شكل مي گيرد.
تبصره  -6هر يك از اعضاء هيئت نمايندگان اتاق تهران ميتوانند حداکثر عضو دو کميسيون باشند اما عضويت
نمايندگان در يك کميسيون الزامي است.
ماده  -3به غير از اعضاي کميسيون ،افراد زير ميتوانند در جلسات کميسيون شرکت نمايند:
الف– افرادي که با توجه به رويكرد سهجانبهگرايي ،بر اساس هماهنگي به عمل آمده بين رييس اتاق و رييس
کميسيون و به صورت ثابت در کميسيون شرکت ميکنند ،عبارتند از:
 -1-3نمايندگان تشكلهاي مرتبط با کميسيون؛
تبصره  -2در هر کميسيون حداقل  4و حداکثر  1نماينده ثابت از تشكلهاي مرتبط با فعاليت هر کميسيون به
صورت ثابت و با دارا بودن حق راي مي توانند در جلسات کميسيون حضور يابند .اولويت انتخاب تشكلهاي
مذکور در کميسيون ،فعاليت آنها بر اساس ضوابط اتاق ايران است.
تبصره -3نمايندگان تشكلهاي حاضر در جلسات داراي کليه حقوق به جز نامزدي در هيات رئيسه کميسيون مي
باشند.
تبصره  -4انتخاب و تاييد تشكلها با بررسي معاونت امور کميسيونها و مديريت امور تشكلها و تصويب هيات
رئيسه اتاق قابل انجام خواهد بود.
 -2-3نمايندگان دولتي مرتبط با کميسيون؛
ب– افراد زير نيز ميتوانند با هماهنگي هيات رئيسه کميسيون و معاونت امور کميسيونها و هيات نمايندگان در
جلسات کميسيون شرکت کنند:
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اعضاء هيئت نمايندگان اتاق تهران که عضو کميسيون نيستند؛
کارشناسان و مشاوران و افراد صاحبنظر مرتبط به موضوع کميسيون.
مدت فعالیت كمیسیون:
ماده  -4کميسيون براي مدت  2سال تشكيل ميشود .يكماه قبل از پايان دوره دوساله ،تصميمات الزم جهت
ثبت نام و عضويت مجدد اعضاء هيات نمايندگان در کميسيون صورت ميپذيرد.
ماده  -5با پايان مدت ماموريت هيات نمايندگان اتاق تهران ،کار کميسيون نيز پايان مييابد.
وظایف كمیسیون:
ماده  -1موارد زير ميتواند در دستورجلسه کميسيونها قرار گيرد:
تدوين برنامه فصلي و دو ساالنه کميسيون و تدوين نقشه راه کميسيون بر اساس ماموريت تعيين شده آن؛
بررسي و چاره جويي مشكالت عام اعضاء اتاق در حوزه مربوط به کميسيون و پيگيري جهت رفع آنها و تبادل
نظر در خصوص نحوه بهبود محيط کسب و کار در حوزه مربوط به کميسيون ،ارائه راهكارها و پيگيري آنها تا
حصول نتيجه مشخص؛
طرحها و پيشنهادهايي که هيئت رئيسه و يا دبيرکل اتاق تهران به کميسيون ارجاع مي نمايند؛
موضوعاتي که با مصوبه هيأت نمايندگان به کميسيونها محول مي شود؛
طرحها و لوايحي که در دولت و مجلس مطرح مي شود و به وظايف اتاق تهران مرتبط ميباشد؛
آئين نامه ها و دستورالعملهايي که از سوي دولت و دستگاههاي مربوطه به اجرا گذاشته ميشود؛
توليد محتوي و نيز کليدواژههاي ضروري در حوزه عملكرد اتاق جهت طرح در هيات نمايندگان در قالب
بيانيه و يا موارد قابل ذکر از سوي هيات رئيسه اتاق؛
پيشنهادهاي اعضاء کميسيون؛
ماده  –7به منظور پيشبرد کار ،کميسيون ميتواند کارگروههايي را با تصويب هيات رئيسه کميسيون براي
پيگيري موضوعات مشخص و براي مدت زمان معين تشكيل دهد و يكي از اعضا يا مشاورين يا معاونت امور
کميسيونها و هيات نمايندگان را مسئول پيگيري نمايد .رئيس کميسيون مسئوليت تشكيل و پيشبرد کار
کارگروه ها را بعهده دارد.
ماده  –8در صورتيكه کميسيون بررسي و اخذ تصميم درباره طرح يا پيشنهاد واصله را منوط به بررسي
کارشناسي بداند ،ميتواند کارشناس يا کارشناساني را به خدمت بگيرد .هيئت رئيسه کميسيون کارشناس يا
کارشناسان مورد نظر کميسيون را از طريق معاونت امور کميسيونها از محل توان کارشناسي اتاق و يا بهره
گيري از توان کارشناسي مشاوران خارج از اتاق با هماهنگي دبيرکل اتاق تهران به خدمت خواهد گرفت.
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ماده  -9عملكرد کميسيونها با استفاده از مدلهاي استاندارد به صورت مستمر ارزيابي خواهد گرديد و نتايج آن
به هيات نمايندگان اتاق اعالم خواهد شد .در صورتيكه عملكرد برخي کميسيونها ضعيف ارزيابي شود هيات
رييسه اتاق تصميمات الزم را براي اصالح عملكرد کميسيون اتخاذ مي نمايد.
انتخابات هیئت رئیسه:
ماده  –61رياست اولين جلسه کميسيون و جلسات ديگري که مربوط به انتخابات هيات رييسه کميسيون است
با حضور يكي از اعضاي هيات رئيسه صورت ميگيرد.
ماده  -66در اولين جلسه کميسيون از ميان اعضاء کميسيون يك نفر بعنوان رئيس و دو نفر بعنوان نواب رئيس
انتخاب ميشوند.
تبصره  -5چنانچه داوطلبان انتخابات هيات رئيسه کميسيون از بين اعضاي هيات نمايندگان اتاق کمتر از سه
نفر باشد ،نواب از ميان تشكلهاي عضو کميسيون هم مي توانند انتخاب شوند.
تبصره  -1هر يك از اعضاء هيات نمايندگان فقط در يك کميسيون ميتواند به عنوان رئيس انتخاب گردد.
ماده  -62انتخاب رئيس در يك مرحله و انتخاب نواب رئيس نيز در مرحله دوم از طريق رايگيري کتبي انجام
مي شود.
ماده  -63اعضا هيئت رئيسه اتاق فقط در کميسيوني که عضو هستند ،ميتوانند براي انتخابات هيات رئيسه
کميسيون و ساير موارد آن اعالم راي نمايند.
ماده  –64در صورت فوت ،استعفا و يا غيبت در  3جلسه متوالي و يا  4جلسه متناوب در يكسال که باعث عدم
حضور رئيس و يا نواب رئيس کميسيون در جلسات شود ،با ذکر استدالل به هيات رئيسه اتاق و تصويب آن،
انتخابات مجدد برگزار مي گردد.
تبصره  -7در صورتي که هر يك از اعضاي هيئت رئيسه به وظايف خود عمل ننمايد ،اعضاء کميسيون ميتوانند
درخواست برگزاري جلسه راي اعتماد را با امضا نصف به اضافه يك از اعضاء کميسيون به هيئت رئيسه اتاق
تهران ارائه نمايند .جلسه راي اعتماد از نظر رسميت جلسه و رياست همان شرايط جلسه انتخابات را دارد.
ماده  -65رئيس و نواب رئيس با راي اکثريت نسبي حاضرين انتخاب مي شوند.
تشکیل جلسه:
ماده  -61جلسات کميسيون با حضور حداقل  4نفر از اعضا ثابت کميسيون که يكي از آنها رئيس يا نايب رئيس
باشند ،رسميت خواهد يافت.
ماده  –67کميسيون حداقل دو بار در ماه تشكيل جلسه خواهد داد .معاونت امور کميسيونها و هيات نمايندگان
موظف است طي هماهنگي با هيأت رييسه کميسيون ،در ابتداي هر سال تقويم ساالنه برگزاري جلسات
کميسيون را تهيه و در اختيار کليه اعضاي کميسيون قرار دهد.
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تبصره  -8عدم حضور اعضا بدون موافقت کتبي رئيس کميسيون در  3جلسه متوالي و يا  4جلسه متناوب در
يكسال به معني استعفا از کميسيون تلقي ميشود .تصميمگيري در مورد لغو عضويت از کميسيون در هيئت
رئيسه اتاق تهران امكانپذير مي باشد.
ماده  –68دعوتنامه ،همراه با ذکر دستور جلسه ،بايد حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسه به طور کتبي و يا
از طريق پست الكترونيك و يا شبكههاي اجتماعي براي اعضاء ارسال گردد.
تبصره  -9دعوت به برگزاري جلسه فوقالعاده کميسيون با نظر رئيس کميسيون ميتواند دو روز قبل به عمل
آيد.
وظایف رئیس:
ماده  -69وظايف هيئت رئيسه بشرح زير است:
رياست جلسات کميسيون؛
تشكيل جلسات هيئت رئيسه ،تقسيم کار دروني براي انجام بهتر وظايف و برنامه ريزي براي کميسيون؛
الزم به توضيح است که عليرغم تقسيم کار ،هيات رئيسه کميسيون مشترکاً مسئول و پاسخگو در قبال
تصميمات کميسيون ميباشند؛
دريافت پيشنهادها براي تعيين دستور جلسات و ارائه آن به کميسيون بشرح ماده 1؛
دعوت اعضا به جلسات عادي و فوق العاده کميسيون؛
رسيدگي به درخواست شرکت افراد غير عضو کميسيون در جلسات ،بشرح ماده 3؛
انجام راي گيري در مورد موضوعات مطروحه در کميسيون و پيگيري تصميمات متخذه تا رسيدن به نتيجه؛
گزينش کارشناس يا کارشناسان مورد نياز کميسيون و پيشنهاد آن به دبيرکل؛
ارجاع کارها به معاونت امور کميسيونها در محدوده وظايف ايشان و نظارت بر آن؛
شرکت در جلسات هماهنگي هيئت رئيسه اتاق تهران و روساي کميسيونها يكبار در ماه؛
ارائه گزارش به رياست اتاق تهران در خصوص پيشنهادهايي که براي قرار گرفتن در دستور کار هيات
نمايندگان به تصويب کميسيون رسيده است؛
دفاع از تصميمات متخذه در کميسيون در مقابل هيئت نمايندگان اتاق تهران؛
ارائه گزارش عملكرد به هيأت رييسه اتاق به صورت هر شش ماه يكبار توسط رئيس کميسيون بر اساس
برنامههاي اعالم شده؛
بررسي درخواست عدم حضور اعضا کميسيون در جلسه؛
تبصره  -61اگر به علت عدم حضور اعضاء در کميسيون و لغو عضويت آنها ،اعضاء کميسيون به کمتر از  7نفر
کاهش يابد ،رئيس کميسيون موظف است ،مراتب را به هيئترئيسه اتاق اعالم تا نسبت به ترميم تعداد اعضاي
کميسيون اقدام کند .در صورت عدم امكان ترميم تعداد اعضاي کميسيون ،تصميمگيري در مورد تداوم فعاليت
يا انحالل کميسيون به هيئت نمايندگان محول خواهد شد.
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معاونت امور كمیسیونها و هیات نمایندگان:
ماده  –21کميسيونها داراي يك مرکزيت واحد خواهند بود ،که مسئوليت جلسات کميسيون را به عهده خواهد
داشت و ميتوانند در صـورت نياز به پيشنهاد رئيس کميسيون و تاييد دبيرکل ،کارشناس مسلط به امور
کميسيون را به صورت پاره وقت به کار دعوت نمايد .کارشناسان کميسيونها زير نظر رئيس کميسيون و معاون
امور کميسيونها و هيات نمايندگان ميباشند.
ماده  –26وظايف معاونت امور کميسيونها و هيات نمايندگان بشرح زير است:
دستياري رئيس کميسيون در انجام وظايف خود بشرح ماده 69؛
انجام امور اجرايي کميسيون؛
تهيه صورت جلسات کميسيون؛
تنظيم تاريخ تشكيل جلسات عادي کميسيون بصورت ساالنه؛
پيگيري تصميمات کميسيون و ارائه گزارش پيشرفت کار به کميسيون؛
ارسال دستور جلسات و دعوتنامه کميسيون به اعضا و ميهمانان؛
گرداوري اطالعات و تهيه گزارشهاي مورد نياز کميسيون با همكاري کارشناسان و مشاورين؛
تهيه گزارش حضور و غياب هيات رييسه و اعضاي کميسيون جهت ارائه به هيات رييسه کميسيون و هيات
رئيسه اتاق.
تصمیمات كمیسیون:
ماده  -22تصميمات کميسيون بر اساس رايگيري و با راي موافق اکثريت اعضاء حاضر در کميسيون معتبر مي
باشد.
ماده  –23تصميمات کميسيون و صورتجلسات آن توسط رئيس کميسيون به هيات رئيسه اتاق تهران ارسال
ميگردد .بررسي و تائيد پيشنهادها و گزارشهاي کميسيونها جهت ارائه آن به هيات نمايندگان توسط هيات
رئيسه اتاق تهران انجام ميپذيرد.
ماده پایاني:
ماده  –24اين آئين نامه در  24ماده و  61تبصره در تاريخ  6398/12/19به تصويب هيئت رئيسه و در تاريخ
 6398/12/36به تصويب هيات نمايندگان اتاق تهران رسيد.
مسعود خوانساری
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